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e 
 مقدمة

َشرِْيَك لَُه َوَأْشَهُد َأْن َال إلََه إالّ اللَُّه َوْحَدُه َال  اَحلْمُد ِللَِّه الَِّذى لَُه َما ِىف السَّمواِت َوَما ِىف اَألْرِض َولَُه اَحلْمُد ِىف اآلِخرَِة َوُهَو اَحلِكيُم اخلَِبري 
َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه الَِّذى أْرَسَلُه اللَُّه هاِديًا لِلثـََّقَلني َصلَّى اللَُّه  الَِّذى أَنـَْزَل اْلُقْرآَن َعَلى َعْبِدِه ُهًدى ِللنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اهلَُدى َوالُفْرقَان

ََعاِد َوَعَلى آلِِه َوأْصَحابِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِـِإْحَساٍن إَىل يـَْوِم اِحلَساِب . أَمَّابـَْعُد:َعَلْيِه َوَسالَُمُه َدائَِمِني إ
 َىل يـَْوِم امل

ނޑު ެއންމެބޮޑަށް قرآن ކީރިތި   ވެިރވާ ަކންތައްތަކުގެ ެތރެިއންެވްސ َشْوق ގެ މާނަ އުނެގނި ދަސްކުރުމީ އަޅުގަ
ނޑުގެ َشْوق އެންމެ  . ައޅުގަ . އެންެމ ُعْمُر ވެރިވާ ކަންތަކެވެ ން އެާގރަ ބާރަ އަހަރުހައި ހިސާބުަގއި އެކަމަށް ފެށިއްޖެއެވެ

ين އަީކ أُْسَتاذ ފުރަތަމަވެސް މިރޮނުގްނ އަޅުަގނޑުެގ  ) މަޖައްލާއާއި، އެކިއެިކ رمحه الّله(َفِضيَلة الشَّْيخ ُحَسني َصالُح الدِّ
. އޭގެފަހުގަިއ ދެްނ ފެންަނންފެށީ مضمون މިނަމުގަިއވާ تفسري އާިއ ترمجة ގެ قرآن  "ލިޔުމުގައި ލިޔުއްވާފައިާވ  فضيلة އެވެ

. ދެްނ ހަމަ އެޔާއެުކއެކުހެްނ عبارة ެގ ރީތި ترمجة ) ެގ رمحه الّلهދީދީ (الّشيخ عبد الّله َفهِمى  يُخ احلَاِفظ آدم سعيد ތަކެވެ رمحه (الشَّ
. މި ترمجة ގެ  )الّله يل ންގެ ހިތްފަސޭހަ ތަރުޖަމާތަކަށްފަހު ދެން  أُْستَاذُ އެވެ ހިންގެވި  )رمحه الّلهދީދީ (َفِضيلة الشَّيخ ُحمَمَّد مجَِ

. ިމ فرصة ހަވީރުގެ ުކލާހުގަިއ އިށީނުމުެގ  ނޑަށް ލިބުނުމަކީ މިަކމަށް ލިބުނު އިތުުރ ކުރިއެރުމަކާއި، އާ ހިތްވަރެކެވެ އަޅުގަ
ނޑަްށ ލިأُْسَتاُذ މި  . ެދްނ ންގެ އަުތްނ އަޅުގަ ބުުނ ތަރުޖަމާތައް ައޅުަގނޑު ދަސްުކރީ ދަސްުކރާހިތުން، ގަޔާވެެގންެނވެ

ِديَنة މިޔަށްފަހު ދުވަސްތައް ވޭތިވަމުންގޮސް 
َ
ނޑަށް ލިބިފަިއާވ ُكلِّـيَّة الشَّرِيَعة ގެ اجلَاِمَعُة اِإلسالِميَّة ގެ  نَـوَّرةمُ ـالامل އެއީ އަޅުގަ

. އެ َبرَكاة ކޮޅުތަްއ ގުޅުވާ، އެއްކޮށްދެއްވި، ترمجة ވަކިވަކި ިމ  އެްއ ِدَراَسة ގަިއ އެާގރަ ައހަރުެގ َجاِمَعة ތެރި މަރުކަޒެވެ
ވެރިަކން ގަދަެވ َشْوق ތަކުގެ މާނަތައް ދިވެހިބަހުން ލިޔުމުގެ َكِلَمةގެ قرآن ނިމިގެން ރާއްޖެ އައިއިރު އަމިއްލައަށް 

 .  އެކަމަށް ފަށައިގަނެވުނީއެވެ
ތަކުެގ އިތުރަށް ދެްނ ترمجة ންެގ ފަރާތުން ދަސްިވ أُْسَتاذ ލިޔުމުގައި ިއސްވެދިޔަ ދިވެހި ترمجة ނުޑގެ މި އަޅުގަ 

ްށ َفّن ފޮތްތަކަީކ ެއ ُمِهمُّ ކުރި إختيار ލިބިގަތުމަށް ترمجة  ގައި ުފނަށް ފައިބާފައިވާ އެފަންުނގެ އެދުުރންކަމުގަިއ މުޅިދުނިޔެއަ
: ންގެُمَفسِّر ބައެްއ َمْشُهور  . އޭގެތެޭރގައި  ފޮތްފޮތެވެ
 ألِىب َجْعَفر ُحمَمَّد بن َجرِير الطََّربى =   َجاِمُع البَيان َعن تَْأِويل آى الُقْرآن )1(
ين أىب الفِ  =   تـَْفِسري الُقْرآن الَعِظيم )2(  ىداء إمساعيل ابن َكِثري الُقَرشِ ِللَحاِفظ ِعَماد الدِّ

 َعْبداللَّه ُحمَمَّد بن أْمحَُد ألْنَصارِى الُقْرُطىبألِىب  =   ْحَكاِم الُقْرآناجلاِمُع ألِ  )3(

رايَة(فـَْتُح الَقِدير   )4(  ِلُمَحمَُّد بن َعِلى بن ُحمَمَّد الشَّوكاِىن  = )بَنني َفىنء الرِّوايَة والدِّ

 ألِىب َبْكربن جاِبر اَجلزائِرِى =   أْيَسُر التَّفاِسري )5(

 ُسَلْيَمان َعْبد اللَّه األْشَقرد. ُحمَمَّد  =        زُْبَدُة التـَّْفِسري  )6(

َيّسر             )7(
ُ
ُر امل  ُخنَْبة ِمَن الُعَلَماء   =  النـَّْفِسيـْ

 .  މިފޮތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް ބައެްއ ފޮތް ހިމެނެެއވެ
ނުޑގެ މި   ގެ މާނަތަކުގެ قـُْرآن ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ َعَرب ން أُْسَتاُذ ލިޔެފައިމިވަނީ މި މަތިވެރި، މާތް ترمجة އަޅުގަ
ނޑު ައލުން ترمجة ދިވެހި  . ައޅުގަ ނޑަްށ އެކަށީގެންާވ ترمجة ބަލުން ފަށައިގެްނ ކުިރ -އެވެ . އެީއ އަުޅގަ އެއް ނޫނެވެ

. އަދި  .  ވެިރންއެަވީނ  އަށް ބަލާއިރު، ِعْلُم التـَّْفِسري ކަމެއްނޫނެވެ ައުޅގަޑު މިަވނީ ެއހެންވާދީއެއްަގއެވެ
. ނޑަްށ ެއނގިހުިރ ނަމަވެ އެހެންވާދީއެއްގައެވެ ނުޑ މިކުިރ މަސައްކަތަީކ އެބޭބޭކަލުްނ ލިޔުއްިވ މާނަތަްއ ައޅުގަ ްސ އަުޅގަ

ނޑުެގ ދިވެިހ ترمجة ފެންވަރަކުްނ ހަމައެަކިނ ދިވެހިބަހަށް  . އަޅުގަ . އެބޭކަުލްނގެ މާނަެއވެ . މިހެްނެވ ترمجة ކުރީއެވެ އެވެ
ނުޑގެ މިފޮތަށް ކިޔަން  . ترمجةާމނަތަކުގެ ދިވެިހ  ގެقرآن ކުރީެވސް (ީކރިތ قصد އަޅުގަ . މިއެވެ  ) ެއވެ
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ކުރުމުގައި އޮުޅން ނުފިލައިާފނޭކަމަށް ލަފާވާ ތަނެއްގައިވިއްޔާ، އެބޭކަުލންގެ ެއ ترمجة ދެންފަހެ، މިމާނަތައް  
. بيان ފޮތްތައް ބަލައިގެން ކުޑަ تفسري  . ކިުޔއްވަމުންދިާއރު އެތަންތައް ެއނގިަލއްވާނެެއވެ ترمجة މި އެއް ލިޔެފައިވާނެއެވެ

ނޑު މަސައްކަތްކުރީ ވީހާ ކުރުކޮށް، ލުއިފަސޭހަކޮްށ  ދިވެހިބަހުްނ  –އެކަމަކު މާނަޔާ ދުރަށް ނުގޮސް  –ގައި އަޅުގަ
. ދެދުނިޔޭެގ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ މަުގ އަތުވާންއޮީތ ިމ الّله ވާހަކަދައްކާ މީުހންނަްށ  ގެ ބަސްފުުޅ ވިްސނައިދެވޭތޯއެވެ

 .  ބަސްފުޅުތަކުންކަމުގައި ވާތީއެވެ
ދެން އޮތް އަނެްއ ވާހަކަޔަކީ، ދިެވހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގަިއ ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުއަތޮާޅއި، ތަންތާ ުހިރ  

. އެހެން އެަކން ހުރީތީ ދި . ބައެއްތަފާތެވެ ވެހިބަްސ ރީތިުކރުމަށްޓަކައި އެހާބޮޑަކަށް މަސައްކަތެއް ުނކުރަމެވެ
. ިދ  –މެދުފަންތީގެމީހުނަށް ވިސްނޭފަދަވީމާ ނިމުނީކަމަށް ބެލީއެވެ މިސާލަކަށް: 'ތިބާ' ކިޔާ ތަނުގައި 'ކަލޭ' އަ

' ެގ  ' ކިޔާ މާަނއިގައި 'ކަލޭމެްނ' ިކޔުންކަަހލަ، އަިދ 'ތިމަންކަޭލގެފާނު ' މި 'ތިޔަބައިމީހުން َكِلَمة ބަދަލުގައި 'އަހުެރން
. ބަސްފުޅު ވިްސނޭފަދަ ވެއްޖިއްޔާ ފުދުނީ ކަމުަގިއ  –ބޭނުންކުުރންކަހަަލ  ކަންކަމަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާެއއް ނުބަަހއްޓަމެވެ

 .  ބެލީއެވެ
. ترمجة ދެންފަހެ މި   ة  ގެ ިމންވަރުފުުޅ ނިޔާުކރާގޮތުްނ ދުނިޔޭގައި الّله އަީކ ދާދި ުކަޑ ތަރުޖަމާއެކެވެ ِصحَّ

. އެބަހީ މިފޮްތ َقْصد ސަލާމަތުން ލަހައްޓަވާފަިއ ހުރިއްޔާ މިފޮތް ފުޅާކޮށް، ަތނަަވސްކުރުމުގެ  ވަރަށްބޮޑަށް އެބައޮތެވެ
ِقصَّة ބޭކަުލންެގ َنِىب ތަކަްށ އިތުރުކޮށް، އަދި َحمَّل ތައް އޭެގ َسَبب النـُُّزول ސަނަދުްނ ސާބިތުާވ َصّح މިއޮތްގޮތަށް އޮވެފައި، 

ُمِهّم َصْفحة ތަކުގެ إختالف ގެ އާޔަތްތަކާމެދު ހިސާބަކަށް ވާހަކަދެކެވި، އަދި أْحَكام ކުރެވި، بيان ދައިގެ ވަރަކަށް ތައް އާ
. أُمِّيد ތައްވެސް ބަލައިލެވޭޯތ ބަލައިލުމުގެ  . އޭރުްނ ދެން އެފޮތް ތަންކޮޅެްއ ބޮޑުވެފައި ބަުރވެސްވާެނއެވެ  އެބައޮތެވެ

ނުޑގެ   )قرآن( ))ترمجة َمعاِىن الُقْرآن الَكِرميއާދެ! (( ترمجة ނޑުގެ މިއަކީ އަޅުގަدعاء އަޅުގަ  ގެމާނަތަކުގެ ތަރުޖަމާ
الّله ކޮށްގަތުމުގެ އެހީތެރި މަދަދުގާރަކުކަމުގައި فـَْهم ދިވެިހން ިވސްނަިއ، ترمجة ެގ قرآن ބާވައިލެއްވި ކީރިތި الّله އަކީ 

. އަދި މިކުރި  ހުްނ ދުވަقيامة އެއްކަމުގައި ލައްވަިއ عمل ރުހިޮވޑިގަްނަނވާ ލޯބިވެތި  الّلهއަކީ عمل ލައްވައިދެއްވުމެވެ
މިއަޅާއާއި، މިއަޅާގެ މައިންބަފަިއންގެ ފާފަފުއްސަވައި، ހެޔޮކަމުގެ މީޒާން ބަރުކޮށްދެއްވައި، އެއްވެްސ 

 ސުަވުރގެ  ންުފޅު  َرْمحَة އެކަލާނގެ ވަންތަކަމާއިَفْضُل  ބިރުވެރިކަމެއްނެތި، އަދި ހިސާބު ބެްއލެވުމަކާނުަލއި އެކަާލނގެ
. އޭމަތިވެރިމާތް  . ހަމަކަށަވަރުން الّلهވައްދަވައިދެއްވުމެވެ ކުޅަދުްނވަންތަެވ  މައްޗަށް ޮކންމެކަމެއްގެ ިއބަރަސްކަލާނގެއީ އެވެ

. يقني ވޮޑިގެްނވާ ކަާލނގެަކން   އެވެ
ُْرَسِلني َواحلَْْمُد ِللَِّه َربِّ العالَِمنيَوَصلَّى اللَُّه َوَسلََّم َعَلى –إنـَُّه َجَواٌد َكِرمي 

 َوبِاللَِّه التَّوفِيق ُحمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه أْمجَِعني َوَسالٌَم َعَلى امل

  1427َرَجب  27 

 މ 2006އޯގަސްޓް  21 
 أبُوبْكر إْبراِهيم َعِلى 

 ِهنـََّورِى  

 
 
 

  



  ج 

 

 ترجمة معاني القرآن الكريم مقدمة

 
 
 

 ކިޔުން  وذــأع
 

  َلْعَنةްނ ފައްސާެލވި އަިދ   َرْمحَة  ގެ هللا ިކޔަާވ ކޮްނމެ މީަހކަްށވެސް   قـُْرآنމާތްެވެގންާވ 

ދަްނަނާވ  ގައި  َحْضرَةُ ގެ هللا ފަރާތުން ަރއްކާެތރިވެ  ސަާލމަތްަކން ލިބިަގތުމަށް  ާއގެ  َشْيطَانލެއްިވގެްނވާ  

. ެއބަހީ   َشرْعُ ލިިބގަުތން   ايَةِمحَ އެފަރާުތން  .  نَّةسُ ކިުއން  َأُعوذކުެރވިެގްނވެެއވެ  ُسْبَحاَنه اهللاُ   ެވގެްނެވއެވެ

.  ىَوحِ  َوتـََعاَىل  ައީކ  قـُْرآنިމެހނީ ކީރިތި  )ْيمالرَّجِ  شَّْيطَانِ لا نَ مِ  هللا ابِ  ذْ َفْسَتعِ  الُقْرآنَ  قـَرَْأتَ  َذافَإِ (ކުރެްއިވއެވެ

ެއީއ  َشْيطَانއަދި  .އެެކވެ َفاءشِ މީސްތަކުްނނަްށވާ ެތދުަމގަާކއި  އަދި ހިްތތަުކގަިއވާ އެިކބާވަުތގެ ބަލިބަލީގެ 

. ިމހެްނވެ  ާއެގ  َشْيطَانނުަބިއ  ކިަޔވާ ކޮންެމމީަހކުވެްސ އެ قـُْرآنނުބަިއކަމާ އަދި މަުގފުރެދުުމގެ ސަބަެބވެ

ަގއި ދަްނަނވަިއ ދުޢާކުުރްނ  َحْضَرةُ ެގ  هللا އެދި  ކިބަިއްނ ރަްއކާތެިރެވ ސަލާމަތްަކްނ ެދއްުވން 

. . أَُعوذ އެބަހީ  އެެދވިެގްނވެެއވެ  ިކުޔން ހުްއެޓވެ

 ގެާއޔަެތއް  قـُْرآنައކީ  َأُعوذެވވަޑަިއަގްނނަަވނީ  ްނ ެއއްބަސްވެރީ ْلمعِ ކޮށް ގިަނ  َعامُّ 

.  ަވކިްނ ލިެޔވިެގން َأُعوذަތއް ިލއުުމގަިއ   ُمْصَحفُ ެއެހންެވ   .ނޫކަަމށެވެ  ުނވަީނެއވެ

 ދެންަފހެ :

  اَيةِمحَ ްނ ިމއަޅާ ަރްއކާތެރިަކމާިއ  َحْضَرةُ ެގ هللا މާަނއީ : ެއއްަކއުަވންަތ ގެ  هللا ابِ  أَُعوذ

 .ލިބިގަްނނަެމވެ

 قـُْرآنިމއަާޅގެ  ކިަޔމަްނތެރިަކްނ އަާދކުރުާމއި އަދި އަށް َربّ  : މިއަާޅގެ شَّْيطَانِ لا نَ مِ  

ން ެގ  َشْيطَانވާ ެއންމެަހއި  ތެެރިއންވެސް ކިެޔވުމަށް ހުރަްސއަޅާ ިޖންިންނނާިއ ައދި ިއންާސނުްނގެ

 ކިބަިއން 

 .ުކރެިވެގންާވނެ ފައްަސއިލެިވެގންާވ  ުނވަަތ  ރަަޖމުްނ  َرْمحَةގެ هللا ގެާމނަީއ  :  ْيمالرَّجِ 

 
 

  



                                           
 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                     

 

1  

މާނަ  ގެ الفاتحةسورة   

 

 މާނަ  ގެ  اْلفاِتَحةُسورَُة 

  )7(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                  سورةالفاحتة

   ަތުރަޖމާ     
     =   الّله  .  ެގ ނަންފުޅުން އަޅުފަށަމެވެ    =  ކޮށް ދުނިޭޔގަިއ  َعامُّ ތަކުންނަްށ  َخْلقُ އެންމެަހިއ

 ލައްާވ  رمحة   = ލައްވާ رمحةގޮތެއްގައި   َخاصّ ދުވަހުްނ  قيامةއަޅުންނަށް  مؤمن . ا      =

.  الّلهވެ މިްލކުވެގެންވަީނ  َخاصّ  ثـََناءއާއި  تـَْعرِيفއެންމެހައި    އަެށވެ      =  ީތަްއ  عاملއެއ

. ( تربّيةހައްދަވާބޮޑުކުރަްއވާ އެަތކެތި  ފިަޔވައި ދެން އެހެން ުހރިާހ  الّلهއަކީ  َعاملَ ކުރައްވާ އެތަކެތީގެ ވެރިަކާލނގެއެވެ

 (.   ތަކެއްޗެވެ   =   ިرمحةކޮށް ދުނިޔޭގައި  عامّ ތަކުންނަށް  خلقއެންމެހައ  .  ލައްވާ    = 

 ލައްާވ.  رمحةގޮތެްއގަިއ  َخاصّ ދުަވހުްނ  قيامةއަޅުންނަށް  مؤمن        =  ُތަަކްށ  َعَمل

 .  ހިސާބުބައްލަާވ ދުަވހުގެެވރި     =  ހަމަ ެއަކިނ ( އަޅަމެން އަޅުކަންކުރަީނ (އަިދކުރާނީވެސް

.  އިބަރަސްކަލާނގެއަށެވެ       =  ހަމަ އެކަިނ ( އަދި އަޅަމެން ވާގިއެދެނީ (އަދި އެދޭނީވެސް

.  حضرةއިބަރަސްކަލާނެގ   ންނެވެ     =  .  ައޅަމެނަށް މަގުދައްކަވާނދޭވެ    = 

 ސީދާވެގެންވާ،    =  .  އެބޭަކލުންެގ މަގެވެ   =  އިަބރަސްކަލާނގެ އެޭބކަލުންެގ

.  نعمة މްައޗަށް   ެލއްވި       =  އެބައިމީހުްނގެ މައްޗަްށ ކޯފާެލއްވުނު ީމހުްނެގ

 .   މަގެއްނޫނެވެ   = .  އަދި މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންގެ ަމގެއްވެްސ ނުމެނޫންމެއެވެ
…………………………………………………… 

 

.  دعاء އަޅަމެންގެ  آمني   އިޖާބަުކރައްވާނދޭވެ
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މާނަ  ގެ الفاتحةسورة   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

ާއގެ ަފރާތުން ަސލާމަްތެވ  شيطانެލއްިވ ފައްސަިއލެވިގެްނވާ  َلْعَنةގެމާަނ : ހެޔޮކަމާދުުރވެގެންާވ އަިދ  َأُعوذُ ފުރަތަމަ 
.  محايةން މިއަޅާ  حضرةގެ  الّله ރައްކާތެިރވުމަށް   އާއި ރައްކާެތިރކަން ލިބިގަންނަމެވެ

------------- 
. އެކަލާނެގއީ އެންމެހަިއ ގެ ނަން الّله )1(( ަލއްާވ  رمحةކޮްށ ދުނިޔޭގަިއ  عامّ ތަކުންނަށް  خلقފުޅުން އަޅުފަށަމެވެ

. އަދި މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް  .  رمحةގޮތެއްގައި  خاصّ ދުވަހުން  قيامةކަލާނގެއެވެ  ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ
. އެަކލާނގެީއ  الّله ވެ މިްލކުވެގެްނަވނީ خاصّ  ثـََناءއާއި  تـَْعرِيفއެންމެހައި  )2( ތަްއ  عاملއަށެވެ

) . ފިޔަވައި ދެްނހުިރ  الّلهތަކަކީ  َعاملَ ހައްދަވާބޮޑުކުރަްއާވ އެތަކެތި ަތރްބިއްޔަތު ކުރަްއވާ އެތަކެީތގެެވރި ކަލާނެގއެވެ
. ހުރިހާއެ   )والّله أعلمއްޗެެކވެ

. އަދި ުމއުމިނުތަކުންނަްށ  رمحةގޮެތއްގަިއ  عامّ ތަކުންނަށް  خلقއެކަލާނގެީއ އެންެމހަިއ  )3( ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ
.  رمحةގޮތެްއގައި   خاصّ  ދުވަހުން قيامة  ލައްާވ ކަލާނގެއެވެ

.  ތަކަށް ހިސާބުަބއްލަާވ ޖަޒާދެއްވާ ުދވަހުގެ  عملއެކަލާނގެީއ  )4(  ވެރިކަލާނެގއެވެ

.)َربُّ  (އަޅަމެންގެ )5( . އަޅަމެން  އެވެ ) އިބަރަސްަކލާނގެއަެށވެ އަދި އަޅަމެން  އަޅުކަންކުރަނީ (އަދިކުރާީނެވސް
) ހަމަ އިަބރަސްަކލާނގެ  . حضرةވާގިއެދެނީ (އަދިއެދޭނީވެސް  ްނނެވެ

)6( .  އަޅަމެނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަުގ ދައްަކވާނދޭވެ

ލެއްިވ (ރަސޫުލބޭކަލުންނާިއ ނަބީބޭކަލުންނާިއ ޝަހީދުންނާިއ  تعمةއެއީ އިބަރަސްަކލާނެގ އެބޭބޭަކލުންނަށް  )7(
. އަިދ ( صّديق ) ކޯފާެލއްވުުނ މީހުންެގ މަގެއްނޫެނވެ . އަދ (ޔަހޫދީންފަދައިން ) ބޭބޭކަލުްނގެ ަމގެވެ  نصارىންފަދަ

) މަގުފުރެދުނުމީހުންެގ މަގެްއވެސްނުމެނޫ . އިންފަދައިން  ންމެއެވެ
. އެއީ  احلمدމިކަލިމައަކީ  آمني  !ދަންނައެ  . ޭއގެ މާނައަީކ خاّص دعاء ގެ ބައެއްނޫނެވެ އެކެވެ

.دعاءއަޅަމެންގެ .މިއެވެ  އިޖާބަކުރަްއވާނދޭވެ
ވެރިްނ ދައްަކވާފައިާވ ދިުގ تفسري علم ގަިއ އެުކލެވިގެްނވާ ަބއެްއ ކަިލމައާއިމެދު  احلمدއާިއ އަިދ  ِبْسمއާިއ  َأُعوذ 
ދެްއވި އެހެްނ  الّله توفيقމިކުޑަކުޑަ ތަރުޖަމާއަށް އުފުލަިއަގނެވޭވަރު ނުވާީތއެވާަހކަތައް  ِإْخِتَالفُ ވާހަަކއާއި  تـَْفِصيل

. އެވާަހކަަތްއ  قصدކޮށްދިނުމުގެ  بيان ވަގުތެއްަގއި ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަްށ  ގައި އިހަށް ޭބއްވީއެވެ
ނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ ަޤލަ އާިއ ާމްތ  رمحةެހޔޮ الّله ކުރެއްިވ ބޭބޭަކލުންނަށް  حركاتމްކޮޅުތަްއ އަޅުގަ

! އަޅަމެން އޭގަިއ  !  شاملދަރަޖަދެއްވާނދޭވެ  آمني آمني  آمني ކުރަްއވާނދޭވެ
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َقَرة ُسورة  މާނަ  ގެ  اْلبـَ
 

  )286(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                     اْلبَـَقرَة ُسورة
 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ީالّله(މިއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ  (.   އެވެ     = ްނުަވަތ  އެފޮތ)

 (   މިފޮތް      =  . އެޔާމެުދ އެްއވެސް ަޝްއކެއްނެތެވެ       =  ީتقوىެއއ 

 .   އެމީހުންނީ (އެ ތަޤުވާވެރިންނަކީ) =  ވެރިންނަށްވާ ތެދުމަގެކެވެ       =  އެމީުހްނ

.  (އަށް  غيب .)  غيبއީމާންވާމީހުންނެވެ  ތެދުކުާރ މީހުންނެވެ        =  އަދި އެމީހުން ނަާމުދ

.  قائم  ކުރާމީހުންނެވެ         = .  އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ދެއްވިތަކެތީން   

 = .    އެމީހުްނ ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ   = .   އަިދ އެީއ އީމާންވާީމހުންނެވެ       

= .  ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށް      =  އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ކުީރގައި ާބވައިެލއްުވުނ

.  ތަކެއްޗަށާއި     ިآخرة= އަދ .     އެދުވަހާއިމެދު     =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ  يقنيކަ

 .  ކުރެއެވެ          =  .  އެީމހުންވަނީ ތެދުމަެގއްގެ މަތީަގއެވެ     =   َربّ އެމީހުންެގ 

.  حضرةގެ   ްނވާ      . ނޑައެިޅގެން އެީމހުން އެއީެއވެ  = އަިދ ހަަމ ކަ    = 

 .  ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބެވރިވާނޭ ީމހުންނަކީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

))1(   : މިއަކުރުތަކާއި ދެްނވެސް ބަެއއް ސޫރަްތ ފެށޭތަންތާގަިއ ހުންނަ މިބާވަތުެގ ތަފާތު އަުކރުތަކުެގ ފުރިހަަމ

. އެީއ  الّلهމުރާދު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ  ވެރިްނގެވެްސ ފުރަތަމަބަހެެވ.  علمކޮށް ުހރިާހ  عامّ އެވެ
. އޭގެެތރެއިން  خيالތަާކއި  رأىއެޔާއެކުވެްސ އެބޭަކލުން ތަފާތު   –ތައް ފާޅުުކަރއްވާފައިވެެއވެ

. قرآنގެ އަިރހުން އަިއ ިރވާޔަތުގަިއވަނީ ެއއީ  قتادة   ގެ ނަންތަުކގެ ތެރެއިްނ ނަމެއްކަމަށެވެ
. އެަބީހ  فَـَواِتحُ ފައްަޓވައިދޭ  ސޫރަތް اهللا تـََعاىلއެީއ  އަިރހުން އައި ރިވާޔަުތގައިވަނީގެ  جمَُاِهدُ   ކަމަށެވެ

.  ފެށުންތަކެކެވެ

        

                                      

                                        



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

4   

މާނަ ގެ البقرةسورة            

. عبدالّرمحن بن َزْيد   ގެ އަިރހުން ައއި ރިވާޔަތުަގއިވަނީ އެއީ ޫސަރތަށްވާ ނަމެއްކަމުގަެއވެ

. إْسُم الّله األُعَظمُ ގެ އަރިހުްނވާ ރިވާޔަތުަގއިވަނީ އެއީ  الّسّدىވިދާޅުވިކަމަށް  ابن عّباس   ކަމުގައެވެ

.  إْسمُ ގެ  الّلهެގ އެހެްނ ރިާވޔަތެއްގަިއވަނީ ެއއީ  ابن عّباسައދި    ފުޅެއްކަމުގައެވެ

: ތިމަންރަސްަކލާނގެީއ علم الّله أَنَاގެ ެއހެން ރިވާޔަެތއްގައިވަީނ ެއއީ  ابن عّباسައދި   . (އެބަހީ  الّلهއެވެ
.) އަދި  . މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ تفسري َجاِمُع އެކަލޭގެފާނުންގެ މަޝްޫހރު  أَبُوَجْعَفُر الطََّربِىއެވެ

.  تَْأِويلُ  ގައި މިނޫންވެސް ބަެއއް البـََيانُ   ަބޔާންކުރަްއވާފައިެވއެވެ

. އެބަހީ  إْعَجاُز القرآنއާއި އަދި ބައެއް ބޭަކުލން ވިދާޅުވަނީ ެއއީ اِْبُن َكِثريައދި    قرآنގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ
. އެހެނީ  خلقއާއިމެދު  އާއިމެުދ  قرآنތަކުންވަނީ  خلقތަކުން ނުކުޅައްދައިލުމުގެ ބާބުގެެތރެއިންާވ ކަމެކެވެ

) . .)  وحىނުކުޅެދިފައެވެ . މިވަީނ ަކލޭެމން قرآنކުަރއްވާަކހަލަެއވެ ވެސް ދަންަނ މިފަދަ ައކުރުތަކުްނ ެއކުލެިވގެންނެވެ
. قرآنއެހެންވީިއރު ަކލޭމެންވެސް މިފަދަ  . މިއެވެ  ެއއް ނުވަަތ ސޫރަެތްއނަމަވެސް ގެނެސްބަލާެށވެ

ާއއިމެުދ  تَْأِويلތަކުގެ ެތރެއިން ިމ  تَْأِويلކޮންމެއަކަސް މިބާވަުތގެ އަކުރުަތކާއިމެދު ކުރެވިަފއިާވ 
. އެއީ ހޫުކ އާވަރަށްގިނަބަޔަ .  الّلهްނވެއެވެ  والّله أعلمެގ މުރާދުފުޅު ކަމުގަިއވުންވެސް ެއކަށީގެންވެެއވެ

: މި )2(( . އެއީ قرآنމިފޮތް (އެބަހީ . މިފޮތާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ ެވރިންނަށްާވ  تقوى) ދަންނައެވެ
. އަދި  . (އެހެންބަަޔކަށްނޫނެވެ .)ވެރިނޫން ީމުހންނަށް تقوى ތެދުމަގެކެވެ  މިފޮތަކީ ބިރުެވރި ފޮެތްއކަމުގައި ވާނެއެވެ

.   :ކީމަވެރިވުتقوى  .  َعَذابެގ ކޯާފއާިއ  الّلهިބރުވެތިވުެމވެ . އެކަމުްނ ރައްކާެތރިވުމެވެ تقوى އަްށ ިބރުގަތުމެވެ
 فَـْرضގެ ކުރެއްވި ކަންތަކުން ރަްއކާތެރިވެ އެކަންކަން ނުުކރުމުންނާއި އަދި ެއކަލާނ َحَرام الّلهވަނީ  حاصلވެރިކަން 

 .  ކުރެއްިވ ކަންތަްއ އަދާކުރުމުންނެވެ
: ެއ  )3( : އެބަހީ . އަދި ނަމާދު َغْيب ެވރިންނަކީ تقوى އެމީހުންނަކީ . އަިދ قائم  އަްށ އީމާންާވމީހުންނެވެ ުކރާމީހުންނެވެ

. ( الّلهން (رِْزُق ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށްދެއްވި  ) ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ َصَدقة ދީ زكاة ެގ މަގުގައި
(.  ދީހަދާމީހުންނެވެ

: ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވުނު ަތކެއްޗަށާިއ އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ުކރީގެ (ރަސޫލުބޭަކލުންނާިއ  )4( އަދި އެމީހުންނަކީ
ނޑައެޅިގެން  . އަދި އެމީހުންނަކީ ކަ ) ބާވަިއލެއްވުނު ަތކެއްޗަށްވެްސ އީމާންވާ މީހުންނެވެ آخرة ނަބީބޭކަލުންނަށް

. يقني މަށް ދުވަސް އަންނާނެކަ  ކުރާމީހުންެނވެ

. އެމީހުްނ ެއވަީނ އެމީހުންެގ  )5( . އަިދ އެީމހުން އެީއ حضرة ެގ  َربّ އެމީހުން ދަންނަެއވެ ންާވ ތެދުމަގުެގ މަތީގަެއވެ
ނޑައެޅިގެން  .  نصيبދުވަހުން ކާމިޔާބުެވ آخرة ކަ  ވެިރވާނޭ މީހުްނނެވެ

 : .  َغْيبނޯޓް .  َغْيبُ އަކީ ލޮލަށްނުފެނުމެވެ ވުަމީކ  إْميَانއަށް  َغْيبެގ ތަކެއްޗަީކ ޮލލަށް ނުފެންނަ ތަކެއްެޗވެ
 َالِزمُ ެގ ފަރާތުން  إسالم دينވުން  إْميَانތިމާމެންގެ ލޮލަްށ ނުފެންނަތަކެތީގެ ެތރެއިން އެަތކެތި ތެދުކޮްށ އެތަކެއްޗަްށ 

. މިާސލަކަށް   َحمَْشرُ ނަރަަކވާކަން ަމރުވުމަށްފަހު ިދރުއްަވއި ވޮޑެިގންވުްނ ުސވަރުގެާޔ  الّلهކުރާ ތަެކއްޗާިއ ކަންތަކެވެ
. . ދެންވެްސ މިބާވަތުެގ އެންމެހަިއ ކަންކަމެވެ  ކުރެއްވުން

ނޑައި   رسول اهللا ނަމާދު ޤާއިމް ކުރުމަީކ ަޝރުތު ަތކާިއ ރުކުްނ ތަްއ ުފރިހަަމކޮށް ަވގުތުން ވަގުތަްއ މެދުނުކަ
.  صلى اهللا عليه وسلم .އެްނގެވި ގޮތައް ކުރުމެވެ  އެހެންގޮތެްއ ނޫ ނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
     =  .   ހަމަކަށަަވރުން، ކާަފރުވެއްެޖ މީސްތަކުން    =  އެމީހުްނގެ މަްއަޗްށ

 .  ހަމަހަމަވެގެންެވއެވެ  =  .   ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނނަށް އިންޒާރުކުެރއްވިޔަސް     = 

 .   ނުވަތަ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް އިންާޒރު ނުކުރެްއވިޔަސް    =   / . އެމީހުން އީމާންނުވެއެވެ

 .   އީމާނެއް ނުވާެނއެވެ   = الّله  .  ސިއްކަެޖއްސެވިއެވެ       =   އެމީހުންެގ

 .  ހިތްތަކުގެމަތީގައި    =  އެމީހުންެގ އިވުންތަކުެގ މަތީގައްާޔިއ / ކަންފަތްތަކުެގ މަތީގައްާޔ.އަިދ  

         =  .  އަދި އެމީހުންގެ ލޯތަކުގެ މަީތަގއިވެއެވެ   =  / ްިނވަލެްއ / ހުަރހެއ

ނޑެއް   މަތިގަ  =  .  އަދި އެމީހުންނަށް ުހރީ     =  ާَعَذابބޮޑުވެގެންވ  .  އެވެ
    =  .  އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭން ވެެއވެ    =  ްބުނާމީހުނ     =  އަހުރެމެްނ

. الّله  އަށް އީމާންެވއްޖައީމުއެވެ      =  آخرةއަިދ  .  ދުވަހަށާއި    =  އަދި އެމީުހްނ

 .  ނުވެއެވެ    =  .  މުއުމިނުންކަމުަގއި    =  ްައްށ  الّلهއެމީހުނ

 . . / އޮޅުވައިލަނީެއވެ . / ކެހިދެނީއެވެ   މަކަރުހަދަނީއެވެ    =  .އަދި އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށިާއ 
     =  (. : އެމަަކރުގެ ގެއްލުްނ ނުވެއެވެ . (އެަބހީ   އަދި އެމީހުން މަަކރުނުހަދައެވެ   

=   .  އެމީހުންެގ ނަފްސުތަކަްށ މެނުވީ       =  އަދި އެގޮްތ އެމީހުންނަްށ ކުޑަކޮށްެވްސ

 / . .   إحساسނޭނގެއެވެ  ނުވެެއވެ      =   ( އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައިވަީނ (ޝައްާކއި ވަހުމްގެ

 .  ބަލިމަޑުކަމެކެވެ      =  ެالّله تعاىلފަހ  .  އެމީހުންނަށް އިތުރުކުރައްވާިށއެވެ  = 

 .  ބަލިމަޑުކަން       =   َعَذابއަިދ އެމީހުންނަްށ ހުންނަހުީށ ވޭންދެނިިވ .    ެއވެ     

     = .    އެމީހުން ދޮގުހަދާކަމުެގ ސަބަބުން     = .   އަދި އެމީހުންނަށް ބުނެިވއްޖެއްޔާ

      =   ްަކލޭމެނ / . . الّلهކަލޭމެން ފާސިދުނުކުރާށެވެ    ގެ ކިޔަމަނުން ޭބރުނުވާށޭ      = 

 ބިމުގައި    =  . . / އެީމހުން ބުނެެއވެ  އެމީހުން ބުންޏެވެ   =  .  އަހުރެމެންވާކަން ކަށަަވރީ
     =  ުކުރާމީހުން އިޞްލާޙ  (. . (މިއީ މިހާރު އެެމރިކާާއއި އެބާބުގެމީހުްނގެ ވައްަތރެވެ ކަމުގައެވެ

    = . ! ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން    ދަންނާށެވެ       =  ފަސާދަކުރާމީހުންނަީކ ަހަމ
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) . .)  الّلهއެއީ ހަމަ އެއީއެވެ  ެގ ކިޔަމަނުން ނުކުންަނ ބަޔަެކވެ        =  އަިދ އެހެނެްއކަަމުކ

.  إحساسއެމީހުންނަށް    ވެްސ ނުކުެރވެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!) އޭ  )6(( .! އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނު  َرُسول الّلهހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްަތކުން (ދަންނައެވެ  إنذارއެވެ
. ِإْنَذارُ ކުރެއްވުމެޭކ އަދި ުނވަތަ އެީމހުންނަށް ކަޭލގެފާނު  . އެީމހުން އީމާނެއްުނވާނެއެވެ  ުނކުެރއްވުމެކޭ ހަަމހަމައެވެ

)7(  ( ވަނީ ިސއްކަޖައްސަާވ  الّلهއެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެމަތީގައި (އެހިތްތަކަށް ހެޔޮއެްއޗެއް ުނވިސްނޭނޭގޮތުން
. (އެީއ  . އަދި އެީމހުންގެ އިވުންތަކުެގ މަތީގައިެވސް އެވަނީ އެފަދައިން ބަންދުުކރައްވާފަެއވެ  َحقُّ ބަންދުކުރައްވާފަެއވެ

.) އަިދ  ) ެއަވީނ ތެދުއެއްޗެްއ ނުއިވޭޭނގޮތުންނެވެ އެީމހުންެގ ލޯތަުކގެ ަމތީގައި (ރަނގަުޅ ތެދުގޮްތ ނުފެންނާނޭގޮތުން
) . ނޑެްއ ޖައްސަވާަފއެވެ . ުނވަތަ މަތިގަ ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ ުހީރ  ِقَياَمةހުރަހެްއލަްއވާފައެވެ ) ކަ ދުވަހުން

.   َعَذابބޮޑުވެގެންވާ  .އެވެ ުކެރ  ހަކަދެެކވިފައިވަީނ އިންސާނުންކޮްށ ވާ َعاّم ގައި  قـُْرآنُ ކީރިިތ  *  ދަންނައެވެ
. އެތަނުން ފުރަތަމަބަޔަކީ،  . އެމީހުންނާބެޭހ تـَْقَوىތިންބައެއްގެ ަމއްޗަށެވެ ވާހަކަކޮޅެްއ އެވަީނ  إمجاىلެވރިންނެވެ

 . .   ُمْفِلُحوَنމިސޫރަތް ފެށުނުތަނުން ފަސްވަނަ އާޔަުތގެ ނިޔަލަެށވެ ) ސީދާ (ޮއރިޖިނަލް * ދެވަނަބަޔަކީވީނަތަށެވެ
. އެމީހުންެގ ކަންތައް ހުންނަގޮތާއި އަދި އެމީުހންނަށް ހުންނާނެ  ެއަވީނ  ُخَالَصةގެ ވާހަަކއިގެ  َعَذابކާފަރުންނެވެ

 . . އަށްވަނަ އާޔަތުން އެަބހީ  ُمَناِفقُ  ތިންވަނަބަޔަކީ *ހަވަނަ އާޔަާތއި ހަްތވަނަ ާއޔަތުގައެވެ َوِمَن النَّاِس َمْن ންނެވެ
ނޑަކަށް ވިހިވަަނ ާއޔަތުގެ ނިޔަލަްށ އެވަނީ އެމީހުންނާބެހޭގޮތުްނ އިޖްާމީލ  يـَُقوُل آَمنِّا بِالّله މިތަނުން ފެށިގެން ގާތްގަ

. އެީމހުންގެ ނުަރއްކާ ކަމާިއއެމީހުންެގ ދެފުްށދެގޮތްކަމުން އެމީހުންނާބެހޭ  ُخَالَصة مةއެކެވެ ެވްސ  ُمَقدِّ
. ދެްނ މި ތަރުޖަމާުކރާ ހިސާބު .ދިގުކޮށްވާކަމުގަިއ ފެނެއެވެ އަށާިއ  الّله  )8( ްނ ފެށިގެން ެއވަނީ ެއވާހަކަތަެކވެ

. (އޭގެ ޖަވާބުަގއި  آخرة  َخَرب  الّلهދުވަހަށް އަހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީމުއޭ ބުނާމީހުން ީމސްތަކުންގެތެރޭަގއި ވެެއވެ
. ) އަދި އެމީހުްނ މުއުމިންކަމުގައިެވސް ނުވެެއވެ ންެވގެންވާމީހުންަންށ އަށާއި އަދި އީމާ الّلهއެމީހުން  )9( ދެއްވަނީ

. އަދި އެމީހުން އެހަދާ މަަކރާ އޮޅުަވއިލުމުގެ ގެއްލުްނަވީނ  . އޮޅުވަިއލަނީއެވެ ) މަކަުރހަދަނީއެވެ (އެމީހުންހިތުން
. އަދި އެމީހުންނަށް ެއކަން  نفسހަމައެމީހުންގެ އަިމއްލަ  .  إْحَساسތަކަށެވެ އެމީހުންެގ  )10( ެވސް ނުކުެރވެއެވެ

. އަިދ  َوُهمْ ާއއިމެދު ޝަްއކާިއ  الّله( ހިތްތަކުގަިއ އެވަނީ  ) ަބލިަމޑުކަމެކެވެ އެީމހުންނަށް ަބލިމަޑުކަްނ  الّله تعاىلގެ
. އަދި އެީމހުން ދޮުގހަދާކަމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް   َعَذابދުވަހުްނވަނީ ވޭންދެނިިވ  ِقَياَمةއިތުރުކުަރއްވާށިެއވެ

 . ) ބުނެވިއްޖިްއާޔ  الّلهިއ ފަސާދަނުކުރާށޭ (އަދި އެމީހުންނަށް ކަލޭމެްނ ބިމުގަ )11(އެކެވެ އަށް އުރެދި ކާފަރުނުވާށޭ
. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންނީ  . (މިއީ މިޒަމާނުގެ އެމެރިކާނުންާނިއ  إصالحއެމީހުންބުނެއެވެ ކުާރމީހުންނީމުއެވެ

. އެތަްއ މުސްލިމުްނނެއް މަރާ އެތައްތަނެއް ަބރު ބާދުކުރަމުްނވެސް މިީއ އެބާވަތުގެ އެންމެންގެ ބަސްހުންަނގޮތެވެ
. ތަފާތަީކ ކޮަބިއ  ޓެރަޒިޒަމްއާއި އިދިކޮޅަށްކުާރ އަދި ެޓރަރިޒަމް މަނާުކރަންުކރާ ހަނުގރާމަކަމުގަިއ ބުނަނީއެވެ

. ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެީއ ހަަމ  )12( ތޯއެވެ ! ކަ . ( فاسدދަންނާށެވެ ޭޅ  الّلهންނެވެ ެގ ުއރެދުމުގަިއ އު
.) އަދި އެކަމަުކ އެމީހުންނަކަްށ އެކަްނވެސް  . إْحَساسޓެރަރިސްޓުންނެވެ  ނުެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
      = ިއަދ .     އެމީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ   =  .   ކަލޭމެން އީމާންވާށޭ    

)  މީސްތަކުންއީމާންވެގެންވާފަދައަކުން (މުއުމިނުން    އީމާންވެގެްނވާ ފަދައިން    = .   އެމީހުން ބުނާނެެއވެ
  = ެ؟އަހުރެމެން އީމާންވާނޭހެއްެޔވ         = جاهل   . މޮޔަމީހުން އީމާންވާފަދައިން

  =  .  ދަންނާށެވެ        = ަجاهلހަމަކަށަވަރުން މޮޔ  .  ންނަކީ ހަމަ އެމީހުންނެވެ
       =   .  އަދި އެކަމަކު އެގޮތް އެމީހުންަނކަށް ނޭނގެއެވެ        = 

.    އަދި އީމާންވީމީހުންނާ އެމީހުން ަބއްދަލުެވއްޖެއްޔާ      =  ައހުރެެމްނ . އެމީހުން ބުނެއެވެ

 .  އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ    = .    އަދި އެމީހުން އެކަިނވެއްޖިއްޔާ / ެއހެންމީހުން ހުްސވެއްޖިއްޔާ   

   =  منافقންތައްގާތަްށ / އެކަަހލަ ެއހެން  شيطانއެީމހުންެގ .    ންނާއި    = . އެމީހުްނ ބުނެއެވެ

     =  .  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ިމވަނީ ކަލޭެމންނާއެކުގައެވެ    =  އަހުރެމެންވާކަްނ

.   ކަށަވަރީ     = . ) މަލާމާްތކުރާބަޔަުކ ކަމުަގއެވެ  (ުމއުމިނުންނަށް    =  الّله تعاىل

. (ެއއީ އެަކލާނގެ  .)  َذاتއެމީހުންނަށް މަލާމާތްކުަރއްވައެވެ  ުފޅާއެކަށީގެންވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ   = 

 .  އަދިއެކަލާނެގއެމީހުންދަމަހައްަޓވާނެއެވެ     = .   އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތެިރކަމާއި މަގުފުރެދުމުަގއި
    =حالޅޭ ށުއެދެފުވެ  حريان .      =  ީއެމީހުން އެއ       = 

 .  މަގުފުރެދުންގަތް ބައެކެވެ    =  ްތެދުމަގަށ /.  ތެދުމަގަށްތެދުަމގުދީފައި        = 

 .  ފަހެއެމީހުންގެ ވިޔަފާރީަގއި ނަފާނުވިެއވެ     =  .  އަދި އެމީހުން ނުިވއެވެ    = 

 .  ތެދުމަގުލިބުނުބަޔަކުކަމުގައި  =  .   އެމީހުންެގ މިސާަލކީ          =  އަލިފާނެްއ

 .  އެންދިމީހެއްގެ މިސާެލވެ     = .   ފަހެ އަލިކޮށްިލހިނދުން    =  އޭާނެގ

 .  ވަށައިގެންވާތަން       = الّله تعاىل . ) ައލިކަން ގެންަދވައިފިއެވެ   އެމީހުންގެ (ޮލލުގެ
   =  .  އަދި ެއކަލާނެގ އެމީހުްނ ދޫކުަރއްވައި    = .  އަނދިރިތަކަކަށް   = 

 .   އެމީހުންނަށް ނުފެންނާނޭ    = . .  =   އެއީ ބީރު މަންމަންބައެކެވެ  އަދި ކަނުބައެެކވެ  

     =  ިرجوعފަހެއެމީހުްނއެނބުރ  / . .  رجوعއެްއ ނުވާނެެއވެ   ނުވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ކަލޭމެން އީމާންވާށޭ އެމީހުންަންށ  )13(( އަދި މީސްތަކުން އީމާންވާގޮތަްށ (މުއުމިނުތަކުން އީމާންވާގޮތަށް
. މޮޔަ  ން އީމާްނވާގޮތަށް އަުހރެމެން އީމާންވާޭނހެއްޔެވެ؟ (އެމީހުންެގ  جاهلބުނެވިއްޖިއްޔާ އެީމހުން ބުނެއެވެ

. މޮޔަ  مؤمنބޭކަލުންާނއި ދެންވެްސ  أْصَحابُ އެބަހުން މުރާދުުކރަނީ  .) ދަންނާށެވެ ނަީކ  جاهلންނެވެ
 . . އަިދ އެކަމަުކ އެމީހުންނަކަްށ ެއގޮތެއްޭނގެއެވެ އަދި އީމާންވީމީހުންނާއި އެމީހުްނ  )14(ހަމައެމީހުންނެވެ

. އަދި އެމީހުންކަަހލަ އެހެން  . ައހުރެމެން އީމާންވެއްަޖއީމުއެވެ ެއުކ ންނާ َشْيطَانُ ބައްދަލުވެއްޖެްއޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ
. (އަދި ައހުރެމެން  . ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންވަނީ ކަލޭމެންނާއެުކގައެވެ  އެމީހުން އެކަިނވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ

) ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަށް މަލާމާތް  . ކުރުމުގެ މުއުމިނުންނާ ވާަހކަދައްކަިއލީ  ގޮތުންނެވެ

. އަދި ެއމީހުންގެ އެމަގުުފރެދުމުގައި ދެފުުށއެޅިއެޅިތިބޭ  الّله  )15(  َحالُ އެމީހުންނަށް މަލާމާތްކުރައްވަެއވެ
 * . !އަނދިރިކުަރއްވާފަިއ އެަކލާނެގ އެމީހުްނ ަބއިތިއްބަވަެއވެ އޮންާނީނ  ެގ މަލާމާތްކުެރއްވުންالّله ދަންނައެވެ

. އަދި ބައެްއ ފުޅާއި އެކަީށގެންވާގޮުތގެމަތީން َذات ُمَقدَّسއެކަލާނެގ  މާނަައީކ  ވިދާޅުވަނީ އޭގެ ُمَفسِّرُ ނެވެ
. َحقّ އެމީހުންކުާރ މަލާމާތަށް ެއކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އެކަމުގެ   والّله أعلم –އަދަބުދެއްވާނެ ާވހަކަ ކަމުގައެވެ

. ތެދުމަގުގެ ބަދަުލގަިއ މަގުފުރެދުން   )16( ުކިރ  إْخِتَيارُ އެމީހުންނަކީ ތެދުމަގުދީފައި މަގުފުރެދުންގަްތ ބައެެކވެ
. އަދި ތެދުމަުގ ލިބިގެްނާވ  . އަދި އެީމހުން އެުކރި ިވޔާފާރީގަިއ އެމީހުންނަަކށް ނަފާއެއް ނުކުިރއެވެ ބައެކެވެ

 . ނޑެއް އެންދިީމހެއްެގ މިސާލެެވ.   )17( ބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުންނެްއ ނުވިެއވެ އެމީހުންގެ މިސާލަކީ ައލިފާންގަ
 ( ނޑު ޯރވެ އެމީހާެގ ވަށަިއގެންވާތަން އަލިކޮްށލިހިނދުން (ޭއގެ އަލިގަދަކަމުން އެީމހުްނެގ  الّله تعاىلފަހެ އެައލިފާންގަ

. އަިދ އަނދިރިތަެކއްގަިއ ުނފެންނަގޮތަށް އެަކލާ ނގެ އެމީހުްނ ދޫކުރަްއވައިފިއެެވ. ލޮލުެގ ައލިކަން ގެންދަވައިފިެއވެ
.  އަނދިރީގަިއ ބައިތިއްބަަވއިފިއެވެ

  ُآصحابާއއި އަދިެވސް ބައެްއ إبُن َمْسُعوُد ގައި  زُْبَدُة التـَّْفِسري  . َنىب َصّلى الّله عليه ބޭކަލުންގެ ައރިހުްނ ރިާވވެގެންެވއެވެ

. ދެން އޭެގ ފަހުގަިއ وسّلم  .  ُمَناِفقُ މަދީނާއަށް ވަޑަިއގެންނެވުމާިއ ގުޅިގެްނ ބަޔަކުމީހުްނ އިސްލާމްވިެއވެ ވީެއވެ
ނޑު ައލިކޮށްލުުމްނ  . ައލިފާންގަ ނޑެްއ ރޯކޮްށ ެއންދިމީހެއްގެ މިާސލެވެ އެމީހުންގެ މިާސލެއްކަމުަގއިވަނީ އަލިފާންގަ

. އަދި ަސލާމަތްވާން ދާނެގޮްތވެސް އެނގުނެެވ. އޭނާގެ ވަަށއިގެންާވ ުހރިހާ ުނރައްަކލަކާ އު ނދަގުެލއްފެނުނެވެ
 . ނޑު ނިވުމުން ދެން ރައްކާެތރިާވން ދާނެ ނުދާނެތަނެއް ނޭނގޭކަމުގައިވިއެވެ  ُمَناِفقُ އެހެން ހުއްޓާ ައލިފާންގަ

. އޭާނވެސް ހުރީ  . ދެން އިސާްލމްވުމުްނ  ِشْركُ ންވެސް އެފަދައެވެ އަދި ހެވާިއ  َحَرام އާއި  َحَاللެގ އަނދިީރގައެވެ
. (އެތެރެފުށުން ކާަފރުކަން  . ދެންޭއގެފަހުގަިއ އޭނާ ކާަފރުވީއެވެ .)  إْخِتَيارُ ނުބައި އެނގި އޮޅުންފިލައްޖެއެވެ ކުީރއެވެ

. އެީމހުން އެތިބިގޮތްނޫން އެހެންގޮތަކަްށ އެނބުިރ  )18(  ُرُجوعއެމީހުންނަކީ ބީރު މަންމަން އަދި ކަނުބަެއކެވެ
) . .  َناِفقُ مُ ނުވާނެއެވެ . ހެޔޮަބހެްއ ނާހާނެއެވެ . ތެދު  َحقُّ ންނަކީ ެއކަހަަލ ބައެެކވެ  حقيقةތެދުަބހެްއ ނުބުނާނެއެވެ

.   َحَرامއެްއ  َحَاللގެފަހުގަިއ އަލުްނވެސް   والّله أعلم.އެްއ އޮޅުންނުފިލާ ބަަޔކުކަމުގައި އެމީހުން ެވއްޖެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
     =  (. . (އެަފދަ މިސާލެކެވެ ނޑެއް ފަަދއެވެ   ނުވަަތ ިވއްސާރަިވލާގަ    =  / އުޑުންއަިއ

 .   މަތިންއައި  =  .  އޭަގއި އަނދިރިތަކެްއވާ       އަިދ ގުުގރިޔާިއ ވިދުަވރުާވ = 
     = . . / އެމީހުްނ އަޅައެވެ   އެމީހުންެގ އިނގިލިތަްއ އެީމހުން އަޅައި    = 

 .  އެމީހުންގެ ކަންފަތްތަކުގެ މަީތގައި     =  .  ގަދައަޑުފަށާއި ހޮނުގެ ސަބަބުން       

= .   މަރުވެދާނެތީ ިބރުން    =  ިالّله تعاىلއަދ  . . / ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ  ވަށައިގެންވޮޑިގެްނވެއެވެ
     =  ެކާފަރުންގ . ހުިރހާކަމެއް     =  .  ވިދުަވރުގާތްެވގެންވެއެވެ       = 

 .  އެމީހުންގެ ލޯތައްޖަހަިއގަތުމަށް      = .  ެއމީހުންނަށް އަލިކޮްށލި ކޮންމެ ހިނދެްއގައި   

 =  .  އެައލިކަމުގަިއ އެމީހުން ހިނގައިގަެނއެވެ      =  އަދިއެމީހުންގެ މައްޗަްށ

.    އަނދިރިވެއްޖެްއޔާ   =  .  އެމީހުްނ ހުއްޓިތިބެެއވެ      =  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ  الّلهއަިދ 
     =  .  އެމީހުންގެއިވުްނ އެަކލާނެގ ގެންދަވަިއފީހެވެ    =  އަިދ އެމީހުްނގެ ލޯތަާކިއ

 (  އީ الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ  =    (އެމީހުންގެ ފެނުންތަކާއި       = ެކޮންމެކަމެއްގ

 މައްޗަށް    ެކުޅަދުންވަންތަވ = .  ވޮިޑގެންވާ ރަްސކަލާނގެއެވެ      =  ! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

        =  َرّب ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންެގ .  އަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ     =  އެކަލާނެގީއ ކަލޭެމްނ

 .    ހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ     =  .  އަިދ ަކލޭމެންގެ ކުރީެގ ީމހުންނާއި     

.  تقوىކަލޭމެން   =  ވެރި ވުމަށްޓަކައި  =  .  އެކަލާނގެއެވެ     =ިެލއްވީަކލޭމެންނަށްޓަކައ  
      = . ނޑުތަންމައްޗެއްކަމުަގއި  ބިންގަ    =  . . ގެއެްއކަމުގައި އަދި އުުޑ ބިނާއެއްކަމުަގއި

     =.    އަިދ އެަކލާނެގ ބާވަިއލެއްިވއެވެ       =  .  އުޑުން ފެން       =

 .  ފަހެ އެފެނުްނ އެކަލާނގެ ެނރުއްިވއެވެ     =  .  މޭވާއިން (ޭމވާގެަވއްތަރުތައް)، ގަުހގެ މަތިަވރު
     =  ާرِْزقކަލޭމެންނަށްވ  .   އެއްެގގޮތުން   =  ްއަްށ الّله ފަެހ އެހެްނވެ ަކލޭމެނ

) . .) إختيارއާއިއެކު الّله ނުލާށެވެ .  َشرِيكُ ބައިވެރިންތަެކއް  =    ނުކުރާެށވެ  ންތަކެއް  

   =  . ކަލޭމެން ދެނެތިބި ާޙލު     =  ާއަދި ކަލޭމެންވަންޏ        = 

 ޝައްކެއްގަިއ       =  / ުއާއިމެދު  وحىތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިލެްއވި ތަކެްއޗާއިމެދ    
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   = ) حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمތިމަންރަސްަކލާނގެ އަޅާގެމައްޗަްށ (  ެގ މައްޗަށް       = ފަެހ

 !.  ގެ ޫސރަތަކާއިެއއްފަދަ). قرآنއެާޔއެއްފަދަ (ެއ  =   ކަލޭމެން ޫސރަތެްއ ގެނެސްަބލާށެވެ  

=  !.  އަިދ ކަލޭމެން ގޮވަިއގެން ގެންނާށެވެ    = ްަކލޭމެންގެ ެއހީތެރިނ       =  الّله 

.     ފިޔަވައި       = .  ަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގަިއ އަނދިިރކަމާިއ  )19(( . އެިވލާގަ ) އުޑުންއަިއ ާވރޭވިާލަގނޑެއްގެ މިސާލެވެ ނުވަތަ (އެމީހުންގެ މިާސލަކީ
. އަދި ގުގުީރގެ އަޑުގަަދކަމުން މަުރެވދާނެކަމުގެ ބިރަށް އެމީހުން އެމީހުންގެ ކަންފަތްތަުކެގ  ގުގުރިޔާ ވިދުވަުރވެއެވެ

 . . (އެަބހީ އެީމހުންެގ  الّلهއަދި މަތީގައި އެމީހުްނގެ އިނިގލިތަްއ އަޅަނީއެވެ އީ ކާަފރުންގެ ވަަށއިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
(. ވިދުވަރުގެ ގަދަކަމުްނ އެމީހުްނގެ ލޮުލގެ ައލިކަްނ ޖަހަިއގަތުްނ  )20(  ހުރިހާކަެމއް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

. އަިދ ައލިވެގަންަނ ކޮންމެހިނދެްއގަިއ އެައލިކަމުގެެތރޭގައި  . (އަިދ  ގާތްވެގެންވެެއވެ ހިނގައިގަނެެއވެ
. އަދި  ) ުހްއޓިތިބެއެވެ ) އަނދިރިެވގަތީމާ (ދާންނޭނގިގެން ިއރާދަކުެރއްވިނަމަ އެމީހުްނެގ  الّلهވިދައިގަތުންގޮސް

. ހަަމކަށަވަރުްނ  ީއ ކޮންމެކަމެްއގެ ަމއްޗަްށ تعاىل الّلهއިވުމާިއ ފެނުންވެްސ އެކަލާނެގ ގެންދަވައިީފހެވެ
. މިމިސާލު ަތރުޖަމާ ކުެރއްވި  . (މިއީވެްސ މިސާެލކެވެ ަބއެއްބޭކަލުްނ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

ނޑަކީ  ވިދާޅުވަނީ: . އޭގަިއހުރި އަނދިރިކަމާއި ގުުގރިާޔ  قرآنބާވަިއލެއްިވ ކީރިތި  الّلهއުޑުންވެހުނު ާވރޭިވލާގަ އެވެ
 َعَذابެގ ކޯފާާއއި  الّلهތަކާިއ އެމީހުންނަްށހުިރ  َخبـَرُ ންނާިއ ބެހޭގޮތުްނ ައއިސްފައިާވ ބިުރވެިރ  َناِفقُ مُ ވިދުވަރަކީ، 

. ހޮުނގުގުިރޔަށްވުރެ އޭގެ ައުޑ  . އެހެންވެ ެއއަޑުނާހާންވެގެން އެީމހުންގެކަންފަތްތަކުގަިއ އިނގިލިއަޅަނީއެވެ އެވެ
. އަދި ވިދައިގަ ންނަހިނުދ އެމީުހންގެ ލޯތަްއ ޖަަހއިގަންނަން ގާްތވާކަމުެގ ވާަހކަައީކ އެމީހުންނަށް މާބިރުެވރިެއވެ

ވެ ބޭޒާުރވަމުންދާލެްއ ބާރުކަމުްނ ލޯހުޅުާވ  فضيحةއާޔަތްތަކުން އެމީުހން  ُحمَْكمُ ގައިާވ  قرآنންނާބެހޭގޮތުްނ  ُمَناِفقُ 
. އަދި އަލިާވ ކޮންމެހިނދެއްަގއި ހި ނގަިއގަނެއޭ އޮތްބަސްފުޅުްނ ބަލައިލަންވެްސ ނުުކރޭހާަވރުާވ ވާަހކައެވެ

: އިސްލާމުންގެ)މުަދލާިއ ދަރިްނގިނަެވ އިސްލާމުންނަްށ   َغِنْيَمةއާިއ  فتحމުރާދުކުރަްއވަނީ އެމީހުންެގ (އެަބހީ
. އާނ  . އަދި އަނދިރިވީާމ  حمَُمَّدމުދާގިނަވީމާބުނެއެވެ . ދެން އޭގެފަހަތުްނ ދެއެވެ ގެފާނުންެގ ދީންތެދެވެ

. މިީއ  ُمِصْيَبةދުުކރަްއވަނީ އެމީހުންގެ މުަދލާއި ދަރީްނމަދުވެ އުނދަގުލާއި ހްުއޓިތިބޭކަމުގެ މުރާ ޖެހުނީމާ ބުނެއެވެ
. ދެން މުރުަތއްދުވެ ކާަފރުކަންމަތީ  ގެ  ِدْينُ ގެފާނުންގެ حمَُمَّد .  َقائمސަބަބުންނެވެ . މިއެވެ ގަިއ  التفسري زُْبَدةُ ވެތިބެއެވެ

. .! ކަލޭމެންނާއި އަދި ަކލޭމެންގެ ކުީރގެ މީސްތަކުންވެްސ  )21( މި ތަރުޖަމާ ބަޔާންވެގެންވެެއވެ އޭ މީސްތަކުންނޭވެ
.! އެީއ ކަލޭމެްނ  َربّ ހެއްދެވި ކަލޭމެންެގ  . /  تقوىއަްށ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންކުރާެށވެ ެވރުިވމަށްޓަކަެއވެ

. ނުޑ ތަންމައް )22( ތަޤްވާވެރިވުުމގެ އުއްމީދުގަެއވެ ޗެއްކަުމގަިއ އަިދ އުުޑ އެކަލާނގެއީ ަކލޭމެްނނަށްޓަކައި ބިންގަ
. އަިދ  . ވެއްެސވިއެވެ . އަދި އުޑުން އެކަލާނެގ ފެންބާވައިެލއްވިެއވެ އެއީ ބިނާއެްއކަމުގައި ލެއްިވ ކަލާނގެއެވެ

. ފަެހ  رِْزقއެފެނުން ކަލޭމެނަށްވާ  ) ނެުރއްވިެއވެ އެއްެގގޮތުން އެަކލާނގެ މޭާވގެ ބާވަތްތައް (ގަސްަގހާގެީހގެތަކެތި
ބަިއވެރިކޮްށ  حالބައިެވރިންތަެކއް ަކލޭމެން ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  ،ންތަެކއް شريكއަްށ  الّله އެހެންެވ ކަލޭމެން 

 !. .! ބަިއވެރިނުުކރާށެވެ .!  إختيارނުހަދާށެވެ  عليه الّله صّلى حمّمدއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަޅާ ( )23(ނުކުރާށެވެ
) ެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބާވަިއލައްާވ ތަކެްއޗާމެދު ކަލޭމެްނ ޝައްެކއްގަިއވަންާޏ ފަހެ ކަލޭެމްނ وسّلم

.! އަދި ެއކަމުގަިއ  .! ހަަދއިބަލާށެވެ ފިޔަވަިއ ަކލޭމެނަްށ  الّلهއެފަދަ އެންެމ ސޫރަތެްއވެްސ ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ
. ! ކަލޭމެްނނީ ތެދުވެރިންކަުމގައިވަންާޏ ނިކަްނ އެފަދަ އެްނެމ އެހީތެރިވާޭނ ެއހީތެރިންނަށް ގޮވަިއ ގެންނާށެވެ

!.  ސޫރަތެއްނަމަވެސް ހަދައިބަލާެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   .(   ފަެހ ކަލޭމެްނ އެކަްނ ނުކުިރއްޔާ (ސޫރަތެްއ ނުގެނެވުނިއްޔާ  = 

  .(!. .(ސޫރަތެއް ުނވެސްގެެނވޭނެއެވެ  އަދިކަލޭމެންނަށް ނުވެސް ކުރެވޭެނއެވެ    =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

 !.  ނަރަކައަށް ބިުރވެތިވާށެވެ       = ީކަމުގައި ދަރު ެއތާނގެ އެތަނަކ  .  ވާތަނެވެ      

=  .  މީސްތަކުންނާއި ިހލަ   =  .  އެތަން ތައްޔާރުުކރެވިފައިވަނީ   = 

 .  ކާފަރުންނަށްޓަކައެވެ      = ި(ަކލޭގެފާުނ)  خرب އަދި އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށް އުާފވެރ

!.    ދެއްވާށެވެ      =  صاحلއަިދ އެމީހުްނ  .   ޢަމަލުުކރި  =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 .  ެއމީހުންނަށް ވާކަމަށް   =  . /ސުވަުރގެަތކެއް  ަބގީޗާތަކެއް          =  އެތަންތާނެގ

.    ދަށުން އާރުތައްދެމޭ       =  ްއެްއ ލިބިއްޖެ ކޮންމެހިނދެއްގަިއ  رزقއެމީހުްނަނށް އެއިނ 
   =  ްމޭވާގެތެެރއިނ    =  ްނޑައެޅިެގނ . رزقކަ   ދެއްވުމުެގ ގޮތުން   =  އެމީހުްނ

.   ބުނާނެއެވެ        =  .  މިއެއްަޗކީ އަުހރެމެންނަށް ދެއްވުނުެއއްޗެވެ     =  މީގެުކިރްނ

(   (ދުނިޔޭގައި    =  .  އެމީހުންނަްށ ެގނެސްެދވޭނެެއވެ     =  ކުލަާޔިއ ވައްަތރުގަިއ އެއްގޮްތ)

) މޭވާ     ރަހަާޔ ތާސީުރގަިއ ތަފާތު    =  ްއަިދ އެމީހުންނަށ.    އެތާނގަިއ ވެެއވެ   

. طاهر =   ވެގެްނވާ އަނބީން        =  ޭحالއަދި އެީމހުން އެތާދެމިތިބ      
  =  الّله تعاىل ހަމަަކށަވަރުްނ .   ލަދުވެތިެވވޮޑިެގން ނުވެެއވެ      = 

 (  މިސާލެއްޖެއްސެވުމަކަްށ (ެއއްވެްސ މިސާެލއްޖެއްސެވުމަކަށް    =.    މަދިިރޔަކުންވިޔަސް  

     = ްެއއަށްވުެރ ބޮޑުއެއްޗަކުްނވިޔަސް / ނުވަތަ ެއއަށްުވރެދަށ- .    ކުޑައެއްޗަކުންވިަޔސް    

   =  !.  ފަެހ އީމާންީވ މީސްތަކުން ދަންނަެއވެ   .   = ފަެހ އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ  

   =  ީحقّ ހަމަކަށަވަރުން އެއ .    ތެދުކަން     =  ެން. حضرةގެ َرّب އެމީހުންގ     

  =  އަިދ ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ!.    ދަންނައެވެ    =  .  ފަެހ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ  

   = އެދިވޮޑިގަންަނވަނީ ކޮންއެްއޗެއް ބާަވއެވެ؟  الّله    = .   މި މިސާލުން     

                               

                                           

                 *                    
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   =  .  އެއިްނ އެކަލާނެގ ގިނަބަޔަުކ މަގުފުަރއްަދވައެވެ       =  އަިދ އެއިްނ

 .  އެކަލާނެގ ގިނަބަޔަކަްށ ތެދުމަގު ދައްަކވައެވެ      =  އަދި އެމިސާލުން އެކަލާނެގ

 .   މަގުނުފުރައްދަވަެއވެ    / . ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންާވ މީުހްނ  الّله= ފާސިޤުްނ މެނުވީ

 .   މެނުވީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! އެކަން ކަލޭމެނަްށ ނުވެސްުކރެވޭނެއެެވ.  )24(( ފަހެ ކަލޭމެން ެއކަން ނުުކރިއްާޔ ދެްނ އަިދ ކިެއއްހެއްޔެވެ
. އެތަްނ  .! ެއނަރަކައިެގ ދަަރކީ މީސްތަކުންާނއި ހިލަެއވެ އެހެންވީިއރު ދެްނ ަކލޭމެން ަނރަކައަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ

. (ުޤރްއާނާިއ  އަްށ އީމާންނުވާ ީމހުންީނ  ّمد صّلى الّله عليه وسّلمحمތައްޔާރުުކރެވިގެްނވަނީ ކާފަރުންނަށެވެ
(.  ކާފަރުންނެވެ

!) އީމާންެވގެން  الّله އަދި (އޭ ރަސޫލު )25( ކުރި މީސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އެތަންތާނެގ  عمل َصاِلحُ އެވެ
) ުހރިކަމުަގއި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަ ދެްއވާށެެވ.  َخبـَرُ ށް އުފާެވރި ދަށުން އާރުތައްދެމޭ ބަީގޗާތަކެއް (ުސވަރުގެަތކެއް

. މިއެއްޗަީކ  رِْزقއެތަނުން އެމީހުންނަށް މޭވާގެ  އެއް ލިބިއްޖެ ޮކންމެހިނދެއްގައި އެމީހުން ބުނާނެެއވެ
. އަިދ އެމީހުންނަްށ އެތަނުގަިއ ެއްއކަހަަލ /  ) އަހުރެމެންނަްށ ލިބުނު އެްއޗެއްސެވެ މީގެކުރީންވެްސ (ދުނިޔޭގަިއވެސް

: ވައްަތރާިއ ސިަފ ދުނިޔޭގަިއހުރިތަެކއްޗާިއ ެއއްގޮތްނަމަވެްސ ަރހަޔާިއ ނުވަތަ ތަފާުތ މޭ . (އެަބހީ ާވ ދެއްވޭނެެއވެ
.) އަިދ އެމީހުންނަްށ އެތާނަގއި  . އަދި އެމީުހްނ  اِهرُ طَ ތާސީރު މުޅިންތަފާތު ތަެކއްޗެވެ ެވގެްނާވ އަނބީންތައްެވއެވެ

 .  އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ

ހަމަކަށަވަރުން މަދިރިއަކުްނވިޔަްސ އަިދ ނުވަަތ ެއއަށްވުެރ ކުޑައެއްަޗކުންވިޔަްސ ނުވަަތ އެއަްށވުރެްނ  )26(
. ފަހެ އީމާްނީވ  الّلهބޮޑުއެއްޗަކުންވިޔަްސ އެއްެވސް މިސާެލއް ޖެއްސެވުމަްށ  ލަދުވެިތވެވޮޑިގެންނުެވއެވެ

. އެނގޭނެއެެވ.  ތެދު َحقُّ އެޖެއްސެވި މިާސލު އެީއ ހަމަ  الّلهމީސްތަކުންނަށް  މިސާލެއްކަން ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއެވެ
! ފަެހ  َحقُّ ންާވ  َحْضَرتُ ެގ  َربّ އެމީހުންެގ  ކަން ދަންނާެށެވ.! އަދި ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ

. މިމިސާލުން ދެން   تعاىل الّلهއެމިސާލުން  -އެދިވޮޑިގަްނނަވަނީ ކޮންކަމެއްބާވަެއވެ؟  الّله تعاىلއެމީހުންބުނާނެއެވެ

. އަދި  . އަދި އެމިާސލުގެ ސަބަބުްނ ެއކަލާނގެ އެަތއްބަޔަކަށް ތެދުމަގުަދއްކަވަެއވެ  الّلهގިނަބަޔަކު މަގުފުަރއްދަވަެއވެ
.  َفاِسقُ ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމވެގެންާވ   ންމެނުީވ އޭގެސަބަބުްނ ެއކަލާނގެ ަމގުނުފުރައްދަަވއެވެ

.! މިއާޔަތުގައި މަދިިރއެއްގެ މިާސލުޖައްސަަވއި އެޔާބެހޭ ާވހަކަ ދައްަކވާފައިވަނީ    ންނާއި  ُمَناِفقُ ދަންނައެވެ
ނޑުބޮޑުވާންދެްނ  ُمَفسِّرُ މެދުގައިކަމަށް ބައެއް  . މަދިރިެވސް ދުނިޔޭގައިދިރިއުޅެނީ އޭތި ބަ ން ވިދާޅުވެެއވެ

ނޑުޮބޑުވެ ފަލަވީާމ ދެން ަމރު . ބަ . ކަމުގައިވެެއވެ  ُمَناِفقُ ގައިމިސާލު ޖައްަސވާފައިމިާވ މީހުްނ އެބަީހ قـُْرآنވަނީއެވެ
.  الّله تعاىلންވެސް ދުނިޔޭގައިތިެބ ދެއްކުމަށް ކަންތައްަތއްކޮށް ެއގޮތުން ފުރުނީމާ  . މިެއވެ  އެީމހުން ިހއްޕަވައެވެ

 )تفسري طربى(
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   ަތުރަޖމާ     

 =  .  އެމީހުންނަކީ       = عهدގެ  الّله .   ކަށަަވރު ުއވާލާމީހުންނެވެ    

   =  ެعهدއ  .  ގަދަކޮށް ތާކީދު ުކރުމަށްފަހު    = . ނޑައިލާ    އަދިއެމީހުން ކަ   

   =  الّلهއެކަމަކާމެުދ  .   އަމުުރކުރެްއވި ކަންތައް   =   ާުކރުމަށް،  َواِصلُ އެކަންގުޅ

)  رحمދެމެހެއްޓުމަށް (ގާތްތިމާގެކަުމގެ   ދެމެހެއްޓުމަށް     =  .  އަދި އެީމހުން ފަސާދަކޮށް  

   = .    ބިމުގައި     =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ  ކަ      

= .  ގެއްިލހަލާުކވި މީހުންނެވެ      =  އަށް ކާަފރުވާީނ  الّلهކަލޭމެްނ

  ؟ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ       =   .  އަިދ މަރުެވގެންާވ ބަޔަކުކަުމގަިއ ކަލޭމެންވީމުެއވެ
     =  .   ދެން އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ދިރުްއވިއެވެ  =  ދެން އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 .   މަރުއްވަެއވެ  =  . ) ިދރުއްވާނެެއވެ   ދެން އެކަލާނެގ ަކލޭމެން (އަލުން     

 =  ެُرجوعއަްށ ކަލޭމެން  حضرةދެންހަމަ އެަކލާނގ  .  ުކެރވޭހުއްޓެވެ    =  .  ހަމައެކަލާނގެއެވެ
   =  .  ކަލޭމެނަށްޓަކައި ހެއްދެވީ         =  ާއެންމެހައި  ބިމުގައިވ .    ތަކެތި

     =  ެِاْسِتَواىދެން އެކަލާނގ .   ވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ     =  .  އުޑަށް     =  ދެްނ

 . ) ހައްދަވާ ަބރާބަރުުކރެއްިވއެވެ  އެކަލާނގެ އެތަކެތި (އުޑުތައް        =  ްހަތްއުޑަށ   = 

 .  އަދި ެއކަލާނެގއީ       = .  ހުިރާހ އެްއޗެްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނާވ ރަސްަކލާނގެެއވެ
       = ުކރެއްިވހިނުދ  وحى َربُّ ) ަކލޭގެފާނުންގެ !ެއވެ الّله رسولއަދި (ޭއ

 ) !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ     = .  މަލާިއކަްތބޭކަލުންނަށް     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 (. . (ހައްދަވާެނ ކަާލނގެއެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ަލއްވާނެަކލާނގެއެވެ         = ބިމުަގިއ

َفة .  َخِليـْ  އަކު    = .  އެބޭަކލުްނ ދެންނެވިއެވެ     = އިަބރަސްކަލާނގެ އެތާނގަިއ

  ލައްވަނީތޯެއވެ؟       = .އެތަްނ ފަސާދަުކރާނެމީހަުކ         = އަދި އެމީހަުކ

 .  ލެއި އޮހޮުރވާނޭ       =  ްދަންނަާވ  َتْسِبيحައދި އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގއަށ

.  َمحْدُ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް   ުކރަނީއެވެ     = تـَْقِدْيسއަދި އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނެގ  . ކުރަނީެއވެ
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.  رُ طَاهِ  . އަދި މާތްުކރަނީއެވެ  ކުރަީނއެވެ   = وحىެއކަލާނެގ  .  ކުެރއްވިެއވެ    =

 .  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ       = ްނޭނގޭަތކެތިކަލޭމެނަށ  
    = ެالّسالم عليه( آدمއަިދ އެަކލާނގ ( .  އަށް ުއގަންނަވައިދެއްިވއެވެ       = ުހިރާހ

 .  ނަންތައް     = .  ދެން އެަކލާނގެ އެަނންތައް ހުށައެޅުއްވިެއވެ        =

 މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށް       = ެތިބޭަކލުްނ  وحىަފހެ އެކަލާނގ . ކުރެްއވިއެވެ

.  َخبـَرُ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ   ދީބަލާށެވެ      = .   މިުހރިހާތަކެީތގެ ނަންތަކުގެ  

     = .  ތިޔަބޭަކލުންނީ ތެދުެވިރންކަމުގައިވަްނޏާ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (ެއ  َعْهدُ ގެ الّله އެމީހުންނަކީ  )27(( ައީކ  َعْهدُ ގަދަކޮްށ ކަަށވަރުކޮްށ އެްއބަސްވުމަށްފަހު  އުަވއިލާމީހުންނެވެ
.) އަިދ އެކަމެްއ ގުޅުވާދެމެެހއްޓުމަްށ  الزمވުން  تـََبعَ ކިޔަމަންތެރިކަމާިއ   الّله تعاىلކޮށް ހިފެހެއްޓުެމވެ

. (ގުޅުވާދަަމހެއްޓުމަށް  އަމުރުުކރެއްިވކަމަކީ ގާތްތިާމގެކަމާއި  އަމުރުކުަރއްވާފައިާވ   َرحمކަންތައް ުއވާލާމީހުންެނވެ
ނޑު  .) އަިދ އެމީހުްނ  ބިްނގަ އަްށ ކާަފރުެވ ެއކަލާނގެއަްށ އުެރިދ  الّلهކޮްށ ހަދަީނއެެވ. (އެީއ  فاسدއެވެ
 (. .ރަސޫލުންދޮގުކޮްށ އިންާކރުކޮށްހެދުމެވެ ނޑައެޅިގެން އެފަދަމީހުން އެީއ ގެްއލިހަާލކުވެގެްނވާ މީހުްނނެވެ  ކަ

) މަރުވެފައިތިިބ  الّله )28( . ަކލޭމެންވީ (ުފރަތަމަ އަށް ކަލޭމެން ކާަފރުވުްނ ޙައްޤުވާީނ ކޮންފަަދއަކުންހެއްެޔވެ
. ދެްނ އެަކލާނެގ  . ދެން އެަކލާނގެ ކަލޭމެން ަމރުއްަވއެވެ . ދެން އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ދިުރއްވިއެވެ ބަޔަކުކަމުގައެވެ

) ކަލޭމެްނ ދިުރއްވާނެއެވެ ِقَياَمة(އަލުން  .  حضرةކުރަްއވާނީވެްސ ހަމައެަކލާނެގ  ُرُجوعَ . ދެން ަކލޭެމން ދުވަހަށް އަށެވެ
. ދެްނ އުޑަށް ެއކަލާނެގ  )29( ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ބިމުގައިވާ އެންމެހަިއ ތަކެތި ހެްއދެވީވެސް ހަމައެކަލާނގެއެވެ

.) ެދން އެއުޑުތައް ހަތްއު ِاْسِتَواى ޑުކަމުގަިއ ަހއްދަވާ އެކަލާނެގ ވެވޮޑިގެންނެވިެއެވ. (މަތިވެިރވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ
 . . އަިދ ހުިރާހ އެއްެޗއް އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ !) އަިދ  َرُسْوُل الّله(އޭ   )30(ހަމަޖެއްސެވިއެވެ  َمالَِئَكةއެވެ

. އެަކލާނެގ  َرّب  َوِحىބޭކަލުންނަށް ަކލޭގެފާނުންެގ  .  َوِحىކުރެްއވިހިނުދ ަހނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ުކރެއްިވއެވެ
َفةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ބިމުަގިއ  . އެބިމުގަިއ އެތަްނ  އަކު َخِليـْ .  އެބޭަކލުން ދެންނެިވއެވެ  فاسدަލއްވާޭނ ކަަލކީމެވެ

ކޮށް އެތާަގިއ ލެިއ ޮއހޮރުވާނޭީމހަުކ އިބަރަްސކަލާނެގ އެތަނަްށ ލަްއވަނީތޯއެވެ؟ އަިދ އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ 
 تقديسކޮްށ އިބަރަްސކަލާނެގ  طاهرާއއި އުިނކަމަކުން  َعْيبُ ކޮްށ އަިދ އެންމެަހއި  َمحُْد تعريفދަންނަވައި  تسبيح

. އެަކލާނގެ  . َوِحىކުރަމުއެވެ . ތިޔަބޭަކލުންނަށް ނޭނގޭތަކެތި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ  ކުރެްއވިއެވެ
. ދެްނ  آدم (عليه الّسالم)އަދި  )31( އަށް އެންމެހައިތަކެތީގެ ަނންތައް އެކަލާނގެ އުގަންނަަވއިދެއްަވއިފިއެވެ

)  بـََيانއެނަންތައް (ކިަޔއިދެއްާވ   َوِحىބޭަކުލންނަށް އެކަލާނގެ ހުށަހަޅުއްަވއިފިއެެވ. އަދި  َمالَِئَكةކޮށްދެްއވުމަށް
. ތިޔަޭބކަލުްނ ތެދުެވރިންގެތެެރއިން ވަންާޏ އެަތކެތީގެ ނަްނތަްއ ތިޔަޭބކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ކުރެއްިވއެވެ

! އެތަކެތީެގ  ! َخربކިޔައިދޭށެވެ  ދީބަލާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ްއިބަރަްސކަާލނގެ ހުސ . .  طَاِهرُ  އެބޭކަލުން ދެންނެިވއެވެ   ވަންަތއެވެ      =

.     އަޅަމެނަށް އެއްވެްސ އެނގުެމއްނުވެއެވެ      =  އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެނަށް އުގަންނަަވއިދެއްިވ

 .  އެއްޗެްއ މެނުވީ    = ،ީހަމަކަށަވަރުްނ ިއބަރަސްކަލާނެގއ      =

.  ِحْكَمةދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ      = އޭ  َوِحىެއކަލާނެގ . .  آدمކުރެްއވިއެވެ  ެއވެ
         = ނަންތަްއ ކިޔައިދޭށެވެ  !ދެއްވާެށވެ خربއެބޭަކލުންނަށް އެތަކެީތގެ ނަންތަކުެގ!    

    = ްދެއްިވހިނދު خربދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބޭަކލުންނަށ         = .  އެތަކެތީގެ ނަންތަކުގެ
   = َوِحىއެކަލާނެގ  .  ުކރެއްިވއެވެ      = ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ވަީޙ

  ؟ނުކުރައްވަންެހއްޔެވެ      = .  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަމުގައި  

        = ެَغْيبُ އުޑުތަކާއި ބިުމގ .    = . އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ

       = .  ކަލޭމެން ފާޅުކުރާ ކަންތައްަތއް         = އަދި ަކލޭމެން ވަންހަާނ

 .  ކުރާކަމުގަިއވީތަކެއްާޗއި         = َوِحىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަމލާއިކަތުންނަްށ 

 .  ކުރެއްިވހިނދު      = ްުކރައްވާެށވެ سجدةއަށް ) الّسالم عليه( آدمތިޔަބޭަކލުނ!       

    = އެްއވިުކރެ سجدةފަެހ އިބިލީްސ ނޫްނ އެހެްނހުރިާހ ބޭަކލުްނ .  ވެ       = އެޮސުރ

 .  މަނާވެގެން އަދި ބޮޑާެވގެންފިއެވެ        = .އަިދ އެޮސރުީވ ކާފަރުްނގެތެރެއިންނެެވ

         = އޭ  َوِحىއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ .   !އެވެ آدمުކރެްއީވމެވެ        =

  !ވާށެވެވެވަޑައިގަންނަަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ވަޒަންެވރި ކަލޭގެފާނާިއ އަދި     =.  ސުަވރުޭގގައި
       =ެއަިދ އެތަނުްނ ތިޔަދެކަނަބލުން ަތނަވަސްކަމާއެުކ ފަރީކުޅުްއވާށެވ !     

. ވަޑައިގަންަނވާތިަޔެދކަނބަލުްނ އެދި=    ފަދައަކުން    = އަދި ިތޔަދެކަނބަުލްނ
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 ) !(ަފރީނުކުޅުއްވާށެވެ !ވާެށވެގަންނަނުވެވަޑައިގާތް    =  . ./ މިަގހުން  މިަގހާއި     =

. ވަޑަިއގެންފާފަހެ އޭރުްނ ތިޔަދެކަނބަލުްނ ވެ   ނެއެވެ    =.   އަނިާޔވެރިންގެެތރެއިން

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. އިބަރަްސކަލާނެގ ހުްސ  )32(( . އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެނަްށ  طَاِهرއެބޭކަލުްނ ދެންނެވިއެވެ ވަންތައެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަސްަކލާނގެީއ  އުނގަންނަވައިދެއްިވއެއްެޗްއމެނުވީ އަޅަމެންނަށް އެނގިގެެނއް ނުވެެއވެ

.  حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަކަލާނގެއެވެ

. އޭ  َوِحىއެކަލާނެގ  )33( . ކަޭލގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް އެތަކެތީެގ ނަންތަކުެގ  آدمުކރެއްިވއެވެ  َخَرب ެއވެ

! (ދެްނ އެަކލޭގެފާުނ އެބޭކަލުންނަްށ އެތަކެތީެގ  .) ފަެހ އެަކލޭގެފާުނ އެބޭކަލުންނަްށ  خربދެއްވާށެވެ ދެއްވައިފިއެވެ

. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ  َوِحىދެއްވިހިނދު ެއކަލާނެގ  خربއެތަކެތީގެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ  َغْيبُ ކުރެއްިވެއވެ

 َوِحىނުކުަރއްވަންހެްއޔެވެ؟ (އެބަީހ އެކަްނ  َوِحىދެނެވޮޑިގެންވާކަމުގަިއ ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ތިމަންރަްސަކލާނެގ 

.) އަިދ ކަލޭމެްނ ފާޅުކުރާތަކެްއޗާިއ ައދި ކަލޭމެްނ ވަ ންހަާނކުރާކަމުަގއި ވީތަކެތިވެްސ ކުރެއްވީމެވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ

.  َسِجَدةއަށް ތިޔަބޭކަލުްނ  آدم (عليه الّسالم)އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )34(  َوِحىބޭކަލުންނަށް  َمالَِئَكةކުރައްވާށޭ

. އަދި އެ  ةَسِجدَ މެނުވީ އެހެން ުހރިހާ ބޭަކލުން  إبِْليسކުރެއްިވހިނދު ފަހެ  އެކަމުން މަނާެވ  إبِْليسކުރެއްވިއެވެ

(. . (ުއރެުދނުމީހުންގެ ތެެރއިންނެވެ . އަދި އޭނާވީ ކާފަރުންގެެތރެއިންނެވެ  ބޮޑާވެގެންފިއެވެ

  ! . އެޮސރުެގ  إبِْليسދަންނައެވެ  أصلއަީކ ހުރިާހ ހެޔޮކަމަކުްނ ހުްސެވ ހެޔޮކަުމން ނާއުއްމީދުެވގެންާވ މީހާެއވެ

.  احلَارثީނ ނަމެއްކަމުގައިވަ .  الّلهގެނަމުން ނަންދެވުުނކަމުގައިވަީނ އޭނާ  إبِْليسއެވެ  إبِْليسއަށް ުއރެދުނުހިނދުންނެވެ

 .  ހެއްދެވިފައިވަީނ އަލިފާނުންނެވެ

. ޭއ  َوِحىއަްށ  آدم (عليه الّسالم)އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )35( ! ަކލޭގެފާނާިއ ކަޭލގެފާނުންެގ  آدمކުރެްއވީެމވެ އެވެ

! އަިދ ތަނަވަސްކަމާިއއެުކ ތިޔަދެކަނބަލުްނ  ! ދިިރއުޅޭށެވެ އަނބިކަނބަލުން ުސވަރުޭގގަިއ ވަޒަންެވރިވާށެވެ

! އެހެންެވއްޖެއްާޔ (އެބަހީ، އެަގހުްނ  ! އަދި ިމގަހާިއ ގާތްނުވާށެވެ އެދޭފަދައަކުން އެތަނުްނ ކަިއހަދާށެވެ

) ތިޔަދެކަނބަލުްނ އަނިޔާެވރިންގެެތރެއިން . ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ  ވެދާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
       =ިފަެހ ަޝއިތާނު އެދެކަނބަލުްނ ކުށުގެެތރެއަްށ ަވއްޓައިަލއިފ .  އެވެ   =

 .  އޭގެފަރާތުން / ެއގަހުގެސަބަބުން      = .  ފަެހ އެސޮރު އެދެކަނަބލުން ނެރެފިެއވެ     

 =  .  އެކަމެއްަގއި އެދެކަނބަލުންީވ ކަންތަކުން     = َوِحىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  .  ުކރެއްވީެމވެ
  = ެަކލޭމެން ަފއިބާށެވ!         = َعَداوةކަލޭމެންެގ އެއްބަޔަުކ އަެނއްބަޔަކަްށ 

. =    َحالُ ތެރިވެގެންވާ   އަދި ަކލޭމެނަށްވަނީ        = ُقَـَرار  . ވެތިބުން ބިމުގައެވެ

    . ) ފައިދާކޮްށ ބޭނުންކުރުާމއި  އަދި (އެތާނގެތަކެތީަގއި      = / ްުމއްދަތަކަށ

. .  قيامة /މަރުވަންދެން . ވަޑައިލިބި )الّسالم عليه( آدمަފހެ  =   ވާދެން  ގެންފިެއވެ     

   كلمةން  حضرةގެ  َربّ = އެަކލޭގެފާނުންެގ  .  ތަެކއް    =  ފަެހ އެަކލާނެގ އެަކލޭގެފާަންށ

 ލައްަވއިފިއެވެ  توبَـة     .  = ހަމަކަަށވަރުން ެއކަލާނގެއީ      =  ގިނަގިަނއިްނ

.  رمحةކުަރއްވާ  قبول توبَـة  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ    وحى= ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  ކުެރއްވީމެވެ
      = ެކަލޭމެން އެންމެން އެީކގައި އެތަުނން ފައިބާށެވ!             = 

.  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ  ފަހެ ން ތެދުމަުގ އަންނަހުްއޓެވެ      =  ަފހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

  ) !ވެއްޖެމީާހ (ދަންނަެއވެ تبعތެދުމަގާއި       ފަެހ އެމީހުންގެަމއްޗަކަްށ އެްއވެްސ=

    .ބިރެއްނެތެވެ    = .   އަދި އެީމހުްނނަކީ ހިތާމަުކރާނޭ ބަޔަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ

  =  .  އަިދ ކާފަރުީވ މީސްތަކުން        =  އަިދ އެމީހުްނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްަތްއ

 .  ދޮގުކުރި    = .   އެމީހުން އެއީ    = .    ނަރަަކއިެގ އެކުެވރިންނެވެ  

    = .  އެމީހުްނ ދެމީތިބޭހުީށ އެާތގައެވެ      = ެޭއ  !ޭއ ބަނީ އިސްާރއީލުންނޭވ)

  )!ގެ ދަރިންނޭވެ الّسالم عليه يـَْعُقوبُ     =  ެހަނދާންުކރާށެވެ  نعمةކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގ !

       = نعمةެއ  . ތަްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށްލެްއވި   =  އަދި ކަލޭެމްނ

 ! ފުއްދާށެވެ    َعْهدُ ތިމަންަރސްކަލާނެގ     =  َعْهدُ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންެގ 
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މާނަ ގެ البقرةسورة            

.ވާފުއްދަ   ހުށީމެވެ     =.   އަދި ހަމަ ސީާދ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް      = ަފހެ ަކލޭމެްނ
 !ބިރުވެތިވާށެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (ެއއީ ވަްސވާސްދީ ހުަވއިޮކްށ  َشْيطَانދެންފަހެ  )36(( އާ އެދެކަނބަލުން ކުުށގެތެރެއަށް ވައްޓަިއލައިފިއެވެ

.) ފަހެ އެދެކަނބަލުން ެއ  .  نعمةއެއްަގއިވީ  نعمةއޮޅުވާލައިގެންނެވެ ން އެސޮރު އެދެކަނަބލުން ނެރެިފެއވެ
. ކަލޭމެްނ (އެދެ . އަތި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެންެގވީމެވެ ) އާިއ َشْيطَانކަނަބލުންނާިއ ސުވަރުެގއިން ެނރެފިއެވެ

! (ުސވަރުެގއިން ބިމަށްފައިބާށެެވ!) އަިދ  َحالُ ން ކަުމގައިާވ  َعُدوّ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ  ަފއިބާށެވެ
ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަާކއި ހަމަޔަްށ  قرارކަލޭމެނަށްޓަކައި ހަމަޖެހި  . އަދި ަވކި ކަ ވެވޭނެތަންވަނީ ބިމުަގއެވެ

.  قيامة (މަރުވާންދެން ނުވަތަ  ) އެބިމުެގ ތަކެތީން ބޭނުްނކޮށްހެދުން ކަލޭމެނަށްެވއެވެ  ވާންދެން
. އަދި އެކަލާނެގ  َكِلَمةން  حضرةގެ  َربّ އެަކލޭގެފާނުންެގ  آدم (عليه الّسالم)ފަހެ  )37( ތަކެއް ލިިބވަޑައިގެންފިއެވެ

. ހަމަކަަށަވރުން އެަކލާނެގއީ ގިނަގިނައިްނ  َتوبَـةއެކަލޭގެފާނަށް  ލެއްުވްނ  َرمحةކުރައްވާ  قبول َتوبَـةަލއްވައިފިެއވެ
 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

  ! (َربـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا ތަކަކީ  َكِلَمة  ން ލިބިވަޑައިގެންނެވި حضرةގެ  َربّ އެކަލޭގެފާނުންގެ  آدم (عليه الّسالم)ދަންނައެވެ
. ެއ  ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِْيَن) َوِإنْ   الّلهަތްއ ވިދާޅުވުމަްށ އެދެކަނަބލުންނަށް  َكِلَمةމިއީކަމުގަިއ ބުެނވުނެވެ

. ދެްނ އެދެކަނބަލުްނ ެއ  ލައްަވިއ  تـَْوبَـةތައް ިވދާޅުވުމުން އެކަލާނެގ އެދެކަނބަލުންނަްށ  َكِلَمةއެންގެވިކަމުަގއިވެއެވެ
.  تـَْوبَـة قبول  واهللا أعلمކުރެއްިވކަމުގައިެވއެވެ

. (ސުަވރުގެއިްނ ބިަމްށ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ  )38( . ކަލޭމެްނ އެންމެން އެތަނުން ފައިބާށެވެ ކުރެްއވީމެވެ
.) އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  . (ެއީއ  حضرةފައިބާށެވެ ނޑެައޅިގެން ތެދުމަގު އަންނަ ހުއްޓެވެ ން ކަލޭމެންނަށް ކަ

.) ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގާއި َذرِيـَْعةންގެ  َرُسولންނާއި  َنىبބާވައިލަްއވާފޮތާއި ފޮނުއްވާ   تـََبعَ އިންނެވެ
. އަިދ ހިތާމަ !) އެމީހުންެގ މައްޗަށް އެއްވެްސ ިބރެއްނެތެވެ ުކރާނެ ބަޔަުކކަމުގަިއ އެމީުހްނ ވެއްޖެބަޔަކު (ދަންނަެއވެ

 .  ނުވެއެވެ
ތައް ދޮގުކުރި މީސްތަކުންނީ ެއީއ  آيةއަދި ކާފަރުވީމީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )39(

 . . އެީމހުން ދެމިތިބޭުހށީ ހަމަ އެާތގައެވެ ނޑައެޅިގެން ނަރަކައިެގ އެުކވެރިންނެވެ  ކަ
! ކަލޭމެންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެލއްވި  َبِىن ِإْسَرائِيلއޭ  )40( ! ައިދ  نِْعَمةންނޭވެ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވެ

! ތިމަްނރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެންެގ  َعْهدކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . އަިދ ހަަމ  عهدފުއްދާށެވެ ފުއްދަވާހުށީމެވެ
ނޑައެޅިގެން ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެެވ!   ކަ

! ދަން .  يـَْعُقوُب عليه الّسالمއަކީ  َبِىن ِإْسَرائِيلނައެވެ . އެީއ  يـَْعُقوُب عليه الّسالمއަކީ  ِإْسَرائِيلގެ ދަރިންނެވެ ގެ ނަންފުޅެވެ
.  عبدالّله .  َعْبدމިއީ  إْسَراކިޔާ މާނައިަގއެވެ .  الّلهެއއީ  ِإْيلގެމާަނއެވެ َراِىن އެވެ .  ِعبـْ ންނާިއ  ِإْسَرائِيلَبِىن ގައި  ُقرآنބަހުންނެވެ
 َرُسولކަމާިއ  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم  نىبން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ُمَفّسرއެއްކަުމގަިއ  مرادކުރައްވާފަިއވާ  ُخمَاَطب

.  يـَُهودىކަމާއިގެން ފޮނުްއވިއިުރ ތިިބ  .  علمންެގ  يـَُهودىެވ އޭރުތިިބ  َخاصّ ންގެ ވާހަަކއެވެ رُ ވެރިްނނެވެ . َحبـْ  ންނެވެ
.  يـَْعُقوُب عليه الّسالمއެހެނީ ޭއުރ  ގަިއ  ُقرآنގެ އުފަންަދރިންނާއި ކާފަދަރިްނވެސް ދުނިޔޭަގއި ނެތްާތ އެތަްއ ދުވަެހކެވެ
َرةންނަށްވާ  يـَُهودىންނާބެހޭ ގިަނ ވާަހކަތަްއ އެވަީނ ޭއރުތިބި  َبِىن ِإْسَرائِيل . އެމީހުންެގ  ِعبـْ އާިއ ހަނދާނެކެވެ

ބޭކަލުންނާމެދު ކަންތައް ވަމުންދިޔަގޮުތެގ  َرُسولބޭކަުލންނާ  نىبްނގެގާތަށް ވަޑައިގެންނެިވ ކާބަފައިންނާއި އެކާބަފައި
 . . ޭއގެތެޭރަގިއ  نعمةއަީކ ަވރަށްގިަނ  نعمةދެްއވި  الّلهންނަށް  َبِىن ِإْسَرائِيل ! والّله أعلمހަނދާނަކަށެވެ އެވެ

ގެފަރާތުްނ އެމީހުންަންށ  فرعونން ވަޑަިއގަތުމާއި ފޮތްތަްއ ބާވަިއލެއްވުމާިއ َرُسولއެމީހުންގެތެރެއިްނ ގިަނ 
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ނޑު ފަޅުއްވާ އެމީހުންނަްށ  َعَذابލިބެމުންއައި ގިަނ  އާއި އުނދަގޫތަކުން އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއވުމާއި، ހިަލގަ
. ބަނީ އިްސރާީއލުންނާއި،   نعمةކާންދެއްވުމާިއ އަދިވެްސ އެަތއް ގިނަ  َسْلَوىއާއި  َمنُّ ފެންދެއްވުމާއި   الّلهއެެކވެ

) ާވ  َخْلقُ އާއިމެދު (އަދި އެންމެހަިއ  އާިއ  دينއަށް އަޅުކަންކޮށް އެކަލާނެގ  الّلهައކީ އެީމހުން  َعْهدތަކުންނާމެދުވެސް
. އަދި މީސްތަކުންނަށް  تبع .އަކީ އެފަދައިން ކަންތައްުކރާ ބަަޔކަށް ސުަވރު عهدކުަރއްވާފައިާވ  الّلهވުމެވެ  ގެދެްއވުމެވެ

 

 

   ަތުރަޖމާ     

    = ްއީމާންވާެށވެ އަިދ ކަލޭމެނ! .  / ތެދުކުރާެށވެ    =  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބާަވއިލެްއިވ

) . .) قرآنތަކެއްޗަށް  އަށް         =  ާންެގ  يهودى. ( حالކަޭލމެންނާއެކުގައިވާތަކެތި ތެދުުކރ

   .) حالތެދުުކާރ  تـَْوراةއަތުގައިާވ   =  ިަކލޭމެން ުނވާށެވެއަދ !        = 

) ކާަފރުވީ ީމހުންކަމުގައި  قرآنއެންމެފުރަތަމަ (އެ    އަށް    =ެނުވަަތ  !އަދި ކަލޭމެްނ ނުވިއްކާެށވ)

  )!ނުގަންނާށެވެ    =.ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ     = .  ކުޑަައގަކަށް    =  އަިދ

.  ހަމަ ސީދާ ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް    =  ްބިުރވެތިވާށެވެ !ެވރިވާށެވެ تقوىަފެހ ކަލޭމެނ !  

       = އޮޅުާވ ނުހަދާެށވެ  حقّ އަިދ ކަލޭމެްނ !      =بَاطل .  އާއި    

. حقّ އަދި ަކލޭމެން  =  ވަންހަނާކޮށް     =  ެحالަކލޭމެނަށް ޭއގ       = 

 ! ކުރާށެވެ قائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދު     = ެއަދި ކަލޭމެން ޒަކާތްދޭށެވ !    =  އަިދ

  )!(ނަމާދުކުރާށެވެ !ުކރާށެވެ ركوعކަލޭމެން       =ނަމާދުުކާރ  ركوع) . ުކރާމީހުންނާއެކު

  މީހުންނާއެކު)       =  ެ؟ަކލޭމެން ީމސްތަކުންނަށް އަމުރުުކރަނީ ެހއްޔެވ     =

.  ހެޔޮކަންތަކަށް      = ެنَفسއަދި ަކލޭމެން ކަޭލމެންގ .  ަތއް ހަނދާންނައްާތލާ    

   =ާحالއަދި ކަލޭމެން ފޮތްކިޔ      = ކޮްށ  ِفكرއަޅެފަހެ ަކލޭމެން ބުއްދިކޮްށ

 ނުހަދަމުހެއްޔެވެ؟      = ) ްވާިގއެދޭށެވެ َعْهدُ އަިދ ަކލޭމެނ (  ! ުފއްދުމުގައި     = 
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.  ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން     =  ނޑައެޅިގެްނ ) ކަ އަދި ހަމަަކށަވަރުން އެީއ (އެބަހީ ނަމާދު އެއީ

.   ބޮޑުކަމެކެވެ     =  .   ބިުރވެތިވާ ަބއެއްގެމައްޗަްށ މެނުވީ    =  ެއީއ

. يَِقني   ުކރާމީހުންނެވެ     =  ާއިއ  َربّ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ

. . =  ބައްދަލުވާނެކަމުގައި  އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުން       = އަދި އެމީހުްނ

. حضرةވާނީވެްސ ހަމަ އެކަލާނެގ  ُرُجوعއެނބުރި    އަށްކަމުގައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ( يهودى(އޭ  )41(( !  قرآنންނޭވެ ) ބާަވއިލައްާވ ތަކެއްޗަްށ ކަލޭމެން އީމާންވާށެވެ ގައި

! އެތަކެިތ ވަީނ ކަލޭމެްނ އަތުގަިއވާ އެއްެޗއް ެއބަހީ (ބާަވއިލެްއވި  . ައިދ  حال) ތެުދކުާރ َتوراةތެދުކުރާށެވެ ގައެވެ

! އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قرآنއެއަށް އެބަީހ ކީރިިތ  އަށް އެންމެފުރަތަަމ ކާފަުރވާމީހުްނ ކަމުގައި ކަލޭމެން ުނވާށެވެ

 (. ! (ދުނިޔޭގެ ެދރަ ދަށް އެދުމަށްޓަކައި އެ ާއޔަތްތައް ބަދަލުކޮށް ުނހަދާށެވެ އާޔަތްތައް ކުޑައަަގކަށް ނުވިއްކާެށވެ

ނޑައެޅިގެން ކަ !تقوىލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް އަދި ކަ ! ބިރުވެިތވާށެވެ  ވެރިވާށެވެ

! އަދި ކަލޭމެްނ ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  حّق بَاِطلއަދި ކަލޭމެްނ  )42(  حقّ  حالާއއި އޮޅުވާ މައްސުިނކޮށް ނުހަދާެށވެ

!  ވަންހަނާކޮށް ނުހަދާެށވެ

! އަިދ  زكاةކޮށް  قائمއަދި ަކލޭމެން ނަމާދު  )43( ުކރާށެެވ!  رُُكوعންނާއިއެުކ ަކލޭމެންވެސް ކުރާމީހު ركوعދީހަދާށެވެ

! އަދި މިާއޔަތުގަިއ  أصحابގެފާނުންނާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  حمّمد(އެބަހީ  ެގ  رُُكوعންނާއިއެުކ ކަލޭމެން ނަމާދުުކރާށެވެ

. އެހެންެވ  رُكوعން އެމީހުންގެ ނަމާދުަގިއ  يهودىކުރެވިފަިއވަނީ  ِذُكرގޮތެްއގަިއ  َخاصّ ވާހަަކ  ނުކުރާތީއެވެ

.  مسلمެވގެން  إسالمއެމީހުންވެސް   ން ނަމާދުކުާރގޮތަށް ނަމާދުުކރުމަށް އެންެގވުމެވެ

ތަކުގެމަތީްނ  نفسކޮށްފާ ަކޭލމެން ކަލޭމެންގެ އަމިއްަލ  أمرހެޔޮކަންތައްުކރުމަށް ކަލޭމެްނ މީސްތަކުންނަށް  )44(

އެފަދަ ކަންތަްއ  حالބާވައިެލއްވި ފޮްތކިޔާ  الّلهއެަބހީ  لحاަކލޭމެން ފޮތްކިާޔ  ؟ހަނދާން ނައްތައިލަީނހެއްޔެވެ 

 އެްއ ވިސްނުމެއްނެތީެހއްޔެވެ؟  ِفكرކަލޭމެން ުކރާއިުރ އެްއވެސް 

) ކެތްެތރިކަމާއި ނަމާދުްނ އެީހއާއި ާބރު ލިބުމަްށ  َعْهدُ އަދި ކަލޭމެްނ (ކިޔަމަންތެިރކަމަށާއި  )45( ފުއްދުމަށް

 ! .އަށް ިބރުވެތިާވ ބަޔަ الّلهއެދޭށެވެ . އުނދަގޫ ކަމެެކވެ  ކަށްމެނުީވ ނަމާދަކީ އެީއ ޮބޑުކަމެކެވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެްނ  يَقنيއާއި ބައްދަލުވާެނކަމާއިމެދު  َربّ އެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ  )46( ކުރާމީހުންނެވެ

. يقنيކަމުގަިއ  އަށް حضرةވާނީ ހަމައެކަލާނގެ  ُرجوعއެނބުރި   ކުރާމީހުންނެވެ
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 ަތުރަޖމާ     
        =  އިސްވެގޮސްފައި  َشرح(މީެގ  !ންނޭވެ ِإْسَرائيل َبىنޭއ (.   ވާނެެއވެ     = 

! ހަނދާންކުރާށެވެ نعمةކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ      =  ެތިމަންރަސްަކލާނެގ  نعمةއ

.  ކަލޭމެންނަށް ލެއްވި     = .  އަިދ ހަމަކަަށަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭމެްނ މާތްކުރެްއވީމެވެ
      =  އެންމެހަިއ ( .(ޭއރުތިބި  މީސްަތކުންގެމައްޗަށް     =  އަިދ ަކލޭމެްނ

  ! ދުވަހަކާއިމެދު ިބރުވެތިވާށެވެ     =  ްنفسެއއްވެސ .  އެްއ ފުއްދައިނުދޭނޭ    = 

) نفسއެއްެގ ަފރާތުން (އަނެްއ  نفسއަނެއް   ައކަށް  = .   އެއްވެްސ ކަެމއް     =  އަިދ ެއ

. قبولއެއްގެ ަފރާތުން  نفس  ނުވެވޭނޭ   =  َشَفاَعةއެްއވެްސ .   ތެރިކަމެއް     = އަދި ެއ

. ( نفس ) قبولއެއްގެ ަފރާތުން ނިުހފެވޭނެ  ނުެވވޭނެ   =  ްِفْديَةެއއްވެސ .   އެއް  =  އަިދ

.  އެމީހުން ނުވާ    = .  ނަްސރުލިބެނިިވ ބަޔަކުކަުމގައި      = ައިދ

  )!ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިހިނުދ (ހަނާދންކުރާށެވެ     =  ُآلގެ  ِفْرَعْون 

) أهلންގެކިބައިން (  ންެގކިބައިން     =  حالއެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ަރހަދައްާކ     = 

. (ނުބަިއ  َعَذاب ) َعَذابގެ ނުަބއިކަން  ގެ   = .  އެީމހުންމަރާ ކަތިާލ ހަދަނީއެވެ    = 

.  ކަލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިން      = (. . (އެބަހީ ނުމަަރއި ދޫކުެރއެވެ  އަދި އެީމހުން ދިރުވަެއވެ
     = .  ަކލޭމެންގެ އަްނހެންދަރިން       =  ްإْمِتحانއަދި އެކަމުގައި ކަލޭމެނަށ  . ވެއެވެ

.  ބަލާއެއްެވއެވެ    =  ެން حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެްނގ     = .  ބޮޑުވެގެްނވާ      

  = . ) ފަޅައިެލއްވީމެވެ  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނާއިގެން (އެަބީހ ކަލޭމެނަށްޓަކައި  = 

ނޑު.  ކަ     = .  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެން ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވެ   =  އަިދ

. َغَرقُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ    ކުރެްއވީމެވެ  =  ُفرعونްނ ( آلެގ  ِفْرَعْون (  އާިއ އޭނަެގ ެއކުވެރިން
      =  حالކަލޭމެން ަބލަބަލާތިިބ . 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ކަލޭމެންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްިވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ بىن إسرائيل އޭ  )47(( ކަލޭމެން ނިަކްނ  نِعمةއެވެ

) އެންމެހަިއ މީސްތަކުންެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭެމްނ  ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުން (އޭރުތިބި ހަނދާންކުރާށެވެ

.  މާތްކުރެއްވީމެވެ

!  نفسއެްއ އަނެްއ  نفسއަދި ެއއްވެްސ  )48( އަކަްށ ކަމެްއ ފުއްަދއިނުދެވޭ ުދވަހަކަްށ ކަލޭމެްނ ިބރުވެތިވާށެވެ

) އެްއެވސް ދުވަ قيامة(އެއީ  .) އަދި (ފާފަެވރިވެ ކުށްވެިރވެއްޖެ އަދި އޭާނ  ނުެވވޭނެ قبولއެއް  َشَفاعةއަކަށް  نفسހެވެ

. އަދި  ِفْديَةގެ ކުށުެގ  نفسއެ  ލިބޭނޭބަޔަުކ ކަމުގަިއ  نصرއެްއ އެްއވެސް ބަަދލެްއ ބަލައިުނަގނެވޭނެ ދުވަެހކެވެ

 .  އެމީހުން ނުވެެއވެ

ންގެކިބައިްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުރެްއވިހިނދު (ކަލޭެމްނ  آلُ ގެ  ِفْرَعْونُ އަދި  )49(

!) އެމީހުން ކަލޭމެނަށް ނުބަިއވެގެްނވާ  . އެމީހުން ަކލޭމެްނެގ  َعَذابހަނދާންކޮށް ބަލާށެވެ ގެ ރަހަދައްަކއެވެ

. ެއކަ ެގ  َربّ ންކަމުގަިއ ކަލޭމެންެގ ފިރިހެންދަރިން ަމރައި އަިދ އަންހެންަދރިން ނުމަރަިއ ދިރިިތބުމަށް ދޫކުރިއެވެ

.  إمتحانބޮޑު  –އެްއ  َبَالءން ބޮޑުވެގެންވާ  حضرة  އެއް ަކލޭމެނަށް ވެއެވެ

!) ދެްނ  )50( ނޑުފަޅައިލެއްިވިހނދު (ހަނދާންކުރާެށވެ  آلގެ  ِفْرَعونއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ކަ

 َغَرقން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  آلގެ  ِفْرَعونންގެކިބައިން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެން ސަލާމަތްުކރަްއާވ އަދި 

.) ެއީއ ހަމަ ަކލޭމެން ބަލަަބލާތިބި  ނޑުގެތެރެއަްށ ހިންދާާލ މަރާެލއްވީމެވެ . (ކަ .  حالކުރެއްވީމެވެ  ގަެއވެ

  ! .  جامع البيان" مشهورتفسري އެކަލޭގެފާނުންގެ  أبو َجْعَفر الطََّربىދަންނައެވެ އަކީ  ِفْرَعون" ގައި ލިއުްއވާފައިވެެއވެ

. އެީއ  َعَماِلَقةގައި ެވރިކަންުކރި  ِمْصرُ  ގެ ރަސްކަލުންނަްށ  ُرومެއވެ ިކއުނުމީހުންެގ ރަްސަރސްކަލުންެގ ކޮލީނަމެކެވެ

. އަިދ  ِهَرُقلނުވަތަ  قَـْيَصرُ   تـُبَّعُ ެގ ރަްސކަލުންނަްށ  َميَنއަިދ  – رىِكسْ ަކރައިެގ ރަސްކަުލންނަށް  َفارسކީގޮތަށެވެ

. ދެންފަހެ  .  الَولِيد بن ُمْصَعب بن الرَّيَّانގެ އަސްލުނަަމކީ  ِفْرَعونގެ  موسى عليه الّسالمކީގޮތަށެވެ  އެވެ

. މި  َأْهلގެ މާނައަކީ  كلمةމި  آل  . އެއީ  ألف َهاءގެ  لفظއެވެ . ޭއެގ  آل - أ أ لއަކަށް ބަދަލުވީެއވެ އެވެ

.  قومމާނައަކީ އެއްދީނުެގ އެްއ   ގެ އަދި ެއއް ޕާޓީގެީމހުންނެވެ

ންގެތެެރއިްނ  َبِىن ِإْسَرائيلގެ ވެރިކަްނ ަހލާކުެވގެންދާނީ  ِفْرَعونެގ ފިިރހެންކުދިްނ މެީރ  َبِىن ِإْسَرائيلްނ  آلގެ  ِفْرَعون

. އެކުއްާޖ  ِفْرَعونންެގ މީހަުކ  َكِهنيއުފެދޭ ފިިރހެންކުއްޖެްއެގ އަތްމައްޗަށްކަމުަގިއ  އަްށ ދެންނެވުމުންނެވެ

. މީގެ  . އެކަންއޮތީ ފޫޅުމައިންގެ އަތްމަތީގައި ސިްއުރވެފައެވެ އެއްގަިއ  فرصةތައް އަދި އެހެން  تفصيلމަރަންވެގެންނެވެ

. قصدކުރުމުގެ  بيان  ގަިއ މިވަރުްނ ކުުރކުރަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ިުކރެއްިވހިނދު وعدތިމަންރަސްކަލާނެގ  ށް އަ )الّسالم عليه( موسىއަދ .   

 =  އެީއ) . ) وحىދަންނަަވއި އެަކލާނގެ ބަސްފުޅު  ُمَناَجهއާިއ  الّلهސާޅީސްރޭ   ކުރެްއވުމަށް   

    =) ހިފަިއ  إلهދެްނ ަކލޭމެން ޅަެގިރ ( . إختيارއެއްކަުމގައި   ކޮށްފީމުއެވެ  = 

(  އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، (ެއކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު       = ކަލޭމެން އަނިާޔކުާރ

   َحالُ ުކރާ  شرك/ ކަލޭމެން  َحالُ      ްَعُفو= ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިަބއިނ 

. (އެބަހީ އެކަމަްށ  .) َعَذابކުރެއްވީމެވެ  ދެއްވުން ދޫކޮްށލެއްވީެމވެ       ،ުއެއަށްފަހ =   

     = ްُشكرަކލޭމެނ  / .  ުކރުމަށްޓަކައި  ُشكرކުރޭތޯ        =  عليه( موسىއަިދ 

  )!އަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެްއވިހިނދު (ހަނދާންކުރާެށވެ )الّسالم      ިفـُْرَقانُ = ފޮތާއި އަދ 

   )تـَْفِصيلވަކިުކރާނެ  بَاِطلއާިއ  حقّ އާިއ  تـَْوَراة(އެބަހީ     =  ަކލޭމެންނަްށ

.  ތެދުމަގުލިބޭތޯ       =  ިވިދާޅުވިހިނުދ (ހަނދާންުކރާށެވެ )الّسالم عليه( موسىއަދ!(    

. قوم= އެަކލޭގެފާނުންގެ   އަށް    ެގެީމހުންނޭވެ قوم= އޭ އަުހެރންގ !     = 

. ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން އަނިާޔވެރިެވއްޖައީމުއެވެ   =  ެنفسކަލޭމެންގ .  ތަކަށް    

   =  إختيارކަލޭމެްނ ޅަގެިރ .  ކުރުމުެގ ސަބަބުން   =  ވާށެވެ تـَْوبَةފަެހ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ ! 
      =  حضرةަކލޭމެން ެހއްދެވި ަކލާނެގ .  އަށް        ފަހެ ކަލޭމެން ަކލޭމެްނެގ =

 ! ތަްއ ަމރާށެވެ نفس     = .   ެއގޮތް ކަލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެންެވއެވެ   =

. حضرةކަލޭމެން ހެއްދެވިަކލާނެގ   ގައި     ްتوبَة= ދެން އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށ .  ލެއްިވއެވެ
    .  = ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއީ     = ލެްއުވްނ  َرْمحَةލެްއވުންބޮޑުވެގެންވާ  توبَة

.  ގިނަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ     .  = އަދި ަކލޭމެން ދެންނެވިހިނދު   =  އެވެ موسىޭއ ! 
      =  ްإميانއަުހރެމެން ަކލޭގެފާނަށ .  ނުާވހުށީމެވެ       ިالّله= ހަަމ ފާޅުގައ 

.  އަހުރެމެންނަްށ ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން        =  ހިފަިއގެންފިއެެވ.  َصاِعَقةُ ދެން ަފހެ ކަލޭމެްނ
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(.  (އެބަީހ ގަދައަޑުފަށާއެުކ ައލިފާން އައިްސ ކަލޭމެްނ މަަރއިފިެއވެ      =  ަކލޭމެން ަބލަަބާލ

   .حالތިބި     = (. . (ައލުން ދިުރއްވީމެވެ  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭމެން ފޮނުްއވީމެވެ
       .   = ކަލޭމެްނ މަރުވުމަށްފަހު     = ްشكرކަލޭމެނ .  ކުރޭތޯ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َعادއަްށ ސާޅީސްރޭެގ  )الّسالم عليه( موسىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )51(( އެްއ ުކރެއްިވހިނދު (އެަބީހ  ِميـْ
ކުރެްއވުމަށް ސާޅީސްޭރެގ  وحىދަންނަވަިއ ެއކަލާނެގ އެަކޭލގެފާނަށް ބަސްފުޅު  ُمَناجهއަްށ  الّلهއެކަލޭގެފާުނ 
ވަޑައިގަތުމުން ދެްނ  ުކރަްއވަިއ) ދެން އެަކލޭގެފާުނ އެތަނަށް وعدފަރުބަަދއަށް ވަޑައިގަތުމުެގ  طُورމުއްދަތަށް 

.  حالުކރީމުއެެވ. އެއީ ކަލޭމެްނ އަނިޔާެވރިާވ  إختيارއަުކ ކަމުގަިއ ހަދައި  إلهކަލޭމެން ޅަެގރެިއްއ  ުކާރ  ِشركގައެވެ
.  حال  ގައެވެ
.  َعُفوءދެން އޭގެފަހުގަިއވެސް އެަބހީ އެބޮޑުކުށަށްފަހުަގއިވެސް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް  )52( ުކރެްއވީމެވެ

. އެއީެވސް ަކލޭމެން  َعَذاب .  شكرދެއްވުން ދޫކޮްށލެއްވީެމވެ  ުކރުމަށްޓަކައެވެ
. (އެބަީހ  فـُْرَقانއަްށ ފޮތާިއ  )الّسالم عليه( موسىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )53( އާިއ  حقّ އާިއ  تـَْوَراةދެއްވީމެވެ

. تفصيلވަކިުކރާނެގޮތުގެ  بَاِطل  عليه( موسىއަދި  )54(އެއީ ަކލޭމެންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކަެއެވ.  )ދެއްވީެމވެ
. قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  )الّسالم .) އޭ އަުހރެްނެގ  !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު (ހަނދާްނކުރާށެވެ އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ
. قوم ތަކަްށ  نفسއެްއކަމުގައި ހަދަިއގަތުމުގެ ސަބަބުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  إلهަކލޭމެން ޅަގެރި  !ގެ މީހުންނެވެ

. ފަެހ ަކލޭމެން ަކލޭމެްނ ހެއްދެިވ ކަލާނެގ  . َتوَبةެވ  رجوعއަްށ  حضرةއަނިޔާވެިރވެއްޖައީމުއެވެ ަފެހ  !ވާށެވެ
. نفسކަލޭމެންގެ  ަގއި ކަލޭމެނަށް އެޮގްތ  حضرةަކލޭމެން ެހއްދެވި ކަލާނގެ  !ތައް ަކލޭމެން މަރާށެވެ

. ދެްނ ފަހެ އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް  . ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގީއ  توبةެހޔޮވެގެންެވއެވެ ލެްއވިއެވެ
. ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާ َرْمحَةަލއްވާ  توَبةގިނަގިނައިން   ނެގއެވެ

 .  طورއަށް  ميعادގެ  الّله )الّسالم عليه( موسىެވގެން ެއވަީނ  بـََيانމިއާޔަތްތަކުގަިއ  !ދަންނައެވެ
ންގެތެރޭގަިއ ޅަގެރިެއއް ހަަދއި އެއަްށ އެތައްބަަޔުކ  إْسَرائيل َبِىن ކިޔާމީަހކު  َساِمرِىފަރުބަދައަށް ވަޑައިގަތުމުްނ 
. އެކަމުެގ  توَبةއެީމހުންގެމައްޗަްށ ކޯާފލައްވަިއ އެމީހުްނގެ އެކަމުެގ  الّلهއަޅުކަންކުރުމުެގ ސަބަބުން   توَبةެގ ާވހަކައެވެ

ނޑިޔާ ވަޅިާޔ އެބާވަތުެގ  އެއްކަމުގަިއ މިވަީނ އެްއ ިރވާޔަތެއްަގއިވާގޮތުްނ ެގރިޔަށް ައޅުކަންކުރިމީހުން ނުކުމެ، ކަ
. އަނެްއ ރިވާ ޔަތެްއގައިާވގޮތުން ެގރިޔަްށ އަޅުކަންކުރިީމހުންާނ ތަކެތީން އެމީހުްނ އެމީހުންނަްށ ކަތިާލ މެރުމެވެ

. އެއީ  َعامُّ  قتلގެރިޔަށް އަޅުކަން ނުކުރާމީހުންނާިއ ދެމެދު  . އެކަމުގައި  أمرގެ  الّلهއެއް ިހންގައިލީެއވެ  َبِىن ފުޅެވެ
. ެއޔަށްފަ إْسَرائيل  الّلهހު އެީމހުންގެމައްޗަްށ ގެ ހަތްދިަހހާސްމީހުން ަމރުވެދިޔަކަމުަގއި ގިަނރިވާޔަްތ އައިސްފަިއވެއެވެ
. މިވާަހކަތައް  توبة . މިވާަހކަތަކުގެ  بيانފޮތްތަުކގައި  تفسريލައްަވއި އެކަން ނިމުނީއެވެ ތަާކިއ  تفصيلވެގެްނވެއެވެ

......... ދެން  قصدކުރަްނ  بـََيانއެއްަގއި  فرصةެއހެން  معلوماتއިތުރު  ުކރާތީ މިހާަވރަށް ިމވަގުތު ނިންމަިއލީއެވެ
. ެއއީ  عجائبއަިދ އެއަްށވުރެ  حادثةމިއަންނަ  . حادثةވަަނ އާޔަުތގެ  56 55ކަންބޮޑެވެ  އެވެ
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. إسرائيل َبىن(އޭ  )55(( . )الّسالم عليه( موسى) ކަލޭމެން !އެވެ  موسى) ޭއ !އަށް ެދންނެވިހިނދު (ހަނދާންުކރާށެވެ
. ހަމަފާޅު ) އެވެ ައހުރެމެްނނަށް ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނަްށ  الّلهގައި (ެއއްވެސް ުހރަެހއްނެތި

. އެަބހީ އެ ައލިފާނުެގ  . ދެންފަހެ ގަަދއަޑުފަށާއިއެކުގަިއ ައލިފާންަގނޑު ކަލޭމެން ހިފަިއގެންފިއެވެ އީމާންނުވާނަމެވެ
. އެއީ ހަމަ ަކލޭމެ . ސަބަބުން ކަލޭމެން ަމރުވީއެވެ  ން ބަލަަބލާ ިތއްބާ ހިނގިކަެމކެވެ

. އެއީވެްސ  )56( ދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ މަުރވުމަށްފަުހ އަލުްނ ިދރުއްވަިއ ދުނިެޔއަށް ފޮނުްއވީމެވެ
.  شكرކަލޭމެން   ުކރޭތޯއެވެ
 . . ޭއގެތެރެއިްނ  بـََيانޮފތްތަކުގައި  تفسري حادثةެވގެންވާ  إشارةމިދެއާޔަތުގަިއ  !ދަންނައެވެ ވެގެންެވއެވެ

. ެއއީ އާޔަުތގެ ާމަނ  ُخَالَصةގަިއވާ ެއއްިރވާޔަތުގެ  تفسريގެ  َطَربى ަވރަށް ކުރުކޮްށ ދަންނަަވއިލާނަމެވެ
 .  ވިސްނައިގަތުމަށް ފަސޭަހޔަކަށެވެ

ެގިރ ވަޑައިގެން އެ )الّسالم عليه( موسىންގެ ބައެއްމީހުން ެގރިޔަށް އަޅުކަންުކރުމަށްފަހު  إسرائيل َبىن
ނޑަށް ގިރުަވއިލަ ށް އެވިދާޅުވިއެްއޗެއް ވިދާޅުވުމަށްަފުހ އައާއި ދިމާ َساِمرى ްއވާއަންދައިލާ އަޅިކޮޅު ކަ

އަްށ  طُورِسيناءގެ ަހތްދިހަޭބކަލުންނާއިގެްނ  إسرائيل بىن އަްށ ދެންނެވުމަށް الّلهަލއްވައިޯތ  توبَةއެމީހުންގެމައްޗަށް 
. އެއީ  . އަދި އެކަން ެއއީ  طاهرވަޑައިގެންނެވިއެވެ . ދެން ފަހެ  ِإْذنެގ  الّلهވެ ރޯދައަށް ތިބެގެންނެވެ  موسىފުޅަށެވެ

ނޑެްއ އައިްސ ަފރުަބަދ  )الّسالم عليه( ެއ ފަރުބަދަާޔ ގާްތވެވަޑައިގަތުމުްނ މުޅިފަރުބަދަ ނިވައިާވވަުރގެ ވިލާގަ
. ދެްނ  ނޑުގެތެެރއަށް ވެ )الّسالم عليه( موسىނިވައިކޮށްލިެއވެ . އަިދ އެބޭަކލުންނަށްވެްސ އެވިާލގަ ެދވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. އަދި އެްނމެ ބޭކަލުން ވިލާނގަޑުގެެތރެއަށް ވަދެ  އަްށ  سجدއެކަލޭގެފާނުންގެ ގާތަށް އައުމަށް ވިދާޅުވިެއވެ
. އަދި  .  وحىބަސްފުުޅ  تعاىل الّلهއަށް  الّسالم عليه موسىތިރިވިއެވެ  ގެ އެންގެވުންތައް  ىާއއި  أمرކުރަްއވައެވެ

. ދެން  . ެއހަތްދިހަބޭަކލުންނަށްވެސް އެއަޑުފުޅު އިެވއެވެ ނޑުވެސް  وحىއަންގަވައެވެ ެވ  َكْشفُ އައިސް ނިމި ިވލާގަ
 الّلهއަްށ ދެންނެވީ ހަަމފާޅުގައި އެއްވެްސ ުހރަހެއްނެިތ އަުހރެމެންނަށް  الّسالم عليه موسىނިމުމުން އެމީހުން 

 . . ކަލޭގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު ތެދުނުކުރާނަމެވެ  ފެނުނީވިއްޔާމެނުވީ ައހުރެމެން ކަލޭގެފާނަްށ އީމާނެއް ުނވާނަމެވެ
 الّسالم عليه موسىަބހާއި ވިދިގެން ގަަދއަޑުފަށަކާއިއެކު އައި އަލިފާނަކުން  ބޭއަދަބީ ފަހެ މިބައިމީހުންެގ މި

 . ަވރަށް ހިތާމަފުޅުކުަރއްވަިއ  الّسالم عليه موسىމިކަމާގުޅިެގން ފިޔަވައި މިމުީހން މަުރވެގެން ހިނގައްޖެެއވެ

َغةއަސަރުން ފުިރގެންވާ  . دعاءއަށް ދަންނަަވއި  الّلهއަކުން  ِصيـْ ެގ  سورة أعرافއެވާހަކަތައް  ފުޅުކުރައްވައިފިެއވެ

.  بـََيانވަަނ އާޔަުތގައ  156ވަނަ  155 . އެތަނުންވެސް ބަްއލަވާށެވެ  ވެގެްނވެއެވެ
އާިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ އަިރހު އީމާންެވގެންތިިބ  الّسالم عليه موسىތަކާިއ ވާަހކަތަކަކީ  خربދެންފަހެ މިހުިރހާ 

. މިވާަހކަތައް މާަފހުން ބާަވއިލެްއިވ  . އަިދ މީގެއިުތރުންވެސް އެތައްތައް ކަެމކެވެ މީހުންނާއިމެދު ހިނގާދިަޔކަންކަމެވެ
 إْسَرائيل َبىنއަީކ އޭުރ ދުނިޔޭަގއިތިބި  مقصدުކރެއްވުމުެގ  خماطبންނާ  إْسَرائيل َبىنުކރައްވަިއ  وحىަގއި  قرآنކީރިތި 

. ިތމާމެންގެ ކާބަފައިންާނ އެމީހުންގާތަްށ ވަޑަިއގެންެނިވ  خماطبންނަްށ  يهودىންކަމުގައި ހިމެނޭ  ކުރެްއވުމެކެވެ
. އެއިްނ  َرُسول  صّلى الّله رسولކޮށް ިމހާުރ މިހުންނެިވ  حاصل عربةންނާމެދު ކަންތަްއ ހިނގާދިޔަގޮްތ އެްނގެވުމަށެވެ
. ކާބަފައިްނގެތެރެއިްނ އެފަދަ ޭނއްގާީނ ކަންކަންހިންިގ މީހުންާނ  وسّلم عليه الّله އަށް ުފރިހަމައަްށ އީމާންވުމަށެވެ

.  رسولއަާށއި  الّلهތަބާނުވެ    أعلم والّلهާއއަށް ފުިރހަމައަށް ކިޔަމަންވެ ަބސްއެހުމަށެވެ
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 -މެއް:ހޭއަރުވައިލު 

 ޖަވާބު  އޭގެ ދެއްވައިފައިވާ ން حضرة ގެ تعاىل  الّله އަދި: ދެންނެވުން ގެَلْيه السَّالم  ُمْوَسى  عَ 

ގެީމހުންގެތެެރއިން ހަތްދިހަ ިފރިހެނުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  قوم) ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم(موسى އަދި 

. (މިީއ ޅަެގރިޔަށް އަޅުކަންުކރި ީމހުން ުކރިނުބައިކަންތަކަްށ  إختيارއަްށ ވަޑައިގަތުމަްށ  ِمْيقات  توبةުކރެްއވިއެވެ

. ދެންަފެހ  ِمْيقاتުކރުމާއި ކުއްތަންވުމުެގ ގޮތުްނ އޮްތ  أستغفارއަްށ ދަންނަާވ  الّلهލެއްވުމުެގ އެދުމުަގއި  އެކެވެ

.  دةسجެއންގެވީ موسى عليه الّسالمއަށް ދެވުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް  ِمْيقات ުކރުމަށެެވ.  سجدةއަށް ިތރިވުމަށެވެ

.  ދެްނފަެހ  وحىއަށް  الّله تعاىل موسى عليه الّسالمއަްށ ތިރިވުމުްނ  سجدةއެންމެން  ނިމުމުްނ  وحىާބވައިަލއްވައެވެ

. ދެންފަހެ  الّله އެމީހުން ތެދުެވ ދެންނެީވ ައހުރެމެންނަށް  ެދއްކެވިްއާޔ މެނުީވ އަުހރެމެން އީމާންނުވާނެކަމަށެވެ

. އެީއ  . ެއއަޑުފަށަްށ  َرْجَفةމިއިދިކީލިކަމުެގ ބަްސ ދެންނެވުމުްނ އެމީހުންނަްށ އަީއ ގަދަެހލުމަކާިއ އަޑުފަށެކެވެ ެއވެ

.)ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް އެ  موسى عليه الّسالم ެޖހި އެންމެން މަުރވެދިއުުމްނ  َرْجَفةފިޔަވައި ދެން އެންމެން މަރުވީެއވެ

.) (ވަރަށް  موسى عليه الّسالم . އޭ އަޅުގެ  الّلهހިތާމަފުޅުން އަސަުރގަދަދެންނެވުމެްއދެންނެވިއެވެ  َربّ އަށް ދެންނެވިއެވެ

 . .! އިަބރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ މީގެުކރިންެވސް އިަބރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ހަލާުކކުރަްއވައިފީެހވެ އެވެ

. އަޅަމެންގެ ތެރެއި ން ކުރަމުންގެންދާ ނުބައި ކަންތަުކެގ  جاهلްނވާ މޮޔަ އަދި މިއަޅާވެސް ހަލާުކ ކުރަްއވައިފީެހވެ

ސަބަބުން އިބަރަްސކަލާނެގ އަޅަމެން ަހލާުކ ކުަރއްވަނީތޯެއވެ؟ އަިދ އެކަްނ އެީއ އިަބރަސްކަލާނގެ ޖައްަސާވ 

. ޭއގެސަބަބުން އިަބރަސްކަާލނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅުން  މަގުފުރައްަދވަމުއެ إمتحان ެވ. ކަމުގައިމެނުވީ ުނވެއެވެ

. އިަބރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެްނެގ  އަދި އިބަަރސްކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަްނނަވާ އަޅުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަުމއެވެ

. ފަެހ އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާެދއްވާންދޭެވ.! އަދި އަޅަމެންނަށް  .! ައިދ  رمحةސަހަރޯެވރިޔާެއވެ ލައްވާނދޭވެ

.  عفوءއިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްަސވާ   ކުަރއްވާ އެންމެ ހެޮޔެވގެންވާ ފަރާެތވެ

. އަދި توفيقުކުރމުގެ  صاحل عملއަދި މިދުނިޔޭގައި އަޅަމެންނަށް ހެޮޔކަން (  آخرة) ިލއުއްވާދެްއވާނދެވެ

.! ހަމަކަށަަވރުްނ އަޅަމެން އިަބރަސްކަލާނގެއަްށ  ) ލިއުއްވާެދއްވާނދޭވެ  رجوعގައިވެްސ އަޅަމެންނަށް (ފާފަފުއްސެވުން

. އެކަލާނގެ  توبةވެ  . ތިމަންރަސްކަލާނގެ  وحىވެއްޖައީުމވެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عذابކުެރއްވިެއވެ

. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . ޖައްސަވަމެވެ ހުިރހާ އެއްޗަކަްށ  رمحةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ދިމާުކރައްވަމެވެ

. ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ  ެވރިވާ އަދި ޒަކާތްދޭ އަިދ  تقوىޔަކު ިލއުއްވާހުށީ އެބަ رمحةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ

.ތި  َمْوُضوعُ .އަދިމީގެ ފަހުއާޔަތުގައިވެސް ިމ ........މަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަށް އެމީހުން ިބރުވެތިވާމީހުންަނށެވެ

.  ދެންއެބަިއ   ގެ . أْعَرافُ ބަެއއްވާަހކަވެެއވެ  ޫސރަތުން ބަްއަލވާނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ނޑުން ހިޔާއަޅުްއަވިއ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ވިލާގަ

.  ދެއްވީމެވެ      ެއަދި ތިމަންރަސްަކާލނގ =.   ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ބާވަިއލެއްވީެމވެ

   =  َّمنُّ : (َسْلَوىއާިއ  َمن  .  َسْلَوىއަީކ ގަްސގަހުެގ ފަަތށާއި ިހލައިގެަމއްޗަްށ ފައިާބ ފޮނިކާއެއްެޗކެވެ

 .   )أعلم والّلهއަކީ ކުޑަަވރެްއގެ ދޫްނޏެއްކަމުަގއިވެއެވެ  .   != ަކލޭމެންކާށެވެ  =  ރަނަގުޅ

. حالل  ތަކެތީން      =  ިرِْزقތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކޭލމެނަށް ދެއްވ .  ެގ ތެރެއިން     = 

.  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އަނިޔާެވރިެވވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ      =  އަދި އެހެނެއްކަަމުކ

.  އެމީހުންވީ        نـَْفس= އެމީހުންެގ  .  ތަކަށް އަިނޔާވެިރވާބަޔަކުކަމުަގއި    = 

. وحىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ   ުކރެއްިވހިނދު        = .  !ަކލޭމެން މިރަށަްށ ވަންނާށެވެ

.) اْلَمْقِدسُ  بـَْيتُ (  ކަމުަގއި ބުެނވުނެވެ     = .   !އަިދ އެރަށުްނ ަކލޭމެންކާށެވެ  = 

.  ކަލޭމެންެގ އެދޭފަދައަކުން  = .  ތަނަވަސްކަމާިއއެކު     =  (ރަށުެގ) އަިދ ކަލޭމެްނ

.  !ދޮރުންވަންނާށެވެ    = ََحال. (ކިޔަަމންތެރިވެގެންވާ  َحالކުރާ  َسِجد (.        =  ައިދ

.  ِحطَّةٌ ކަލޭމެން  . !ިމހެން ބުނާށެވެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  =   )!(އެބަީހ އަޅަމެންގެ ފާފަފުްއސަވާނދޭވެ

.  ކަލޭމެނަށް ފުއްަސވާހުށީމެވެ   = .  ކަލޭމެްނގެ ކުށްތައް  =  އަދި ނިކަްނހުެރ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިތުރުކޮށްެދއްވާހުށީމެވެ     = إْحَسان .   ެތރިންނަށް    

   = .  ދެންފަހެ އަނިާޔވެރިީވ މީސްތަކުން ބަަދލުކޮށްފިެއވެ  = .  ބަހެއް       

.ނޫން ވެވުނުބަސް أَْمرُ އެމީހުންނަށް  =  ެއހެންބަހަކަށް          =  ދެންފަހެ އަނިާޔވެިރީވ

. މީހުންގެމައްޗަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ާބވައިެލއްވީމެވެ      =  ްެއއީ  َعَذابއުޑުނ .  طَاُعونއެއް

.  ބަލިކަމުގައިިވއެވެ          =  ްއެމީހުން  َفاِسقُ ެއމީހުނ) . ެގ  الّلهވާކަމުގެ ސަބަބުން

(.  ކިޔަމަނުން ނުކުންނަކަމުެގ ސަބަބުން      =  ފެނަްށ الّسالم عليه( موسىއަިދ (

.  އެދިވަޑައިގެންނެވިހިނދު   =  ެقومއެަކލޭގެފާނުންގ .  ގެމީހުންނަށް   =  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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. وحى  ުކރެއްވީމެވެ     =  ްަކލޭގެފާނުކަޭލގެފާނުންެގ އަސާކޮޅުނ .  !ޖައްަސވާށެވެ   = 

.  ހިލައިގާ       =  . ދެންފަެހ އެއިްނ ފެޅިގެްނ ނުކުމެއްޖެއެވެ          =  / ާބރަކޯުރ

.  ބާރައާރު    = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެނގިއްޖެެއވެ    = . ނޑަކަށްވެސް  ކޮންެމ ބަިއގަ
     .  އެބަޔަކު ބޯްނވީތަން     = ެކަލޭމެން ކައިބޮއި ހަދާށެވ!.      = الّله 

. ރިޒުޤުންގެ   ން  =  ްއަދި  ިވޔާނުދާއަދި ަކލޭމެނ .   !އުރެޭދ ކަންތައްތަްއ ނުކުރާެށވެ   

= .   ބިމުގައި    =  ާحالފަސާދަުކރ.  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

ނޑުން ހިޔާއަޅުްއވައިީދ އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  )57(( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ވިާލގަ
 ( . އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްދެއްިވ ރަނގަޅު  َسْلَوىއާއި  َمنٌّ (ކެއުމެއްގެގޮތުން  حاللބާވައިލެއްވީެމވެ

. އަދި ތިމަންރަްސކަ . އަިދ ރިޒުގުން ކަލޭމެންކާޭށ އެންެގވީމެވެ ލާނގެ އެމީހުންނަށް އަނިޔާވެިރވެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ
.  نفسއެކަމަކު އެމީހުްނވީ އެީމހުންގެ އަމިއްަލ   އަށް އަނިޔާެވރިާވބަޔަކުކަމުގައެވެ

ށް ަކލޭމެންވަންނާށޭ އަދި އެރަށުން ަކލޭމެން އެދޭފަދައަކުން ތަނަވަސްކަމާިއއެކު ަކލޭމެްނ ށައަދި މިރަ )58(
.! އަިދ ރަ ަކލޭމެްނ  حال(އެބަީހ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  َحالުކރާ  َسِجَدةށުެގ ދޮރުްނ ވަންނަހިނުދ ކައިއުޅޭށެވެ

.! މިހެން ކަލޭމެން ބުނާށޭ ޭއރުްނ  ވަންނާށޭ އަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުްއސަވާނދޭވެ
. ައދި  ނިކަންުހރެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ތެރިންނަށް إْحَسانތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ ފާފަތައް ުފއްސަވާހުށީެމވެ

. މިފަދައިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  .!) وحىއިތުރުކޮށްދެއްާވހުށީމެވެ  ކުރެއްިވހިނދު (ކަންީވގޮތް ހަނދާންުކރާށެވެ
ދެންފަހެ އަނިޔާވެރިވީމީހުން އެމީހުންނަށް ބުނުމަށް ައމުރުެވވުނުބަސްނޫން އެހެން ބަހެއް ެއމީހުންބުެނ  )59(

. އަދި އަ . އެީއ އެމީހުްނ  َعذابނިޔާވެރިންގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ އުޑުްނ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ އެްއ ބާވަިއލެއްވީމެވެ
.  َفاِسقُ  . الّلهވާކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ  ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުމެ ުއރެުދމުގެ ސަބަބުންނެވެ

.! ރަުށގެ ޮދރުން  ވަންނާޭށ އެންެގވީމާ އެމީހުްނ އެތަނަްށ ވަނތްކަމަށްަވީނ  حالކުާރ  سجدةދަންނައެވެ
. އަދި ކަލޭމެްނ  .) މިހެންކިޔާޭށ އެންގެީވާމ  ِحطَّةٌ ފޫކޮޅުކާތަމުންނެވެ މިހެްނ (އެބަީހ އަަޅމެންގެ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

.) މިމީހުންެގ އަ ِحْنطَـةٌ އެމީހުން ކީކަމަްށވަނީ  . (ެއއީ ހިމަގޮދަނަށް ކިޔާނަމެކެވެ ދަބުކުޑަކަމުެގ ސަބަުބްނ މިހެންނެވެ
. އެއީ  َعَذاب الّلهވަަނ އާޔަތުަގއި ެއވަނީ އެީމހުންގެ ަމއްޗަށް  59އެހެންވެ  ަބިލ  طاعونއެއް ފޮނުއްވި ާވހަކައެވެ

. . އެީއ މިޒަމާނުބަުހން ކޮލެާރއެވެ  ފޮނުއްވައި އެަތއްހާސްބަޔަުކ މަުރވެދިއުމެވެ
ގެ ީމހުންނަށް ފެނަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވހިނުދ  قوم) އެކަޭލގެފާނުންގެ الّسالم عليه( موسىއަދި  )60(

. ކަޭލގެފާނު ަކލޭގެފާނުްނެގ  وحى.) ަފހެ ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ އެަކޭލގެފާނަށް !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ުކރެއްވީމެވެ
. .) ެއހިނުދ  (ދެން އެކަޭލގެފާނުންގެ އަސާކޮޅުން ހިލަިއގާ !އަސާކޮޅުން ހިަލއިގާ ޖަްއސަވާށެވެ ޖެއްެސވިއެވެ

ނޑު ފަޅަފަޅައިގެންގޮްސ ބާރަޯކރަށް ފެން  . (އޭުރ އެތާތިބިކަމަށްވަީނ ފިންދެމިގެ  ގަޑުއެހިލަގަ ެގ  ِإْسَرائيل َبىنއެވެ
. ައދި  .) އަދި ކޮންެމ ދަރިކޮޅަކަށްވެްސ އެަބޔަކު ފެންބޯނެ ޯކރެްއ ރަނގަޅަށް އެނގިއްޖެެއވެ  ބާރަދަރިކޮޅުގެމީހުންނެވެ

.ްނ ކަލޭމެން ކައިބޮިއ ހަދާށެ رِْزقގެ  الّله .! މިހެންއެންގެވީެމވެ .އަދި ބިންފާސިދުކޮްށނުހަދާށެވެ  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ِإْسَرائيل َبىن(ޭއ . .) އަިދ ަކލޭމެން ެދންނެވިހިނދު !އެވެ  )!(ހަނދާންކުރާށެވެ     

   =  ޭموسىއ . . !ެއވެ  ައހުރެމެންނަށް ކެެތއް ނުވާނެެއވެ       = 

.  އެއްކާނާއެްއގެމައްޗަށް       =  دعاءއަްށ  َربّ އަދި އަހުރެމެންނަށްޓަކަިއ ަކލޭގެފާނުންެގ 

 .!ކޮށްދެއްވާށެވެ     = .  އެކަލާނެގ ައހުރެމެްނނަށް ނެރެދެއްވުމަށް         = 

(. . (ބިމުންފަޅާތަކެތީގެ ެތރެއިން   ބިންހައްދާތަކެތީންގެ ެތރެއިން  = .  އެތާނެގ ތަރުާކރީެގ ބާވަތްތަކުން
       =  ކެުކިރ ނުވަަތ ކިއުަކންބާގެ ބާވަެތއް / އަިދ އެތާނެގ ލޮނުމެދާ ުނަވަތ  ِقثَّاއެތާނެގ)

.  ހިމަގޮދަނާއި       = . އެކަޭލގެާފުނ  =  އަދި އެތާނގެ މުާގއި އަދި އެތާނގެ ފިޔަޔާއި

.  ވިދާޅުވިއެވެ    =  ކަލޭމެން ބަދަލުުކރަްނ އެދެނީހެއްޔެވެ؟      = 

 ކަށް އެއެއްޗެއް މާެދރަ ދަށް އެއްޗަ        =  ެއް އެ ެއއްޗެއް މާރަނގަޅު ހެޔޮއެްއޗ 

(  (އޭގެބަދަލުަގއި    = .  =   !ކަލޭމެން ކޮްނމެވެސް ރަށަކަށް ަފއިބާށެވެ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެނަްށވެއެވެ       .  ކަލޭެމން ިތޔައެޭދ އެްއޗެތި      =  ައިދ

 .  އެމީހުންނަށް ޖެހެވިއްެޖއެވެ      = ) ްِمْسِكْنيُ ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަނ (  ކަން    = 

. ُرُجوعއަދި އެމީހުން އެނުބރި   ވީ      = حضرةެގ  الّله .  ން ކޯފާާޔއިގެންނެވެ   = 

.  އެހެން ެއވީ      = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުންވީކަމުގެ ސަބަބުންންނެވެ   = 

.  ކާފަރުވާކަމުަގއި    = الّله .  ެގ އާޔަތްަތކަށް     =  نىبއަދި އެމީހުްނ 

.  ބޭކަލުން މަރާކަމުެގ ސަބަބުންނާއި    =  ّحق .  ައކާއި ނުލައި   =  އެބަހީ އެީމުހްނ) . އެގޮަތކީ

) نىب  ބޭކަލުްނ އެމަރަނީ      = ްއެީމހުނ( . ( ކާަފރުވީމުީހން  އުރެދުމުެގ ސަބަބުންނެވެ   

     =  އަިދ އެމީހުްނ.    ހައްދުފަހަނަޅައިާދކަމުގެ ސަބަބުންނާއި   = 

) . .ތެދު )وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدހަމަކަށަވަރުން އީމާންވީ މީސްތަކުން   ކުރިމީހުން   =  ައިދ

. يـَُهودى  ވީީމހުންނާއި    =  ިَنَصارىއަދ .  ިއންނާއި  =  ންނާިއ  بِئىَصاއަިދ
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. دين(މަލާއިކަތުންނަށް އަޅުކަންުކރިމީހުން / ުނވަތަ   ެއއްނުާވމީހުން         = 

. آخرةއާިއ  الّلهއޭގެތެރެއިްނ   ދުަވހަށް އީމާންވީމީހުން      =  َعَمل َصاِلحއަިދ އެމީހަުކ .  ކުރި
     = !ެފަެހ އެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގެ ދަރުަމހުްށޓެވ      =  ެحضرةގެ  َربّ އެީމހުންގ 

 .   ގައި     = .   އަދި އެމީހުންގެމައްަޗކަށް ބިރެއް ނުވެެއވެ     = 

 .  އަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ٍإْسرائيل َبِىن (އޭ  )61((  !) އަްށ ަކޭލމެން ދެންނެވިހިނުދ ހަނދުމަކުރާެށވެالّسالم عليه( ُموسى) !އެވެ

.) އޭ  . އެއްކާނާެއއްގެމައްޗަްށ އަުހރެމެންނަކަށް ކެެތްއ الّسالم عليه( ُموسى(ކަލޭމެން ދެންނެވީމުެއވެ ) ެއވެ
. (ހަމައެކަިނ  .) ފަެހ ބިމުން ނުކުންނަ ާބވަތުގެ ަތކެީތެގ  َسْلَوىާއއި  َمنُّ ނުކުރެވޭނެއެވެ ކައިގެްނ ނުވާނެއެވެ

. ُدَعاءައށް  َربّ ތެރެއިން ައހުރެމެންނަށް ެނރެދެއްަވއިތޯ ަކލޭގެފާނުންެގ  އާިއ  ِقثَّاއެބިމުގެ ަތރުާކރީއާއި !ކޮށްދެއްވާށެވެ
. ) އަދި އެތާނގެ މުގާިއ ެއތާނގެ ފިޔަޔާއި (ެނރެއްދެއްަވއިތޯ ދަންނަވާށެވެ ) !އޭގެ ލޮނުމެދާ (ނުވަތަ ހިމަގޮދަނާއި

. މާހެޔޮ ރަނގަޅު މާތްވެގެންވާ އެއްޗެއްެގ ބަދަލުގަިއ މާދެރަ ނިކަމެތި ެއއްޗަަކްށ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ
. ބަދަލުކުރަން އޭރުްނ ކަލޭމެން ތިަޔ  !އެދެީނހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމަްށވަންޏާ ަކލޭމެން ޮކންމެވެސް ރަށަކަށް ފައިބާެށވެ

. . އަިދ  ِمْسِكْنيُ އަިދ އެމީހުްނނަށް ނިކަމެތިކަމާއި  ސުވާލުުކރާތަކެތި ަކލޭމެންނަށް ހުންނާނެއެވެ ކަްނ ޖެހިއްޖެެއވެ
. އެހެން އެީވ އެމީހުްނ  ން  حضرةގެ  الّلهީވ  ُرُجوعَ އެމީހުން އެނުބރި  ތަކަްށ  آيةގެ  الّلهކޯފާޔާިއެގންނެވެ

. އަިދ ެއއްވެްސ  . އެގޮަތީކ  حقّ ކާފަރުވާކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ އަކާިއ ުނލަިއ ނަބީބޭކަލުްނ މަރާކަުމެގ ސަބަބުންނެވެ
 .ުމގެ ސަބަބުންނެވެއަށް ުއރެދި އަދި ހައްދުފަހަނަޅައިދާކަ الّلهބޭކަލުްނ މަރަނީ، އެމީހުްނ  َنِىب އެބައިމީހުން 

) އީމާންެވ އީމާންކަންމަތީ ދެމިތިބި މީހުންނާއި އަިދ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدހަމަކަށަވަރުން ( )62( އަށް
ދުަވހަށް އީމާްނެވ  آخرةއަށާއި  الّلهންނާއި ިމމީހުންގެ ތެރެއިން  َصاِبئُ އިންނާއި އަދި  َنَصارىވީ މީހުންނާއި  يهودى
. َعَمل َصاِلح .  حضرةގެ  َربّ ) ފަހެ އެމީހުންނަށް އެީމހުންގެ !ކޮށްފިމީހާ (ދަންނަެއވެ ގަިއ އެމީހުންެގ ދަރުމަހުްއޓެވެ

 . . އަދި ހިތާަމުކރާނޭ ބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ  އަދި އެމީހުންގެަމއްޗަށް ެއއްވެްސ ބިރެއްނެެތވެ
.  ُمَرادެގތެރެއިން އީމާންވީ މީހުންނޭ އޮތް ބަސްފުޅުން މިއާޔަތުގައި ނަންގަނެވިގެްނވާ ހަތަރު ާބގައި !ދަންނައެވެ
.  وسّلم عليه الّله صّلى حمَُّمدކުރެވެނީ  ވީ މީހުންޭނ  يهودىއަށް އީމާންވެ އީމާްނކަންމަތީ ދެމިތިބި މީހުންނެވެ

. އަްށ ނިސްބަތްާވ މީހުން دين) އަްށ ާބވައިލެްއވި الّسالم عليه( ُموسىކުެރވެނީ  ُمَرادއޮތްބަސްފުޅުން   نصارىނެވެ
އަށް ނިސްބަތް ކުެރވޭ މީހުންނެެވ.  دين) އަށް ބާވައިލެްއވި الّسالم عليه( عيسىުކރެވެނީ  ُمَرادއިންނޭ ބުނިބަހުން 

ގެ ީމހުންނަކީވެްސ އެދެނަބީއިންެގ ފޮްތ ެއބައިމީހުން ބަދަުލކޮށް ހެދުމުެގ ސަބަބުން އެެދ ދީނުެގ  أّمةނަމަވެސް މިދެ 
. އެމީހުްނ އަތުން  َمَعاملِ  . މިހާުރ ެއއީ ަހމަ ނަމެކެވެ ންނަްށ އަޅުކަްނ  مالئكةންނަީކ  َصابِئى ގެްއލިފައިާވ ބައެކެވެ

. އަިދ އެހެްނ  . / ނުަވތަ ތަރިއަްށ އަޅުކަްނ ކުރާީމހުންނެވެ . / ނުވަަތ ދީނެއްނެތް ީމހުންނެވެ ކުރާމީހުންނެވެ
 .  . أعلم والّلهގޮތްގޮތަށްވެސް ކިޔާފައިެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ެَعْهدއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންގ .  ކަށަަވުރ ހިތްފެވިހިނދު     

    = . . (އަިދ  طُْور   އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނގެ މަްއޗަްށ އުފުްއލެވީމެވެ ަފރުބަދަ

(.  އެންގެވީމެވެ         =  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަްށ. ! ދެއްވިތަކެީތގަިއ ހިފާށެވެ  = 

.  ގަދަބާރުލައި   = . ! އަިދ ކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ   = .  ޭއގައިާވ ތަކެތި    

 =  ްتقوىަކލޭމެނ  / . . تقوىވެިރވުމަށްޓަކައި  ެވރިވޭޯތ / ބިރުވެތިވޭތޯ     =  ދެން ަކލޭމެްނ

. .  އެނބުރިފުރަގަސްދީފީމުެއވެ       = .  ޭއގެފަހުގައި      =  ަފެހ

.  َفْضلُ ެގ  الّلهކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  ވަންތަކަްނ ނުވާނަމަ     =  ެرمحةއަދި އެކަލާނގ  . އާއި   = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ ެވއްޖައީހެވެ     =  .  ގެްއލި ހަލާުކިވ މީހުންގެތެެރއިން   

  =  .   އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެނަްށ އެނގޭނެއެވެ       =  ކަލޭމެންުކެރ

.  ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުން     = .  ހޮިނހިރުދުަވާހއިމެދު     =  ފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

. وحىއެބައިމީހުންނަށް   ކުެރއްވީމެވެ    = .  ަކލޭމެން ރާމާމަކުނުތަކަކަށްވާށޭ   = 

.  ދެރަވެ ނިކަމެތިެވގެންވާ    =  ފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ެއކަން (އެބަީހ އެމީހުން ރަމާމާކުނަްށ

. ) ލެްއވީމެވެ  ބަދަލުކުރެްއވުން  = َرةއެއް ކަމުގައި /  ُعُقوَبة . ِعبـْ  ެއއް ކަމުގައި      = 

( . (ފަހުން އަންނަމީހުންނަށް  އޭގެފަހުގެ ީމހުންނަށް     = ިއަދ.  އެމީހުންނާއިއެކު ތިބިީމހުންނަށާއި
    =  ިَوْعظُ އަދ . .  تقوى =   ނަސޭހަތަކަާށއި  ވެރިންނަށް     =  އަިދ

.الّسالم عليه( موسى  ) ވިދާޅުވިހިނދު   =  ެقومއެކަޭލެގފާނުންގ .    ގެމީހުންނަށް    =

. تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުން    ަކލޭމެނަށް އަމުރުުކރައްަވއެވެ    = .  ަކލޭމެން ެގރިއެއް ކަތިލުމަށް
   = .  އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ      = .  ؟ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށް މަލާމާތް ުކރައްވަނީތޯެއވެ

  =  .  އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ    = ِمحَاَيةްނ އަުހރެން ަރއްކާތެރިކަާމއި  حضرةގެ  الّله 
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.   ލިބިގަންނަމެވެ  = ( . (އަުހރެން ނުވުމަށްޓަަކއި   އަުހރެން ވުމާމެދު   = 

.  َجاِهل   ންގެތެރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ަފރުބަދަ އުފުްއލަވަިއލިވަގުުތ ހަނދާންޮކްށ  طُورއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ބޯމަްއޗަށް  )63((

 : .! (އެކަން އެހެންވާން ދިާމވީ ހިތްޕަަވއިގެން ވަޑައިގެްނ  موسى عليه الّسالمލިުއއްވާފަިއވާ ފިލާތައް  توراةބަލާށެވެ
ކަޭލގެފާނަްށ  الّله تعاىلންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުން އެމީހުްނ ދެންނެވީ  َبىن إسرائيلުކރުމަށް  عملއޭގައިވާފަދައަކުްނ 

ކުަރއްވަިއ ވާހަކަެދއްކެވިފަދައިން އަުހރެމެންނާއި ވާހަަކ ނުދައްކަވަނިްސ އަުހރެެމން ތިޔަިއގައިާވ  وحىބަސްފުޅު 
. ެއހިނދު  ެއއް قبولތަކެތި  ފަރުބަަދ  طُورަމލާއިކަތްބޭކަލުންނަްށ އަުމރުފުޅުކުރަްއވަިއ ކޯފާވެވޮޑިގެްނ  الّلهނުުކރާނަމެވެ

. އެހެންނޫންނަމަ، ބޯމަްއޗަްށ  عملގަިއވާ ަތކެތީން  توراةއެމީހުންގެ ބޯަމއްޗަށް އުފުއްަލވަިއ  ކުރުމަްށ އެންެގވިއެވެ
. ެއހިނުދ އެމީހުްނ ޭއގައިވާގޮތަްށ  ުކރުމަށް ެއއްބަސްެވ  عملފަރުބަދަ ަވއްޓައިަލއްވަިއ ޗިްސކޮށްލަްއވާނެކަމަށެވެ

. ( الّله َعْهدُ އެގޮތުގެމައްޗަްށ އެމީހުންެގ ކިބައިން  ) އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ زبدة التفسريކަށަވަުރ ހިއްެޕިވއެވެ
.! އެބަހީ އޭގަިއވާގޮތަްށ  وحى . ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދެްއވިތަެކތީގައި ބާރަްށ ހިފަހައްޓާެށވެ ކުެރއްވީމެވެ

.! އެީއ ކަލޭމެްނ  عملށް ރަނގަޅަ . އަިދ އޭަގއިވާ ަތކެތި ދަސްކޮްށ ހަނދާންބަހައްޓާށެވެ .  تقوىުކރާށެވެ  ެވރިވުމަށެވެ

) ކަލޭމެްނ އެނުބރި ުފރަގަސްދީފީމުއެެވ.  َعْهدُ ދެންވެސް (އެަބހީ އެފަދަ ބޮުޑ  )64( ކަށަަވރަށްފަހުވެސް
.) ފަެހ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  عمل(ބަސްއަހައި  ނުވާނަަމ  رمحةވަންތަކަާމއި ެއކަލާނެގ  َفضلގެ  هاللّ ނުކުރީުމއެވެ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ގެްއލި ަހލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން ަކލޭމެން ވެއްޖަީއހެވެ

އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ހޮިނހިރުދުަވހުގަިއ ހައްދުފަހަނަޅައިެގންދިޔަމީހުން (އެުދވަުހ ކެއޮޅުކަންކޮްށ  )65(
) ަކލޭމެނަ . ފަހެ ިނކަމެތިވެ ެދރަވެގެްނވާ ރަމާމަކުނުތަކަކަްށ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިޔަީމހުން ށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ

 (. . (އެމީހުން ރާމާމަކުނުތަަކކަށް ބަދަލުުކރެްއވީމެވެ  ކަލޭމެންވާށޭ އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެންގެވީެމވެ

) ތިމަންރަސްކަ  )66( ލާނެގ ލެްއީވ ފަހުްނ އަދި އެކަަމކީ އެބަީހ އެމީހުްނ ރަމާމަކުނަްށ ބަދަލުުކރެްއުވން
.  ُعُقوبَةއަންނަމީހުންނަށާ އޭރުތިިބ މީހުންނަށްވާ  َرةއަކަެށވެ . (އެފަދަ ނުިކޔަމަންތެރިކަން ހިންާގ  ِعبـْ އަކަށެވެ

. އަިދ  َعَذابއެހެންމީހުންނަށްވެްސ އެފަދަ  ާއިއ  َوْعظެވރިންނަށްވާ  تـَْقوىދެއްވައިފާނެކަްނ އެްނގެވުމަށެވެ
 .  ނަސޭހަތަކަށެވެ

.!  قوم) އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( موسىއަދި  )67( އަްށ ިވދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ުކރައްވާެށވެ
.) ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ އަްނހެން ެގރިއެްއ ކަިތލުމަށް  أمر  ކަލޭމެނަށް تعاىلالّله (އެކަލެޭގފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ

. ކަލޭގެފާނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަލާމާތްކުރައްވަނީތޯއެވެ؟ ެއކަލޭގެފާުނ  . އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ ކުރައްަވއެވެ
 .  ِمحَاَيةްނ އަުހރެން ރައްކާތެިރކަމާއި  حضرةގެ  الّلهްނގެތެރެއިްނ އަުހރެން ުނލެއްވުްނއެދި  َجاِهلވިދާޅުވިއެވެ

. (އެބަހީ ައހުރެންނަކީ ީމހު . މިހެނީ ަކލޭމެންނަށްވެސް ރަގަްށ  َجاِهلންނަށް މަލާމާތްކުާރ ލިބިގަންނަމެވެ އެއްނޫނެވެ
. ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ ީމހުންނަށް މަލާމާތްކޮްށ هللا އެގޭނޭފަދައިން  ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ  ފޮނުއްވި ރަޫސލަީކމެވެ

(.  ފުރައްސާރަުކރުން އެކަށީގެންވާބަެއއްނޫނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .   އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ     = ެَربّ ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށްޓަކައި ަކލޭގެފާނުންގ 

. دعاءއަށް     !ކޮށް ދަންނަވައިެދއްވާށެވެ   = .  އެކަލާނގެ އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްެދއްވުމަށް  

  =( . (އެީއ ކޮންގެިރއެއްތޯ  ެއއީ ކޮންއެްއޗެއްތޯ      =  . ެއކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. وحىހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ   ުކރައްަވއެވެ  = .   ހަަމކަށަވަރުްނ ެއއީ އަންހެންެގރިއެކެވެ
    = . ނޑޭ  ދުވަްސވެ މުސްކުޅިނުވާ އަދި ޅަވެގެްނގޮސް ބިކުރުނުކެ       = 

.  އެދެމެދުގެ މެދުމިނުއެއްޗެކެވެ   = .  !ފަހެ ކަލޭމެްނ ކުރާށެވެ     =  ކަލޭމެނަްށ

.  އަމުރުވެވުނު ކަންތައް   = .  އެމީހުން ދެންެނވިއެވެ       =  ކަޭލގެފާުނ

 .!ކުރަްއާވ ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ دعاءއަށް  َربّ އަހުރެމެންނަށްޓަކައި ކަލޭގެފާނުންގެ      =  އެކަލާނެގ

.  އަހުރެމެންނަްށ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް     = .  އޭގެކުލަަޔީކ ކޮބައިކަން  =  އެަކލޭގެާފުނ

.  ވިދާޅުވިއެވެ    =  وحىހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ .  ކުަރއްވަެއވެ   =  ހަމަކަށަަވރުން ެއީއ

(. . (އަންހެން ެގރިއެކެވެ . =  ގެރިއެެކވެ . / ރީނދޫުކލައިގެ  ދޮންކުލައިގެ       =

.  އޭގެކުަލގަދަ     =  .  ބަލާމީހުން ުނވަތަ ދެކޭމީހުން އުފާުކރުވާ   =  އެީމހުްނ

.  ދެންނެވިއެވެ        =  ކުރަްއާވ  دعاءއަށް  َربّ ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެްނނަށްޓަކައި ަކލޭގެފާނުންެގ

  .!ދަންނަވާދެއްވާށެވެ     ްبـََيانއެކަލާނެގ އަުހރެެމނަށ  .  ކޮށްދެއްވުމަށް    އެީއ

. . / ކޮންގެިރއެއްކަން   ކޮންއެއްޗެއްކަން  = .  ހަމަަކށަވަރުން ެއގެރި       =  އަުހރެމެންނަްށ

.  އޮޅިއްޖެއެވެ   = .   އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން    = الّله .  އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ
    = ެންހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމ.  ނަކީ ެތދުމަގު ލިބޭނެ ބަެއކެވެ   = އެކަޭލގެފާުނ

.  ވިދާޅުވިއެވެ    =  وحىހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ .  ކުަރއްވަެއވެ   =  ީހަމަކަށަަވރުން ެއއ 

. އަންހެން   ެގރިއެކެވެ   = . . / ނިކަމެތިކަމެއްނުވާ  ނިކަމެތިނޫން     = 

ނޑުޖަހަން ނުގެންގުޅޭ) ނޑުފަސްގަ . (ދަ ނޑުޖަހާ   ބިންފަސްގަ     =  / . ނޑަށް ފެންނުދޭ އަދި ދަ

(. ނޑަށް ފެންދޭން ނުގެންގުޅޭ  (ދަ   = ) َُعْيب . ) ސަލާމަތްވެގެންވާ   ތަުކން    =  އޭގަިއ

. . / ތަފާުތ ކުލަެއއްނެތް  އެއްވެްސ ލަފެއްނެތް     = . . މިހާރު  އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ  
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   =  ސާފުކޮ  حقّ ކަލޭގެފާުނ / . . بـََيان ށްގެންނަވައިފީމުެއވެ  ކޮށްދެއްވައިފީމުެއވެ     = ފަެހ

.އެމީހުން އެެގރި   ކަިތލައިފިެއވެ     = .  އަދި ެއމީހުން ގާތްވެްސ ނުވެއެވެ   = 

. އެމީހުން އެކަންުކރާން          = .  އަދި ަކޭލމެން މީހަކު ެމރިހިނދު        =  ފަެހ

. ކަމާއިކަލޭމެން އެ   މެދު ދެބަްސވެ ައރައިރުްނވީމުއެވެ   =  ިالّلهއަދ .  އީ ެނރުއްވާނޭ ކަލާނެގއެވެ
         ިަކލޭމެން ވަންހަާނ ކުާރ ކަމުަގއި ވާ ަތކެތ =  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެގެިރޔަކީ ކޮްނގެރިެއއްތޯ ައހުރެމެްނނަށް  )68( ކޮށްދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  بـََيانއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

.  َربّ  .! އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ އަށް ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށްޓަކަިއ ދަންނަަވިއ ދެއްވާ ބަްއލަވާެށވެ
.  وحىހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ  . ހަމަކަަށވަރުން އެގެރިައކީ ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފަިއވާ ގެިރއެއްނޫނެވެ ކުރަްއވައެވެ

. ަފހެ ަކލޭމެނަށް  ْكرُ بِ އަދި  . އެދެމެދުެގ މެުދމިން ގެިރއެކެވެ ނޑޭ ޅަގެރިެއއްވެްސ ނޫނެވެ ެވވުނުކަންތަްއ أمر ނުކެ
!.  ކަލޭމެން ުކރާށެވެ

. ެއގެރީެގ ކުަލ އެކަލާނގެ ައހުރެމެްނނަށް  )69( ކޮށް ދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  بـََيانއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
. دعاءށްޓަކައި ދަންަނވާ އަށް ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަ َربّ  . ހަމަކަށަވަރުްނ  !ކޮްށދެއްވާށެވެ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

. އަިދ ބަލާމީހުންެގ ހިތްތަކަްށ  وحىއެކަލާނގެ  . ހަމަކަށަަވރުން އެެގރިޔަކީ ީރނދޫކުލަގަދަ ެގރިއެކެވެ ުކރައްވަެއވެ
 އުފާވެރިކަްނ ލިއްބައިޭދ ރީިތ ެގރިއެކެެވ.

. ެއގެރިަޔކީ ކޮްނގެރިެއއްކަްނ އެކަާލނގެ ައހުރެމެންނަށް  )70( ކޮށްެދއްވުަމްށ  بـََيانއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ
. دعاءއަްށ ކަޭލގެފާނު ައހުރެމެންނަށްޓަކަިއ ދަންނަވާ  َربّ ކަލޭގެފާނުންެގ  ހަމަކަށަަވރުްނ  !ކޮށްެދއްވާށެވެ

. އަދި އިރާދަކުެރއްވިއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންނަީކ ތިަޔ  الّله ތިޔަވިދާޅުވާ ެގރިއެްއ ައހުރެމެންނަްށ އޮޅިއްޖެއެވެ
 .  ކަމުގައި ތެދުމަުގ ލިބޭނެ ަބޔަކީމުއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ  )71( ނޑުގަިއ  وحىއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ . އެގެިރއަީކ ދަ ުކރައްވަެއވެ
. އަދި ަދނޑަށް ފެ ނޑުޖަހަން ގެންގުޅޭ ނިކަމެިތ ެގރިއެއްނޫނެވެ ންދޭން ފެންއުފުލަން ގެްނގުޅޭ ެގރިއެްއވެްސ ފަސްގަ

. އެފަދަ އެންމެހަިއ ދެަރ އަިދ  . އޭގަިއ ެއއްވެްސ ލަފެްއ އަިދ  َعْيبނޫނެވެ ން ަސލާމަތް ވެގެންާވ ގެިރއެކެވެ
. ަކލޭގެފާުނ  .) އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ . (ސީާދ ގަދަރީނދޫުކލަިއގެ ެގރިއެކެވެ ދެކުލައެއްެގ ތަންކޮޅެއް ުނވާނެއެވެ

. އަިދ  حقّ ރު މިހާ . ދެން ފަހެ އެމީހުން އެެގރި ކަތިަލއިފިއެވެ ތެދުގޮތުަގއި އެެގރި ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފީމުއެވެ
. ނުކަތިލައިވޭޯތ  . (އެަބހީ އެމީުހން އޭތި ކަތިލީ ކަިތލާހިތަކުން ނޫެނވެ އެމީހުން އެކަން ުކރުމަށް ގާތްވެްސ ނުވެއެވެ

.)އެތައް ސުާވލެއްކޮްށ ދެން ެއހެންގޮތެްއ ނެތި  ގެން ކަިތލީއެވެ
.إْسَرائيل َبِىن އޭ  )72( .  !އެވެ މީހަކު މީހަކު މެިރހިނދުން ަކލޭމެންގެ މެދުަގިއ  ގެ ަކލޭމެން !ޔަހޫދީންނޭވެ

. އަިދ އެމީހާ މެީރ ާކކުކަމާމެދު ައރަިއރުންވެ ުޒވާބުވި އީ ަކލޭމެން ވަންހަނާުކރާހާކަމެްއ ނެުރއްާވ  الّلهއެވެ
.  ފާޅުކުރައްވާނެ ަކލާނގެެއވެ
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 ަތުރަޖމާ     

   =  ެوحىތިމަންރަސްކަލާނގ .  ުކރެއްވީެމވެ     (ަމރުވިމީހާެގ ގަިއާގ) ާކަލޭމެްނ އޭނާެގ ގަިއގ

.  !ޖަހާށެވެ   = (  އޭގެ ކޮންމެވެސް ބަޔަކުްނ (ެއގެރީގެ ކޮންވެސްބަޔަކުން    =  އެފަދައިްނ

(.  (އެބަހީ އެމީހާެގ ަގއިާގ އެެގރީެގ ކޮންމެވެްސ ގުނަވަނަކުްނ ޖެހީމާ އޭާނ ދިިރގެން ތެުދވިފަދައިން   

    =  ިتعاىل الّله މަުރވެފައިވާތަކެތ . . / ދިރުްއވާނެއެވެ  ދިރުްއވައެވެ    =  އަިދ އެކަލާނެގ

.  ކަލޭމެނަށް ދައްަކވައެވެ   =  .އެކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ      =  ކަލޭމެްނ ވިސްާނ

. ِفُكرُ    ުކރުމަށްޓަކައި     = .   ދެްނ ކަލޭމެްނގެހިތްތަްއ ގާެވ ހަރުެވއްޖެއެވެ    

= .   އެޔަށްަފހު    = . ) ހިލަފަަދއެވެ  ަފހެ އެތަކެިތ (ެއިހތްތައް       =  ނުވަަތ

.  އެއަށްވުެރވެސް ަހރުކަންގަދައެވެ        =.  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ހިލަިއގެތެރޭަގއި ވެެއވެ  

      = .  ެއ ފަޅަފަޅައިގެންގޮްސ އެއިްނ ނުކުންަނ ހިލަ   = . . / ޯކރުތައް  އާރުަތއް  

  = .  އަިދ ޭއގެތެރޭަގއިވެެއވެ    = .  ހަމަަކށަވަރުން ކުދިކުދިވާިހލަ     =  ދެްނ

.  އެއިން ނުކުންނަ  = .  ފެން    = .  އަިދ ހަމަކަށަވަރުން އޭގެެތރޭންވެއެވެ     = 

. . / ވެއްޭޓހިލަ ނޑައެޅިގެންވެއްޓޭތަކެތި  ކަ      = الّله .  އަށްބިރުން      =  އަިދ

. الّلهވެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގަިއ  َغاِفلُ   ނުެވއެވެ     =  .  ކަލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަކުން
  =  مؤمن(ޭއ .   ؟) ަކލޭމެން ފަެހ ދަިހވެތިވަނީހެއްެޔވެ!ންނޭވެ     =  އެމީުހްނ

.) يهودىެގ  إْسَرائيل َبِىن (އެބަހީ  . (އެމީހުން ަކލޭމެން ތެދުކުރުމަށް ) ަކލޭމެނަށް އީމާންވުމަށް  ން     = 

.  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ވިއެވެ    =  ީއެއ) . ) َعاملُِ އެމީހުްނކުރެ އެއްބަަޔކު  ން   = 

.  އަހާކަމުގައި   = الّله ) . ) توراةބާވަިއލެއްިވ  الّلهެގ ބަސްފުޅު  ގެ     =  ދެްނ

. َعاملُِ އެމީހުން (އެމީހުްނގެ  ) އެބަދަލުުކރަނީއެވެ  ން       =  އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅަްށ
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.  އެބަސްފުޅު ވިސްާނ މޭރުންވުމަށްފަހު     =  ެއއީ ކުށެއްަކްނ  َحالއެީމހުން ދެނެތިޭބ) .

 )َحالދެނެތިބި 

   މާނަ  ِإْجَماِلى 

) ޭއެގ  وحىފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )73(( . ކަލޭމެން އޭާނަގއި (އެބަހީ އެމަރުވީމީާހގެ ަގއިގަ ުކރެްއވީމެވެ

. (ދެން ެއމީހުން އެެގރި ކަިތލަިއ އެެގރީެގ ކޮންމެވެްސ ތަނަކުްނ  !އެބަހީ ެއގެީރގެ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކުްނ ޖަހަިއލާށެވެ

 ... މަރުވެފަިއ އެވާމީާހގެ ގައިާގ ޖަހަިއލުމުން އެމީާހ  أعلم والّلهމާކަޅުވާމަހުން ނުވަތަ ބޮނބިފަޅިން ނުވަތަ ުދލުން

. ދެން  خربދިރިގެން ތެދުވެ އެމީހާ ަމރައިލިމީާހގެ  )  الّلهދީފަިއ އަލުްނވެްސ އިހުއޮތްގޮތަްށ މަރުީވއެވެ ެއ އަންަގވަނީ

. އަދި ކަލޭމެްނ ބުއްދިކޮށް ވިސްނާ  قيامة( تعاىل الّلهމަރުވެފައިވާތަކެިތ  ) ދިރުްއވާނީ ެއފަދައިންނެވެ  ِفكرއަށްޓަކައި

)  قدرةކުރުމަށްޓަކައި އެަކލާނގެ (ެއއްކަުއވަންތަކަމާއި  ކާއި ހެކިަތއް ކަލޭމެނަށް އެަކލާނެގ ތަ دليلތެރިަކމުގެ

 .  ދައްކަވައެވެ

.  ُمْعِجَزةހު (އެބަހީ އެބޮޑު ފަދެން އެއަށް )74( ) ަކލޭމެންގެ ހިތްަތއް ަހރުެވ ގާވެއްެޖއެވެ އަށްަފހުވެސް

. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ިހލައިގެެތރޭގަިއެވސް  . ނުވަތަ ެއއަށްވުެރވެސް ަހރުކަށިވެްއޖެއެވެ  އެހިތްތައް ިހލަފަދައެވެ

. ައދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭގެެތރޭގަިއ އެިހލަ ކުދިކުިދެވ  ނޑު ފެޅިގެން އެއިްނ އާރުަތއް ދެމޭިހލަވެެއވެ ހިލަގަ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭގެެތރޭގަިއ  އަްށ ބިރުްނވެްއޭޓ  الّلهފަޅަފަޅައިގެންގޮސް އެއިްނ ފެންނުކުންނަ ހިލަެވއެވެ

. އަދި ކަލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކުްނ  . الّلهވޮޑިގެްނވާ ކަަލކުކަމުގަިއ  ވެ َغاِفلُ ހިލަވެެއވެ  ނުެވއެވެ

. ُمؤمنއަށް އީމާންވެގެްނވާ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمد(އޭ  )75( ) ކަލޭމެން ފަހެ އެމީހުން (އެބަީހ !ްނނޭވެ

) ކަލޭމެން يهودىގެ  إْسَرائيل َبِىن  ) ތެދުކޮށް ކަލޭެމނާ ެއއްގާންޏަށް ެއރުމަށް ން  (ދެބައިމީހުން އެކަްއޗެއްކިއުމަށް

. ) ހަމަކަަށވަރުން ޭއެގ !ކަލޭމެން ދަހިވެތިވަީނހެއްޔެވެ؟ (އެކަމަކު އެމީހުްނގެ ކަްނހުރިގޮތް ނިކަން ދެކޭށެވެ

. ( الّلهއެއްބަޔަުކ  .) ދެްނ  توراةބާވަިއލެއްިވ  الّلهގެ ބަސްފުޅު އަހާކަމުަގއިވިެއވެ ެގ ބަސްފުޅު ައހާކަމުގަިއވެއެވެ

ހުންނަށް އެބަސްފުޅު ރަނގަޅަށް ވިސްިނ މޭރުންވުމަށްފަުހ އެބަސްފުޅު އެމީހުްނ ބަދަލުކޮްށ ހަދާކަމުަގއިވިއެެވ. އެމީ

.) އެމީހުްނ އެކަން އެކުރަީނ ެއއީ ކުށެއްކަާމ ބޮޑުނުބައިކަމެއްކަްނ  َعاملُِ (އެއީ އެމީހުންެގ ެތރޭގައިތިޭބ ބައެްއ  ންނެވެ

. (މިވަރު  ތެދުކުރާނެހެއްެޔވެ؟) ަބޔަކު ަކލޭމެންގެބަސް ރަނގަޅަށް އެނގިތިެބގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .   އަދި އެމީހުން ަބއްދަލުެވއްޖެއްޔާ   = )حمّمد . ) އީމާންެވގެންވާމީހުނާ  ގެފާނަށް
   =  / . . يهودىއެމީހުން ބުނެއެވެ  ންގެމީހުން ބުެނއެވެ   = .  އަުހރެމެން އީމާންވެއްޖައީމުެއވެ  

 = .އަދި ހުސްެވއްޖެއްޔާ / އެަބހީ ެއކަނިވެއްޖެއްާޔ        =  އޭެގ އެއްބަަޔުކ

.  އަނެއްބަޔަކާއި   = (. . (އެބަީހ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަްށ ބުނެއެވެ  އެމީހުްނ ބުނެެއވެ    

= . ) ކިޔައިެދނީހެއްޔެވެ  ކަލޭމެްނ އެމީހުނަްށ (އެަބހީ އީމާންވީމީހުނަށް       = )حمّمد 
 ( . ( تعاىل الّلهގެފާނުންގެ ސިފަތަކުގެެތރެއިން ަގއިވާ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  توراةކަލޭމެނަށް ައންގަވާފައިވާ ތަކެތި

 ސިފަފުޅުތައް)        =  ްقائم ُحجُّةއޭގެ ސަބަބުން އެީމހުން ކަލޭމެންގެމައްޗަށ .   ކުރުމަށް

   =  َحْضَرةެގ  َربّ ކަލޭމެންެގ .   ގައި   =  ފަެހ ކަލޭމެނަްށ ެއއްޗެްއ

 ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ؟ (ބޮލެއްނެީތހެއްޔެވެ؟)    = .    އެމީހުންނަށް ަފހެ ނޭނގޭބާަވއެވެ

  =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ . . / ދެެނވޮޑިގަންނަވާކަން  ދެނެވޮޑިގެންވާކަން      = އެމީުހްނ

.  ސިއްރުުކރާކަންތައް      = .   އަދި އެީމުހން ފާުޅކުރާކަންތަކާއި  =  އަިދ

. يهودىއެމީހުންގެތެޭރގައި އެބަީހ    ންގެެތރޭގައި ލިޔެކިޔާން ޭނނގޭމީހުންވެއެވެ    = 

. . / ފޮތުަގއިވާެއްއޗެްއ ނޭނގޭ  އެމީހުންނަށް ފޮތްނޭނގޭ   =  އެޭދ  أُمِّْيدُ ހަަމކުރެޭވ . ތަެކއްމެނުވީ

.  އެދުންތަކެއްމެނުވީ    = .   އަދި އެމީހުން ނުވެެއވެ     =  . ހަމަހީުކރާ  ކަމުަގއިމެނުވީ

       ެނަރަކައިެގގަދަ  َوْيلُ ފަހ / . . َعَذابހުއްެޓވެ   ހުއްޓެވެ      = ފޮްތ

 .  ލިޔާމީހުްނނަށް    =  .  އެމީހުްނގެ އަތްތަކުން     = .  ދެން އެމީާހ ބުނާ    

   =  ީއެބަހީ މިއީ  حضرةގެ  الّلهމިއ / . . حضرةގެ  الّلهންނެވެ  ން ބާަވއިލެްއވިފޮތެކެވެ     

= (. . (އޭތި ބަަދލުކުރުމަށް  އެއިން އެމީހުންގަތުމަށް    = . . / ދުނިޔޭެގ ކުޑައެތިކޮޅަކަށް  ކުޑައަގަކަށް
     =  ަَعَذابފަެހ އެމީހުނަށް ގަދ .  ހުއްޓެވެ          =  އެމީހުްނގެ އަތްތަްއ

.  އެލިޔުނުތަކެތީން    =  ަَعَذابއަިދ އެމީހުންނަށް ަގދ .  ހުއްެޓވެ      = 

 .  އެމީހުން ހޯދަިއގަތްތަކެތީގެ ސަބަބުން    = .   ައދި އެމީހުން ބުންޏެވެ     = 
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. ) ައލިފާން ނުބީހޭެނއެވެ   އަހުރެމެންގަިއގާ (ަނރަކަިއގެ       =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ (މަުދ)  َعَددُ ކަ

.  ދުވަސްކޮޅަކުމެނުވީ  =  الّله رسول(ޭއ . .) ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ  އެވެ    = .ކަލޭމެްނ ހިފީެހއްޔެެވ

(.  (އެގްރީމެންޓްުކރީހެއްެޔވެ     = َعْهدُ  )ން (އެގޮުތގެމައްޗަށް حضرةގެ  الّله .  ކަށަަވރެއް  

    = ِخَالفُ  الّلهފަެހ އެހެްނވެއްޖެއްާޔ .  ވެވޮޑިނުަގންނަވާ ހުއްެޓވެ  =  އެކަލާނެގ އެުކރެްއިވ

. َعْهد   އަށް   = .  ؟ނުވަަތ ަކލޭމެން ބުނަނީެހްއޔެވެ    = الّله .  ެގ މައްޗަށް   
   = .  ކަލޭމެނަްށ ނޭގޭތަކެތި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ބައްދަުލވެއްޖެއްާޔ  حمّمد( –ން  يهودىއެަބހީ  –އަދި އެީމހުން  )76(( ގެފާނަްށ ީއމާންވެގެންވާމީހުންނާ

. ދެން މި  يهودىއެމީހުންގެގާތު މި  . އަހުރެމެންވެސް ީއމާންވެއްޖައީމުއެވެ ން އެމީހުންކަަހަލ  يهودىން ބުނާނެެއވެ
. ( يهودىއެހެން  ) އެކަނިވެއްެޖއްާޔ އޭގެ ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުނާެނއެވެ  مؤمنންނާެއކުވެ (އެހެންމީހަކުނެތި

.) ކަލޭމެނަށް  ބާވަިއލަްއވާފައިވާތަކެިތ  تعاىل الّلهންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާަހކަދެއްކި މީހުންނަށް އަެނއްމީހުން ބުާނނެއެވެ
) ކަލޭމެން އެ خربގެފާނުންގެ ސިފަފުޅުތަކާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ حمّمدގައި ބާަވއިލަްއވާފައިވާ  توراة (އެބަހީ  مؤمنތައް

) ކަލޭމެންެގ  ؟ންނަށް ކިޔައިދެނީ ެހއްޔެވެ  ُحَجةގައި އެމީހުން ަކލޭމެންގެމައްޗަށް  حضرةގެ  َربّ (އޭރުްނ ވާނެގޮތަކީ
.) ކަލޭމެން ފަެހ އެއްޗެްއވިސްނާ  دليلކޮްށ  َقائم . (ޭއރުން ކަލޭމެްނ ދަށުވީއެވެ   ނުުކރަނީހެްއޔެވެ؟ ِفُكرُ ދައްކާނީެއވެ

 އެއަްނގަވަނީ  تعاىل الّله އޭގެޖަވާބުގައި 
ދެނެވޮޑިގަންނަާވކަން އެމީހުންަންށ  تعاىل الّلهއެމީހުން ިސއްރުުކާރ ތަކެއްާޗިއ އަިދ ފާޅުކުރާތަކެތިެވސް  )77(

. ފަހެ ނޭގޭބާވައެ   ވެ
. އެމީހުްނކުާރ  اُمِّىُّ ްނގެތެރޭަގއިވެްސ  يهودىއަދި ެއ  )78( . އެބަީހ ިލޔެކިޔާން ނޭޭގ މީހުންެވއެވެ ްނ ވެއެވެ

ެގ  الّلهވެގެންނުވާ ކަންތައް  حقّ ތަކަކާއި އެދޭއެދުންތަެކއްމެނުވީ އެމީހުންނަކަށް ނުެވއެެވ. (އެމީހުންނަށް  أمِّيدُ 
. أّميدން ލިބުމަްށ  حضرة .) އެީމހުންނަކީ ހަަމ ީހކުރާބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީނުެވއެވެ  ުކރާ ބަެއކެވެ
ން ބާވަިއލެއްިވ ފޮތެކޭ ބުނާމީހުންަންށ  حضرةގެ  الّلهފަހެ ތިމާމެންގެ އަތްތަކުްނ ފޮތްލިޔެފަިއ މިއީ  )79(

. (އެފަދަ ީމހުންވެސް އެ  َعَذابނަރަކައިެގ ގަދަ  .) އެމީ  يهودىހުއްެޓވެ ހުން ެއގޮތަށް ކަންތަްއ ންގެ ެތރޭގަިއވެއެވެ
. (ދުންޔަީވ ކުޑަކުަޑ ފައިދާއަކަށްޓަކަިއ  ަތްއ  حكمގެ ފޮްތ ބަދަުލކޮށް  الّلهއެކުރަީނ ކުޑައަގަކަްށ ެއވިއްކަިއލުމަށެވެ

.) ފަހެ އެީމހުންގެ އަތްތަކުން އެމީހުން ެއލިއުުނތަކެތީގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް  . އަިދ  َوْيلُ އޮޅުވަނީއެވެ ހުއްެޓވެ
. َعَذابެއ ހޯދައިގަްތ ތަކެތީެގ ސަބަބުން އެީމހުންނަށް ނަރަަކއިގެ ގަަދ  އެމީހުން  ުހއްޓެވެ

ނޑައެޅި  )80( . ކަ ވެގެންާވ ކުޑަދުވަްސކޮޅަކުމެނުވީ އަހުރެމެްނ ގައިާގ އަލިފާްނ  َعَددُ އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ
. އެއީ ސާ . (އެއީ ައހުރެމެން ޅަގެރިއަށް އަޅުކަންކުރި މުއްަދތަށެވެ .) ނުބީހޭނެއެވެ . ދެން އެނިމުނީއެވެ ޅީސް ދުވަހެވެ

. ތިޔަގޮުތގެމަްއޗަށް ަކލޭމެން  الّله َرُسولއޭ  . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ އެއްކޮްށ  َعْهدُ ގަިއ  حضرةެގ  الّلهެއވެ
ެވ  خالفާއއި  عهدއެަކލާނގެ  تعاىل الّلهފަެހ އެހެންކަމަްށވަންާޏ  ؟އެގްރީމެންޓެްއވެފައިވަނީެހއްޔެވެ

. ނުވަަތ ކަލޭމެވޮޑިނުގަންނަވާ  ؟ގެ ަމއްޗަށް ަކލޭމެން ބުނަނީހެްއޔެވެ تعاىل الّلهނަށް ޭނގޭ ކަންތަްއ ންނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ްއެމީހުނ) . .) الّلهާއއެކެވެ  ގެމައްޗަްށ ދޮުގހަދަނީއެވެ       =  / ާނުބައިކަެމއްކޮށްފިމީހ

.  ނުބައި ކަންތަްއކުރާމީހާ        = ިއޭާނ  ތައް އްކަންަތ◌ައަދި އޭނާެގ އެނުބައ

.ލަލާވަށަ  އިފި     = ުންފަހެ އެފަދަމީހ.  ނީ     = .   ނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވެ

      = .   އެމީހުން ދެމިތިބޭީނ ހަަމ އެތާނގަެއވެ   =  ައިދ

.  އީމާންވެއްޖެމީހުން      =  ްކިުރ. عمل صاحلއަިދ އެމީހުނ     =  ފަެހ

.  އެފަދަމީހުންނީ       = .   ުސވަުރގޭެގ އެުކވެރިންނެވެ      = 

.  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގައެވެ     = .  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިތްެޕވިހިނދު    

   = َعْهدންެގ  ِإْسَرائيل َبىن .   ކަަށވަރު     = ނޫން ަފރާތަކަށް ކަލޭެމްނ  الّله

.  އަޅުކަން ނުކުރާެށވެ           =  ްެށވެތެރިވާ إْحَسانއަިދ މަިއންބަފައިންނަށ.!     

.1އަދި ގާތްތިމާގ =  ެ◌ މީހުންނަށާއި      =  ިيَِتْيمُ އަދ .  ންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާ
    = .   !އަިދ ަކލޭމެން ބުނާށެވެ       =ްނަށްމީސްތަކުނ .  ރަނގަޅުބަސް   

  =  ުقائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދ . ! ކުރާެށވެ     = .  !އަދި ކަލޭމެން ޒަކާތްދޭށެވެ  

     =.    ދެން ކަލޭމެން އެނބުރި ުފރަގަސްދީފީމުެއވެ  =  ކަލޭމެންުކެރ

.  މަދުބަޔަކުމެނުވީ    =  ްحال ދެކޮޅުހަދާަކޭލމެނ.       =  އަިދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިތްޕެވިހިނދު   =  ެَعْهدُ ކަލޭެމންގ .   ކަށަވަރު     = 

                                  

                            

                                

                                

          



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

4 0   

މާނަ ގެ البقرةسورة            

. . !ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ ެލއިނުއޮޮހރުވާށެވެ   )!(އެަބހީ ަކލޭމެން ެއއްބަޔަކު އަނެއްަބޔަކުެގ ލެިއ ނުއޮޮހރުވާށެވެ

      =  ްنفسއަިދ ކަލޭމެްނ ަކލޭމެނ . .!  ަތއް ނުނެރޭށެވެ  އެއްަބޔަުކ އަނެއްބަެއއް ނުެނރޭށެވެ
     = .  ކަލޭމެންެގ ޮގވަތި ގެޮދރުން      =  ްَرارދެން ކަލޭމެނ . إقـْ  ެވ އެއްބަސްވީުމއެވެ

       =  ާحالވެގެންާވ  َحاِضر. / ނުވަތަ حالކަލޭމެން ހެކިެވގެންވ  

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

))81( . .) ނުބައިަކންތައްކުރާމީހާ އަދި އޭނާގެ ކުާށއި ނުަބިއ  الّله(އެމީހުން  !އާއެކެވެ ގެމައްޗަށް ޮދގުހަދަނީއެވެ

. .  !އޭނާ ލާވަަށއިލައިފިމީހުްނ ދަންނައެވެ . އެީމހުން ދެމިތިބޭނީ އެާތގައެވެ  އެީމހުންނަކީ ަނރަކަިއގެ އެުކވެރިންނެވެ

. عمل صاحلއަދި އީމާންވެގެްނ  )82( . ެއމީހުންނަކީ ސު !ކުރިީމހުން ދަންނައެވެ ަވރުގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ

 .  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާަގއެވެ

ކަށަވަުރ ހިތްޕެިވހިނދު (ހަނދާންކޮްށ  َعْهدންގެކިބައިްނ  إْسَرائيل َبِىن އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )83(

. : ަކލޭމެން  َعْهد) ެއ !ބަލާށެވެ . الّلهކަށަވަަރކީ އަދި މައިންބަފައިންނަށާިއ  !އަށްމެނުީވ އަޅުކަން ނުުކރާށެވެ

. إْحَسانންނަށް  ِمْسِكْنيُ ންނަށާއި އަދި  يَِتيمގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާިއ  އަދި މީްސަތކުންނަށް ަކލޭމެްނ  !ެތރިވާށެވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ ނަމާުދ  . َقائمރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާށެވެ . !ުކރާށެވެ (މިކަްނކަމުެގ  !އަދި ކަލޭމެްނ ޒަކާތްދޭށެވެ

. އެީއ  َعْهدމައްޗަށް  ) ދެން ކަލޭމެންުކރެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ އެކަމަށް ފުރަގަސްދީފީމުެއވެ ކަށަވަރު ހިފުމަށްފަހު

  .ގައެވެ  حال ދުރުެވގަންނައެކަމުން ކަލޭމެްނ 

) ކިބައިން  إْسرائيل َبىنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންގެ ( )84( ކަށަަވރު ހިތްޕެިވހިނުދ  َعْهدންގެ

. އީ ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ލެއި ުނއޮހޮުރވުމަށާއި އަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ގޮވަިތގެދޮރުތަކުްނ ) އެ !(ހަނދާންކުރާށެވެ

. ެއއްބަޔަުކ  ލެއި ުނއޮޮހރުވުމަށާއި  ެއއްބަޔަކު އަެނއްބަެޔއްގެ ކަލޭމެން  އެބަހީ ނުނެރުމަށެވެ

. . إْقرارއެކަމަށް  ދެން ކަލޭމެން ރަނަގޅަށް ހެކިވެތިބެ އަނެއްބައެއްެގގޯތިގެދޮރުްނ ނުނެރުމަށެވެ  ެވ އެއްބަްސވީމުއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =.  !ދެން އޭ މިތިބަމީހުންނޭވެ      = ެތަްއ  نفسކަލޭމެން ކަލޭމެންގ

. . (ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއް ަމރަނީއެވެ  )މަރަނީއެވެ   = .  އަދި ަކލޭމެން ެނރެނީއެވެ     

. مجاعةކަލޭމެންުކރެ އެްއ  =  ެއއް / ެއއްޕާޓީއެއް      = .  އެމީހުންގެ ގޮވަތި ގެޮދރުން    

  = (. . (ގޮވަތިގެޮދރުން ެނރުމަށް  ަކލޭމެން އެމީހުްނގެމައްޗަްށ އެީހވެ ާވގިެވރިވަނީެއވެ       

. َعَداوةފާަފވެރިގޮތުންާނ  =  ެތރިވުމުެގގޮތުން         =  އަިދ ކަލޭމެންގާތަްށ ހައްަޔރުވީމީުހްނ

.  ގެނެވިއްޖެއްޔާ    =  ްِفْديَـةަކލޭމެން އެމީހުން އަތުނ .  ނަގަނީއެވެ     =  ައިދ

. َحَرامއެކަން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް   ވެގެންވެެއވެ   = . ) ނެރުން  އެމީހުން (ގޯިތގެދޮރުން    =

 އަޅެ ފަެހ ަކލޭމެން އީމާންވަނީހެއްެޔވެ؟   = .  ފޮުތގެއެއްބަޔަށް    = 
.  ؟ އަދި ފޮތުެގ އަެނއްބަޔަށް ކަލޭމެްނ ކާފަުރވަނީހެއްެޔވެ    =  َجَزاءފަެހ .  ުނވެއެވެ    

   = .  އެފަދައިން ކަންތައްުކރާމީހުންގެ  = .  =   ކަލޭމެން ުކރެން

.  ދެރަނިކަމެތނިކަންމެނުވީ        =  ެَحَياةދުިނޔޭގ .  ގައި      =  ިِقَيامةއަދ 

.  ދުވަހުން  = ެވޭެނއެވެއްއެީމހުން ރައްދުުކރ!.        =  َعَذابއެންެމ ގަަދ .  އަށް
      =  ިَغاِفلُ ީއ  الّلهއަދ .  ވެވޮޑިގެްނވާކަލަުކަކމުގައި ނުެވއެވެ      = ކަލޭމެްނ

.  ކުރާކަންތައްތަކުން     = . ނޑައެޅިގެން ެއމީހުންނީ  ކަ       =  ދުނިޔޭެގ

. ދުނިޔޭެގ  َحَياة . َحَياةަގތްބައެެކވެ ހޯދިބައެެކވެ   = آخرة .   ދީފައި    = ފަެހ

.  އެމީހުންގެކިބައިްނ ުލއިނުވެވޭުހއްޓެވެ   = َُعَذاب         = ިَنْصرُ އަދ 

 .  ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ އެީމހުން ުނވެއެވެ       =  ިއަްށ  الّسالم عليه ُموسىއަދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވީމެވެ  = ) ްَتوراةފޮތ(             =  ައިދ
. (އެ  تـََبعَ ބޭަކލުން ވިިދވިދިގެން  َرُسْولއެކަލޭގެފާނަށްފަުހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ   ގެަމއްަޗށް  شريعةުކރެއްވީެމވެ
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.  )ގެންނެވީމެވެ           = ިއަްށ الّسالم عليه( عيسىގެފާނުން ގެދަރިަކލުން  َمْرميَ އަދ (

.ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ދެްއވީމެވެ    = دليلކަން ތެދުކަމުގެަމއްޗަށް  َنىبަތއް / އެއީ އެަކލޭގެފާނުން  دليل 

. ُمْعِجَزةކުރާ   ތަކެވެ     =.  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެކަލޭގެފާުނ ގަދަުކރެއްވީމެވެ    = 
.) الّسالم عليه ِجْربِيلމެދުެވރިުކރައްވަިއ (އެީއ  اْلُقُدس ُرْوحُ   އެވެ      =  އަޅެަފެހ

. َرُسْولކަލޭމެންގެގާތަްށ   ؟ބޭަކލަުކ ވަޑައިގެންެނވި ކޮންމެހިނދެއްގައިހެްއޔެވެ         = 

. نـَْفسُ ކަލޭމެންގެ   ތައް ނޭދޭ ކަންކަމާިއގެން    =  ްِكبُـرُ ކަލޭމެނ .  ެވރިވަނީ، ބޮޑާވަނީ      

= .  ފަހެ ކަލޭމެން  ޭއގެ ބައެއް ބޭަކލުންދޮގުުކރީމުއެވެ       = އަދި ަކލޭމެން ޭއެގ

 .  ބައެއް ބޭަކލުން  ަމރާހަދަނީއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ދެން ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަނެއްބައެްއ މަރަިއ އަދި ކަލޭމެންކުެރ ެއއްބަަޔކު އޭ  )85((  މިތިބަމީހުންނޭވެ

. ފާފަވެރިެވވޭނޭގޮތުންނާިއ   އެމީހުްނގެ ގޮވަިތ ގެދޮރުން  އަނެއްބަޔަކު  ތެިރވެވޭނޭގޮތުްނ  َعَداوةެނރެ ހަދަނީެއވެ
. އަިދ ަކލޭމެންގެގާތަްށ ކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ އެކަންުކރުމަށް އެހީެވ ވާގިވެްސ ދެ رُ ނީެއވެ ންގެގޮުތގަިއ އެމީހުްނ  أِسيـْ

. އަިދ ެއމީހުން ގޮވަިތ ގެދޮރުްނ ނެރުމަީކ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ  ِفْديَـةގެނެވިއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނ އެމީހުންެގ  ހިފަނީއެވެ
ނޑައެޅިގެންވާ  . އަޅެ ފަހެ ކަލޭމެން ފޮތުގެ އެއްބަޔަށް  َحَرامކަ އަނެއްބަޔަށް ަކލޭމެްނ  ވެފައި إميانކަމެކެވެ

ެއއް ކަުމގައި ދުިނޔޭގަިއ  َجَزاءކާފަރުވަނީހެްއޔެވެ؟ ަފހެ ަކލޭމެންކުެރ އެފަަދ ކަންަތއްކުރާމީހުންެގ 
. އަިދ  . އަިދ  َعَذابދުވަހުްނ އެންެމގަދަ  ِقَيامةދެރަނިކަމެތިކަންމެނުވީ ނުެވއެވެ އަށް އެީމހުން ރައްދުކުެރވޭހުއްެޓވެ

.  َغاِفلُ  تعاىل الّلهތަކުން ކަލޭމެންކުާރ ކަންތައް  ެވވޮޑިގެން ނުެވެއވެ
. ( َحَياةދީފާ ދުނިޭޔގެ  َحَياةގެ  آخرةކަނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެއީ  )86( ދުވަހުްނ  آخرةގަތްަބއެކެވެ

.) ފަހެ އެމީހުްނގެކިަބއިން  . އަިދ  َعَذابދުވަހުން  آخرةއެމީހުންނަށް އެއްވެސް ނަސީެބއްނެތެވެ ލުއިުނވެވޭ ުހއްޓެވެ
.  نصر  ލިބޭނޭބަޔަުކ ކަމުަގއިވެސް އެމީހުން ނުެވއެވެ

. (عليه الّسالم( موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )87( .)  توراة) އަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ ފޮތްދެއްވީމެވެ ދެއްވީމެވެ
.  َرُسولއަދި އެަކލޭގެފާނަށްފަހު އެކަޭލގެފާނާ ިވއްދައިގެްނ އެތަްއ  ބޭކަލުންނެްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮުނއްވީމެވެ

.) އަިދ  شريعةގައިވާ  توراة(  دليلވެގެންާވ  بـََيان) އަްށ عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުން  مرميގެމައްޗަށެވެ
. (ެއީއ އެކަޭލގެފާނުންެގ  .)  معجزةުކާރ  دليلކަްނ ތެދުކަމުގެމައްޗަްށ  َرُسولތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެްއވީމެވެ ަތކެވެ

. (އޭ  نصرއްަވއި ެއކަލޭގެފާނަށް މެދުވެރިުކރަ جبريل عليه الّسالمއަދި  .!)  يهودىދެއްވައި ގަދަކަން ދެއްވީެމވެ ންނޭވެ
رُ ބޭކަަލކު ަވޑައިގެންނެވި ކޮންެމހިނދެއްގަިއ ަކލޭމެން ބޮޑާެވ  َرُسولނޭދޭކަމަކާިއގެން  َهَوى نفسފަހެ ަކލޭމެންެގ   ِكبـْ

ޮދގުކޮްށ އަިދ ކަލޭމެްނ އަެނއްބައިބޭކަލުްނ   ވެރިވާންީވހެއްެޔވެ؟ ދެްނ އަިދ ކަލޭމެްނ  އެތަނުްނ އެއްބަިއބޭކަލުން
 މަރަންވީހެއްެޔވެ؟

 

 



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

4 3   

މާނަ ގެ البقرةسورة            

   ަތުރަޖމާ     

    = .  އަިދ އެީމހުން ބުްނޏެވެ     = .  ައުހރެމެންެގ ހިތްތައްވަީނ އުރަެލިވ ބަންދުވެފައެވެ  

= . .) އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ  ؟ (އެހެންނޫނެވެ  = َلْعَنةއެމީހުންނަށް  الّله .  =  ެލއްވީެއވެ

.   އެމީހުންގެ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުން       = އީމާންވަީނ ދާދި މަދުންނެެވ. ފަެހ އެމީހުްނ

.  / ނުވަތަ އެމީހުންުކރެ އީމާންވަީނ މަދުބައެކެވެ        ްއެމީހުންގެ ގާތަށް އަިއ ހިނދުނ  = 

    ްފޮތެއ =        ން َحْضَرةގެ = هللا       ާحال = ތެދުކުރ      =

 އެތި (ފޮތް)އެމީހުންގެ އަތުަގއިވާ       .   = އަިދ މީގެ ކުރީގައި އެމީހުން ވިެއވެ      

  އެދޭ ކަމުަގއި) (ކާމިޔާބަށް އަށް އެދޭ ކަމުގައި فَـَتح=         ްކާފަރުވީ މީހުންގެ ަމއްޗަށ = 

      ިހިނދުން= ދެންފަހެ، އެމީހުންެގ ގާތަށް ައއ       ިއެމީހުންނަށް އެނގިފައިާވ ެއތ = 

    .  = އެޔަށް އެމީހުން ކާފަރުީވއެވެ      َلْعَنةގެ هللا = ފެަހ .  ހުއްެޓވެ   

     ްކާފަރުންގެ މައްޗަށ =           =  ެއ އެއްަޗކަށް އެމީހުްނެގ

.ިވއްކަިއލި ތަްއ  نـَْفسُ    އެތި ނުަބއިވެގެންެވއެވެ  = ާފި  ެއއީ އެމީހުން ކ.  ރުވުމެވެ    

  =الّله .  ބާވައިެލއްވި ތަކެްއޗަށް  =.   ދެޮކޅުވެރިކަމުގެ ގޮތުން    = الّله 

.   ބާވައިލަްއވާކަމަށްޓަކައި  =  ެَفْضلއެަކލާނގ .  ވަންތަކަމުން       =  އެކަލާނެގ

.   އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެއްގެމަްއޗަށް   = .  އެަކާލނގެ އަޅުތަކުންކުރެ       =  ފަެހ

. ُرُجوعއެމީހުން އެނބުިރ   ީވ ކޯފާާއއިގެންނެވެ      = .  ކޯފާެގ މަްއޗަށް    = އަިދ

.  ކާފަރުންނަށްހުރީ    =  َعَذابއިހާނާްތތެރިވެގެންާވ .  ެއކެވެ     = 

) يهودىނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ (އެބަހީ ންއަދި އެމީހު  ންނަށް ބުެނވިއްޖެއްޔާ   .  !ކަލޭމެން އީމާންވާށެވެ  

   = އެބަީހ  الّله) . .) حمّمدބާަވއިލެްއވިތަކެއްޗަށް  ެގފާނަށް ބާވަިއލެއްވިތަެކއްޗަށް   =  އެމީުހްނ

. . / އެބަީހ ބުނާނެއެވެ . =  ބުންޏެވެ  ައހުރެމެން ީއމާންވާނީ       =  އަުހރެމެންނަްށ

. (އެބަީހ  .) توراةއަށް ާބވައިލެްއވުނު  الّسالم عليه موسىބާވައިލެްއވުނު ަތކެއްޗަށެވެ  އަށެވެ   =  ައިދ
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.  އެމީހުން ކާފަރުވަނީެއވެ     =.  ޭއގެފަހުެގ ތަެކްއޗަށް    =  حقّ އަިދ ެއއީ ހަަމ  . އެވެ

. حقّ ެއީއ ހަަމ  قرآنއެބަހީ ކީރިިތ   އެވެ         =  توراةއެމީހުންާނ އެކުާވއެިތ (އެބަީހ (

  .حالތެދުކުރާ   =  ޭالّله رسول(އ . .!އެވެ   !) ަކލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ  =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

  ؟މަރަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ    = َنِىب ގެ  الّله .   ބޭކަލުން  = .   މީގެކުރިން   

   =  ީمؤمنަކލޭމެންނަކ  .   ންކަމުގަިއވަންޏާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ައހުރެމެންެގ ހިތްަތއް ިމވަނީ އެއްޗެްއ ނުވިސްނޭޭނ ގޮތުްނ ބަންުދެވ  )88(( އަދި އެމީހުްނ ބުންެޏވެ
.! އެީމުހންގެ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުން  . އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނެވެ  َلْعَنةއެމީހުންނަށް  الّلهއުރަެލވިފައެވެ

. ފަހެ އެމީހުން އީމާްނވަނީ ދާދި މަދުމިންަވރަކަ . ލެއްވީެއވެ . / ނުވަަތ އެމީހުންުކރެ އީމާންވަީނ މަދުބައެކެވެ  ށެވެ

ން އެމީހުންގެ ގާތަށް ފޮތެްއ  حضرةގެ  الّله َحال) ތެދުުކރާ َتوراةއަދި އެމީހުންެގ އަތުގަިއވާ ފޮތް ( )89(
.) އަދި އެމީހު قرآنބާވައިލެްއވިހިނދުން އެބަީހ ކީރިިތ  . (އެމީހުން އެފޮތަށް ކާަފރުވީެއވެ ްނީވ ބާވައިލެްއވިހިނދުން

) ކާަފރުންގެ މަްއޗަށް  َرُسولގެފާނުން  حمّمدއޭގެކުރިން (އެބަހީ  ލިބުްނ  فتحއާއި  نصرކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވުުމގެކުރިން
. އަދި އެީމހުން ބުނަނީވެްސ "ދާދި އަވަހަކަްށ  . ދެްނ އޭރުްނ އަުހރެމެްނ نىبއެދޭކަމުގައެވެ އަކު ވަޑަިއގެންފާނެއެވެ

."  إَرمމީހުންނާއި  ގެ َعادނގުރާމަކޮށް އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގައި ހަ ގެމީހުން މެރިގޮތަށް ަކލޭމެން މަރާނަމުއެވެ
. އެމީހުން ހީކުީރ އެ  . نىبމިއެވެ  ބޭަކލަކުވެްސ ވަޑައިގަންނަވާީނ އެމީހުންގެެތރެއިން ކަމަެށވެ

ކަމާއިގެން ވަޑައިގަތުމުން އެމީހުންނަްށ  َرُسولގެފާނު  حمّمدދެންފަހެ އެމީހުންގެގާތަްށ އެަކލޭގެފާނު އެަބހީ 
 . . ަފެހ  َرُسولގެފާނުްނގެ  حمّمدކުރިންސުެރ އެނިގ ބަޔާންެވގެންާވ ކަންތައްތަކަްށ ކާފަުރވީެއވެ ކަމަށް ކާަފރުވީެއވެ

.  َلْعَنةެގ  الّلهކާފަރުންގެމައްޗަްށ   ހުއްޓެވެ
: އެމީހުްނ ދިްނ ތަްއ ވިްއކައިިލ އެިތ ނުބައި  نـَْفسُ އެ އެއްޗަކަށް އެމީުހންގެ  )90( . އެީއ އެަބހީ ެވގެންވެއެވެ

.އަދި އެީމހުން ގަްތއެއްޗަީކ   .  الّلهއެއްޗަކީ އެމީހުންެގ ނަފުސުތަކެވެ ބާަވއިލަްއވާ ތަެކއްޗަްށ  الّلهއަްށ ކާފަުރވުމެވެ
. ެއއީ   ْضلَ فَ އެަކލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެކަާލނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ  الّلهކާފަރުވުމެވެ

. (އެމީހުްނ ީހކުީރ ފަހުޒަމާނުެގ وحىވަންތަކަމުން ( ާއ  َنىب) ާބވައިަލއްވާީތ އެކަާމ ދެކޮޅުވެިރކަމުެގގޮތުންނެވެ
 . . ނަމަވެސް ސީދާ  يهودىވަޑައިގަންނަވާނީ އެމީހުްނގެ ދަރިކޮޅުންކަމަށެވެ  ްނގެ  َعَرِىب ްނގެތެރެއިން ކަމަށެވެ

 َحَسدَ ހަކަށް ުނވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ދެކޮޅުެވރިވެ އެކަލޭގެފާނަްށ ްނގެމީ يهودىތެރެއިން އެަކލޭގެފާނުވެަފއި 
.) ދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރިދިަޔީއ  ވެރިވެ ރުޅިވެިރވެ އެަކލޭގެފާނު ައވަާހރަކޮށްލުމަށް މަަސއްކަތްކުރީެއވެ

. (އެީއ އެމީހުން ޅަެގރިޔަްށ އަޅުކަންކުިރކަމުެގ ކޯފާއާ ގެފާނަްށ  حمّمدިއ އަިދ ކޯފާގެމައްޗަްށ ކޯފާޔާއިގެންެނވެ
.) އަދި ކާަފރުންނަށްހުީރ އިހާނާތްެތރިެވގެންވާ  . َعَذابކާފަރުވީކަމުެގ ކޯފާއެވެ  އެވެ

 حمّمدބާަވއިލެްއިވ ތަކެއްޗަްށ ަކލޭމެްނ އީމާންވާޭށ ެއމީހުންނަށް ބުނެވިއްެޖއްާޔ (އެބަީހ  الّلهއަދި  )91(
) އެީމހުން ބުނަނީ ައހުރެމެން އީމާންވާީނ  ގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވިތަެކއްޗަށް ަކލޭމެން އީމާންވާޭށ ބުނެިވއްޖެއްޔާ

. (އެބަީހ  .) އަިދ  توراةއަށް ބާަވއިލެްއވި  الّسالم عليه موسىއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ބާަވއިލެްއވުނުތަކެއްޗަެށވެ އަެށވެ
. އެބަހީ ީކރިތި އޭގެފަހުން ބާަވއިލެްއވުނުތަކެއްޗަްށ  . ެއ  قرآنއެމީހުން ކާަފރުވަނީެއވެ އަށް އެމީހުްނ ކާފަުރވަނީއެވެ
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. އަދި އެއީ އެީމހުންގެ އަތުގައިާވ އެތިވެްސ އެބަީހ  حقّ އަކީ އެކަމަކު ހަމަ  قرآن  حالވެސް ތެދުުކރާ  توراةތެެދވެ
. (އޭ  . الّله َرُسولބާވައިލަްއވާފައިވާ ފޮތެެކވެ .) ަކޭލގެފާނު ވިދާޅު!އެވެ (ކަލޭމެްނ ފޮތަށް ކަލޭމެްނ  !ވާށެވެ

 قتلބޭަކލުން  نىبފޮނުްއވި  الّلهއީމާންވާކަމުގައި ަކލޭމެން ބުނާއިުރ އެއީ ތެދެްއކަމުގައިވަްނޏާ މީގެކުރީގަިއ ކަލޭމެން 
. تـََبعَ ނަށް އަުމރުވެިވގެންވަނީ އެބޭކަލުންނަށް އީމާްނވެ އެބޭަކލުންނާ ން(ަކލޭމެ ؟ކުރީ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ   ވުމަށެވެ

ފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރވާންީވ  أمرެގ  الّلهންމަރާ  َرُسولންާނ  نىبގެ  الّلهކަލޭމެްނ ކަލޭމެންގެބަސް ތެދުނަަމ 
 ކީއްވެހެްއޔެވެ؟

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ްالّسالم عليه موسىއަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަޭލމެންގާތަށ .  ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ
      = ާدليلބަޔާންވެގެންވ  .  އާއިގެން     =  .  إختيارދެން ކަލޭމެން ހިފައިފީމުއެވެ

.  ކޮށްފީމުއެވެ    =.   ޅަގެރި   =.  އެކަލޭގެފާނަށްފަހު      = 

  حالކަލޭމެން އަނިޔާެވރިެވގެންވާ         =  ކަށަަވުރ  َعْهدُ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ

.  ހިތްޕެވިހިނދު     = .  އަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ އުފުއްެލވީމެވެ   =

. طُْورُ    ފަރުބަދަ     =ެަނށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވި ތަކެތީަގއި ަކލޭމެްނ ންކަލޭމ

. . =  !ހިފާށެވެ  ގަަދޔަށް / ާބރުލާފައި    = .  !އަިދ ކަލޭމެްނ ކަުނލަިއ އަހާެށވެ

(.  (ތިމަންރަސްކަލާނެގ އަމުރުތަކަްށ ކަނުލަިއއަހަިއ ކިޔަމަންާވށެވެ      = . އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ

.  އަހުރެމެްނ އަަހއިފީމުއެވެ   =  އަިދ އަުހރެމެްނ.  އުރެދިއްޖައީމުެއވެ     =  އަިދ

.  އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެެތރެއަށް ވަދެ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ   =  އެބަީހ ގެިރއަށް އަޅުކަންކުރުމުެގ) . ގެރި

(.  ލޯބިވެރިކަން    =  . . الّله َرُسول(ޭއ =  އެމީހުންެގ ކާފަރުކަުމގެ ަސބަބުން ަކލޭގެާފުނ  ) !އެވެ

.  !ވިދާޅުވާށެވެ    = (. . (ުނބައިވެގެންވެެއވެ  ނުބަިއވެގެންާވ އެއްެޗކެވެ      = 

.އެ ކަލޭމެންގެ އީމާންކަްނ ކަލޭމެނަްށ އަމުުރކުރާ  ކަލޭމެނަީކ އީމާންެވގެްނާވ  =     އެތި

.  ބަޔަކުކަމުގައިވަްނޏާ  =  ޭالّله َرُسول(އ. .!އެވެ   !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   = 
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.  ކަލޭމެނަށް ވާކަމުަގއިވަންޏާ    = آخرة .   ގެ ޮގވަތި    = ގައި،  حضرةގެ  الّله

. َخاصّ   ވެގެން      =  . މީސްތަކުންފިޔަވައި      = .  !ފަހެ ކަލޭމެން ަމރުއެދޭށެވެ

.    )!(އަވަހަށް މަުރވުމަށް އެދޭށެވެ   = .  ކަލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ
      = .  އަދި އެމީހުން އެއަްށ އެބަީހ މަުރވުަމށް ދުވަަހކުވެްސ ނޭދޭނެއެވެ     

= (. . (ކުިރ ާފފައިގެސަބަބުން  އެީމހުންގެ އަތްތައް އިސްކުިރކަންތަކުން   =  الّلهއަިދ 

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ     = .އަިނޔާވެރިންނާއިމެުދ 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތަާކއިގެން ަކލޭމެންގާަތްށ  معجزةތަކާއި  دليلބަޔާންެވގެންވާ  الّسالم عليه موسىއަދި ހަމަކަށަަވރުން  )92((
. ދެން ެއކަލޭގެފާނު ( َقاتވަޑައިގެންނެވިއެވެ ) ވަޑަިއެގންނެވުމަށްފަހު ކަލޭމެން ިއލާހެއްކަުމގައި ޅަގެިރ  ِميـْ  إختيارއަށް

. ެއއީ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ  .حالތަކަށް އަނިޔާެވރިވެގެންާވ  نفسކޮށް އެއަްށ އަޅުކަންުކރީމުއެވެ . (ދަންނަެއވެ  !ަގއެވެ
 ްއވު މިމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެ ތައްހުރި ގޮތް  عملންގެ ކާބަފައިންގެ  يهودىބާވައިލެއްވިިއރު ތިބި  قرآنމިއީ 

 .  )أعلم والّلهމެއްވެސް މެއެވެ
. يهودىގެ  ِإْسَرائيل َبِىن (އޭ  )93(  ގަިއވާ  توراة) އަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަލޭމެންގެ ކިބައިން (!ންެނވެ

)  ىއާއި  أَمر -ުކރުމަށް  عملފަދައަކުން  . !ކަށަަވރު ހިތްޕެވިހިނުދ ހަނދާންކުރާެށވެ َعْهدُ އަށް ިކޔަމަންތެރިުވމަށް
.)  طُْورُ އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . (އަދި ކަލޭމެނަށް އެންގެވީމެވެ ަފރުބަދަ އުފުއްލެވީެމވެ

. އެބަހީ ންތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ  ملعގަިއވާފަދައަކުން ރަނގަޅަށް  توراةނަށް ދެްއވިތަކެތީގަިއ ގަދައަށް ިހފާށެވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . أمرކުރާށެވެ )  !ފުޅުތަްއ އަހަިއ ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ (ދެންފަެހ އެމީހުން

. (އެބަހީ އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގ  . އަދި އަޅަމެން އުެރދިއްޖައީމުއެވެ . އަޅަމެން އަހައިފީމުއެވެ ދެންނެވިއެވެ
. އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ .) އަިދ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި  أمر ބަްސފުޅު އަހައިފީމުއެވެ  ِعْجلފުޅަށް އުރެދިއްޖައީމުއެވެ

) އަޅުކަންުކރުމުގެ ލޯބި ވަދެ  –އަށް  ނޑުގެތެެރއަްށ  قرار(ޅަގެރިއަށް . (އެއީ އެއްެޗއް ކަިއލީމާ ހަށިގަ ވެްއޖެއެވެ
.) ެއހެން އެީވ އެމީހުންެގ ކާފަރުކަުމގެ ސަބަބު . (ޭއ އެއެތި ވަދެ ހަމަެޖހިގެންދާ ގޮތަށެވެ . الّله رسولންނެވެ ) !އެވެ

. ކަލޭމެންެގ  .  أمرނަށް ންކަން އެކަމަކަްށ ކަލޭމެ إميانކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ުކރާކަންތައް ނުބަިއވެގެންެވއެވެ
 .  ކަލޭމެންނަކީ ތެދުބުނާ މީހުންކަުމގައި ވަންޏާެއވެ

. الّله َرُسول(އޭ  )94( .!އެވެ ގަިއ ެއހެންމީހުްނ  حضرةގެ  لّلهاެގޮގވަތި  آخرة !) ކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
) ނަށް  يهودىފިޔަވައި ކަލޭމެން ( . خاصّ ން ކަލޭމެްނީނ  !ވެގެންވަންޏާ ެދން ކަލޭމެން އަވަހަށް މަުރވާން އެދޭށެވެ

.  )!ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ (އަވަހަްށ އެދޭށެވެ
 –ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުން  –އަދި އެމީހުންގެ އަތްަތއް އިސްކޮށްފަިއވާ ކަންތަކުގެ ސަަބބުން  )95(

. އަދި އަނިޔާެވރިންގެ ކަންަތއްތައް  . މަރުވުމަކަްށ ނޭދޭނެއެވެ  الّلهދުވަހަކުވެސް އެމީހުން އެކަމަކަްށ ނޭދޭނެއެވެ
.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ޭالّله َرُسول(އ . .!އެވެ  ) އަދި ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދެެކވަޑައިގަންނަވާނީ
       = .  އެންމެ ދަިހވެތި މީހުންކަމުަގއެވެ    =  ( . ގެ  َحَياة(ދުނިޔޭގެ   މައްޗަށް

  =  ިކުިރ މީހުންނަށްުވރެވެްސ (ބޮޑަށް) َشرِْيكُ އަދ     =  އޭގެތެެރއިން ކޮންެމ

.މީ . / އެދެއެވެ   ކުވެސް ލޯބިކުެރއެވެ       = އެްއހާްސ  ُعُمرއެއްހާްސ އަހަުރެގ) . ވާނެނަމައެވެ

) ُعُمرއަހަރުެގ   ވުމަށް   =  ެއ) . .) ُعُمرއަިދ އެކަްނ ނުވެެއވެ  ިދގުކުެރއްވުން ުނވެއެވެ     = 

.   އޭނާ ދުުރކުރާޭނ ކަމުގައި    =َعَذاب .  ން     =  ُعُمرެއ .  ިދގުކުެރއްވުން   

. الّلهއަދި  =  ބައްަލވާވޮޑިގެންވެެއވެ      = .  އެީމހުންކުރާ ކަންތައްތައް  =  ޭَرُسول(އ 

. الّله .) !އެވެ   !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ         =َعُدوّ ) އަށް الّسالم عليه( ِجْربِيل 

.  އެއްކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ  =  ުالّسالم عليه( ِجْربِيلއެބަހީ  –ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކޭލގެފާނ.(    = 

.ގެނަސްދެ قرآنއެ   ްއވީ ެއކަލޭގެފާެނވެ      = . ެގ  الّله =   ކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅަށް

 އިޒުނަފުޅަށް.     =  حالތެުދކުރާ ފޮެތއްކަމުގަިއާވ.         =  އެފޮތުެގ

(. . (ކުރީގެފޮތްތައް  ކުރީގަިއވާތަކެތި      = .  އަދި ތެދުމަގާއި އުފާެވރިކަމެއްެގގޮތުން  

 = مؤمن  .   ތަކުންނަށް      =  ިَعُدوَّ އަށް  الّلهއަދ .  އަކުކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ
     =  ެَرُسولއަދި އެަކލާނގެ ަމލާއިކަުތންނަށާއި އެކަލާނގ .  ންނަށާއި    

 =  الّسالم عليهما( ِمْيَكائيلއަށާިއ އަިދ  ِجْربِيلއަިދ.  الّلهފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ  =   ) އަށާއި

. تعاىل  އީ       =  َعُدوّ ކާފަރުންނަށްާވ .  ެއކެވެ       =  އަިދ

.ހަމަކަށަވަރުން   ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވީެމވެ     = ަތްއ  دليلވެގެްނވާ  بـََيان
.  خربގަިއ މިއަންަގވާ  قرآن(އެއީ ީކރިިތ  . އަދި އެީމހުްނެގ  خربންނާއިބެޭހ ގިަނ  يهودىކޮށް  خاصّ ތަކެވެ ތަކެވެ

 .  ފޮތްތަކުގައިވެސްާވ ާވހަކަތަެކވެ      =  އެާއޔަތްތަކަްށ ކާފަުރ . އަިދ އެއަްށ ކާަފރުނުވެެއވެ

.   ނުވެއެވެ     = قاسق ) . ) الّلهން މެނުވީ  ެގ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެްނވާ މީހުންމެނުވީ
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       =  ؟ީވ ކޮންެމފަހަރަކު ހެއްޔެވެ َعْهدُ އަޅެފަހެ އެމީހުްނ   =  ްނޑައެޅިގެނ  َعْهدُ ކަ

.  ވުމަކުން        =  َعْهدޭއގެތެރެއިްނ އެއްަބޔަކު ެއ . . އުަވއިލަންވީ  ެއއްލަިއލަންވީ  

  = . . !އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ   އޭެގ ގިނަމީހުން     = / . އީމާނެއް ުނވެއެވެ

 .   ތެދުނުކުރެއެވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. الّله َرُسول(އޭ  )96((  حياةންނަކީ ދުނިޔޭގެ  يهودىއެބަހީ  –) ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ އެމީުހން !އެވެ
. އަދި ސީދާ  .)  مشركއަށް އެންމެ ދަހިވެތި މީހުްނކަމުގައެވެ ންނަށްވުރެވެސް (އެމީހުން ދަހެިވިތކަންބޮޑެވެ

)  ُعُمرُ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއްހާްސ އަަހރުގެ  . އަދި (އެމީހުން އެ އެދޭގޮތަށް  ُعُمرُ ލިުބމަށް ލޯބިކުރެެއވެ
. އަދި އެމީހުންުކރާ ކަންަތއްތަްއ  َعَذابދިގުވުމަކީ އެމީހުންގެކިަބއިން   لّلهاދުުރވެވޭނޭކަމެްއނޫނެވެ

.(އެމީހުްނގެ  . الّلهަތކަށް  عملދެކެވޮޑިގެންވެއެވެ . الّله َرُسول(އޭ  )97( )ބައްަލވާވޮޑިގެްނވެއެވެ ) !އެވެ
. .َعُدوّ ) އަްށ الّسالم عليه( ِجْربِيل !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ފަެހ ހަމަކަަށވަުރްނ  !އަުކކަމުގަިއ ވެއްޖެމީާހ (ދަންނައެވެ

ގެންެނިވ  قرآنފުޅަށް ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅަށް އެ  ِإْذنَ ގެ  الّله) އަކީ الّسالم عليه( ِجْربِيلއެބަހީ  –އެކަލޭގެފާނަކީ 
. އެީއ އެމީހުްނ އެބަީހ   حالންެގ އަުތގައިާވ ޮފތްވެސް އަިދ ޭއގެކުީރގެ ފޮތްަތއްވެްސ ތެދުކުާރ  يهودىކަލޭގެފާނެވެ

. އަިދ އެީއ  .  ންނަށްާވ ތެދުމަގަާކއި مؤمنގައިާވ ފޮތެކެވެ  َمالئكةއަށާިއ އެކަލާނެގ  الّله )98(އަިދ އުފާވެރިކަމެެކވެ
) އަާށިއ الّسالم عليه( ِمْيَكائيل) އަށާިއ الّسالم عليه( ِجْربِيلންނަށާިއ އަިދ  َرُسولބޭކަލުންނަށާިއ އެކަލާނެގ 
. َعَداوةމިއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް  .) ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން  !ތެރިެވއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ ީއ  الّله(އެއީ ކާފަރެެކވެ

.  َعَداوةކާފަރުންގެ   ެތރިޔާެއވެ
 . . އެީއ އެމީހުންނާިއ  يهودىމިއާޔަތް ބާަވއެިލްއވިކަމުގަިއވަނީ  !ދަންނައެވެ  الّله صّلى الّنىبންނާިއމެދުގައެވެ

. އެމީހުންބުީނ ކަޭލގެފާނަށްވާ  حبثކަމާއިމެުދ ހިނގި  َنىبއާިއ ދެމެދު އެކަޭލގެފާނުންގެ  وسّلم عليه  َوِىل އެްއގައެވެ
އެްއ  تبعކަމަށްވަންޏާ ައހުރެމެން ކަޭލގެފާނަށް  جربيلއަކީ  مالئكةއާއިގެން ވަޑައިގަންނަވާ  وحىއަކީ އެބަހީ 

. އެއީ އަހުރެމެްނގެ  .  َعُدوّ ނުވާނަމެވެ  = الّتفسريا زبدة= : أعلم والّلهއެކެވެ
. الّله َرُسول(އޭ  )99( ތަކެްއ  آية) އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަްސކަާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ބަޔާްނވެގެން !އެވެ

. (އެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ  . އޭގެެތރޭގަިއ  دليلކަމުގެ ތެދުަކމުގެމައްޗަށް  َرُسولބާވައިލެްއވީމެވެ ުކރާ އާޔަތްތަެކކެވެ
. خربގަިއ މިއަންަގާވ އެންމެހަިއ  قرآنކީރިިތ  رُ ންނާއިބެޭހ ގިަނ  يـَُهوِدىކޮްށ  خاصّ  ތަާކއި ވާހަކަަތއްވެއެވެ  َخبـَ

. އެ  . އެފަދަ އެފަދަ  بيانތައް އެމީހުްނގެ ފޮތުގައިެވސް  َخبـَرُ ތައްވެއެވެ ބޭކަލަަކްށ  َرُسولއަކީ  خربވެެގންވާނެއެވެ
.) އަިދ  خربމެނުވީ ނޭނގޭނެ  . دليلަތކާއި  خربްނ މެނުވީ ެއ  َفاِسقُ އެވެ  ަތކަށް ކާަފރު ނުވާނެެއވެ

އެްއެގ  َمجَاَعةއެއްކޮްށ ެއގްރީމެންޓެްއ ުކރި ކޮންމެިހނދެއްގައި އެމީހުންުކރެ އެްއ  َعْهدއަދި އެމީހުްނ  )100(
.) އަިދ  خالفއާއި  َعْهد ؟އެއް އެއްަލއިލަންީވހެއްެޔވެ َعهدބަޔަކު އެ  ވާންވީހެްއޔެވެ؟ (އެއީ އެީމހުންގެ އާަދއެވެ
.އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން އީމާނެ ؟ކިއެއްހެްއޔެވެ  ްއ ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = . . َرُسول =  އަިދ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން   ބޭކަލަކު

   = حضرةެގ  الّله .  ން    =  حالތެުދކުާރ.      = ުަގިއ އެމީހުންނާއެކ . ާވ އެތި

.) توراة(އެއީ   އެވެ    = .  އެއްބަޔަުކ އެްއަލއިލައިފިއެވެ        = 

. (ެއއީ އްފޮތްދެ .) َعاملވުނުމީހުންގެތެރެއިން  ންނެވެ    = توراة يعىنގެ ފޮތް  الّله.    

   =  .  އެމީހުންގެ ފުަރގަހަށް   = (. . (ނުވަތަ އެީމހުންވާފަދައެވެ   އެމީހުްނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ
   = .  އެފޮތް ނުވެސްދަންނަކަުމގައި  =  تـََبعَ އަދި އެމީހުްނ .  ވީ    

  = .  ޝައިތާނުންތައް ކިޔައިދޭ ތަެކއްޗާެއވެ      = ެގ الّسالم عليه( ُسِلَ◌ْميَان (

.  ވެރިކަމާއިމެދު     =  ިالّسالم عليه( ُسِلَ◌ْميَانއަދ (.  ކާފަުރވެވަޑަިއ ނުގަންނަވަެއވެ
       = .  އަިދ އެހެެނއްކަމަކު ޝައިތާނުންތައް ކާަފރުވިއެވެ    

  =  ްِسْحرُ އެސޮރުމެން މީސްތަކުންނަށ (. . (އުގަންނައިދެެއވެ  އުގަންނައިެދނީއެވެ   =  އަިދ

.  ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗަށާއި      = بَاِبل .  ކަަރއިގާ ދެމަާލއިކަތުންގެމައްޗަށް   

   =  ީَماُروتއާިއ  َهاُروتއެއ .  އެވެ        =  އަދި ޭއގެ ދެބޭަކލުްނ

.  އެކަކަށްވެސް ުއގަންނަވައި ނުދެްއވައެވެ    =  / . އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެން

.  ވިދާޅުވެފައި މެނުވީ       =  ީَنةތިމަންބޭަކލުން ާވކަންކަށަަވރ . ( ِفتـْ  إمتحانެއއްކަމުގަެއވެ

 . . =   އެއްކަމުގަެއވެ  ަފހެ ަކލޭ ކާަފރުނުާވށެވެ      =  ދެންަފހެ އެމީހުްނ

.  އެދެބޭކަލުންެގ ައރިހުްނ އުގެނުނެވެ       = .  އެމީހުްނ ެއއެއްޗަކުްނ ދުުރކޮށް ފޭުކރާނޭތަކެތި
      = .  ފިރިމީހާާއއި އޭނާެގ އަނބިމީހާިއ ދެމެދު    = .  އަިދ އެީމހުން ނުެވއެވެ

      = .  އެއިން ެއއްވެސް ގެއްލުމެްއ / އަދި ުއނދަގުލެއް ދެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގައި     = 

.    އެއްވެސްމީހަކަށް  = ެގ އިޒުނަފުޅުން މެނުވީ الّله    = .  އަިދ އެމީހުން އުގެނެއެވެ
     = .   އެމީހުންނަށް ގެްއލުންދޭ ތަކެތި  =  އަިދ އެމީހުންނަްށ ފައިާދ ނުކުާރ
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(.  (ތަކެތި    = .  އަިދ އެމީހުންނަށް ަހމަކަށަވަރުން އެނގިއްޖެއެވެ    =

ނޑައެޅިގެން އެގަތްމީހާ ( .) ِسحرކަ  ހެދިމީހާ        =  ްآخرةއޭާނޔަކަށ .  ދުަވހުން ނުވާކަން
    =  َنِصْيبއެއްވެްސ . . / ެއއްވެްސ ސަލާމަތެއް / ކާމިޔާބީެއއް  އެއް    = އަިދ

.  ހަމަކަށަވަރުން ނުބަިއވެގެންވެެއވެ       =  ނުޑ އެ ެއއްޗަކަށް އެީމހުން އެމީހުންގެ ހަށިގަ

.  ވިއްކިއެތި        = .  އެމީހުންަނށް އެނގޭނަމަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ބޭަކލަުކ  َرُسول ން އެމީހުންގެގާތަށް حضرةގެ  الّله حالއަދި އެމީހުންގެ އަތުގަިއވާ ފޮތް ތެދުކުާރ  )101((
ކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ ކުރިްނ ޮފްތ  َرُسول – وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدއެބަީހ  –ވަޑައިގެންނެވިހިނުދ 

. އެމީުހްނ  – توراةއެބަހީ  –ގެފޮތް  الّلهނު މީހުންކުރެ ެއއްބަޔަކު އްވުދެ އެމީހުންގެ ފުރަަގހަށް އެއްަލއިލައިިފއެވެ
. (އެފޮތުގަިއވެސް އެކަޭލގެފާނުންގެ ބައެްއ  .) خربއެފޮތް ނުވެސް ދަންނަަކހަލަެއވެ  ެވއެވެ

   .  َحَسدَ ންެގ އޭރުތިިބ މީހުްނ  يهودىވަޑައިގަތުމުްނ އެަކޭލގެފާނަށް  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدދަންނައެވެ
 تعاىل الّلهވެރިެވ ެއކަލޭގެފާނުްނ ައވަހާަރކޮށްލަްނ އެމީހުްނ ެއކިގޮތްޮގތަށް އެކިަފހަރުފަަހުރ އުޅުނުކަމުެގ ވާަހަކ 

. އޭގެ އެއް  قرآنއެކަލާނގެ މާތް  ސޫރަތުެގ ކުީރކޮޅުގެ އާޔަތްތަުކަގިއ   َحْشرއެވަނީ  َواِقَعةގައި އަންަގވާފައިވެެއވެ
. އެއީ  بـََيان . الّنِضْري  ُنوابَـ ކުރަްއވާފައެވެ  واهللا أعلم  ވަްނހައިެގ މީހުންެގ ވާަހކައެވެ
ވީއެެވ.  تـََبعَ ) ގެ ވެރިަކމާއިމެދު ން ެދއްިކ ވާހަކަަތކާިއ الّسالم عليه( ُسَلْيَمانُ  ން يهودى يعىنއަދި އެމީހުްނ  )102(

. އެސޮރުެމްނ الّسالم عليه( ُسَلْيَمانُ  އަދި . އަިދ އެކަމަުކ ޝައިތާނުންތަްއ ކާފަުރވީއެވެ ) ކާފަރުެވވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ
. އަދި  سحرމީސްތަކުންނަށް  އާިއ  َهاُروتންކަމުަގއިވާ  مالئكةކަަރއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެ  بَاِبلُ އުގަންނައިދެެއވެ

. އަިދ އާއި ދެބޭަކލުންގެމައްޗަށް ާބވައިެލއްވުނު ތަކެތިވެްސ  َماُروت އެސޮރުމެން މީސްތަކުންނަށް އުގަންނައިދެީނއެވެ
ެއޭކ  فتنةއެދެބޭކަލުން މީސްަތކުންނަށް އެތަކެިތ ުއގަންނަވައިދެްއވިއިުރ "ތިމަންބޭކަލުްނ މިއުގަންނައިޭދ ތަކެްއޗަީކ 

ެއއްެވްސ  މިހެން ވިދާޅުވެފައިމެނުވީ އެއްވެސްީމހަކަށް !ެއކޭ މިދަސްކޮށްގެން ކަލޭ ކާފަރުނުވާށޭ" إمتحانމިއީ 
. ދެްނފަހެ އެމީހުން އެދެބޭކަލުންެގ ައރިހުން ިފރިމީހާއާިއ  އެއްޗެއް އެދެބޭކަލުްނ އުގަންނައިނުދެްއވާކަމުގަިއވިއެވެ
. އަދި އެދެބޭަކލުްނ  . އިސްތިރި ަވިރތޮޅި އުގެނުނެވެ އަނބިމީހާއާއި ދެމީހުން ުދރުކޮށް ވަިކކުރާނޭ ތަކެތި ުއގެނުެނވެ

.  ُمْعِجَزةއާއި  ِسْحرރޭގައި ީމގެއިތުރުން ދަސްކޮށްދެއްވި ތަކެތީގެތެ   والّلهއާއި ވަކިުކރާނެތަކެތިވެްސ ާވކަމުަގއިވިއެވެ
އަދި އެބޭކަލުންެގ އަރިހުްނ އެަތކެތި ދަސްުކރިމީހުންނަްށވެސް އެަތކެތީން ީމހަކަށް ގެްއލުމެއްދީ އުނދަގުލެއްީދ  .أعلم

. އެމީހުްނ އެދަސްުކރާތަކެްއޗަީކ އެމީހުންނަްށ ފުޅަށްމެ ِاْذنَ ެގ  الّلهއުނދަގުލެއްުކރެވޭނޭކަމުަގިއ  َفعَ ނުވީ ނުެވެއވެ  َمنـْ
. އެބަހީ  .  آخرةއެއް ނުކުރާ އަދި ގެްއލުންކުރާ ތަކެިތކަމުގައިިވއެވެ ގައި އެމީހުންނަށް ުހރީ އެއިން ގެްއލުމާ ހަލާެކވެ

 َنِصْيبދުވަހުން އެއްވެްސ ެހޮޔ  ةآخر ެގ ފަންނުތަކުން ބާވަެތއް ބޭުނންކުރިމީހާއަްށ  ِسْحرކޮްށ  عملްނ  ِعْلمُ އެ 
. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުްނެގ  އެއް އަިދ ސަލާމަތެްއ ނެތްކަން ރަނގަޅަށް އެީމހުންނަށް އެނގިއްޖެެއވެ

ނޑުތައް  ނޑުތައް އެ ހަށިގަ . ެއބަހީ އެމީހުްނެގ ހަށިގަ އަްށ  َعَذابެގ  الّلهއެްއޗަކަށް ވިއްކިއެިތ ނުބައިެވގެންވެެއވެ
. އެކަްނ  ِسْحرދޫކޮށް އޭގެ ބަަދލުގައި އެމީހުން ެއހޯދިއެތި ނުބަިއވެގެންެވއެެވ. އެއީ  ހެދުމާިއ ދުންޔަވީ ފައިާދއެކެވެ

.  އެމީހުންނަށް އެނގޭނޭނަމަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = . ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުން އީމާންވީނަމަ  އަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަ  =  އަދި އެމީހުްނ

. تـَْقَوى  ވެިރވެ       = ثـََوابންވާ  َحْضَرةެގ  الّله .  އާިއ ދަރުމަ  = .  ހެޔޮކަންބޮޑެވެ
        = ާނަމައެމީހުންނަްށ އެގޭކަުމގައިވ .         =  ޭއ

  .!އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ        = ްَراِعَناކަޭލމެނ . އާ ާއިއ  نىب(ކަލޭމެންެގ  !ޭއ ނުބުނާށެވެ

. خماطب ! ުކރުމުގަިއ މިބަސްބޭނުން ނުުކރާށެވެ      =  أْنظُْرنَاއަިދ ) .  خماطبއާ އާިއ  نىبޭއ ބުނާށެވެ

. ނޑުމެނަށް  !ކުރުމުގަިއ މިބަސް ބޭނުންުކރާށެވެ . إنتظار(އަޅުގަ . !ކޮށްަލއްވާށެވެ  )!/ ބަްއލަވާށެވެ  = 

.އަދި ކަލޭމެްނ  ! ކަނުަލއި އަހާށެވެ  = .  އަދި ކާފަރުންނަްށ ުހރީ    = 

.  َعَذابވޭންދެނިވި   އެކެވެ       = . . / ނޭދެެއވެ  ކާފަރުީވ މީސްތަކުން ލޯބިނުކުެރއެވެ
      = އިންކުެރ. َنَصارىންނާިއ  يـَُهودى     =  ްނގެތެރެއިްނ  ُمْشرِكއަިދ

.   ވިޔަސް    = ) ްمؤمنކަލޭމެނ (.   ންގެ މައްޗަށް ބާވައިެލއްވުމަށް  =  އެއްެވްސ

.   ހެވެއް  =  ެحضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ .   ން  =  ިخاصّ  الّلهއަދ  . ކުަރއްވަެއވެ

. إْخِيَيار/   ކުަރއްވަެއވެ   =  رمحةއެަކލާނެގ .  ގައި      =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނާވ

. . الّلهއަދި  =  ފަރާތެއް  އީ         =) ެَفْضلُ ބޮޑުވެގެންވާ މާތްކަމުގ 

 . ) ވެިރކަލާނެގއެވެ  ވަންތަކަމުގެ        =  ެުކރެއްވި އެއްވެްސ  َمْنُسوخُ ތިމަންރަސްަކލާނގ

.  އާޔަތެއް     = .  ނުވަތަ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެާއޔަތެއް ހަނދުމަނެތިކޮށްެލވި އާޔަެތއް    

  = .  ެއއަށްވުެރ ހެޮޔ އާޔަތެްއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ގެނަސްދެއްވަމެވެ    =  ނުވަަތ އެފަދަ ާއޔަެތްއ

(.  (ގެންނަވަމެވެ    =  ެ؟ކަޭލގެފާނަށް އެނގިވަޑައިުނގަންނަވައިތޯއެވ.   =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ 

  . تعاىل          = ުކަން ންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކޮންމެކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ثوابން އެމީހުންނަށް ުހރި  حضرةގެ  الّله އަދި  ެވރިވީނަމަ تقوىއަށް އީމާންވެ  الّلهއަދި އެމީހުންވެސް  )103(

 .  އާއި ދަރުަމ އެމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ ެއކަން އެމީހުންނަްށ މާެހޔޮވެގެންވެެއވެ

)104( . . َراِعَناެގ އަިރހުގަިއ  َرُسولަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ  !އޭ އީމާންެވގެންވާމީހުންނޭވެ އަިދ  !ޭއ ނުދަންނަވާށެވެ

. أْنظُْرنَا .އަިދ އެކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާެއއްޗެްއ  !މިހެްނ ދަންނަވާށެވެ އަިދ ކާފަރުންނަްށ ުހިރ  !ކަނުަލއި އަހާށެވެ

.  َعَذابވޭންދެނިވި   ެއކެވެ

 . ބޭަކލުން އެބަްސ  أصحابންގެ ގާތުގަިއ ހުުތރު ބަހަކަްށވެގެން  يَهودىއަކީ  كلمةގެ  َراِعَنا !ދަންނައެވެ

ންނަށް އެންގެވީ އެބަސް ނުކިޔަިއ އެބަުހެގ  مؤمن تعاىل الّلهން އެކަމާ މަލާމާތްުކރަން ފެށުމުން  يهودىދެންނެވުމުން 

. އެީއ  َمَقام . މިބަހުެގ މާނައަީކ  أْنظُْرنَاަގއި އެއަށްުވެރ މާރަނގަުޅ މާތްބަހެްއ ދެންނެވުމަށެވެ ެގ  وحىމިއެވެ

ނޑުމެންނަށްޓަކައި  ނޑުމެންނަށް ވިސްޭނވަރުން އަޅުގަ  ވަމުން ށްލައް ކޮ إنِْتظَارބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުންދާއިުރ އަޅުގަ

. . ނަމަވެސް  َراِعَنا !ގެންދަވާށެވެ ނޑަކަށް އެ މާނައެވެ ންެގ ގާތުގަިއ އެަބަހީކ يهودىއިންވެްސ ދޭންއުޅެނީ ހަމަގާްތގަ

 .  .أعلم والّلهހުތުރުބަހަކަްށވީހިނދުން އެބަްސ ނުކިއުމަްށ އެންގެީވއެވެ

ިއންގެތެރެއިްނ ކާފަުރވީމީހުންނާިއ އަިދ ސީާދ  َنَصارىންނާިއ  يهودىންގެތެެރއިން އެބަީހ  كتاب أهل )105(

ްނ އެއްެވސް ހެވެްއ ެހޔޮކަެމްއ  حضرةެގ  َربّ ންނަށް ކަލޭމެންެގ  مؤمنްނ ކަލޭމެްނ  ُمْشركއޮރިޖިނަްލ 

. އަިދ އެހެްނނަމަވެސް  . ނޭެދއެވެ  އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަުކ އެަކލާނގެ  تعاىل الّلهބާވައިލެްއވުމަކަށް ލޯތްބެއް ނުުކރެއެވެ

. ީމގެމާނަީއ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ގަިއ  رمحة  نىبކަމާިއ  َرسولުކރައްަވއެވެ

. އަދި  .  َفْضلَ އީ ބޮޑުވެގެްނވާ  الّلهކަން އެކަލާނގެ ދެްއވައެވެ  ަވންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނެގއެވެ

ުކރެްއވިޔަްސ އަިދ ނުވަަތ  َمْنُسوخްނ އާޔަތެްއ  قرآنތިމަންރަސްކަލާނެގ މިީކރިިތ  )106(

އެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  آيةއެއް ުނަވތަ ހަމައެފަދަ އެހެން  آيةހަނދާންނައްތުވާލެްއވިޔަސް ެއއަށްވުރެ ހެޔޮ 

 . .އިހުިރހަ الّلهގެންނަވާހުށީމެވެ  ކަމަކަްށ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަން ަކލޭގެފާނު ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = . ައްށ  تعاىل الّلهހަމަކަަށވަރުން  =   ؟ަކލޭގެފާނަށް އެނިގވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ

. خاصّ   ވެގެންާވކަން       =  ިِمْلكُ ުއޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާަތކެތި / އެތަންތާނެގ މުޅ .

     = ެންއަދި ކަލޭމ.   ނަށް ނުވެެއވެ   = الّله .  ފިޔަވައި    = 

.   އެއްވެސް ަސހަރޯެވރިއަކު    =  ްَنْصرُ އަދި އެްއވެސ  .   ެވރިއަުކވިޔަސް   = 

(. . (އެދެނީއެވެ   ނުވަތަ (އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟) ަކލޭމެން އެދެނީހެްއޔެވެ      =  ކަލޭެމްނ

. َرُسولކަލޭމެންގެ   އާ ާއއި ސުާވލުކުރުމަށް       =ާއިއ الّسالم عليه( ُموَسى (

.  ސުވާލުެވވުނުގޮތަށް    = .  މީގެުކރިން       =  އަިދ ކާފަރުކަމަްށ

(. .  (ދަންނައެވެ  ބަދަލުކޮށްފިމީހާ   = .  އީމާންކަން     = ހަމަކަށަަވރުން އެމީަހުކ

.  މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ    = ްމަގުމެދުނ . .  މަގުެގ ީސދާތަނުން  =  ގިނަބަޔަުކ

. . / ގިނަބަޔަކު އެެދއެވެ  ލޯބިކޮށްފިއެވެ      = َنَصارىންނާއި  يهودى .  އިންކުރެ  

    = ްمؤمنއެމީހުން ަކލޭމެނ . . ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް   ން އަނުބރާ ގެންެދވޭނޭނަމައެވެ

      = .  ަކލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހު  = /ްކާފަރުންކަުމގައިވުމަށ .  ކާަފރުކަމަށް   

       =  ެَحَسدَ ތަކުގަިއވާ  نفسއެމީހުްނގ .   ވެރިކަމުެގގޮތުން        = 

. بـََيانއެމީހުންނަށް  . އެނގުމަށްފަހު  ވެ  =  َُّرُسول حقّ ގެފާީނ ހަަމ  حمّمد/  َحق .  ކަން   

    =  َعُفوءކޮށް  معافފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުނަްށ .  !ުކރާށެވެ         = أمرގެ  الّله 

. (ހަނގުރާމަިއގެ  . أمرފުޅު އަންނާންދެން . تعاىل الّلهހަމަކަަށވަރުްނ  =   ފުޅު އަންނަންދެން  އީ   

       =.  ކޮންމެކަެމއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ   

    ުقائمއަދި ކަލޭމެން ނަމާދ .  ުކރާށެވެ    =  ްزكاةއަދި ަކލޭމެނ .  ދޭށެވެ  

     =  ެعملަތަކށް އިސްކުރި އެްއޗެއް (ުކރި  نفسއަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެންގ (  އެއް     

.  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން      =  ްحضرةގެ  الّلهއެއެއްެޗއ .  =   ން ކަލޭމެން ދެކޭެނއެވެ
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.  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   އީ        =  ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްަތކަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެްނާވ

.  ރަސްކަލާނެގއެވެ    = .  އަދި އެމުީހްނ ބުންެޏވެ         =  ސުަވރުގެއަްށ

 .  ނުވަންނާނެއެވެ    =  . ެވއްޖެމީހަކު މެުނވީ       =  އަކުކަުމގައި ުނަވަތ  يـَُهودى

. َنَصارى   އަކުކަުމގައި  =  ްأّميدއެއީ އެމީހުނ . . / އެދޭގޮތެވެ   ކުރާގޮެތވެ  =  ޭرسول(އ 

. .) ކަލޭގެފާނު !އެވެ  !ވިދާޅުވާށެވެ      =  ެކަލޭމެން ނިކަން ކަލޭމެންގ (  دليل(ތިޔަބަހުގެމައްޗަށް

  .!ގެނަސްބަލާށެވެ        = ަކލޭމެންނީ ތެދުވެރިްނ ކަމުގަިއ ވަންާޏ 

   މާނަ  ِإْجَماِلى 

ވެގެްނވާކަން ކަޭލގެފާުނ  َخاصّ ވެ ެއކަާލނގެއަށް  ِمْلكُ އަށް  الّلهއުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާަތކެތި  )107(

. ައދި  ؟ދެނެވަޑައިގެންނުވަމުތޯއެވެ  َنْصرފިޔަވަިއ އެްއވެސްސަަހރޯވެިރއަކު އަިދ  الّلهއެބަީހ ދެނެވަޑައިގެންވާެނއެވެ

 .  ވެރިއަުކވިޔަސް ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެއެވެ

)108( . އާ އާިއ  َرُسولއާިއ ސުވާލުެވވުނުގޮތަށް ަކލޭމެންގެ  الّسالم عليه موسى) މީގެުކރިން !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ
. އީމާންވުމަށްފަުހ  يعىنއަިދ އީމާންކަްނ ކާފަރުކަމަށް ބަަދލުކޮށްފިމީހާ  ؟ސުވާލުުކރަން ކަލޭމެްނ އެދެނީހެްއޔެވެ

.  يقنيވެއްޖެމީހާ ހަމަކަށަަވރުންވެސް އެމީހާ ސީދާަމުގން ކައްސަިއލާ މަގުުފރެދިއްޖެކަން  ُمْرَتدُّ ރުވެ ފިކާ  އެވެ
. مؤمن(އޭ  )109( ްނ އީމާންވުމަށްފަުހ  مؤمنއިންކުެރ ގިަނބަޔަކު ކަލޭމެްނ  َنَصارى އި ންނާ يـَُهودى) !ންޭނވެ

. ެއއީ އެީމހުންގެ  ތަުކގައި އުފެދިފަިއާވ  نفسއަލުންވެސް ކާފަރުކަމުގެެތރެއަްށ އަނބުާރ ގެންދިއުމަށް ލޯބިުކރެއެވެ
. އަިދ އެީމހުން އެފަދަ  َحَسدَ   َحقُّ އެްއ އެވަީނ އެމީހުންނަށް  َحَسدَ ވެރިކަާމއި ރުޅިެވރިކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ

. (ވެ  بـََيانރަނގަޅަށް  ނަބިއްޔާކަން އެމީހުްނެގ  حقّ އެއީ ހަމަ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدއެނގުމަށްފަުހގައެވެ
.) ޭއ  بـََيانފޮތުންވެސް ރަނގަޅަށް  . ަކލޭމެން އެމީހުންެގ އެނުބައިކަމަްށ  مؤمنެވ އެނގުމަްށ ފަުހގައެވެ ންނޭވެ
 . . ءو فُ عَ އިހަށް އަޅާނުލާެށވެ ްނ  حضرةގެ  الّلهފުޅު  أمرއެމީުހންނާ ދިމާކުރުމުގެ  !ުކރުންމަތީދެމިތިބޭށެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ކޮންމެކަމެއްެގ މައްޗަށްެވސް  .  تعاىل الّلهއަންނާދެންނެވެ  ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ
 . .  َمْنُسوخ حكمފަހުްނ ާބވައިލަްއވާ ުކީރ  آيةމިމީހުންނާ ހަނގުރާމަުކރުމުެގ  !ދަންނައެވެ ުކރެއްިވއެވެ

 ޔަތަކީ،އެއާ                         

                             

. އެީއ  .) 29ޫސރަތުެގ  توبةމިއާޔަތެވެ  ވަނަ އާޔަެތވެ
. مؤمن(އޭ  )110( . زكاةކޮށް  قائم) ަކލޭމެން ނަމާދު !ންނޭވެ  نفسއަދި ކަލޭމެްނގެ އަމިްއލަ  !ީދހަދާށެވެ

. ން ކަލޭެމްނ  حضرةެގ  الّله تواب) އެަކމުގެ ދަރުމަާޔ !ތަކަށްޓަކައި ަކލޭމެންކުރި ކޮންމެ ހެޔޮކަެމއް (ދަންނައެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކަްށ  .  الّلهދެކޭނެއެވެ  ަބއްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ

)111(  . .  َنَصارىންނާ  يهودىއަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ ައުކ   َنَصارى އަކުކަުމގައި ނުވަތަ  يـَُهودىއިން ބުްނޏެވެ
. އެީމހުންެގ  . އެީއ އެީމުހން އެދޭގޮެތވެ . ޭއ  أّميدކަމުގައިވީމީހަކުމެުނވީ ސުވަުރެގ ނަުވންނާނެއެވެ  الّله َرُسولއެވެ

. . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ ކަލޭމެންީނ ތެދުވެރިންކަުމަގއި ވަންާޏ ަކލޭމެންގެ ިތޔަބަސް ތެދުކަމުގެަމއްޗަްށ  !އެވެ
. دليلނިކަން  . دليل(ެއއްވެސް  !ގެނަސްަބލާށެވެ . ހަމަހުްސ ކޮސް ވާހަަކއެވެ .ެއއް ނޯންނާެނއެވެ  )ބޭކާރުާވހަކަެއވެ

 
 



 ފޮތް  ފުރަތަމަ                                                              
 

5 5   

މާނަ ގެ البقرةسورة            

   ަތުރަޖމާ     

   =  ްއަިދ ކިއެއ .   ެޔވެ؟ހެއްއެްއގޮތަކަށްވެސް އެހެންނޫނެވެ      =  ުالّلهއެމީެހއްގެ މޫނ 

( . (ކިޔަމަންެތރިވެއްޖެމީހާ  އަށް ކިޔަމަންކޮށްފިމީހާ    =  ުحالތެިރވެގެންާވ  إحسانއެމީހަކ.   

  = . ) ހުއްޓެވެ  ފަެހ އެމީހަކަްށ އެމީހެއްެގ ަދރުމަ (ުނވަތަ އެކަުމގެ ަދރުމަ     =  َربّ އެމީާހެގ 

. حضرةގެ    ގައި    = .   އަދި އެމީހުންގެަމއްޗަކަށް އެްއވެސް ބިެރއްނެތެވެ  =  ައިދ

.  އެމީހުން ުނވެއެވެ   = .  ހިތާމަުކރާޭނ ބަަޔކުކަމުގައި      =  ްނ  يهودىއަިދ

.  ބުންޏެވެ       = އިްނ ނުވެެއެވ. َنَصارى     =  . ެއއްވެްސ އެްއޗެއްގެމަތީަގއި

(  (އެއްވެސް ދީނެއްަގއި        =  ިَنَصارىއަދ .  އިން ބުންޏެވެ     = يهودى 

.  ންނުވެއެވެ    = ( . (އެއްވެްސ ދީނެއްގައި  އެއްވެްސ ެއއްޗެއްގެމަީތގައި      = 

. حالފޮތްކިޔާ  އެބައިމީހުން     =  .    ބުނީަހމަ އެފަދައިންނެވެ  = 

. ) ނުދަންނަމީހުންވެސް   (އެއްވެސްފޮތެްއ ނެތް  = .  އެމީހުންެގ އެބުނުންފަދައެވެ    

   =  ެحكمއެމީހުްނގެމެދުގައި  تعاىل الّلهފަހ  .  ުކރަްއވާހުއްޓެވެ     = ِقَيامة .  ދުވަހުން
          = .  އެކަންކަާމމެދު އެމީުހން ދެބަސްވާ ކަންތަކާއިމެދު   =  ައިދ

 އަނިޔާވެރިކަންބޮީޑ ކާކުެހއްޔެވެ؟      = ََمَنع  .  ކުރިމީހަކަށްުވރެ     = ެގ  الّله

.   މިސްކިތްތައް      =  އެކަލާނގެައްށ) . ެއކަލާނގެ ނަންފުޅު އެތަންާތ ކިޔާހެދުން

(  އަޅުކަންކުރުން      =  ްއަދި އެީމހަކު ެއތަންތަން ހަލާކުުކރުމަށ.  މަސައްކަތްުކރާ   

= .  އެމީހުން ދަންނަެއވެ      = .   އެީމހުންނަަކށް ނުވެއެވެ     =  އެމިސްކިތްތަކަްށ

.   ވަނުމެއް  =  ޭحالބިރުންތިބ .  ގައިެމނުވީ  = .  އެީމހުންނަށް ހުރީ    

  = .  ދުނިޔޭަގއި ެދރަނިކަމެތިކަމެވެ      =  آخرةއަިދ .  ގަިއ އެީމހުންނަށްހުރީ  

    =  ާެއވެ َعَذابބޮޑުވެގެންވ.         = ެވ  خاصّ ފަރާތް  َمْغِربُ ފަރާތާއި  َمْشِرق
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. الّلهވެގެންވަނީ  ِمْلكُ   އަެށވެ       = .  ފަހެ ަކލޭމެން ކުރިމަތިލީ ކޮންމެ ދިމާެއއްގައި     

 = ާوجهެގ  الّلهއްގަިއ އެ އެދިމ . . تعاىل الّلهހަމަކަށަަވރުްނ  =   ފުޅުވެއެވެ  އީ    

 = ެތަަނވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވ.  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

))112( . . އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ ައްށ  الّلهއެމީަހކު  حالތެރިެވގެންވާ  إحسان !އެއްގޮތަކަށްވެްސ ެއހެންނޫނެވެ

ގައި އެމީހަކަށްވާ ަދރުމަޔާ ސަވާުބ  حضرةގެ  الّلهއެއްގެީމހަކުނަމަެވސް  َنْسلކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ ކޮންމެމީހަކު ކޮންމެ 

. އަިދ ހިތާމަކުރާނޭބަަޔކުކަމުގަިއވެްސ އެމީހުްނ  . އަިދ އެފަަދ މީހުންނަްށ އެއްެވސް ިބރުެވރިކަމެްއ ުނވެއެވެ ހުއްޓެވެ

 .  ނުވެއެވެ

.  يـَُهودىދި އަ )113( . އަިދ  دينއިންވަނީ ެއއްވެްސ  َنَصارىން ބުންެޏވެ އިން ބުީނ  َنَصارىއެއްަގއެއްނޫނެވެ
ޭޅ  دينންވަނީ އެއްވެްސ  يهودى . އެދެަބއިމީުހންވެސް ެއހެން އެބުނަީނ އެމީހުްނ ފޮތް ކިަޔވާ އު އެއްަގއެއްނޫނެވެ
.  حال . އެްއވެސްޮފތެއްގެ  حالިކޔަާވ  إجنيلައއި  َتوراةގަެއވެ ެވރިންކަމުގަިއ ނުާވ ނުދަންނަމީހުންވެްސ  أهلގައެވެ

. ދެންފަެހ ބުނަނީ ހަަމ މިމީހުންވެްސ އެބުނާ ާވ  إختالفދުވަހުްނ އެަބއިމީހުން އެދެބަސްެވ  قيامةގޮތަށެވެ
.  حكم  تعاىل الّلهކަންކަމާމެދު   ކުރަްއވާހުއްެޓވެ

ެގ މިސްކިތްތަްއ މަނާކުރާމީހުންނަށްުވެރ އަނިޔާެވރިަކންބޮޑީ ފަހެކާކުހެްއޔެވެ؟ ކޮންބައެްއހެއްޔެވެ؟  الّله )114(
. އެމިސްކިތްތަަކކީ އެަތންތާނގައި  . އަިދ  ِذْكرُ އަްށ  الّلهއެއަށްވުެރ އަިނޔާވެރިަބޔަުކ ނުވެއެވެ ކުެރޭވ ތަންތަނެވެ

. (އެމީހުންނަކީ އެމީހުންނަކީ އެމިސްކިތްތައް ަހލާކުުކރުމަށް މަސައް އިންކަމިާއ އެީމުހްނ  َنَصارىކަތްުކރާމީހުންނެވެ
 طَبـََرىުކރިކަމުގަިއ  َمَنعَ ން އެމިސްކިތަށް ވަނަނުދީ  مؤمنެގ  إْسَرائيل َبِىن ަހލާކުކޮްށ  اْلَمْقِدس بـَْيتُ ާއއި އެހީެވ  ُخبْتُـَنَصر
ްނ  رومىއިްނ ނުވަަތ  َنَصارى . އަިދ އެމީހުްނ އެބަހީ ުކރަްއވާފައިވެެއވެ تائيدކުަރއްާވ އެގޮތަްށ  بـََيانަގިއ  تفسريގެ 

. އެއީ އެއިންމީަހކު  اْلَمْقدس بـَْيتُ އެ  އަކަށް ފެިނ مؤمنއަށް ވަންނަނީ ބިރުން ތިބެގެންކަުމގައިވިެއވެ
 . . އެމީުހންނަށް ދުނިޔޭގައި ހުީރ ދެރަކަމާއި ިނކަމެތިކަމެވެ ނޑައިލާތީެއވެ އަތުލައިގަެނވޭގޮތްވެއްެޖއްޔާ އަުތލާ ބޯކަ

.  َعَذابގަިއ އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ  آخرةއަދި   އެކެވެ
  . ކޮންމެ މިްސކިތަކަށް އަިނޔާވެިރެވ  އަްށ އަޅުކަްނ ކުރެވޭ  الّلهނޫންކަމަކު  اْلَمْقدس بـَْيتُ ދަންނައެވެ

 َعَذابކުރާ ކޮންމެމީަހކަށް އެފަދަ ެދރަކަމާއި  َمَنعَ ހަލާކުކޮށް އެތަންތާ އަޅުކަންކުރާީމހުން އަޅުކަންުކރިޔަނުދީ 
 .  .أعلم والّلهހުންނާނެކަމުގައިވެެއވެ

. އެބަީހ މުޅި الّله ވެގެްނވަނީ ހަމަ  َخاصّ ެވ  ِمْلكُ ަފރާތް  َمْغِربަފރާތާިއ  َمْشِرقُ އަދި  )115( ދުިނޔެެވްސ  އަށެވެ
. ފަެހ ކަލޭމެްނ ކުރިމަިތލީ ކޮންމެދިމާެއއްގައިެވސް  َخاصّ އަްށ  الّلهއެއީ   َوْجهُ  ގެ  هللاވެގެްނވާ އެއްޗެެކވެ

 . َلةފުޅުވެއެވެ .  ِقبـْ َلةއްގަިއ އެއީ ހަމަ އެނަމާދު ުކރުމަށް ުކރިމަތިީލ ކޮންމެ ދިމާ سّنةވެއެވެ . މިީއ  ِقبـْ ެއވެ
. ނުވަަތ  سّنةދަތުރުމަތީގަިއ  . ނުވަަތ  َخْوفُ ނަމާދުކުރުމުަގއި އޮތްކަމެކެވެ َلةނަމާދުގަިއވެްސ އޮތްކަމެކެވެ ާއއިމެުދ  ِقبـْ

. ހަމަކަަށވަރުްނ  دليلކަްށ ނަމާދުކުރެވުނުނަމަވެްސ ކަމުދާނެކަމުގެ އަކޮށް ނުަބއި ދިމާ إْجِتَهاد ީއ  الّلهއެވެ
. އަދި އަޅުތަކުންގެ  َفْضلَ އެަކލާނގެ  އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް ަތްއ  عملވަންަތކަން ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

.  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  . . َنَصارىއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ  އިން ބުންެޏވެ    = ަދރިކަލަުކ  تعاىل الّله

 / . . إختيارހިއްޕަވައިފިެއވެ  ކުރަްއވައިފިެއވެ    =  ްطاهرއެކަލާނގެ ހުސ .  ވަންތަެއވެ  =  އަިދ

.   ކިއެއްހެްއޔެވެ          =  ިِمْلكُ ވެ  َخاصّ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހާތަކެތ 

. الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ   އަށެވެ  = .  ހުިރހާތަކެތި     =  އަޅުދާސްވެގެންވަނީ ހަަމ

. . / ކިޔަމަންތެިރވެގެންވަީނ އެކަލާނގެއަށެވެ  އެކަލާނގެއަެށވެ      =  އެަކލާނގެއީ އިސްވެދިަޔ

 .  މިސާލެއްނެތި ހަަމ އަލަްށ އުޑުތައް ހެއްދެވިަކލާނގެެއވެ   = .  އަދި ބިމާއި     = 

.  އަދި އެަކލާނެގ ކަމެްއ ނިޔާކުަރއްާވ ނިންމަވަންޏާ    =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އެކަމަަކްށ

) އެަކލާނެގ  . وحى(އެއްޗަކަށް  ުކރަްއވައެވެ  = .  ާވށޭ   =  ފަެހ ެއހަިއރުން އެކަެމްއ

.  އެވީއެވެ       = ) . .) َنَصارىއަިދ ނުދަންނަމީހުން ބުނެއެވެ  އިން ބުންޏެވެ  

    = وحىއަހުރެމެންނަށް ބަސްފުޅު  الّله .  ުކރައްވާނެނަމައެވެ        =  ނުަވަތ

. ُمْعِجَزةއަހުރެމެންނަށް   ެއއް ފޮނުއްވާނެނަމައެވެ     = .   ބުނީހަމަ އެފަދައިންނެވެ  

  =  ،ްِيُهودىއެީމހުންގެ ުކރީގެމީހުްނވެސ . ްނވެސް     =  .  އެމީހުންެގ ބަސްފަދައިންނެވެ
       = .  އެމީހުންެގ ހިތްަތއް އެއްވައްަތރުެވގެންވެއެވެ        =  ހަމަކަަށވަރުްނ

. بـََيانތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް   ކޮށްދެއްވީ ކޮްށދެއްވަެމވެ       = يقني .  ކުރާބަަޔކަށް
     = .  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެާފނު ފޮނުއްވީމެވެ    = ަحقّ ހަމ .  ގޮތުގައި

      =  ެخربދެްއވާ އަދި ިބރުެވިރކަމުގެ  خربއުފާވެިރކަމުގ .   ދެއްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައި   = 

.  އަދި ަކލޭގެފާނާިއ ސުާވލު ުނވެވޭނެއެވެ       = .  ނަަރކައިެގ ެއކުވެރިންނާއިމެދު
      = .  އަިދ ަކލޭގެފާނަކަށް ުނރުހޭނެެއވެ        = އިންވިޔަްސ  يـَُهوِدى

. َنَصارىއަދި   އިންވިޔަސް      =  تـََبعَ އާިއ  ِمـلَّةަކލޭގެާފނު އެމީހުންެގ .  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން
  = !.   ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ (. . (ދަންނައެވެ  ގެ ތެދުމަގު  
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    = .   ތެދުމަގަީކ ެއއީއެވެ   ުتـََبعَ = އަިދ ކަޭލގެފާނ .  ވެވަޑަިއގެންފިއްޔާ   = 

. َهَوى نفسއެމީހުންެގ   އާިއ / އަމިްއަލ އެދުމާއި      =  ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އަިއ

.   ތަކެއްޗަށްފަހު    = ُِعْلم .  ގެތެެރއިން       = ން ކަލޭގެފާނަކަްށ  حضرةެގ  الّله

.  ނުވެއެވެ    .   = ެއއްވެްސ ސަަހރޯވެިރއެއް    =  نصرއަދި އެއްވެްސ .  ވެިރއަކުވިަޔސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ނަމަވެްސ އެފަަދ  إْخِتَيارދަރިަކލަުކ  تعاىل الّلهއިްނ ބުީނ  َنَصارى يعىنއަދި އެީމހުން  )116(( ުކރެއްިވކަމަށެވެ
.  طَاهرއެންމެހައި އުނިސިފައަކުން އެކަލާނގެ ހުސް  . އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންަނކުން ނޫނެވެ ވަންތަެވޮވޑިގެންވެއެވެ

. އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވާހާަތކެތި  . އެން خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ މެަހިއތަެކިތ ވެގެންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ
. ކިޔަމަންތެރިވެ އަޅުދާސްވުން ވާ  ޖިބުެވގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ

. އަިދ  )117( އެކަލާނގެީއ އިސްވެދިަޔ އެްއވެްސ މިސާލެއްނެިތ ހަަމ ައލަްށ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ
 ވާށޭ ިއރާދަކުރަްއވަންާޏ އެެއއްޗަކަްށ ނުވަަތ އެކަމަކަްށ  އެކަލާނެގ ކަމެްއ ނިޔާުކރައްވަްނޏާ، ެއއްޗެްއ ެހއްދެވުމަށް 

.  وحىމިހެން  . އެއެްއޗެއް އެއުފެދި ނިމުނީއެވެ . ދެްނ އެހަިއރުން އެކަމެއް އެވީެއވެ  ކުރަްއވައެވެ
. ތަނެއްދޮެރއް ނޭނގި  )118( ގެ ަދރިކަލުންޭނ  الّلهއަީކ  الّسالم عليه عيسىއަދި ތަންދޮރު ނޭނގޭމީހުން ބުެނއެވެ
.  نصارىނާ ބު .  وحىއަހުރެމެންނާ ބަސްފުޅު  الّلهއިން ބުނެއެވެ ެއީއ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدކުރައްވާނެނަމަެއވެ

. ނުވަތަ އެއީ  نىب حقّ   /އެއް دليلއަކުކަމުގެ  نىب حقّ އަކުކަމުގަިއ އަުހރެމެނަށްވެސް ބަސްފުޅު އިއްެވވިަނމައެވެ
. ަފހެ އެމީހުންގެ ކުރީެގ  ُمْعِجَزة ންެވސް ބުީނ ހަަމ އެީމުހްނ  يهودىއެްއ ައހުރެމެންނަްށ ގެނަސްދެްއވިނަމައެވެ

. އެހެނީ  . ފާޅުގަިއ  الّسالم عليه موسىން  يهودىއެބުނިގޮތަށެވެ  الّلهގެ ައރިހުން އެާބވަތުގެ އެަތއްކަމެއް އެދުނެވެ
. އެމީހުންެގ  އިްނެގ ބަހާިއ ދާދިއެްއގޮތެެވ. نصارىބަާހއި ިމ އެމީހުންނަށް ދެްއކެވުމަްށ އެދުނެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ކަންކަމާމެދު ވިސްާނ  ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ  يقني حقيقةއެއްވައްަތރުވެގެްނވެއެވެ ކުރާބަަޔކަށް ކަ
.  بيانތިމަންރަސްކަލާނގެ  دليل . ކުެރއްވީމެ بـََيان دليلންނަށް ޯކފާވެވޮޑިގެންނެވިކަމުެގ  يهودىކުެރއްވީމެވެ  ވެ
. الّله َرسولއޭ  )119( ކަމާއިގެން ފޮުނއްވީ ުސވަުރޭގެގ  َرُسولހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭެގފާނު  !އެވެ

. (ދެްނ  خربދެްއވާ އަިދ ނަރަކަިއގެ ާވހަކަ އިން ބިރުވެރިކަުމގެ  خربވާހަކައިން އުފާވެިރ  ެދއްވާ ބޭަކލަކު ކަމުގައެވެ
ކަން އިއްެވވުމަށްފަހު ނަރަަކވަންތަވެރިްނ އެކުރާ ނުބައިކަންތަކާމެދު ަކލޭގެފާނާއި ސުާވުލ َرُسولކަލޭގެފާނު 

. (ަކލޭގެފާނުންެގ  . َمسئوليةނުވެވޭނެއެވެ   )އަކީ ުފރިހަމަކޮށް އިއްަވއި ދެއްވުމެވެ
 تـََبعَ އާިއ ކަޭލގެފާނު دينކަމުަގއިވިޔަްސ އެމީހުންެގ  َنَصارىންވިޔަްސ އަިދ  يهودىއަދި  )120(

. ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ  حقيقى. !ވެވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެން އެމީހުން ކަލޭގެފާނަާކއި ނުުރހޭެނއެވެ
. އަިދ ކަޭލގެފާނަށް  الّلهތެދުމަގަކީ ހަަމ  ގެެތރެއިްނ މިއައިތަކެްއޗަށްފަުހ ދެން ަކލޭގެާފުނ  وحىއާިއ  ِعْلمގެތެދުމަގެވެ

 نصرން ކަޭލގެފާނަށް އެއްވެސްަސހަރޯެވރިއަުކ އަދި  حضرةެގ الّلهެވ ވަޑަިއގެންފިއްާޔ  تبعއެމީހުންއެދޭގޮތާިއ 
.  ވެރިއަުކ ނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންަނށް ފޮތްދެއްވިމީހުން   =  އެމީހުން އެފޮްތ

 / . . تـََبعَ ކިޔަވައެވެ  ވެއެވެ     = ްَحقّ ވުން  تـََبعَ ވާފަދައިްނ / އެފޮތަްށ  َحقُّ އެފޮތް ިކޔެވުނ 

.  ވާފަދައިން       = . . / ނުވަަތ އެފޮްތ ތެދުކުރާީމހުންނަީކ އެއީެއވެ  އެމީހުން އެފޮްތ ތެދުކުެރއެވެ
     = .  އަދި އެފޮތަށް ކާފަރުވަީމހުން ދަންނައެވެ      = ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ ފަެހ ކަ

.  އެއީ   = .  ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ މީހުންެނވެ       = َبِىن ِإْسَرائيلޭއ . !  ންޭނވެ   

    = نِْعَمةަކލޭމެން ތިމަންަރސްކަލާނެގ .  ހަނދާންކުރާށެވެ         =  نِْعَمةެއ 

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވި  =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭެމްނ

.  މާތްކުރެއްވީމެވެ        =  ިއެންެމހައ ( . َعامل(އޭރުތިބި  ތަކުގެަމއްޗަށް / މީސްތަކުންެގ މައްޗަށް
    = .!ެއަދި ކަލޭމެން ދުވަހަކާމެދު ބިރުވެތިވާެށވ      = ްއެްއވެސ ( އެްއ  نفس(އެދުވަހުން

.  ފުއްދައިނުދޭނޭ      =  ްنفسއަނެއ .   އެއްގެަފާރތުން އެއްވެްސކަމެއް     =  އަިދ

. قبولއެްއ  ِفْدَيةެއއްެގ ފަރާތުްނ އެއްވެްސ  نفسއެ    ނުެވވޭ      = އަްށ އެްއެވްސ  نفسއަިދ ެއ

. َشَفاعة ެއއް ލިބޭނޭބަޔަުކކަމުަގިއ  نصرއަދި އެއްވެސް  =     އެއްގެ މަންފާނުވާނޭ

 .   އެމީހުންނުވާނޭ           =  إمتحانއެަކލޭގެފާނު  َربُّ ެގ  إبراهيم عليه الّسالمއަިދ 

.  ކުރެއްިވހިނދު   = أمرތަކަކުން /  كلمة . . / ކަންތައްތަކަކުން  ފުޅުތަކަކުން   =  ެފަހ

. . وحىއެކަލާނގެ  =  އެކަލޭގެފާނު އެކަންތައްތަްއ ފުިރހަމަކުރެްއވިއެވެ  ުކރެއްވިެއވެ    = 

.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއީ   ަކލޭގެފާނުަލއްވާނޭ ަކލަކީމެވެ     =  ްإمامމީސްތަކުންނަށ 

. .=   އަކުކަމުގައި   އެަކލޭގެފާނު ދެންެނވިއެވެ  =  އަިދ މިއަޅާެގ ދަރިފަސްކޮޅުންވެްސ

.  ލައްވާނދޭވެ   = وحىއެކަލާނެގ . ަކްނ  إمامތިމަންރަސްކަލާނގެ  =    ކުރެްއވިއެވެ

.  ނުލިބޭހުއްޓެވެ     = .  އަނިޔާެވރިންނަށް         =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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.  ގެފުޅުލެއްވިހިނދު      = ްމީސްތަކުން ރައްކާެތރިވާން ދާތަެންއ  ُرُجْوعَ މީސްތަކުނ / . ވާތަނެއްކަމުގައި

.  ކަމުގައި  = . . / އަމާންވާަތނެއްކަމުގައި  އަދި އަމާންނެއްކަމުގައި        =  އަިދ

.! إْخِتَيارކަލޭމެްނ  َمَقامެގ  إبراهيم عليه الّسالم  ކުރާެށވެ   = .  ނަމާދުކުރާ ތަެނއްކަމުގައި     = އަިދ

. أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ   ުކރެއްވީމެވެ            =إمساعيل عليه الّسالمއަށާިއ  إبراهيم عليه الّسالم 

.  އަށް       = ުطَاهرތިޔަިއެގ ދެކަލުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ގެފުޅ  !.  ުކރައްވާެށވެ   

    = ވާމީުހންނަށް. إعتكافކުރާީމހުންނަށާއި  َطَواف        = ިرُُكوعއަދ 

. َسِجَدةކުރާމީހުންނަށާއި    ކުރާީމހުންނަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  مؤمنއެބައިމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފޮތްދެއްވި (ތެދުވެރި  )121(( . އެފޮތަްށ   َحقّ ން ގޮތުަގިއ އެފޮްތ ކިޔަަވއެވެ
.   تـََبعَ  . އަދި އެފޮތަށް ކާފަރުވާމީހުން ދަންނަެއވެ . އެއީ އެފޮތް ތެދުކޮށް އެފޮތަށް އީމަންވާީމުހންނެވެ ވެއެވެ

 . ނޑައެޅިގެން އެއީ ެގއްިލ ހަަލކުވެގެްނވާމީހުންނެވެ  ކަ
.! ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ދެއްިވ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  َبِىن ِإْسَرائيل އޭ  )122( ެމްނ ކަލޭ نِْعَمةންނޭވެ

.! އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ޭއރު ތިިބ އެންމެހަިއ މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭެމްނ  ހަނދާންކުރާށެވެ
 .  މާތް ކުރެްއވީމެވެ

އެްއގެ ަފރާތުން ެއއްވެސްކަމެްއ ފުއްދައިނުދެވޭ، އަދި ފާފަެވިރ  نـَْفسއަކަްށ އަނެްއ  نـَْفسއަދި އެްއވެސް  )123(
އެްއެގ  َشَفاَعةއަކަށް  نـَْفسނުކުރެވޭ އަދި އެފަދަ  قبولއެްއ  ِفْديَةއެއް ެއއިން ަސލާމަތްވުމަށް އެްއވެސް  نـَْفسއެއްވެސް 
َفعَ އެއްވެްސ  .! އަދި އެފަދަ ފާފަެވރި  َمنـْ ވެރިްނީނ  أهلތަކުގެ  نـَْفسއެއް ުނކުާރ ދުވަހަކަްށ ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާެށވެ

. އެ َنْصر . قيامةއީ ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ  ދުަވހެވެ

ުކރެއްިވހިނުދ  إمتحانުފޅުތަކަކުން އެަކލޭގެފާުނ  أمرއެތަްއއެތަްއ  َربُّ އެކަޭލގެފާނުންގެ  إبراهيم عليه الّسالمއަދި  )124(
. އޭެގ  .! ފަެހ އެަކލޭގެފާނު އެހުިރހާަކމެްއ ފުރިހަމަ ުކރައްަވއި ފާސްެވވަޑައިގެންނެވިެއވެ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންނަށްވާ  وحىނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އެަކލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަށް  އެއްކަމުަގިއ  إمامކުރެްއވިެއވެ
. މިއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮޅުންވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަ  . އެަކލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ްނ  إمامލޭގެފާނު ަލއްވާހުށީމެވެ

.! އެަކލާނގެ  . އަނިޔާެވރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  وحىލައްވާނދޭވެ ކަން ނުދެއްވާހުށީމެެވ.  إمامކުރެއްވިެއވެ
.) ُمْشرِكُ (  ންނަށް އިމާމުކަން ނުދެއްާވ ހުށީމެވެ

ވާ ތަެނއްކަމުގައްާޔިއ  ُرُجوعَ ގެފުޅު އެއީ މީސްަތކުން ަރއްކާތެިރެވ ސަލާމަތްވުމަށް  يعىن - َكْعَبة الّلهއަދި  )125(
. އަދި  ގަިއ ކަލޭމެން ނަާމުދ  َمقامގެ  إبراهيم عليه الّسالمއަމާންވެގެންވާ ތަނެްއކަމުގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލެްއވީމެވެ

.! (އެީއ  ކުރެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެ ީމހާއަށް ެއގޮްތ  ركعة. އެތާގައި އެދެ އެވެ رَكعةގެ ދެ  َطوافކުރާށެވެ
. އެހެންނޫންނަމަ މުޅި  .) އަިދ  ركعةގެ ކޮންމެތަެނއްގައިވެްސ އެދެ  َحَرمُ މޮޅުއިތުރުވެގެންވެެއވެ  إبراهيم ކުރުްނ ހުއްަދއެވެ

 ُسُجود رُُكوعވާމީހުންނަށާިއ އަިދ  َكافإْعتِ ކުާރމީހުންނަށާއި  َطواف) އާއި ެދކަލުންެވގެން عليهما الّسالم( إمساعيلއާއި 
ކުެރއްވުަމްށ  طَاِهرކުރާ މީހުންނަށް އެބަހީ އަޅުކަންކުރާ މީސްތަކުންނަށްޓަަކއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގެފުޅު 

. أمرއެދެބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ   ކުރެްއވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ދެންނެވި ހިނދު  إبراهيم عليه الّسالَمއަިދ  =  އެވެ!.رب ޭއ އަޅުެގ    

       !. ) އަމާްނ ރަށެްއ ކަމުގަިއ ލަްއވާންދޭވެ  = މި ރަށް (މި މަްއކާ     ައިދ =

!.  އެތާނގެ އަުހލު ވެރިންނަށް ރިޒުޤު ދެއްވާންދޭވެ     މޭާވގެ ތެރެއިން / ގަސްގަާހގެހީެގ =

 މަތިވަރުްނ        ްއެީމހުންގެތެެރއިން އީާމންވީ މީސްތަކުންނަށ =         = 
 އަށާއި އާޚިރަތް ުދވަހަށް هللا    ެوحى = އެަކލާނގ .  ކުރެއްިވއެވެ   =  އަދި ކާފަރުެވއްޖެމީާހ

 (!.  (ދަންނައެވެ     ފަހެ އެމީހަކަްށ ކުޑަ އަރާމުކޮޅަކާިއ މިންަވރެްއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއާވ =

 .  ހުށީމެވެ    ދެްނ އެީމހަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަޖުބޫރުުކރާހުީށ =         
 .  = ނަރަަކއިގެ ޢަޒާބަށްދިއުމަށެވެ        / . = އަދި ނުބަިއވެގެންާވ އެނބުރިދާ ތަނަކަެށވެ

 .  ނުވަތަ ެއއީ އެނބުރިދިއުްނ ނުބައިތަނެެކވެ        ިއުފުްއެލިވ  )عليه الّسَالم( إبراهيم= އަދ

 ހިނދު          (  = ގެފުޅުގެ ބިްނގާ (އެބަހީ ގެފުޅުގެ ބިންަގލުެގ މައްޗަށް / ާފރު
    ިއާއި  إمساعيل عليه الّسالم= އަދ           ެޭއ އަޅަމެންގ (. رب = (ދެބޭަކލުން ދެންނެިވއެވެ

! . އަޅަމެންެގ ކިބައިްނ ޤަބޫުލ ކުަރއްވާނދޭވެ  އެވެ    = ީހަަމކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެ އ 
    .  = އައްަސވާވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެެއވެ    = ެرب އޭ އަޅަމެންގ

 !.  އެވެ          އަދި އަޅަމެންނީ ިއބަރަސްކާަލނެގއަށް ކިޔަމަންވެގެންާވ ދެއަޅުންކަމުަގިއ =
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 !  ލައްވާންދޭވެ        (!  = އަިދ އަޅަމެންެގ ދަރިަފސް ކޮޅުންވެްސ (ަލއްވާނދޭވެ     

   (  = އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވ ޯބލަނބައިގެންވާަބޔަކު (ުއއްމަތެއް         އަިދ =

! مناسك އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ  ) حج (ދައްކަވާނދޭވެ  ކުރާެނޮގތް       އަދި އަޅަމެންގެމައްޗަްށ =

.  !ތައުބާ ަލއްވާނދޭވެ    ީހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނެގއ =        =

.   ގިނަގިނައިން ތައުާބ ލަްއވާ ރަޙްމަތްލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 !އަށް ދެންނެވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ  َربّ ) ެއކަލޭގެފާނުންެގ الّسالم عليه( إبراهيمއަދި  )126((

. އޭ އަޅުެގ  އަިދ އެރަުށެގ  !މިީއ އަމާން ރަށެއްކަމުަގއި ލައްވާފާނދޭވެ َمكَّةިމ  !ެއވެ َربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ

ދުވަހަްށ  آخرةއަށާިއ  الّلهެއއީ އެީމހުންކުެރ  !ގެެތރެއިން ެދއްވާނޭދވެ رزقވެރިންނަްށ ގަްސގަހާެގހީެގ  أهل

. އެކަލާނގެ  . ަފެހ  وحىއީމާންވާބަޔަކަށެވެ . އެީމހުންގެތެރެއިްނ ކާަފރުވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ ކުރެްއވިއެވެ

އި ދާިދ ކުޑަައރާމުކޮޅެއް ދެއްަވއި ކުޑަމިންވަރެއްެގ އެިތކޮޅެއްދެއްާވ ހުށީމެެވ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީާހއަށް ދުނިޭޔގަ

. އަިދ އެީއ ނުބައިވެގެްނާވ  َعَذابހުީށ އަލިފާނުެގ ްއވާދެން އޭގެފަހުަގއި އެީމހަކަށް މަޖްބޫުރކުރަ އަްށ ދިއުަމށެވެ

 . ތަނެކެވެ

އެަބީހ ގެފުޅު ބިނާުކރެއްިވހިނުދ  –ގެފުޅުެގ ބިންާގ އުފުްއެލވިހިނދު  الّله َكْعَبة) الّسالم عليه( إبراهيمއަދި  )127(

. އޭ އަޅަމެންގެ  الّسالم عليه إْمساعيلއެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ   َربّ އާއި ދެބޭަކލުން ދެންނެވިެއވެ

ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނާވ  !ކުަރއްވާނދެވެ فبولއަޅަމެންގެ ކިބައިން  !އެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

 އަޅަމެންނީ އިަބރަސްކަލާނގެއަށް ުފރިހަމައަްށ ކިޔަމަންތެިރވެގެންވާ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )128(

!ދެއަޅުންކަމުގައި އަޅަމެްނ  އަދި އަޅަމެންގެ ދަރިފަްސޮކޅުންވެސް އިަބރަސްަކލާނގެއަްށ  ލަްއވާނދޭވެ

އާިއ ދެްނވެްސ އެހެނިހެްނ އަޅުކަން އަާދކުރާނެގޮްތ  َحجّ އަިދ އަޅަމެން  !އެްއ ލައްވާނޭދވެ أُمَّةކިޔަމަންތެރިވާޭނ 

ސްަކލާނގެީއ ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަ !ލަްއވާނދޭވެ َتوبةއަިދ އަޅަމެންެގ މައްޗަްށ  !އަަޅމެނަށް ދައްކަވާނދޭވެ

. رمحةކުރަްއވާ  قبول َتوبةގިނަގިނައިން   ލެއްވުންބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ
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     رب = އަޅަމެންެގ !  އެވެ       އަިދ އެމީހުންގެެތރެއަްށ (ކިޔަމަންތެިރ އުއްމަުތެގ =

. ) އިބަރަްސކަލާނެގ ަރސޫލުބޭަކލަުކ ފޮނުއްވާނދޭވެ  = އެމީހުންެގ ތެެރއިން   !ތެރެއަށް    

    އެޭބކަލަުކ އެީމހުންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ ާއޔަތްތައް ކިޔަވައިެދއްވާޭނ =     އަިދ =

 އެބޭކަލަުކ އެމީހުންނަްށ އުނގަންނަވައިދެްއވަިއ      ފޮތާިއ އަިދ ޙިކުމަްތ (ޤުުރއާާނިއ =

 (  ސުއްނަތް    ކޮށްދެއްވާނޭ َطاِهر އެމީހުން= އަިދ އެބޭކަލަުކ     ހަމަކަށަަވުރްނ =

 އިބަރަސްކަލާނގެީއ       .  = ޢިއްޒަްތވަންތަ ޙިކްމަތްވަންަތ ަކލާނގެެއވެ    

      =  ން މޫނު އަނބުރަިއލާނީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ ِملَّةُ ެގ  الّسالم عليه إبراهيمއަިދ      

   =  نفسެވ  َجاِهلُ ެގ ކަންތަކާމެުދ  نـَْفسُ އެީމހާެގ .  ަހލާކުކުިރ މީަހކުމެނުވީއެވެ    = 

. ِإْخِتَيارއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާުނ   ކުރެއްވީމެވެ    = .  ދުނިޔޭގައި   

    =  آخرةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ .  ދުވަހުން އެކަލޭގެފާނުާވހުށީ      = 

ނޑައެޅިގެން  . َصاحلކަ   މާތްމީހުންެގ ތެރެއިންނެވެ     =  އެކަޭލގެފާނަްށ  َربّ ެއކަލޭގެފާނުންެގ

. وحى  !/ އިސްލާމްެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ !ކަލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ =  ުކރެއްިވހިނދު
    = . . މިއަޅާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީމެވެ   އެަކލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ   =  ََعامل 

. َربّ ތަކުގެވެރި   އަށް        =  ިއެބަީހ  َوِصيَّةއެކަމަށް  الّسالم عليه إبراهيمއަދ) . ުކރެއްވިެއވެ

. َوِصيَّةތެިރވުމަށް  إخالصކިޔަމަންތެރިވެ  . =  ުކރެއްިވއެވެ  އެަކލޭގެފާނުންެގ ދަރިންނަށް   = 

. َوِصيَّةވެްސ  الّسالم عليه يـَْعُقوبއަދި   ުކރެއްިވއެވެ = .    !ޭއ ައހުރެންެގ ދަރިންޭނވެ   

  =  ްَخاصّ ކޮށްދެްއވާ  إْخِتَيارަކލޭމެނަށް  تعاىل الّلهހަމަކަށަަވރުނ .   ދީން   ==  ކޮށްދެްއވައިފިެއވެ
   = ެފަހެ ަކލޭމެން މަރުނުވާ ހުށިކަމެވ!        =  ކަލޭމެްނ

. َحالކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ ބަޔަކުކަމުަގއިވާ   ގައިމެނުވީ      ޭކަލޭމެްނ  أهل كتاب= (އ (! ންނޭވެ
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  ވެތިބީމުހެްއޔެވެ؟ َحاضر      = يـَْعُقوب عليه الّسالم  . .  حاضرގެ އަިރހަށް އަިއހިނދު ވިހިނދު

   = / ުމަރ .    އަވަާހރަވުން    = .  އެކަޭލެގފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު
     =  ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާނީ ކޮންއެއްަޗކަށްހެއްޔެވެ؟     =  އަހުރެންނަށްަފުހ

.  ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު  = .  އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ     =  އަހުރެމެން އަޅުކަންުކރާީނ

. إَلهކަލޭގެފާނުންގެ   އަށެވެ      =  ެإَلهއަދި ކަލޭގެފާުނންގެ ކާބަފައިންގ .  އަށެވެ         

    =  الّسالمعليهما ( إْسَحاقއާިއ އަިދ  إْمساعيلއާިއ  إبراهيمއެކާބަފައިންނަީކ . ) ެއވެ      =  ހަަމ

.  إَلهއެއްކައުވަންތަ    .حال އަދި އަހުރެމެންވާ  = އެްއގެގޮތުގަެއވެ     =  ހަމައެކަިނ

.   އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވެގެން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ބޭކަަލުކ  َرُسولއަށް އެމީހުންގެތެެރއިން  أُمَّةއަދި އެކިޔަމަންތެިރވެގެންވާނޭ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )129(
ެގ މީހުން ފޮުނއްވުމުެގ  أُمَّةާއއި ެއކަލޭގެފާނުންެގ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمد(އެީއ  !ފޮނުއްވާނދޭވެ

.) އަިދ ެއ  ގެ ީމުހންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތއް ިކޔަވާދެްއވާ އަިދ  أُمَّةބޭކަަލކު  َرُسولއިޝާރާތްކަމުގަިއވެއެވެ
ކޮށްދެއްާވޭނ  طَاِهرُ އެމީހުްނ ުހރިާހގޮތަކުްނ  އެބޭކަލަކީ އުގަންަނއިދެއްާވ އަިދ  ُسّنةއާިއ  قرآنއެމީހުންނަށް ީކރިިތ 

. ހަމަކަަށވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގއީ  . ِحْكَمةވަންަތ  زَّةعِ ބޭކަލުކަމުގަިއވާނޭ ބޭަކލެކެވެ  ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ
َفعގެ  نفسއަދި ތިމާގެ  )130( ްނ  ِمّلةގެ  الّسالم عليه إبراهيمހަލާުކކުިރ މީހަކުމެނުވީ  نفسެވ  َجاِهلُ އާއިމެދު  َمنـْ

. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު ދުިނޔޭގަިއ   إْخِتَيارުކރައްވަިއ  خاصّ މޫނު އަނބުރައިުނލައެވެ
. އަދި  ނޑައެޅިެގން  آخرةކުރެއްވީމެވެ . ކަ .  މާތްމީހުްނގެ َصاحلަގއި ެއކަލޭގެފާނުާވހުށީ  ތެެރއިންނެވެ

ކުެރއްވިހިނުދ  وحىއެކަޭލގެފާނަށް  َربّ ލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގަންނަވާޭށ އެކަޭލގެފާނުންގެ ކަ އަދި  )131(
 . .  َربّ ތަކުެގ ވެިރ  َعاملَ އެކަލޭގެފާނު ދެންެނވިއެވެ  އަށް ިމއަޅާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީެމވެ

އާިއ ދެބޭަކލުންވެސް އެބޭކަލުންެގ ދަރީންނަށް އެކަމަްށ  الّسالم عليه يـَْعُقوبއާިއ  الّسالم عليه إبراهيمއަދި  )132(
.  وصّية . އެއިން ކޮންމެ ބޭަކލަކުވެްސ  وصّيةއަްށ ކިޔަމަންތެިރުވމަށް  ربّ ތަކުެގ ެވރި  عاملުކރެއްިވއެވެ ކުރެްއވިއެވެ

. ޭއ އަުހރެންގެ ަދރިންެނވޭ  دينނަށްޓަކައި ންަކލޭމެ تعاىل الّلهހަމަކަށަަވރުން  !އެބޭކަލެއްެގ ދަރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ
. އެއީ ކިޔަމަންެތރިކަމުގެ  إختيار . ފަހެ ކަލޭމެން دينކޮށްދެއްވައިފިެއވެ ިކޔަމަންތެރިެވގެްނާވ  އެަކލާނގެއަށް ެއވެ
. حال  ގައިމެނުީވ މަރުނުާވހުށިކަމެވެ
ެގ އަަވހާރަވުްނ ައއިހިނދު ކަލޭމެން އެާތ  الّسالم عليه يـَْعُقوب) !ވެއިންނޭ َنَصارىންނާިއ  يهودى(އޭ   )133(

. އަހުރެންނަށްފަުހ ަކލޭމެްނ  َحاضر . އެަކލޭގެފާުނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ޭބފުޅުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ވެތިބީުމހެއްޔެވެ
. ައހުރެމެން އަޅުކަންކުރާނީ ކަލޭގެފާާނ  ؟ކޮންެއއްޗަކަްށހެއްޔެވެ އަޅުކަންކުރާނީ  އެބޭފުޅުން ދެްނނެވިއެވެ

 )الّسالم عليهم(ގެފާާނއި  إْسحاقގެފާނާއި އަދި  إْمساعيلގެފާނާިއ  إبراهيمއިވާ ކަލޭގެފާނުންގެ ކާަބފައިންކަުމގަ
. އެއްަކއުވަންތަ  إلهމިބޭކަލުންގެވެސް  ނޑުމެން ކިޔަމަންތެރިވެގެން މިވަނީ ހަަމ  الّلهއަށެވެ . އަޅުގަ އަެށވެ

.  އެކަލާނގެއަެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ީأُمَّةެއއ . . / ބަަޔކުމީހުންނެވެ  އެކެވެ    = .  ހަމަކަށަަވރުން އިސްވެގޮސްަފއިވާ  

     = .  އެީމހުން ކުރިކަެމއް އެމީހުންނަށްވެެއވެ       =  އަދި ކަލޭމެން ުކރިކަމެއް (ޭއެގ

. ) ކަލޭމެނަށްވެއެވެ   ނަތީޖާ   = .  އަދި ަކލޭެމންނާ ސުވާލުނުެވވޭނެއެވެ       

 = .  އެީމހުން ުކރާކަމުގަިއވީކަންތަކާއިމެދު    =  . ިއްނ  َنَصارىންނާއި  يَهودىއަދި އެމީހުން ބުްނޏެވެ

 .  ބުންޏެވެ           = ) ްمؤمنަކލޭެމނ  (  َنَصارىންކަމުގަިއ ނުވަަތ  يَهودىން

 !އިންކަމުގައިވާށެވެ    = ެަކލޭމ ( .ން(ޭއރުން ) !ެއވެ الّله رسول(ޭއ  =  ނަށް ެތދުމަގު ލިބޭނެއެވެ

 !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      =  އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ .  ِمّلةެގ  الّسالم عليه إبراهيمއެހެންޫނނެވެ

.  އެވެ   = توحيد(އެދީންވަނީ  :حالއަށް ސީދާެވގެންާވ  توحيد .  ) އަްށ ސީދާވެގެންނެވެ    = 

 . އަދި އެަކލޭގެފާުނ ނުވެެއވެ     = ُمْشرِك  . ންގެ ެތރެއިން   =  ންނޭވެ مؤمن(ޭއ! (

 !ކަލޭމެން ބުނާށެވެ     =  އެއަށް އީމާންވެއްޖައީމު الّلهައހުރެމެްނ / . .އެތެދުކޮށްފީމު الّلهވެ  ވެ  

     = .  އަދި ައހުރެމެންނަްށ ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށާއި     = އަިދ ބާވަިއލެއްުވުނ

.  ތަކެއްޗަށާއި           =الّسالم عليهم(ގެފާނަށާއި  إْمساعيلގެާފނަށާއި އަދި  إبراهيم.(  
           =  ިم(ްނގެމައްޗަށާއި،  أْسَباطُ ގެފާނާއި އަދި  يـَْعُقوبُ ގެފާނާއި  ِإْسَحاقއަދ 

. )الّسالم       =  عليهماގެފާނަށް ދެވުުނ ތަކެއްަޗށާިއ  عيسىގެފާނާއި  موسىއަިދ 

  .الّسالم         =.   އަދި ދެން ެއހެިނހެން ނަބީބޭކަލުންނަށް ދެއްވުުނ ތަކެއްޗަށާއި

   =  ެحضرةގެ  َربّ އެބޭަކލުންގ .   ން  =  ްَفرقއަދި އަުހރެމެނ .  ކޮށް ވަކިކޮށް ުނހަދާހުށީމެވެ
       =.  ެއއިން އެއްވެްސ ބޭަކލެއްެގ◌ެމެދު   = .  އަިދ އަުހރެމެްނ މިވަނީ      
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 = . ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވގެންނެވެ   ކަ   = .  ފަެހ އެމީހުން އީމާންވަންޏާ
       = .  ކަލޭމެން އީާމންވެގެންވާފަަދ ތަކެއްޗަށް     =  ހަމަކަަށވަރުްނ

.  އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުނީެހވެ     = (. . (ދަންނައެވެ  އަިދ އެމީހުްނ އެނބުރިުފރަގަސްދީފިްއޔާ
         =  ީފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއވަނ.  ދެކޮޅުވެރިކަމެއްަގއެވެ   

=  ްالّلهފަހެ ިނކަންހުެރ އެމީހުންެގ ފަރާތުނ .  ކަލޭގެފާނަްށ ފުއްދަވާހުއްެޓވެ     = 

.  އަދި އެަކލާނގެީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެބޭކަލުންނަށް އެބޭަކލުން ުކރެއްިވކަމެއް )134(  ގެ  އެބޭބޭކަލުންނަކީ ހަމަކަށަވަރުްނ ވޭތިެވގޮސްފައިާވ ބައެކެވެ
. އަދި ކަލޭމެންުކރިކަމެއްގެ  َجَزاء . އަދި އެބޭަކލުން ކުރަމުންދިަޔ  َجَزاءހުންނަހުއްޓެވެ ަކލޭެމނަށް ހުންނަހުއްޓެވެ

.   ކަންކަމާމެދު ކަލޭމެންނާ ުސވާލު ުނވެވޭނެެއވެ
 َنَصارىންކަމުަގއި ނުވަތަ  يَهودىަކލޭމެންވެސް  !ންނޭވެ مؤمنއިން ބުނީ އޭ  َنَصارىންނާއި  يـَُهودىއަދި  )135(

. (އޭ  !އިންކަމުގައިވާށެވެ  ) ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ !ެއވެ الّله َرُسولޭއރުން ަކލޭމެނަށް ތެދުމަުގ ލިބޭނެެއވެ
. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ !ވިދާޅުވާށެވެ . އެީއ  الّسالم عليه إبراهيمވާނީ  تبعއަުހރެމެން  !އެހެންނޫނެވެ  توحيدެގ ދީނާއެވެ

. އަިދ އެަކލޭގެފާނު  . ްނގެތެ مشركއަށް ސީދާވެގެްނވާ ދީނެވެ  ެރއިން ނުވެއެވެ
. ައހުެރމެން  !ންނޭވެ مؤمنއޭ  )136( . އަިދ އެއަށް އީމާންެވއްޖައީމު الّلهކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވެ ވެ

. އަދި އެއަްށ އަހުރެމެްނ ީއމާންވެއްޖައީމު  قرآنކީރިތި  –އަހުރެމެންނަށް ބާަވއިލެްއވި ތަެކއްޗަށް  ާއިއ  إبراهيمވެ
ައީކ  أسباطންގެ މަްއޗަށް ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަާށ ( أسباطގެފާނަށާއި އަިދ  يـَْعُقوبއާިއ އަިދ  إْسحاقއާިއ  إْمساعيل
. އެއިން ކޮންމެ ބޭަކލެްއގެ ދަރިކޮޅަކީ  12ގެފާނުންގެ  يعقوب .)  أّمةބޭފުޅުންނެވެ މި އެްނެމ  )الّسالم عليهم(އެކެވެ

. އަދި އެއީާމންވެއްޖައީމު ބޭކަލުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނު ތަެކއްޗަށެވެސް އަުހރެމެން  عليهما( عيسىއާއި  موسىވެ
ން ދެްއުވުނ  حضرةގެ  َربّ  ގެ ންއެބޭކަލު) އަށް ދެއްވުނު ތަެކއްޗަށާއި އަދި އެހެިނހެން ނަބީބޭކަުލންނަށްވެސް الّسالم

. އަދި މުއެތަކެއްޗަށް އަުހރެމެން ފުރިހަމައަށް އީމާންވަ ން އެއިން އެްއވެސް ބޭކަލަކު ވަކިކޮްށ  َحْيِثيَّةޭބކަލެއްގެ  َنِىب ވެ
. އެންމެ ބޭަކލުންނީވެސް  ންކަމުގަިއ އެއްބަްސވެ އެޭބކަލުންަންށ  َرُسولންނާއި  نىبފޮނުއްިވ  الّلهތަފާތު ނުކުރަމެވެ

ނޑައެޅިގެން ެއކަލާނގެއަްށ ިކޔަމަންވެ އެ އީމާންވެ އެޭބކަލުްނ ތެދުކުރަމު . އަިދ އަުހރެމެން ިމަވނީ ކަ  ُمْسِلمވެ
 .  ންކަމުގައިވެގެންނެވެ

ްނ ތިަޔ އީމާންީވ  مؤمنިއންވެސް ަކލޭމެން  َنَصارىންނާިއ  يهودىއެބަީހ  –ފަހެ އެީމހުންވެްސ  )137(
. އަދި އެީމހުްނ ތަކެއްޗަށް އީމާންވެ އެތަކެތި ތެދުުކރިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ެއމީހުން ނަށްވެސް ތެދުމަގު ލިބުނީހެވެ

ނޑައެޅިގެން ދެކޮޅުވެރިކަމެްއގައެެވ. !އެނބުރި ފުރަގަސްދީިފއްޔާ (ދަންނާށެވެ ) ހަމަކަަށވަރުން ެއމީހުން އެވަނީ ކަ
. އަދި  تعاىل الّلهފަހެ އެީމހުންެގ ނުރްައަކލުްނ ނިކަންހުެރ  އެކަލާނގެީއ ަކޭލގެފާނަށް ފުއްދަަވއިދެއްވާުހއްޓެވެ

.  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = الّله  / . . دينގެ  الّلهކުަލއެވެ  އެވެ      = އަދި ރަނގަޅުކަން ބޮޑީކާކުހެއްެޔވެ؟ 
     = الّلهގެ ގޮތުން  دين  . އަށްވުރެ         =  އަދި ައހުރެމެްނީނ

.  ހަމަސީދާ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާމީހުންނީމުއެވެ = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!           

. َجَدلُ އާއިމެުދ ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންނާ ައރަިއވުންވެ  الّله =  ؟ ކުރަނީހެއްެޔވެ        =  ައިދ

. َربّ އަދި ަކލޭމެންގެވެސް  .ެއވެ َربّ އެކަލާނގެީއ އަުހރެމެންގެ   އެވެ       =  އަދި އަހުރެމެންަންށ

. خاصّ ތަްއ  عملއަހުރެމެންެގ    ވެގެްނވެއެވެ   =  ެަތްއ  عملއަދި ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގ

. خاصّ   ވެގެްނވެއެވެ   =.  އަިދ އަުހރެމެން     =  ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެައްށ ކަ

. إخالص   ެތރިވެގެންވަެމވެ   = ުނވަތަ ކަލޭެމން ބުނަނީހެއްެޔވެ؟        = 

  ).الّسالم عليهماގެފާާނ ( إمساعيلގެފާނާިއ އަިދ  إبراهيمހަމަކަށަވަރުްނ        =  ައިދ

  ).الّسالم عليهماގެފާނާިއ ( يـَُعُقوبގެފާނާިއ  إسحاق   =  يعقوبންނާިއ (އެީއ  أْسباطُ އަިދ 

(.  ގެފާނުންގެ ބާރަބޭފުޅުންނެވެ   = .ީމިބޭބޭކަލުން ަވނ         = ން ކަމުަގިއ  يهودى

. َنَصارىނުވަތަ   އިންކަމުަގއެވެ  =  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )!އެވެ الّله رسول(ޭއ!        

=  ަހެއްެޔވެ؟ الّلهބޮޑަށް ދަންނަނީ ކަލޭމެންހެްއޔެވެ؟ ުނވަތ     =  އަދި އަނިޔާެވރިކަން ަވކިންބޮީޑ

.   ؟ ކާކުހެއްެޔވެ  = .  ވަްނހަނާކުިރ މީހަކަްށުވރެ    =  އެމީެހއްެގ އަތުތައިާވ

.  ހެކިބަސް   = حضرةގެ  الّله .  ންވާ      =  ިَغاِفلُ އީ  الّلهއަދ 

.  ވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ     = .  ކަލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަކުން    = 
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މާނަ ގެ البقرةسورة            

 . . أُمَّةއެއީ ބައެކެވެ  ެއކެވެ    = ޭތިވެހަމަކަށަަވރުން ވ.  ގޮސްފަިއވާ         =  ެއަްށ  أُمَّةއ

. َخاصّ އެމީހުން ުކރިކަންތަްއ    ވެގެންެވއެވެ       = ެނަްށ ންއަިދ ކަލޭމެްނ ކުިރ ކަންތަްއ ަކލޭމ

. َخاصّ    ވެގެންެވއެވެ   = ެންއަިދ ކަލޭމ.  ނާ ސުވާލު ނުެވވޭނެއެވެ       

  = .  އެމީހުންކުރާކަމުަގއި ީވކަންތަކާއިމެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  دينެގ  الّله !ެގ ކުލަޖައްސާެށވެ الّلهކަލޭމެން  )138( އަށްުވެރ ވަކިްނ  دينެގ  الّلهއަްށ ވަްނނާށެވެ
. އަިދ އަުހރެމެންނީ ހަމަ ީސާދ  دينށްވުެރ ހެޮޔ އެއަ ؟ހެއްެޔވެ އެއް  دينހެޔޮވެގެންވަީނ ކޮްނ  އެްއ ނުވެެއވެ

  .ނީމުއެެވ◌ެއެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާ މީހުންނ
. ެއީއ  َنَصارى !ދަންނައެވެ  ނޑަކަށް ލައި ުކލައެއް ަޖއްސައެވެ އިްނގެ މީހުން އެމީހުންގެ ކުދިން ކުލަެފންގަ

. އެފެަނށް އެމީހުން  دينއެމީހުންގެ  ނޑައެޅުމަށެވެ . އެފެނަށްަލިއ  َمْعُموِديَّةކިޔަީނ  ގެީމހެއްކަމުގަިއ ކަ އެވެ
. މި َنَصارىނެގުމަށްފަހު ދެން އެއީ  ުކރާފަދަިއްނ  ِخَتانން އެމީހުންގެ ކުދިން  ُمْسلمއީ އެެކވެ

. އަދި ބަެއއް  ގެ ފެންއަާޅޭށ  دين إسالمުކރުމަށްފަހު  ِخَتانން އެމީހުްނގެ ދަރިން  مسلمކުރާކަމެއްކަމުަގއިވިެއވެ
ްނ އައިކަމެްއކަމަށް ފެނެއެެވ.  ُخَراَفاتހަދަނީ މިމީހުންގެ މި  އި ފެންވަުރވަކުެރވުނުކުއްޖާ ވަކިގޮތަކަްށ  ِخَتانކިޔައި 

. މި  َغةُ ކުަރއްވާފަިއ އެވަީނ  وحىއިންގެ މިކަމަްށ ރައްުދކުރަްއވައި ެއކަލާނެގ  َنَصارއެއީ އޮްތކަމެއްނޫނެވެ  الّله ِصبـْ
َغة الّله ِمنَ  َأْحَسنَ  َوَمنْ  . މި އާ  ِصبـْ   أعلم والّلهޔަތެވެ
އާއިމެދު ަކލޭމެްނ  الّله !އިންނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ َنَصارىންނާއި  يهودىއެ  !އެވެ الّله َرُسولއޭ  )139(

އެެވ.  َربّ ކުރަނީެހއްޔެވެ؟ ެއކަލާނެގއީ ައހުރެމެންެގ އާިއ އަިދ ަކލޭމެންގެވެްސ  َجَدلُ އަހުރެމެންނާިއ ައރަިއރުންެވ 
. އަދި ަކލޭމެން ކުރި  عملއަހުރެމެންުކރި  އެއްގެ ނަތީާޖ  عملއެްއގެ ނަތީޖާ އަުހރެމެންނަށް ހުންަނހުއްޓެވެ

ނޑައެޅިގެން އެކަލާނެގއަށް  . އަިދ އަުހރެމެން މިވަނީ ކަ . إخالصކަލޭމެންނަށް ހުންނަުހއްޓެވެ   ތެިރވެގެންނެވެ
 إْسَحاقއާިއ  إْمساعيلއާިއ  إبراهيمކަލޭމެްނ ތިޔަބުނަނީ ހަމަކަށަވަރުން  !ވެއިންނޭ َنَصارىންނާ  يَهودىއޭ  )140(

  އިން  َنَصارىންކަުމގައި ނުވަތަ  يهودىމި އެންެމބޭކަލުންވަނީ  )الّسالم عليهم(ްނ  َأْسَباطާއއި އަދި  يـَْعُقوبއާއި 
. އެހެންވިއްޔާ ދެެނގަތުން ބޮޑީ ކަލޭެމްނ !ެއވެ الّله َرسولކަމުގައިކަމަށް ހެްއޔެވެ؟ (އޭ  ) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

ގެ ހެކިބަްސ ވަންހަނާުކރި މީހަކަްށވުރެ ވަީކްނ  الّلهއަދި ތިމާެގ އަތުގަިއވާ  ؟ެހއްޔެވެ  الّلهުނވަތަ  ހެއްޔެވެ؟
. (ެއހެީނ އެމީހުްނ  ންާނިއ  يهودى يعىنއަނިޔާވެރިކަންބޮީޑ ފަެހ ކާުކހެއްެޔވެ؟ އެއަށްުވރެބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ ނުވެެއވެ

. އިސްވެދިޔަ ބޭޭބކަލުންނީ އިންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ نصارى ެގ ންކަން އެއީ އެީމހުންގެ ފޮތްތަކު  مسلمނެެއވެ
.) އަިދ ކަލޭމެން ިތޔަކުާރ ކަންތައްތަާކއިމެދު  معلومات .  َغاِفلُ  الّلهންނެވެ  ެވވޮޑިގެން ނުެވއެވެ

. އެބޭަކލުްނ ުކރެއްިވ  )141(  َجَزاءއެްއގެ ުފރިހަަމ  عملފަހެ އެބޭބޭަކލުންީނ ވޭތިެވގޮސްފައިާވ ބައެެކވެ
. އަިދ ަކލޭމެންކުރިކަމެްއެގ ފުރިހަަމ  . އަދި އެބޭކަލުްނ  َجَزاءއެބޭކަލުންނަށްވެެއވެ ކަލޭމެނަްށ ހުންނަުހއްޓެވެ

.  ކުރިކަންކަމާމެދު ަކލޭމެނާ ސުާވލު ނުެވވޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ޭَجاِهلބުއްދިހަމަނުޖެހ .  މީހުްނ ނިަކންހުރެ ބުނާނެެއވެ    =  މީސްތަކުންެގ

.  ތެރެއިން   = އެމީހުްނ އަނބުުރވައިީލ ކޮްނެއއްޗެްއ ހެްއޔެވެ؟       =  َلةއެީމހުންެގ  ِقبـْ

.  އިން        =  َلةޭއގެމަތީގަިއ އެމީހުންީވ / އެީމހުން ެއ . ِقبـْ  އަށް ނަމާދުުކރި  = 

  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      = މިލްކުެވ ފަރާތް (މުޅިދުނިޔެ َمْغِربُ ފަރާތާއި  َمْشِرق (

. އަެށވެ  الّلهެވގެންވަނީ  َخاصّ         =  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ

.  މަގުދައްކަވަެއވެ        = .  ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގަށް    = .  އެފަދައިންނެވެ
    = .  ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނލެއްވީ    =  ُأّمةވެިރ  َعْدل .  ެއއްކަމުގައި   

= .  ކަލޭމެންވުމަށްަޓކައެވެ       = .   ީމސްތަކުންގެ މައްޗަށްާވ ހެކިެވރިންކަމުގައި   

  =  َرُسولއަިދ .  ާއވުމަށްޓަކައެވެ   =  ނޑައެޅިގެންާވ ހެކިެވިރ ކަލޭމެްނގެ ަމއްޗަްށ ކަ

.  ބޭކަލަކުކަމުގައި       =  ެَلةއަދި ތިމަންރަްސކަލާނގ . ِقبـْ  ނުަލއްވަެއވެ       

َلةކަލޭގެފާނު ެއ = َلةއެއްގެމަީތގައި އެވީ، / (ެއ  ِقبـْ   ާއ ދިމާއަށް އަޅުކަންުކރެއްިވ) ِقبـْ   

.ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން =  އެންގެވުމަށްމެނުވީ     =  ވަީނ  تـََبعَ އާއި  َرُسول

.  ކާކުކަން          =  / އެމީާހެގ ދެފުންނާބުގެމައްޗަްށ ފުރޮޅިގެންދާމީހުންގެެތރެއިްނ

.  ފުރަގަސްދޭމީހުންެގ ތެެރއިން     = .  އަިދ އެކަްނވިޔަސް  = .   ަވރަށްބޮުޑކަމެއްކަމުގައި

         = الّله .  އެބަޔަކަށް ތެދުމަގުދެްއކެވި ބައެއްގެަމއްޗަށް މެނުވީ      އަިދ

. الّله  ވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ     = .   ކަލޭމެންެގ އަޅުކަންގެްއލެނި ކުރަްއވާނޭކަލަުކކަމުގައި

    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  އީ މީސްތަކުންނަށް     =  ނޑައެޅިގެން ނުހަުނ ކަ

. رمحةއޯގާވަންތަ   ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެ         =  ޭެއވެ الّله َرُسول(އ! (

.ހަމަކަށަވަރުންަކލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު   ބައެއްފަަހރު އަނބުރުްއވާތީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެކެވޮޑިގަންނަވަެމވެ  
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  = ްއުޑާދިމާލަށ !       = ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާުނ

. . / ދިމާކުރައްާވހުށީމެވެ   އަނބުރުއްާވހުށީމެވެ   =  ެَلةއ އަކަށް ަކލޭގެފާުނ  ِقبـْ

َلةރުހިވަޑައިގަންަނވާނޭ  . ِقبـْ  އަކަށް      = ެފަެހ ކަލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު އަނބުރުްއވާށެވ !  

      =  ُاحلََْرام َمْسِجد .  އާއި ދިމާޔަށް        .  އަދި ަކލޭމެންވީ ކޮންމެތަނެއްަގއި
       = ެކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ މޫނުތައް ދިމާުކރާށެވ !   ާާއިއ  احلََْرام َمْسِجدُ ( އަށްއެދިމ

 ދިމާޔަށް)        = ) ްَنَصاَرىންާނ  يـَُهوِدىއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ފޮތްދެވުނުމީހުނ (  އިން

   = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ  ކަ    = ީކަން /  َحقّ ހަމަކަށަވަރުން ެއއ

. َحقُّ އަްށ ުކރިމަތިލުމީ  احلََْرام َمْسِجدُ    ކަން   = ެحضرةގެ  َربّ އެމީހުންގ .  ން      = 

. َغاِفلُ އީ  الّلهއަދި   ވެވޮޑިގެންާވކަލަކުކަުމގައި ނުެވއެވެ     = އެމީހުން އެުކާރ

.  ކަންތައްތަކާއިމެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެމީހުންަނކީ އެއީ  َجاِهلމީސްތަކުންގެތެރެއިން ބުއްދިހަމަ ނުޖެޭހ  )142(  يهودىމީުހން ނިކަންހުރެ ބުނާނެއެވެ

. މި  ُمَناِفقُ ންނާއި  . އެމީހުން ބުނާނެެއވެ َلةށް ނަމާދުކުރަމުން އައި އައަާކއި ދިމާ قبلةންގެމީުހން އެ  ُمؤمنންނެވެ  ِقبـْ
) ެއހެންދިމާ – اْلَمْقِدس بـَْيتُ ( –އިން   ؟ކަްށ އެމީހުން އަނުބރުވަިއލީ ކޮންެއއްޗެއް ާބވައެވެ އައިން

ަފރާާތިއ  َمْشِرق !ގެފާނެ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ حمّمدެއ އަންގަވަީނ އޭ  الّلهއި ގަ َجوابޭއގެ  ؟ކިއެއްވެގެންާބވައެވެ 
.  ِمْلكއަެށެވ. އެބަހީ މުޅިދުނިޔެވެްސ ެއއީ ެއކަލާނެގ  الّلهެވގެންވަީނ ހަމަ  َخاصّ ވެ  ِمْلكُ ފަރާތްވެްސ  َمْغِرب އެވެ

 .  !ންނޭވެ  مؤمنއޭ  )143(އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަަޅކަށް އެކަލާނގެ ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގު ދައްަކވައެވެ
.  أّمةެވރި  َعْدلކަލޭމެންނަކީ   عليه اللذه صّلى حمّمد: يعىنއެްއ ކަމުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެއްީވ އެފަދައިންނެވެ

ދެްއވައި އެންމެ މާްތ  توفيقއަްށ ކަލޭމެނަށް  قبلةގެާފނުގެ  إبراهيمގެ ީމހުންކަމުގަިއ ކަލޭމެންަލއްވަިއ  أّمةގެ  وسّلم
އެްއކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  أّمةެވރި  عدلކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ލެއްިވ ފަދައިްނ  أّمة

. އަދި ތަކަްށ  أّمةދުަވހުން އެންމެހަިއ  قيامةކަލޭމެން ލެއްީވ    َرُسولހެކިޭދނޭ ބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭމެންވުމަށްޓަަކއެވެ
. އަދި ކަލޭމެްނ ކުރިްނ ުކރިމަތިީލ އާ   قبلةެއީއ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ހެކިދެްއވާނޭ ބޭަކލަުކ ކަމުަގއި ވުމަށްޓަކައެވެ

ވާމީހުްނ  تـََبعَ ާއ އާިއ  َرُسولއަށް ުކރިމަތިލުމަށް އެންގެީވ ކަލޭމެންގެ ެތރެއިން  احلرام مسجدބަދަލުކުރަްއވައި 
. އަިދ  އެބަޔަކަްށ  الّلهައކީ  مسألةބަަދލުކުރެްއވުމުެގ  ِقبلةތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވާކަްނ އެންެގވުމަށެވެ

. ައދި ކަލޭމެންގެ ނަމާދާ އަޅުކަން ގެްއލެނިކުަރްއާވ  ތެދުމަގުދެއްކެވި ބަޔަކަށްމެުނވީ ބޮޑުވެގެންާވ ކަމެކެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ  لّلهاކަލަކުކަމުގަިއ  ެލއްވުން ބޮޑުެވގެްނާވ  رمحةއީ މީސްތަުކންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންަތ  الّلهނުވެެއވެ
 . ) ހަމަކަށަަވރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުޅު ބައެއްަފހަުރ އުާޑ ދިމާޔަްށ !ެއވެ الّله َرسول(ޭއ  )144(ކަލާނގެއެވެ

. ަފެހ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު ރުިހވަޑައިގަންނަާވ އަނބުރުއްވާީތ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދކެވޮޑިގަންނަވަމެ َلةވެ  ِقبـْ
. ފަެހ ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު  އާިއ  احلرام مسجدއަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭގެފާުނ އަނބުރުްއވާހުށީމެވެ

އަިދ  !ުކރިމަތިލާށެވެށް އައަދި ަކލޭމެން ވީ ކޮންމެތަނެއްަގިއވެސް ނަމާދުކުރާިއރު އެދިމާ !އަނބުރުއްވާެށވެ އަށްދިމާ
ތެދުކަްނ ރަނގަޅަްށ  حقّ ްނ އައިސްފަިއވާ  حضرةގެ  َربّ ންނަްށ އެީއ ހަމަ އެމީހުންގެ  ِكَتابُ  أْهلހަމަކަށަވަރުން 

. އަިދ އެމީހުްނ ކުރަމުންދާ ކަންތަކާއިމެދު   ނުވެެއެވ. تعاىل الّلهވެވޮޑިގެންވާ ކަލަުކ ކަމުގަިއ  َغاِفُلއެނގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = . ނޑައެޅިގެން ކަލޭގެފާނު ގެންެނވިަޔސް    އަދި ކަ    = َنَصارىންނާއި  يَهودى 

 އިންގެ ގާތަށް      =  دليلހުރިާހ .  އެއް        =  َلةއެމީހުން ަކލޭގެފާނުންެގ  تـََبعَ އާއި  ِقبـْ

. ނުވާނެއެވެ      =  تـََبعَ އަިދ ަކލޭގެފާނަކީވެްސ .  ާވނޭ ބޭކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެެއވެ  =  އެމީހުންެގ

َلة . ِقبـْ   އާއި     =  ްتـََبعَ އަދި އޭެގ އެއްަބޔަކުެވސ .  ވާނޭ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ    = 
َلةއަނެއްބައެއްެގ  . ِقبـْ  އާއި      =  تـََبعَ އަދި ކަލޭގެފާުނ .  =ވެވަޑައިގެންފިއްޔާ   ެَهَوى އެމީހުންގ

.އާއި /  نفس   އެމީހުންގެ އަިމއްލަ އެދުމާއި       .   ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިަތކެއްޗަށްފަހު

   = ގެ ِعْلم ) . .) وحىތެރެއިން  ގެތެެރއިން    = .  އެހެްނކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފަނުވާހުށީ
        = . ނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެިރންގެތެރެއިންނެވެ   ކަ      = 

(. . (ދަްނނައެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބަޔަކަްށ ފޮތްދެއްވި މީސްތަކުން    ) .  مسلمއެމީހުން އެކަން ދަނެއެވެ

. ނުވަަތ  حّق قبلةއެީއ  قبلةންގެ  .) حقّ ކަން އެީއ ހަމަ  َرسولގެފާނުެގ  حمّمدކަން ދަެނއެވެ  ކަްނ ދަނެއެވެ  

      = .  އެމީހުން އެމީހުންެގ ދަރިްނ ދަންނަަފދައިން     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

.  އެމީހުންގެތެރެއިްނ އެއްބަަޔކު         حقّ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ .  ވަންހަނާކުރަނީެއވެ  

    = .   އެމީހުްނ ދެނެތިބިހާލު     =  ّحضرةގެ  َربّ އެވަނީ ކަޭލގެފާނުންގެ  حق .  ންނެވެ
  =!   ފަހެ އެއްގޮަތކަށްވެސް ަކލޭގެފާނުވެވަަޑއިނުގަންނަވާށެވެ      = 

.   ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިން      =  ކޮންމެ ދީނެއްގެ ބަޔަކަށްވެްސ) . ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް ދިމާއެއްވެެއވެ

(.   ކުރިމަތިލާެނ ވަކިދިމާެލއްވެެއވެ    = .  އެއީ އެބަޔަުކ ކުރިމަިތލާ ދިމާެއވެ         =  ފަެހ

!   ކަލޭމެން ހެޮޔކަންތައްތަކަށް ައވަސްެވ ވާދަކުރާެށވެ   =  ީވ ( ކަލޭމެން (ަމރުވެފައި

.    ކޮންމެތަނަކުންވެސް    = ަކލޭމެން އެންމެްނ ގެންނަަވއި  ِقَيامة( الّله (  َمجَعَ ދުވަހުން

. . الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން  =   ކުރައްވާނެެއވެ  . ވޮޑިގެންވެއެވެ        

=.   ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެްނވާ ކަލަުކަކމުގައި     =  އަދި ކަލޭގެފާުނ
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.  ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެތަނެްއގައި    =  / ! ފަހެ ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު އަނބުުރއްވާށެވެ

 !  ދިމާކުރައްވާށެވެ           = مسجد احلرام .  އާއި ދިމާޔަށް     =  އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ

. يَِقْني ކަްނ  َحقُّ އެއީ  . حضرةގެ  َربّ ކަލޭގެފާނުންެގ  =   ެއވެ   ން       =  ިالّله تعاىلއަދ  

. َغاِفل  ވެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި ނުެވއެވެ        =.    ކަލޭމެން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!)  َرسول الّله(އޭ  )145(( އެއް ގެންނެވިޔަްސ  دليلއިންގެގާތަށް ކަޭލގެފާނު ކޮންމެފަދަ  َنَصارىންނާއި  يهودىއެވެ

. އަިދ ކަލޭގެފާނަކީެވސް އެމީހުންެގ  تبعއާއި  قبلةއެމީހުން ކަޭލގެފާނުންގެ  ވާޭނ  تبعއާއި  قبلةނުވާނެއެވެ

. އަދި ޭއގެ އެއްބަަޔކުވެސް އަެނއްަބއެއްގެ  . އަދި ވާނޭ ކަމުގައި ނު تبعއާއި  قبلةބޭކަލަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ  ِعْلمވެެއވެ

 َهَوى نفسއަށްފަހު އެތަކެތި ދޫކޮށް އެމީސްމީހުންގެ  معلوماتގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑަިއގެންނެވި  وحىއާއި 

.  تبعއާއި ަކލޭގެފާުނ  ނޑައެޅިގެން އަިނޔާވެރިްނގެތެރެއިންެނވެ ވެވަޑައިގެންފިްއޔާ ދެްނ އޭރުްނ ަކލޭގެާފނު ވާހުީށ ކަ

.) قبلة  حقّ އަީކ ހަމަ  قبلةދެްއވި (ކަލޭގެފާނަށް މި  އެވެ

. ( َحقّ އިްނ އެީމހުން އެމީހުންެގ ދަރިްނ ދަންަނފަދައިން އެީއ  َنَصارىންނާއި  يهودى )146(  مؤمنކަްނ ދަންނާނެއެވެ

. ނުވަތަ  مسجد احلرامއަކީ  قبلةންގެ  ) ދަންނާނެއެވެ ކަމެއްކަން  رسول حقّ ކަމަކީ ހަމަ  رسولގެާފނުންގެ  حمّمدކަން

. އެއީ އެމީހުންގެ ފޮތްތަކުންނާއި އިސްވެދިޔަ  . އަދި އެހެނެއްކަމަުކ  رسولދަންނާނެއެވެ ންގެ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ

.  حقّ އެ  حالއެމީހުންކުެރ އެއްބަޔަުކ ރަނގަޅަށް ދެނެތިބި   ވަންަހނާކޮށް ފޮރުވަނީެއވެ

! ަކލޭގެފާނުންެގ  َرسول الّلهއޭ  )147( . ( حقّ ފަިއ ެއވަނީ ހަަމ ްނ އަިއސް حضرةެގ  َربّ އެވެ ައީކ  قبلةންެގ  مؤمنއެވެ

.  مسجد احلرامހަމަ  .) ފަެހ ކަޭލގެފާނު ޝައްުކކުރާމީހުްނގެ ތެރެއިން ނުާވހުށިކަމެވެ  އެވެ

. ެއއީ އެބަޔަުކ އަޅުކަންކުާރއިުރ  خاصّ އެއްގެ ބަަޔކަށްވެސް ވަކިދިމާއެއް  دينންމެ ކޮއަދި  )148( ވެގެންވެއެވެ

. ދި قبلةކުރިމަތިލާ  ! ަކލޭެމްނ އެވެ . ފަހެ އެހެންެވ ހެޔޮކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ވާދަކޮށް އަވަސްެވގަންނާށެވެ މާެއވެ

.  َمجَعَ ކަލޭމެން އެންމެން އެްއކުރަްއވާ  الّله تعاىلދުވަހުން  قبامةކޮންމެތާކު މަރުވެ ވަޅުލެވިފައިިވޔަސް  ކުރަްއވާހުއްެޓވެ

.  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ   އީ ކޮންމެކަެމއްގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަްނތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

) ަކލޭގެފާނު ނުކުެމވަޑައިގެންނެިވ ޮކންމެތާކުވެސް އަދި ކޮންމެތާކު ހުންނެިވޔަްސ !ެއވެ الّله َرُسول(އޭ  )149(

َلةނަމާދުކުރައްވާިއރު  ެއއީ ހަމަކަށަވަރުްނ  !ވެއަްށ ަކޭލގެފާނު ުކރިމަތިފުޅުލައްވާށެ اَحلَرام َمْسِجدُ އަކަށް  ِقبـْ

. އަދި ކަލޭމެން ުކރާކަންތަކާއިމެދު  حقّ ން ައއިސްފައިާވ  حضرةެގ  َربّ ކަލޭގެފާނުގެ   تعاىل الّلهކަން ަކށަވަރެވެ

. َغاِفل  ވެވޮޑިގެްނ ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = .  އަދި ކަލޭގެފާނު ނުކުމެވަޑަިއެގންވި ކޮންމެތަނެއްގައި     = ފަެހ

 ! ! ދިމާކުަރއްވާށެވެ   ކަލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު އަނުބރުއްވާށެވެ          = އާިއ  مسجد احلرام

 ދިމާޔަށް.     = .  އަދި ަކލޭމެންވީ ކޮންމެތަނެއްގައިވެސް     =  ފަހެ ަކލޭމެްނެގ

 ! ! / ދިމާުކރާށެވެ  މޫނުތައް އަނބުރާށެވެ    =.  އެދިމާއަށް        

=. . دليلއެްއ /  ُحجَّةއެއްވެްސ  =  މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ނުވުމަށްޓަކަެއވެ    އެއް

     = .   އެމީހުްނގެތެރެއިްނ އަނިާޔވެިރވީމީހުން މެނުވީ  =  ްُمْؤِمنُ ( ފަެހ ކަލޭމެނ 

 ! ) އެމީހުނަށް ބިުރވެތިނުވާށެވެ  ން   = !  އަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ިބރުވެިތވާށެވެ
         = ިنعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އަދ .  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ުފރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ   

     =.  އަދި ކަލޭމެނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަަކެއވެ        =  ކަލޭމެންގެތެެރއަްށ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވިފަދައިންނެވެ   =  ެَرُسولކަލޭމެންކުރ .  ބޭކަލަކު    = 

.  އެބޭކަލަުކ ަކލޭމެންނަށް ިކޔަވައިދެްއވާ   = .  ތިަމންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައް  =  އަިދ

. طَاِهرއެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެން   ކޮށްދެއްވައި       =  އަދި ކަލޭމެންނަށް އެކަޭލގެފާުނ

.  ފޮތްކިޔަވައިދެއްވާ   =  ިُسنَّةއާއި /  حكمةއަދ .  އާއި   =  އަދި އެކަލޭގެފާނު ަކލޭމެންނަްށ

.     އުގަންނަވައިދެްއވާ    =.   ކަލޭމެން ދަންނަކަމުގައި ނުވާތަކެތި    =  ަފެހ

!  ِذكرކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަނދާންކުރާށެެވ! /   ކުާރށެވެ   =  އޭރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  ކަލޭމެން ހަނދުމަުކރައްާވ ވޮޑިގަންަނވާހުށީމެވެ    = ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަލޭމެްނ ކަ

!  شكرތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް    ކުރާށެވެ   = އަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެައްށ

 !   ކާފަރުނުވާށެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަްށ  َمْسِجُد اَحلَرامއަދި ަކލޭގެފާނު ނުކުެމވަޑައިގެްނ ހުންނެިވ ކޮންމެތަނެއްަގއިެވސް ނަމާދުފުޅު ކުަރއްވަންާޏ  )150(
! އަދި އޭ  ! ަކލޭމެންވީ ޮކންމެތަނެއްގައިވެސް ަކލޭމެން ނަމާދުކުާރއިރު އެދިާމައްށ  مؤمنކުރިމަތިފުޅުލައްވާށެވެ ންނޭވެ

! އެީއ އެްއވެސް ބަޔަ . ( ُحجَّةކަްށ ަކލޭމެންގެމައްޗަށް ކުރިމަތިލާށެވެ ންގެމީުހްނ  يهودىދެއްކެން ނޯންނާނެގޮތުންނެވެ
. އެކަމަުކ  أصحابގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ  حمّمدބުނަނީ  ން އެުއޅެނީ އަހުރެމެންނާ ތަފާތު ދީނެއްގައެވެ

َلةނަމާދުކުރަނީ ައހުރެމެންެގ  . ިމ  ِقبـْ . އެހެންެވ  َجَدلެގ މަތިން ެއމީހުން  ُحجَّةއަެށވެ  الّله تعاىل مؤمنކުާރކަމުގައިިވއެވެ
. މިާހރު ދެން އެމީހުންނަކަށް އެގޮތަްށ ދިމާކުރުމުގެ އެއްވެްސ  ةންގެ ކިބައިްނ ެއއުނދަގޫ ފިްއލަވައިދެްއވީއެވެ  ُحجَّ

. އެމީހުންނަކީ  .) އެމީހުންގެެތރެއިން އަނިާޔވެރިެވގެންވާ މީަހކު މެނުވީއެވެ މީހުންނެެވ. ވަންހަިއގެ  قريشއެއްނެތެވެ
! އަިދ ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ކަލޭމެްނ ބިރުގަންނާށެެވ! އަދި   قبلةފަހެ ަކލޭމެން އެީމހުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ

. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ތެދުަމުގ  نعمةބަދަލުކުރެްއވީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ  ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ފުރިހަމަުކރެްއވުމަށެވެ
 .  ލިބުމުގެ ގޮތުންނެވެ

. (އެީއވެްސ  َرُسولއެއީ ަކލޭމެންގެ ެތރެއިން  )151( ބޭކަލަުކ ކަލޭމެްނގެެތރެއަށް ފޮނުްއވިފަދައިންނެވެ
.) އަދި އެޭބކަލަުކ  نعمةކަލޭމެންގެމައްޗަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ  ފުރިހަމަ ުކރެއްވުމުގެ ެތރެއިން ވާކަމެކެވެ

ރުކާިއ އަިދ ހަޑިހުުތރު އެންމެހަިއ ކަމަުކްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ަކލޭމެންނަށް ިކޔަވައިދެްއވަިއ  ޝި 
އުގަންނަވައިެދއްވަިއ  ُسّنةއާއި މާތްެވގެންާވ  قرآنުކރައްވަިއ އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެންނަްށ ީކރިތި  طَاِهرކަލޭމެން 

. އަދިވެސް ަކލޭމެން ދަންނަކަމުގަިއ ނުވާ އެތައްކަމެްއ އެަކލޭގެާފނު ކަލޭމެންނަށް ުއގަންނަވަިއ ދެއްވުމަ  ށެވެ

! އޭރުްނ  ِذكرފަހެ ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހަނދާންކޮށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް  )152( ކުރާށެވެ
. އަދި ަކލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް   شكرތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޭަލމެްނ ހަނދުމަކުަރއްވާވޮޑިގެްނވާހުީށމެވެ

! އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ަކލޭމެން ކާފަރުނު   ވާށެެވ!ކުރާށެވެ

 * ! ނޑަކަށް މިހާތަނަށް މިވަނީ  َسيـَُقول السَُّفَهاءދަންނައެވެ ْقِدسމިތަނުން ފެށިގެންވާ ގާތްގަ
َ
އަްށ  َمْسِجُد اَحلَرامން  بـَْيُت امل

َلة . އެކަންހިނގީ  ِقبـْ .  هجرةބަދަލުކުރެްއވުމުެގ ާވަހކައެވެ عليه َرُسول الّله صّلى الّله އިންދެވަނައަހަުރގަިއ ކަމުަގއިވެއެވެ
ْقِدسމަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިަފހުން  ،وسّلم

َ
 ސަތާރަ  ނުވަތަ ސޯޅައާ ދިމާއަށް ނަމާދުފުުޅކުރެއްވީ  بـَْيُت امل

. އޭގެފަހުްނ  ާއިއ ދިމާއަްށ ުކރިމަތިލެްއވުމަްށ  – َمْسِجُد اَحلَرامއެަބހީ  –އާިއ ދިމާއަްށ  كعبة الّلهމަސްދުވަހުއެވެ
َلةންގެ  مسلمފެށިގެން އަމުރުފުޅު އައުމުން އެވަގުތުްނ  .  َمْسِجُد اَحلَرامގެ  مّكةއެއްކަމުގަިއ  ِقبـْ ވެގެން ދިޔައީެއވެ

. އަދި  عصرއެދިމާއަށް އެންމެފުރަތަމަ ކުރެްއވި ނަމާދެއްކަުމގައިވަީނ  َلةނަމާދެވެ މިގޮތަށް ބަދަލުުކރެއްވުމުެގ  ِقبـْ
. އެީއ  آيةެއވަނީ  ِحكمةސަބަބުންވެސް،އަދި އޭެގ  ވާމީހުންާނ ނުވާމީހުްނ  تـََبعَ އާ އަްށ  َرُسولގަިއ އަންަގވާފަެއވެ

. މިކަމާ ބެޭހ ދިގުާވހަކަތައް  . އެވާަހކަތައް މިޮފާތ  تفسريފޮތްތަކާއި  ِسريةބެއްލެވުމަށެވެ ފޮތްތަކުގައިވެސްވެެއވެ
.  އެކަށީގެންނުވާތީ ިމވަރުން ުފއްދައިލީެއވެ
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   ަތުރަޖމާ    

     = ޭއ  !  އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ     = !ކަލޭމެން ވާގިއެދޭށެެވ    

   = ްކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުނ       =  ްالّلهަހމަކަށަވަރުނ .  ވޮޑިގެންވަނީ      

= . !  =   ކެތްތެރިންނާއި އެކުގަެއވެ  އަދި ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ    =   ُقَـُتل 

.    ވެވޭމީހުންނާމެދު  = الّله . . =   ގެމަގުގައި  މަރުވެފަިއވާ ބައެެކވެ      =  އަިދ

.ކިއެްއ ހެއްެޔެވ އެީއ   ިދރިތިބި ަބއެކެވެ        = އަދި އެހެނެްއކަމަުކ ކަލޭމެންނަކަްށ

.  ނޭނގޭނެއެވެ    = ްإمتحانއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭމެނ .  ކުރާހުށީެމވެ   

  = .  ބިރުވެތިކަުމގެ ބަެއއްކަންކަމުން  = .  ަބނޑުހައިހޫނުކަމުގެގޮތުންނާއި     

. އަދި=   މުދާ މަދުކުރެއްވުމުގެގޮތުންނާއި   .  އަދި މީހުންނާއި     =  އަދި ގަްސގަާހގެހީ ނަީތާޖ

. ) މަދުކުެރއްވުމުންނާއި  (މަތިވަރު      = َخَرب އަދި ކެތްތެރިންނަށް އުާފވެރިކަމުެގ  ! ދެއްވާށެވެ

  =  ެއެމީހުންަނކީ / އ .  ކެތްތެރިންނަކީ       =  ެއްއ  ُمِصْيَبةއެމީހުންނަްށ

.  ޖެހިއްޖެއްޔާ  = .  އެމީހުންނަކީ ބުނާމީހުންނެވެ    = ްالّلهވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެނ  / . އަށެވެ

. الّلهއަހުރެމެންނީ    ގެ ިމލްކެވެ       =  ُرُجوعއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން އެނބުިރ 

. حضرةވާނީވެސް ހަަމއެކަލާނގެ   އަށެވެ    = (!ެދަންނައެވ) ްއެމީުހނ     =  އެމީހުންެގ

. صلواتމައްޗަށްހުީރ  . / ފާފަފުއްސެވުމެވެ .حضرةެގ  َربّ އެމީހުްނގެ  =   ެއވެ  ން    =   رمحةއަިދ 

.  އާއި     = . ނޑައެޅިގެން އެމީުހން އެއީ  އަިދ ކަ     = ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ

 .   މީހުންނެވެ           َمْرَوةަފުރބަދަޔާއި  َصَفاހަމަކަށަވަރުްނ .   ފަރުބަދަވަނީ      ެގ  الّله
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. /  ِشَعار . عالمةެގ  دينގެ  الّلهތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ  ތަކުގެތެރެިއންނެވެ       =  ްَحجُّ ފަހެ ގެފުޅަށ 

 / . .އަްށ  َحجّ ވެއްޖެމީހާ   ދިޔަމީހާ    =  ަُعْمَرةނުަވތ .    ވެއްޖެމީހާ   =  ފަެހ

.   އޭނާގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ    = .   އެދެތާ ދެމެދު ހިނގުމަކުން   =  އަިދ

.)ވެއްޖެމީހާ  ُعْمَرة َحجُّ ެގގޮތުގަިއ  ُسنَّةހެޔޮގޮތުން   (ދަންނަެއވެ     =  ްالّلهފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ .  އީ   

  =شكر .   ވެރިވެވޮޑިގަންަނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ކެތްތެރިކަމާއި ަނމާދުން ކަޭލެމން  )153(( ! (އޭ އީމާންވެްއޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުަގިއ  الّلهވާގިއެދޭށެވެ
! އެހެީނ ކަންކަމުގެމައްޗަްށ  .  الّلهން ކެތްކުރުމީ  قواعدހުރުމަށް ާވގިއެދޭށެވެ ެގ ރުިހވޮޑިގަތުން ލިބޭނެކަމެކެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ކެތްތެ حضرةެގ  الّلهނަމާދުކުރުމުން  ރިންާނއެުކ ްނ ތިމާމެންެގ ބޭނުންތައް ުފއްުދން ގާތްެވގެންވެެއވެ
.  الّله  ގެ ފުރިހަމަ ރުިހވޮޑިގަތުންވެއެވެ

ގަިއ ަމރުވެދިޔަބައެްއ ކަުމަގިއ  حقيقةގެމަުގގަިއ ހަނުގރާމަކޮްށ މަރުެވގެންދިޔަ ީމހުންނަކީ  الّلهއަދި  )154(
! އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންނަީކ ެއމީހުންގެ  . އަިދ  حضرةެގ  ربّ ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ ަގއި ިދރިތިބި ަބއެކެވެ

 . .  إحساسކަލޭމެންނަށް އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެކަމެއްނޭނގޭެނއެވެ  ނުވާނެއެވެ

ނޑުހައިހޫނުކަން ދިމާުކރެއްވުމުންނާއި ުމާދ  )155( ބިރުވެރިކަުމގެ ކަންކަން ދިމާކުެރއްވުމުންނާއި ބަ
މަދުކުރެއްވުމުންާނ އަިދ މީހުން މަދުުކރެްއވުމުންނާއި އަދި ގަްސގަހާެގހީގެމަތިަވރު މަދުުކރެއްވުމުންނާިއ މިަފަދ 

. ުކރަ إمتحانއެންމެހައި ކަންކަމުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ  . އީމާންކަްނ ޓެސްޓް ކުރަްއވާ ހުށީމެވެ އްވާހުށީެމވެ
 ދެއްވާށެެވ!  خربމިފަދަ ކަންކަން ދިމާވާަވގުތު ފުިރހަމަގޮތުގަިއ ކެތްތެިރވާމީހުްނނަށް އުފާވެރިކަުމގެ 

ނޑެއް ދިމާވާވަގުތު  ُمِصْيَبةދެންފަހެ މިބުނާ ކެތްތެރިންނަކީ އެމީހުންނަށް  )156(  الّلهއެއް އަިދ ނޭދެވޭ ކަންތައްގަ
. ެއ  ُرُجوعން ވާގިއެދި އެފަރާތަްށ  حضرةގެ  الّله" މިފަދައިން ކިޔާ إنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَيِه َراِجُعونހަނދާންކޮށް " ވާމީހުންނެވެ

. އަިދ އަުހރެމެން އެނބުިރ  ِمْلكގެ  الّلهގެ މާނައީ "ައހުރެމެންީނ  ِعَباَرة ވުންވެްސވަނީ ހަމަ އެަކލާނެގ  ُرُجوعއެެކވެ
. އަށެ حضرة ." މިއެވެ  ވެ

. އެފަދަމީހުންނަށް އެމީހުންގެ  )157(  رمحةްނ ފާފަފުއްސެވުާމ  حضرةެގ  َربّ މިފަދަ ސިފަހުިރ މާތްމީހުްނ ދަންނައެވެ
. ނޑައެޅިގެން ތެދުމަގުގަިއ ވާމީހުންނެވެ . އަިދ އެމީހުންނަކީ ކަ  ލެއްވުންެވއެވެ

)  َحَرمގެ  مّكةހަމަކަށަވަރުން ( )158( ގެ  دينގެ  الّلهފަރުބަދައާއި ދެފަރުބަދައަކީ  َمْرَوةފަރުބަދައާއި  َصَفاކައިރީގައިވާ
. ފަހެ ގެފުަޅށްގޮސް  عالمة ވުމަށްދާމީހާ އެދެމެދު  ُعْمَرةވާމީހާ ނުވަތަ  حجّ ތަކުގެތެރެއިން ހިެމނިގެންވާ ދެަފރުބަދައެވެ
ނޑައެޅިގެންވާ  –ކުރުމަކީ  َسْعيُ  . (އެެދމެުދ ން ހިނގުމަކީ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކުެށއްއޮތްކަމެްއ ނޫ قواعدކަ ނެވެ

.) އަދި  واجبގެ  ُعْمرة َحجُّ ހިނގުމަކީ   ُعْمرة َحجُّ ގެގޮތުްނ  ُسنَّةފިޔަވައި  فرض َحجّ ގެތެރެއިން ވާކަމެކެވެ
. ފަެހ ހަމަކަށަަވުރން   شكرތަކަްށ  َعملީއ އަޅުތަކުންެގ ހެޮޔ  الّلهކުރިމީހާއަށްެވސް ހެވާިއ ދަރުަމހުއްޓެވެ

. عملވެރިވެވޮިޑގަންނަވާ އަިދ އެމީހުންެގ   ތަކުގެ ހެޔޮނުބައި ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .  ހަމަކަަށވަރުްނ ވަންހަނާުކރާމީހުން / ސިއްރުުކރާމީހުން      =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   ބާވައިލެްއވިތަކެތި     =  دليلބަޔާންވެގެންާވ .  ގެެތރެއިން   = .   އަދި ތެދުމަާގއި    

    = ެކޮށްދެއްވުމަށްފަހު. بـََيانމީސްތަކުންނަށް އެތަކެތި ތިމަންރަސްކަލާނގ       =) ިتوراةފޮތުގައ 

.) قرآنއާިއ އަދި  إجنيلއާއި    ގައިވެސް    = .  އެމީހުްނ ދަންނައެވެ     = އެމީހުންނަްށ  الّله تعاىل

. َلْعَنة  ލައްވާނެެއވެ       = ިއެީމހުންނަީކ އެީއ  َلْعَنةދޭމީހުންވެސް،  َلْعَنةއަދ) .  مالئكةދޭނެެއވެ

.) ބޭކަލުންނާ    އެންމެހަިއ މީސްތަކުންނެވެ  = توبة .  ވީ މީސްަތކުން ފިަޔވައި    

. بـََيانކޮްށ އަދި  إصالحއަދި އެީމހުން  =  ކޮށްދީ    =.  ފަހެ އެމީހުްނ ދަންނައެވެ    =  

. توبةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް   ލަްއވާހުށީމެވެ         = އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެީއ

. رمحةލައްާވ  توبةގިނަގިނައިން     ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ  =  ހަމަކަށަވަރުން ކާފަުރވެްއެޖ

.  މީސްތަކުން  .  އަދި އެމީހުން މަރުވި    = ާحال.ެއމީހުން ކާފަރުން ކަމުަގއި ވެގެްނވ     = 

.  އެމީހުން ދަންނައެވެ      = َلْعَنةގެ  الّلهއެމީހުންގެމައްަޗށް ހުީރ .  އެވެ     =  އަިދ

.  މަލާއިކަްތ ބޭކަލުންނާއި        =.  އަދި އެްނމެހައި މީސްތަކުންނާއި      =  އެމީހުްނ

. َلْعَنةއެ     ގައި ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ  = .  އެމީހުންގެ ކިބައިން ުލއިނުވެވޭނެެއވެ   = َعَذاب. 

      = ިއަދ.  ތަންވަޅުލިބޭނެބަޔަކުކަމުގައިވެސް އެމީހުން ނުެވއެވެ       ިއަދ

. إلهކަލޭމެންގެ   އަކީ    =  ެއެއްކަުއވަންތަ  إلهހަމަ އެންމ) . .) الّلهއެކެވެ   އެވެ     = 

.  حّق إلهއެކަލާނގެނޫްނ ެއހެންއެއްވެްސ   އަުކ ނުވެއެވެ       = ީވަްނަތ  َرحيمވަންަތ  رمحنއެއ

.   ކަލާނގެއެވެ            =.  ަހމަކަށަވަރުން އުޑުތަާކއި ބިންެހއްދެވުމުގަިއ ވެެއވެ
         =.  އަދި ރޭދުވާ ތަފާތު ކުެރްއވުމުގައްޔާއި  =  އަދި މޫދުގައި ދުާވ

.  އުޅަނދުފަހަރުގައްާޔއި            = .  އެތަކެތި ަކނޑުގައި ދުވާ       =  މީސްތަކުްނެގ

َفعَ   އަށް. َمنـْ       =  ިالّلهއަދ .   ބާަވއިލެްއވި ތަކެީތަގއްޔާއި   =.   އުޑުން / މަތިން  
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=.  ފެނުގެ ތެރެއިން        = . ނޑުދިރުއްވައި  ފަހެ އެއިން އެކަލާނގެ ބިްނގަ    = 

. ނޑު މަރުވެއޮތުމަށްފަހު   އެބިންގަ   =  ެفَـَرقއަދި އެބިންަމތީގައި އެކަލާނގ .   ކުރައްވައި / ަހއްދަވައި

   = /ކޮންމެ ދިރޭއެްއޗެްއ (ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާވާ އަދި ަޙރަކާްތ ުކރާ ކޮންމެދިރޭއެްއޗެްއ

(. ނޑުވެސްވަނީ ބިމުގެބަެއއްކަމުގަެއވެ  ކަ      = އަދި ަވއި އެކިފަރާތްފަރާތަްށ

.  ބަދަލުކުރެްއވުމުގައްާޔއި       =  ިއަދ. ނޑުގައްޔާއި   ކިަޔމަންކުރެއްވިފަިއވާ ވިާލގަ    

   = .  އުޑާއި ބިމާއިދެމެދު  =  ާނޑައެޅިބަޔާންވެގެންވ . دليلކަ   ވެެއވެ   

=.  ބުއްދިކޮށް ވިސްނާބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އާއި ތެދުމަުގ މީސްތަކުންނަްށ  َدليلވެގެންވާ  بـََيانހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފޮތުގައި ާބވައިެލއްވި  )159((

ކޮށް ނާންގާީމހުްނ  عامّ ކޮށްދެއްވަިއ އެންގެވުމަށްަފހު އެތަކެތި ވަންހަނާކޮްށ ސިއްރުކޮްށ މީސްތަކުންނަށް  بـََيان
. އެމީހުންނަށްުހރީ  . މިއާޔަތުްނ  َلْعَنةާއއި ަމލާއިކަތްބޭަކލުންގެ  َنةَلعْ ެގ  الّلهދަންނައެވެ  يهودىކޮށްދެއްވަީނ  بـََيانއެވެ

. އެީމުހންގެ ފޮތްތަކުަގއިާވ  َعاملِ ންގެ ބަެއްއ  ެގ ބަެއްއ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمން ކަންތައްކުިރގޮތެއްެގ ވާހަކަެއވެ
ާއ ކަާމ  نىبކުރައްަވއި އެކަޭލގެފާނީ ަފހުޒަމާނުގެ  بـََيانތަކާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ ަބއެްއ ސިފަފުޅުވެްސ  خرب

 رسولމިއެންމެހައިކަންތައް އެމީހުނަށް އެްނގެވުމަށްފަހު އެީމހުން މިކަން މީސްތަކުންނަށް ވަންހަނާކޮށް އެކަޭލގެފާނު 
. ފަހެ  ގެކަމެްއ  م دينإسالންނޫނެއްކަމަކު  يهودىކަމާއިގެން ވަޑައިގަތުމުްނ ނޭނގޭކަމަށް ހަދަިއގެން ތިބި ވާަހކައެވެ

ެގ  وعيدތިމާއަށް އެނިގހުެރ ެއކަމަކާިއ ސުާވލުވެވުމުްނ ވަންހަނާކޮްށ އޮޅުވަިއިލ ކޮންމެމީހަުކ މިއާޔަތުަގއި ިމވާ 
. އެމީހަކަްށ  .  لعنة حقّ ގެ  الّلهދަށަށްވަންނާނެއެވެ  ވެއްެޖއެވެ

ކޮށްދިންމީހުްނ  بـََيانގޮތް ކޮށް ރަނގަޅު إصالحެވ އެީމހުން ނުަބއިކުރިކަންަތއް  َتوبةއެފަދަމީހުންކުެރ  )160(
. ފަހެ އެފަދަމީހުންނަށް  . އަދި އެަކާލނގެ އެ އަްނގަަވީނ  الّله َتوبةމެނުވީއެވެ ލައްވާނެކަމުގަިއ އަންގަވާފައިެވއެވެ
.  رمحةަލއްވާ  توبةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ގިނަގިަނއިން   ލެއްވުްނ ޮބޑުވެގެންވާ ަކލާނގެކަމުަގއެވެ

އާިއ  الّلهހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީުހން އެކާފަރުކަންމަީތ މަރުވެދިޔަކަމުގައިވަންާޏ އެމީހުންނަްށ  )161(
.  لعنةބޭކަލުންނާ އަދި އެންެމހައި މީސްތަކުްނގެ  مالئكة  ހުްއޓެވެ

. އަދި އެމީހުންގެ  َعَذابގައި ނުވަތަ  َلْعَنةއެމީހުންގެ ެއ  )162( ލުއިނުެވޭވ  َعَذابކިބައިން ގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ
. އަިދ އެމީހުންނަީކ  .  ُعُذرހުއްޓެވެ  ވެރިވުމަށްޓަަކއި ެއއްވެސް ަތންވަޅެއްވެސް ލިބޭނޭބަަޔކުކަމުގަިއވެސް ުނެވއެވެ

. އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އަޅުކަންވެވުން  إلهއަކީ ހަމަެއއްކައުވަންތަ އެންމެ  إلهއަދި ކަލޭމެންގެ  )163(  حقّ އެެކވެ
. އެަކލާނގެީއ  إلهއެހެން ެއއްވެސް  .  رحيمވަންތަ  رمحنއަކު ނުެވއެވެ  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

ނޑާ ދުވާލު ތަފާތުކުރެއްވުމުގައްޔާއި، އަދި މީސްތަކުންެގ  )164( ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެވުމުގައްޔާއި، ރޭގަ
َفعَ  ނޑުގައި ދުާވ އުޅަނދުތަކުގައްޔާިއ  َمنـْ ނުޑ އުޑުން ާބވަ الّلهއަިދ  –އަށްޓަކައި ކަ އިަލއްާވ ފެނުގައްާޔއި  ބިންގަ

މަރުވެ އޮތުމަށްފަހު އެފެނުން އެަކލާނގެ ދިުރއްވަިއ އަދި ބިމުގައި އެަކލާނގެ ަހއްދަވާ ދޫުކރައްވާަފއިވާ ގިަނ 
އަދި އުޑާއި ބިާމއި ދެެމުދ  –ދިރޭތަކެތީގައްާޔއި އަދި އެިކ ދިމަދިމާލަށް ވަިއ ބަދަލުުކރެއްވުމުަގއްޔާިއ 

ެތރިކަާމިއ  قدرةެގ  الّلهހިފެހެއްެޓވިފައިާވ ިވލާތަކުގަްއޔާިއ މި އެންމެހަިއ ކަންކަމުގަިއ ކިޔަމަންކުރެއްިވ 
. ެއކަމަކު އެީއ ބުއްދިކޮްށ  عالمةކުާރ ހެކިތަކާިއ  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމެގ މައްޗަްށ  ުކާރ  فكرަތްއވާކަން ކަށަވަެރވެ

 (. . (އެހެންބަަޔކަށް މިއިން އެއްވެްސއެއްޗަކުްނ އެްއޗެްއ ވިސްނާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ  ބަޔަކަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
    =  ިއަދ.   މީސްތަކުންގެެތރޭން ެވއެވެ   =  / ްإختيارހިފާމީހުނ .    ކުރާީމހުން

  = الّله .  ފިޔަވައި  =  َُشرِْيك . . =   ންތަކެއް  އެމީހުން އެތަކެއްޗަްށ ލޯބިުކރެެއވެ     
. الّله =  އަށް ލޯބިވާފަދައިން   = .   އަދި އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުން   = އަށް ލޯިބ  الّله

.  މާގަދައެވެ      =  . . ُمْشرِكއަިދ އަނިާޔވެރިންދެޭކނޭނަމަ  ން ދެކޭނެނަމަ        = 

 ދެކޭހިނދު. َعَذابއެމީހުން         =  ީالّلهހަމަކަށަވަރުން އެންމެހަިއ ބާރެްއވަނ .  އަށްކަން  

  =  الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ .   އީ    =َعَذاب .   ގަދަފަދަވެގެންވާ ކަލާނެގކަން   

    =  َتـََبع .    ވެވުނުމީހުން ބަރީއަވެގަންނަހިނދު    = ާތަބ.  ވީ މީހުންގެކިބައިން  

   =  ްދެކެ. َعَذابއަދި އެމީހުނ     = . ނޑި  އަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ކެ     

. / އެންމެަހއި ލޯިބވެރިކަމާއި    َمَودَّةއެންމެހައި ސަބަބުތަކެއް        ިتـََبعَ އަދ .  ވީމީހުން ބުނާނެއެވެ
       .  އަުހރެމެންނަށް ދެވަނަފަަހރަްށ ދުނިޔެައށް ދެވޭނޭނަމަ    =  ފަހެ އަުހރެމެްނ

.  އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ބަރީައވެގަންނަހުށީމެވެ        =  އަުހރެމެންގެ ކިބަިއްނ އެމީހުްނ

. . =  ބަރީއަވެގަްތގޮތަށް  އެފަދައިންނެވެ        = ަތްއ  َعَملُ އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ  الّله

.   ދައްކަވަނީ  = .    އެމީހުންެގ މައްޗަށްާވ ހިތާމަތަކެއްކަމުގައި    =  ިއަދ 

.   އެމީހުންނަކީ ނުކުންނާެނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ނުވެއެވެ    =.  ނަރަކައިން      =  ޭއ

  މީސްތަކުންނޭވެ!       = !  ބިމުގަިއ ވާަތކެތީން ކަލޭމެން ކާެށވެ      =  َُحالل 

.   ރަނގަޅުތަކެތި  =  تبعއަިދ ކަލޭމެްނ !  ނުވާށެވެ        = َشْيطَان .  އާގެ ިފޔަވަޅުތަކާއި
    = .   ހަމަކަަށވަރުްނ އެސޮަރކީ ަކލޭމެންނަށްވާ   = َعَداوةވެގެންާވ  بـََيان .  ތެރިއެެކވެ    

  =  ްأمرއެސޮރު ކަލޭމެނަށ .  ކުރަނީ       =  ިَفاِحشނުބައިކަންތަކަށާއ .  ކަންތަކަށެވެ  
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 = .  އަދި ކަލޭމެން ބުނުމަށެވެ      = الّله .  ގެ ރަސްކަންފުޅުގެ މައްޗަށް       = 

.  ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  إْخِتَيارންތަކެއް ހިފައި  َشرِْيكُ ފިޔަވައި  الّلهއަދި  )165(( ކޮށްގެން އުޭޅބަޔަކު (އެބަީހ ބުދަށް އަޅުކަންުކރާ ބަޔަކު

. އެމީހުން އެމީހުންގެ ެއ  . އަިދ  الّلهންތަކަށް  شريكމީސްތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވެ އަށް ލޯބިކުރާފަދައިން ލޯބިުކރެއެވެ

. އަދި  الّلهއެކަމަކު އީމާންީވ މީސްތަކުްނ   َعَذابދުވަހުން  قيامةކުރި މީސްތަކުންނަްށ  َشرِْيكُ އަށް ލޯިބވާލެްއ މާބޮޑެވެ

ނަށް އެނގޭޭނ އަށްކަން އެމީހުން الّلهވެެގންވަނީ ހަމައެކަނި  ِمْلكُ ވެ  خاصّ ފެންނަހިނދު އެންމެހައި ބާރަާކއި ާއރެއް 

 (. . އެަކމަކު ދުނިޔޭގައި އެީމހުން އެޔާމެދު ވިސްނިނަމަެއވެ . (އެހިނދުން އެމީހުންނަށް ެއކަން އެނގޭނެެއވެ ނަމައެވެ

ދެއްވުން ގަދަފަދަެވގެންވާ ކަލާނގެކަންވެްސ އެމީހުންނަްށ އެނިގ ބަޔާންވާނެއެެވ.  َعَذابީއ  الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުން 

.) (އެކަމަކު ދެން އޭރުން  އޮންނާނީ ހަމަހުސްނަަމއެކެވެ

ވެވުނުތަކެިތ  تـََبعَ ވެގެްނ އުޅުނުމީހުންގެ ކިަބއިން ެއ  تـََبعَ ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ތަެކއްޗަްށ އަޅުކަންކޮްށ  الّله )166(

) ުދރުެވ ބަރީައވެގަެނ އަިދ އެ  އެީމހުންނަށް ރަނގަޅަށް ޮލަލްށ  َعَذابވީމީހުންނަށްހުރި  تـََبعَ (އަޅުކަންވެވުނުތަކެތި

 َمَودَّةވެވުނު މީހުންނާއި ދެފަރާތުގަިއވާ އެންމެހައި ގުޅުމާއި  تـََبعَ ވީމީހުންނާއި  تـََبعَ ނި ދެފަރާތުގައި އެބަހީ ފެ

 . ނޑިދާނެއެވެ  ކެ

.  الّلهއެބަީހ  –ވީމީހުން  تـََبعَ   )167( ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ަތކެއްޗަށް އަޅުކަންކުިރ މީހުން ބުނާނެެއވެ

އަހުރެމެންނަްށ ދެވަނަފަހަރަްށ ދުނިެޔއަށް އާދެވުމެްއ ވާނެނަަމ އަަހރެމެންެގ ކިބައިްނ އެތަކެިތ ަބރީއަެވގަތްފަދައިްނ 

. އެކަމަކު ދެން އެއީ ހަ . (އެއަުކ އަހުރެމެންވެސް އެތަކެތީގެ ކިބައިން ަބރީއަެވގަންނަހުށީމެވެ މަ ނަމައެެކވެ

.) އެމީހުންެގ ނުބަިއ  ނޑިބަތެއް ނުކެ◌ެްއކޭނެއެވެ އެީމހުންނަށް ދަްއކަާވީނ  الّله تعاىلތަްއ ހިތާމަތަެކއްކަމުގަިއ  َعَملُ ބޮ

 . . އަދި ަނރަކައިން ނުކުންނާނޭބަަޔކުކަމުގަިއ އެީމހުން ނުވެެއވެ  އެފަދައިންނެވެ

! ބިމުަގއިވާތަކެތީގެތެ   )168( ! އަިދ  َحَاللُ ރެއިްނ އޭ މީސްތަކުންޭނވެ ރަނގަޅުތަކެތި ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއ ހަދާެށވެ

! (އެޮސުރގެ ފަހަތުްނގޮްސ ނުބަިއ ނުލަާފ ކަންތަްއ ަކލޭމެްނ  تـََبعَ އާެގ ފިޔަވަޅުތަކާިއ ަކލޭމެން  َشْيطَان ުނވާށެވެ

!) ހަމަކަށަަވރުން އެޮސރަކީ އެސޮުރގެ  .  َعَداوةްނގެ ތެރިަކން ބަޔާންވެގެންާވ ކަލޭމެَعَداوةނުކުރާށެވެ  ތެރިއެކެވެ

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަާށއި އަިދ  َفاِحشނަށް ައމުރުކުރާކަންކަށަވަރީ ނުބައިކަންތައްތައް ކުރުމަށާއި ންއެސޮރު ކަލޭމެ )169(

.  الّلهކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި  . (ނުބައި ކަންަތޭކ  الّلهއާއިމެދު ކަލޭމެން ބުނުމަށެވެ ގެމައްޗަށް ދޮގުތައް ހެދުމަށެވެ

 (. ކަްނތަކަކީ އެކަުމގެ ވާހަކަދެްއކުން ހުތުުރ އަިދ އެވާަހަކ  َفاِحشބުނިބަހުގެ މާނަީއ ފާފަވެިރވެޭވ ކޮންމެ ކަމެކެވެ

. ނުވަަތ  .  الّلهއިވުން ނޭދެޭވ ކަންކަމެވެ . / ުނަވތަ ޒިނޭ ކުރުމެވެ  . والّله أعلمއަށް ުއރެދުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ) ްُمْشركއަދި އެމީހުންނަށ . ) ބުނެވިއްޖެއްޔާ  ންނަށް    = ްވާށެވެ! تـََبعَ ކަލޭމެނ     

   = الّله .  ބާވައިލެއްވި ތަކެްއޗަށް  = .  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ    =  ައިދ . އެހެންނޫނެވެ

. تـََبعَ ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އަހުރެމެްނ    ވާނީ         =  އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެގޮތެއްގެމަީތަގިއ

.  ވަނިކޮށް އަުހރެމެން ދުއްގޮތަެށވެ       =އެމީހުންގެ ކާބަފައިންވިޔަްސ ހެޮޔހެއްޔެވެ؟  
    = .   އެއްެޗއް ނުވިސްޭނ ބަޔަކުކަުމގައި   = އަދި ތެދުމަުގ

.  ނުލިބޭބަޔަކުކަމުގައި      =  ީوعظ(ކާފަރުންނަށް  –އަދި ާކފަރުވީމީސްތަކުންގެ މިާސލަކ 

(  ދޭމީހާގެ މިސާަލކީ      = . . / އަޑުގޮއްާވ މީހެްއގެ މިާސލެވެ  ގޮވާމީެހއްެގ މިސާލެވެ    
     ޭفَـُهمْ އަޑު ނުއިވޭ ތަކެއްޗަށް / ނުވިސްނ .   ނުވާތަކެްއޗަށް        . ހަމައެކަނި އަޑެއް މެނުވީ

.    ގޮވާލާ އަޑުމެނުވީ   .    އެއީ ީބރު މަންަމން ކަނުބައެކެވެ   = ފަެހ

.އެމީހުންނަށް  . / ނުިވސްނައެވެ  ނުވިސްނޭެނއެވެ     = !  އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ
 = ! ! / ކައިބޮއިހަދާެށވެ   ކަލޭމެްނ ކާށެވެ   ުَحاللރަނގަޅ .  ތަކެތި    

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ދެއްިވ ރިޒުގުގެ   =  ްشكرއަްށ  الّلهއަދި ަކލޭމެނ !  ުކރާށެވެ  

 =.  ކަލޭމެން ވަންޏާ      =.  އެކަލާނގެއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރާކަމުަގއި      

    =  ެَحَرامކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ެއކަލާނގ .  ކުރެްއވިކަންކަށަވަރީ     =  މުޅަތަކެއްޗާިއ

.  ލެޔެވެ      = .  އަދި އޫރުމަާހއި      = ެއ.  އެއްޗެްއ ކަތިެލވުނު އެއްޗަާކއި     =  
. الّله  ނޫން ފަރާތަކަށް      =  َجمْبـُْورފަހެ ގޮްތހުސްެވ (   ވެއްޖެމީހާ (ކަިއލިޔަސް    = 

.) َعَداوةދެކޮޅުވެރިކަމެއް  ނޑުބޮޑުކޮށް ކެއުމެއްނެތި    ތެރިކަމެއްނެތި (ުނވަތަ ާކހިތުން ކެއުެމއްނެތި އަދި ބަ

  = .   ފަހެ އޭނާެގ މައްޗަކަްށ ފާފައެއްނެތެވެ =  ްالّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ .    އީ   

. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ =  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.  ވަންހަނާކުރާމީހުން       = الّله .  ބާވަިއލެއްވިތަކެތި       = .  ފޮތުގައި    = 
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.އަދި އެތަކެިތ އެމީހުްނ   ވިއްަކއި     = .  ކުޑައަގަކަށް    =.    އެމީހުން    

= . ނޑަށް އެމީހުން ނުކަެއވެ   އެމީހުންެގ ބަ  =.   އަލިފާންމެނުވީ     =  ިالّله تعاىلއަދ 

. وحىގެ ބަސްފުޅު  رمحةއެމީހުންނަށް    ނުކުރައްާވހުއްޓެވެ   = ِقَيامة .   ދުވަހުން    =  އަިދ

. طَاِهرއެކަލާނގެ އެީމހުން   ނުކުރައްވާުހއްޓެވެ      = އަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ

. َعَذابވޭންދެނިވި   އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ވާށޭ ބުނެިވއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ބުނަީނ  تـََبعَ ބާވަިއލެއްިވ ތަކެްއޗަށް ަކލޭެމން  الّلهންގެ ގާުތގަިއ  ُمْشرِكُ އަދި ެއ  )170((

. އަޅެފަެހ  تـََبعَ އަހުރެމެން  ވާނީ އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ެއގޮތެއްގެަމތީގައި ވަނިކޮށް ައހުރެމެން ދުްއގޮތާއެވެ
 . އެމީހުންގެ ކާބަަފއިންނަކީ ެއއްޗެްއ ނުވިސްނާ އަދި ތެދުަމގެއް ލިބިފައިނެތް ބަޔަުކކަމުގައިިވޔަސް ހެޔޮހެްއޔެވެ

 ވާންީވހެއްެޔވެ؟ تـََبعَ އެމީހުންނާ ހަމަ 
އަީކ ހަަމއެކަނި ގޮާވލާއަޑުނޫނީ ނުިއވޭ އަދި އެއިޭވ  ِمثالދީ ނަޭސހަތްދޭމީހާގެ  وعظއަދި ކާފަރުންނަށް  )171(

. އެމީހުންނަީކ  نصيحةއަޑުން އެްއވެސްއެްއޗެްއ ނުވިސްޭނ ޖަނަާވރުތަކަކަްށ ގޮާވ  ދޭމީހެްއެގ މިސާލެވެ
) . އިްނ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ ދޭމީހާގެ ވާހަކަ نصيحة وعظހެޔޮބަހެއްނުިއވޭ މަންމަްނ އަިދ ކަނުބައެއްފަަދ ބައެެކވެ

 . . ބުއްީދގެ ބޭނުމެްއ ނުކުާރ ބައެކެވެ  ހެޔޮބަހެްއ ބުނަން ނޭނގޭ ހެޔޮެއއްޗެްއ ނުފެންނަ ބައެއްފަދަ ިނކަމެތި ބައެކެވެ

! ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލމެންނަށް ދެއްިވ ރަނގަޅު  )172( ތަކެތީްނ  حاللއޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ
! އަ ! ެއއީ އެކަލާނެގއަށް ެއކަނި ަކލޭމެްނ  شكرއަްށ  الّلهދި ކަލޭމެން ކަލޭމެން ކައިޮބއިހަދާށެވެ ކުރާށެވެ

 .  އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއ ވަންާޏއެވެ

ެގ  الّلهކުރަްއވާފައިވާކަންކަަށވަީރ މުޅަތަކެއްޗާއި ެލޔާއި ޫއރުމަހާއި  َحَرامއެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  )173(
ނޑައެޅިގެްނ ނަންފުޅުނޫން އެހެން ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ ނަ . މިއީ ކަ މުަގއި ކަތިެލވިފައިވާތަކެްއޗާއި މިތަކެއްެޗވެ

. އަދި އެަކލާނެގ  حرام ތަކުްނ  َنصُّ ކުރައްާވފައިވާ ެއހެނިހެން ތަކެިތވެސް އެހެނިހެްނ  حرامކުރައްވާފައިވާ ތަެކއްޗެވެ
. ދެންފަެހ ކާޯބ އެއްެޗއްނެތި ގޮތްހުސްެވގެންވާމީާހ ިމ  ކުރެއްވިތަކެީތެގ ތެރެއިްނ ާކހިތުްނ  َحَرامވެގެްނާވ  بـََيانފެނެއެވެ

ނޑުފުރާކެއުމެއްނެތި ކުޑައެިތކޮޅެއް ިކރިާޔ ފުރާނަ ހިފެހެއްޓޭަވރަށް އެތިކޮޅެއް ބޭނުންުކރުމަކުްނ  ކެއުމެއްނެތި އަިދ ބަ
. ހަމަކަަށވަރުން  ގެްނާވ ލެއްވުން ބޮޑު رمحةއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلهއޭނާގެމައްޗަކަްށ◌ް ކުށެއްނެތެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ
އެކަލާނގެ ފޮުތގައި ާބވައިަލއްވާފައިވާަތކެތި މީސްތަކުންނަށް ނާންގާ ވަންހަނާޮކްށ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )174(

ފޮރުވާމީހުްނ އަިދ ދާދިކުޑަކުޑަ ދުންޔަީވ ބޭނުމަކަްށ އެތަެކތި ބަދަލުކޮްށ ެއއިން ލިޭބ ފައިދާއެްއ ބޭނުންޮކްށ 
. އެަބހީ އެމީހުން ެއުކާރ ކައިހަދާމީހުން އެމީހުން  ނޑުތަކަށް އަލިފާން ނޫނީ އަޅާކަމުގައި ުނވެއެވެ އެީމހުންގެ ބަ
. އަދި  ِقَياَمةކަންތަކުން އެމީހުންނަށް  އެީމހުންނަްށ  الّله تعاىلދުަވހުން  ِقَياَمةދުވަހުން ހުންނަހުީރ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނެވެ

. އަިދ  وحىެގ ބަސްފުޅު  َرْمحَة .  طَاِهرއެީމހުންެގ ާފފަތަކުން އެަކލާނެގ އެމީހުްނ ުނކުރަްއވާހުއްެޓވެ ނުުކރަްއވާނެއެވެ
. َعَذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުީރ ވޭންދެނިިވ   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
     = . ނޑައެޅިގެން  އެމީހުން އެީއ ކަ     = .  މަގުފުރެދުްނގަތް މީހުންެނވެ   

.ތެދުމަގަށް / =  ތެދުމަގުދީފައި   =  ިَعَذابއަދ (.  (ގަތްމީހުންނެވެ     = .  ފާފަފުއްސެވުމަށް
     =!.  އެމީހުންގެ ހުިރ ކެތްތެިރކަމުެގ ބޮޑުކަމާއެވެ       =.  =  ނަރަކައިެގ މައްޗަށް

 އެގޮތަކީ،    = ްالّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ            =  ّحق .  ގޮތުގައި ފޮތްބާވައިލެއްވިކަެމވެ
      =  إختالفއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ .  ވެ ެދބަސްވީ މީހުން      = .  ފޮތާއިމެދު   

      =ްކަށަވަރުންެވސ .    އެމީހުން އެވަނީ ަވރަށް ދުރު ދެކޮޅުެވރިކަމެްއގައެވެ  

=.  ހެޔޮކަމެއްކަމުަގއި ނުެވއެވެ      = .  ކަލޭމެންެގ މޫނުތައް އެނުބރުން      

     =َمْغِربފަރާތަށާއި  َمْشِرق .  ފަރާތަށް     =.   އަދި ެއހެނެއްކަމަކަމަުކ ެހޔޮކަމަީކ / ހެވަކީ

    = ނުވަަތ  الّله / . . َعَملައށް އީމާންވީ މީަހކުކުާރ  الّلهއަށް އީމާންވީމީހެެކވެ  އެވެ     

     =  ިآخرةއަދ .  ދުވަހަށާއި އަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުްނނަށާއި        =  އަދި ފޮތަށާއި ައިދ

.  ނަބީބޭކަލުންނަށާއި     = .ިއަދި މުދާ ދިނުމާއ     = .   އޭގެމައްޗަށް ލޯބިުހރުމާއެކު

         =  ިންނަށް. يَِتْيمُ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި އަދ        = ިِمْسِكْني އަދ 

.  ންނަށާއި ދަތުުރވެރިންނަށާއި    =.  އަދި ސަލާމްަޖހާ މީހުންނަށާއި     =  އަިދ އަޅުްނ

.  މިނިވަންކުރުމަށާއި    =  َقاِئمُ އަދި ނަމާުދ .  ުކރުމާއި     =  ިއަދ.  ޒަކާތްދިނުމާއި
      =  َعْهدُ އަދި އެމީހުންެގ .  ފުއްާދމީހުންނެވެ    =  ްއެްއ  َعْهدއެމީހުނ

.  ކޮށްފިއްޔާ   = .  އަދި ކެތްެތރިވާމީހުންނާއި         =  ކަމުގައްާޔިއ  َفِقْري

.   ބަލިމަޑުކަމުގައްޔާއި    = .  އަިދ ހަނގުރާަމ ގަދަާވހިނދުގައްާޔއި      = 
(. . / އީމާްނވީކަމަށް ބުނިބަސް ތެދުކުރި ީމހުންނެވެ ) ތެދުކުރިީމހުންނެވެ  އެމީހުންނަކީ (އެމީހުްނގެބަސް    

      = ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ . تـَْقَوىއަދި ކަ  ވެރިންނެވެ      =   ޭއ

!  އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ      =  ްِقَصاصކަލޭމެންގެމައްޗަށ  (. ހިފުން (މަރަްށ މަރުހިފުން

 . ނޑައެޅި ލިޔެވިއްޖެެއވެ . َفرضކަ  ކުރެވިއްޖެެއވެ      = .  މަރާެލވޭމީހުންނާއި މެދުަގއި     
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=.  މިނިވަނަކަށް މިނިވަނެއް       =.  އަދި އަޅަކަށް އަޅެއް     =  އަންހެނަަކްށ

.  އަންހެނެއް       =  ްَعُفوءފަހެ އެމީހަކަށ .   ވެވުނުމީހާ   =  ެގެފަރާތުން  َأخُ އޭނާގ

.  އެއްވެސްކަމެއް         =  ިتـََبعَ ފަެހ ރަނގަޅު ގޮުތގައ .  ވުްނހުއްޓެވެ         =  އަިދ

. إْحَسانއޭނާޔަށް    ތެރިކަާމއެކު އަދާކުރުންުހއްޓެވެ  = .  =   އެއީ ުލއިކޮށް ެދއްވުމެކެވެ

. حضرةެގ  َربّ ލޭމެންގެ ކަ  ން     =  ިَرْمحَةއަދ .  އެެކވެ     =  / ފަހެ ަހއްދުފަހަނަޅައިގެންފިމީާހ

. َعَداوة  ތެރިވެއްޖެމީހާ    =  / ِديَةޮކށް  َعُفوءއެއަށްފަުހ (.  ހިފުމަށްފަހު       = ފަެހ

. َعَذابއެމީހަކަށް ުހރީ ވޭންދެނިވި     އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި ފާފަފުއްސެވުުމގެ ބަަދލުގަިއ  )175(( އެމީހުން ެއއީ ތެދުމަގުެގ ބަދަުލގައި ަމގުފުރެދުން ހޯދައިގަްތ ބައެކެވެ
. ނަރަކަިއގެ ައލިާފނުގެމައްޗަްށ އެމީުހންގެ ުހރި ކެތްެތރިކަމާއެވެ!! َعَذاب  ހޯދައިގަތް ބައެެކވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަުރްނ  حقّ އެކަލާނގެ ފޮތް ބާވަިއލެއްވީ ހަމަ  الّله تعاىلއެގޮތަކީ ހަމަކަށަަވރުން  )176( ތެދުގޮތުގައެވެ
.  إختالفފޮތާއިމެދު ދެބަސްވެ   ވާމީހުްނ އެވަީނ ވަރަށްބޮޑު ެދކޮޅުވެރިކަމެއްަގއެވެ

. އަިދ  َمْغِربُ ފަރާތަށާިއ  َمْشِرقކަލޭމެންގެ މޫނުތަްއ  )177( ފަރާތަށް އެނބުރުމަކީ އަދި ހެޔޮކަމެއްނޫނެވެ
ންނަާށއި ިމ ބޭކަލު َنِىب ބޭކަލުންނަށާއި ފޮތަށާިއ އަިދ  َمالَِئَكةދުވަހަށާިއ  آخرةއަށާިއ  الّلهއެހެންނަމަވެސް ހެޔޮކަމަީކ 

. އަިދ މުދަލަްށ ލޯބިުހރުާމއި ދަިހވެތިކަމާއެކުވެްސ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާިއ   يَِتْيمُ އެންމެ ފަރާތްތަކަްށ އީމާންވުމެވެ
ންނަށާއި ދަތުރުެވރިންނަށާއި ަސލާމްޖަހާމީުހންނަށާއި އަދި އަޅުން މިނިވަންުކރުމަށާއި ިމކަންކަމަްށ  ِمْسِكْني ންނަށާއި 

. އަދި ނަާމދު ފައިސާއާއި މުދާ  . އަިދ އެމީހުން  َقائمހޭދަކުރުެމވެ  َعْهدُ ުކރުމާއި ަޒކާތް ދިނުމާއި މިކަންކަމުަގއެވެ
. އަދި  َعْهدُ ކޮށްފިއްޔާ އެ  ކަމާއި ބަލިމަޑުކަމާއި އަދި ހަނގުރާމަ ގަަދވާހިނދުގަްއާޔ  َفِقْري ފުއްދުމުގައެވެ

. އެފަަދ އެފަަދ  މީުހންނަކީ އެމީހުްނ އީމާންވެގެްނވާކަމުގަިއ ބުނިބުނުްނ މިވަގުތުތަކުގަިއ ކެތްތެިރވާމީހުންަގއެވެ
ނޑައެޅިގެން އެީމހުން ެއއީ  . އަދި ކަ .  تقوىތެދުކުރި މީހުންނެވެ  ވެރިންނެވެ

! މަާރލެވޭ މީހުންނާއިމެދު ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ަމރަށްމަރުހިފުން ( )178(  ِقَصاصُ އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ
ނޑައެޅެވި  ) ކަ . މިނިވަނަކަށް މިިނަވނަކު އަަޅކަށް އަޅަުކ އަންހެނަކަްށ އަންހެނަުކގެ ކުރެވި فرضހިފުން  قَـَواِعدُ އްެޖއެވެ

. (ނަމަވެސް މިއާޔަތުގައިމިާވ  . އެީއ އެހެިނހެން ބަސްފުޅުތަކުންނާއި ައިދ  قواعدންނެވެ އަށް ބަދަލު އައިްސފައިވެއެވެ
. އަންހެނެއްެގ  حديث . އަިދ  حديثަގއި ިފިރހެނަކު މެރޭެނކަމުގަިއ  ُمَقاِبلُ ން ސާބިތުވާގޮތުންނެވެ އައިސްފަިއވެއެވެ

.) بـََيانފޮތްތަކުގައި  فقهފޮތްތަކާިއ  حديثތައް  تفصيل حكمމިކަމާބެހޭ   ވެގެންވެއެވެ

ާޔ ކުެރވިއްޖެއް َعُفوءނުހިފަިއ  ِقَصاصކަލޭގެކިބައިްނ  َقاِتلُ ވެިރޔާެގ ފަރާތުްނ މީާހ މަާރިލ  َوِىل ދެންފަހެ ަމރުވިމީާހގެ  
.  َقاِتلُ ދެންއޮންނާނީ  ަކއިރިއަްށ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ދިއުްނ  َقاِتلُ ެވރިާޔ އެިދޔަ ނެގުމަްށ  َوِىل ގެފަރާތުްނ ދިޔަދިނުމެވެ

. އަދި  . (ޭއ  إْحَسانވެރިާޔއަށް  َوِىل ކަޭލގެ އެދިޔަ ަމރުވިމާީހެގ  َقاِتلُ ހުއްޓެވެ ތެރިކަމާއެކު އަދާުކރުން ުހއްޓެވެ
!) ެއީއ  . ެއހެނީ ީމހާ ެމރިމީހާެގ  َرْمحَةްނ ދެއްވާަފއިވާ ލުއިކަމަާކިއ  حضرةެގ  َربّ ކަލޭމެންެގ މީސްތަކުންނޭވެ އެެކވެ
ނޑައިނުލައި ދޫކޮްށ  . އެީއ އެަކލާނެގ  الّلهވެރިޔާއަށްދެްއީވ  َوِىل ުކރުމުެގ ބާުރ މަުރވިމީހާެގ  َعُفوءބޯކަ .  رمحةއެވެ ެއވެ
. ދެން ެއޔަށްފަހު  ކަޭލގެއާިއ  قاتلކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ  َعُفوءތެރިވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފިމީހާ އެބަހީ  َعَداوةލުޔެވެ

. ފަހެ އޭާނއަށް ުހރީ ވޭްނދެނިވި  . َعَذابދިމާކޮށް އަރަިއގެންފިމީހާ ދަންނަެއވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ިِقَصاصއަދ . . =  ހިފުމުގަިއ ަކލޭމެނަްށވެއެވެ . / ިދރުން  ދިރިުހރުން    

    =  !  ޭއ ބުއްދިެވރިންނޭވެ      = تقوىކަލޭމެްނ . . ބިރުވެިތވޭތޯ  ވެރިވޭތޯ  

   =  فرضކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ .  ކުރެއްވިއްޖެެއވެ        =  ކަލޭމެން ުކރެމީހަކު ަމރަްށ

. حاضر  ވެއްޖެއްޔާ     = .  އެމީހާ ެހޔޮއެއްެޗްއ / މުދަލެްއ ދޫކޮށްފައިވަންޏާ    

. َوِصيَّةމައިންބަފައިންނަށްޓަކައި =  ކުރުން   =.  ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި       =  ރަނގަުޅ

.  ހެޔޮގޮތުގައި          =حقّ ވެރިންނަށްވާ  تقوى .  އެއްެގގޮތުން     =  ފަެހ

. (އެބަހީ  .) خربއާއިބެހޭ  َوِصّيةއާއި  َميِّتއެބަދަލުކޮށްފިމީހާ  ތައް      = .  އޭނާ އެވާހަކަ އެހުމަށްފަހު
       = .  ފަހެ ެއވާހަަކ ބަދަލުުކރުމުގެ ފާަފ ހުްނނަހުރީ        =  އެބަދަލުކުިރ

.  މީހާގެމައްޗަށެވެ         = ްއީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެްނާވ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

.   ކަލާނގެއެވެ    = .   ފަހެ ިބރުވެތިެވއްޖެމީހާ  = وِصيَّة  . ކުރާމީހެްއގެ ކިަބއިންކުށެއް

.) حقّ (   އާއި ދުރުވުމެއް   = .ނުވަތަ ފާފަވެރިކަމެްއ      ާإصالحދެން އެދެމެދު އޭނ 

.    ކޮށްފިއްޔާ  =  .  ފަެހ އޭނާގެމަްއޗަކަްށ ފާފައެއްނެތެވެ     =  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ .  އީ
    = ާرمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ  .  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ     

=  ! އޭ އީމާންވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ       =) ްރޯދަ  َرْمَضانކަލޭމެންގެ މައްޗަށ (  فرضމަހު

.   ކުރެވިއްޖެެއވެ     =فرض .  ކުރެވުނުފަދައިން        = ކަލޭމެންގެ ކުރީެގ

.  މީހުންގެމައްޗަށްވެސް     = ްتقوىކަލޭމެނ .   ވެރިވުމަށްޓަކައި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)179( ) . ! ަކލޭމެންގެ ދިިރހުރުން ވަނީ މަރަށްމަރުހިފުމުގަެއވެ !  عجائبއޭ ބުއްދިވެރިންޭނވެ ނުވާށެވެ

ގެ އަމާންކަމާއި ހިތްފަސޭހަކަން ހުންނަހުއްެޓެވ.  ُجمَْتَمعުކރުން މިކަންކަމުަގއި  َقاِئمތައް  َحدّ މަރަށްމަރުހިފުން، 

.  َقاِئمތަްއ  َحدّ އެބާވަތުެގ ކަންތަްއ ނެތްނަަމ  ިބރުވެިރކަމުގެތެރެއަްށ  ُجمَْتَمعނުވާނަަމ އެތަނެްއ ފާސިދުވެ ބަނަވެދާނެެއވެ

.) އަދި ެއކަން ވެއްޓިދާނެ  تقوىކުރުްނ ލަްއވާފައިވަީނ ކަލޭމެްނ  َقاِئمތައް  َحدّ ަލއްވާފައިވަީނ އެބަީހ  الّلهއެވެ

 . . ބިުރވެތިވުމަށްޓަކަެއވެ  ވެރިވުމަށްޓަކަެއވެ

ާވއިުރ މުދާތަކެއް ޫދކޮށްފައިވާނަމަ މައިންބަފައިންާނ ގާތްތިާމެގ  َحاضرކަލޭމެންކުރެމީހަުކ މަރަްށ  )180(

. ކޮންެމވެްސ  فرضކުުރން ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  َوِصيَّةމީހުންނަށާއި މިމީސްމީހުންނަށް މުދަލުން ދިނުމަށް  ކުރެވިއްޖެއެވެ

. އެީއ  ނޑައެޅިއްޖެއެވެ .  حقّ  ވެރިންެގ މައްޗަްށ އޮތް  تقوىރަނގަޅު މިންަވރަކަްށ ދިނުން ކަ އެްއގެ ގޮތުންނެވެ

َراتލިބިފަިއވާގޮތަކީ  َأْغِلبـَيَّـةވުމާއެކުެވސް  أختالفއާއިމެދު حكم(މިއާޔަތުގެ  ގެ އާޔަްތ ބާވަިއލެއްވުމުްނ މިއާޔަތުެގ  ِميـْ

.  ُحُكْم َمْنُسوخُ   .) والّله أعلمކުރެއްީވއެވެ

 َوِصيِّةބަަދލުކޮށްހެދިނަަމ ެއ  َوِصيِّةކުާރ އަުޑ އެހުަމށްފަހު  َوِصيِّةވިީމހާ  َحاِضرދެންފަހެ މަރަްށ  )181(

. ހަމަކަށަަވރުން  ީއ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެެނވޮޑިގެްނާވ  الّلهބަދަލުކުރިމީހަކަްށ ެއކަުމެގ ފާފަހުންނަހުއްޓެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

އާއި ދުުރވާފަދަކުެށއް ނުވަތަ ފާފަެވރިވެވިދާފަދަ ކަމަކާއިމެުދ  حقّ ކުރާމީެހއްގެ ކިަބއިން  َوِصيِّةފަހެ  )182(

) އަޑުއަހަްނ ހުިރ މީާހ  َوِصيِّةނޫންގޮތަކަްށ  حقّ ބިރުވެތިވެއްޖެމީާހ (ެއހެން ދިމާވާީނ  . އެހެންވެއްެޖއްޔާ ކުރާނަމައެވެ

. ވެރިވުމަކީ އޭނާގެަމއްަޗށް ފާފައޮތްކަމެއްނޫނެވެ َعْدلކޮށް ދެފަރާތަށް  إصالحއެކަން  . އަިދ އެއީ ރަނގަޅުގޮތެވެ

.  َرمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

! އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުްނގެމައްޗަށްވެްސ ރޯދަ  )183( ކުެރވުނުފަދައިްނ  فرضއޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ

. އެީއ ކަލޭެމން  ضفر ކަލޭމެންގެމައްޗަށްެވސް ރޯަދ  . تقوىކުރެވިއްޖެެއވެ  ވެރިވުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = عدد .  ުކރެވިގެްނވާ ުދވަސްތަކެްއގައި        = ފަހެ ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ

.   ބަލިމީހަކުކަމުގަިއވީ މީހަުކވަންޏާ     =.  ނުވަތަ ދަތުރެއްގެމަތީގަިއވާމީހަުކވަންޏާ       

=  َعَددފަެހ އެނޫްނ ެއހެން ުދވަސްތަކެްއގަިއ ެއ .  !ަހމަކުރާށެވެ         = އަިދ

އެއް ެންތ  أّميدބުރަމަސައްކަތާއެުކ ރޯދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަވާމީހުްނ (ރަނަގޅުވެގެން ރޯދަ ހިފިދާނެކަުމގެ 

.މުސްކުޅިންކަހަލަމީހުންެގ މައްޗަްށ   .އެއީ ދިނުން. ِفْدَية =  ހުއްޓެވެ    =  ރޯަދއެއްެގ)

. ) މިސްކީަނކަށް ކާންދިނުމެވެ  ބަދަލުގައި       ިُسنَّةއަދ . . ދަންނައެވެ  ގެގޮތުްނ ރޯަދހިފައިފިމީހާ
   = .  ފަެހ އެމީަހކަށް ހެޔޮހުއްެޓވެ   = .   އަދި ަކލޭމެން ރޯދަހިފުން  = 

.ންކަލޭމެ     ނަށް ހެޮޔވެގެންވެެއވެ    =.   ކަލޭމެނަށް އެގޮތް އެނގޭކަމުަގއިވަންޏާ

 = މަސް އެއީ. َرَمَضان      = ުއެމަްއސަރެއްގަިއ ބާަވއިލެްއވުނ.  މައްަސރެވެ   = 

  قرآنކީރިތި     =.  މީސްތަކުންނަށްވާ ތެދުމަގެްއގެގޮތުން      = ތެދުމަގުގެތެރެއިްނ

 ތަކުގެ) حكمއާއި  َحَرامއާއި  حاللތަކާއި ( إرشادވެގެންވާ  بـََيان    =  ّإرشاد ވަކިކޮށްދޭ  بَاِطلُ އާއި  حق

.   ތަކާއި       =  ުَحاِضرފަހެ ކަލޭމެންގެތެރެއިން އެމަސްދެކެފިމީހާ / ނުވަތަ އެަމހ 

.  ވެހުރެއްޖެީމހާ  = .    ފަހެ އެމަހު ރޯދަިހފާހުށިކަމެވެ  = އަިދ

.   ބަލިމީހަކުކަމުގަިއވެއްޖެމީހާ    = .  ނުވަތަ ދަުތެރއްގައިވާމީހާ  =  عددފަެހ .   !ހަމަުކރާށެވެ

     = .  ެއހެން ދުވަސްަތކެއްަގއި         = އެދިވޮޑިގަންަނވަީނ  ޓަކައި ނަށްންކަލޭމެ الّله

.   ލުއިކޮށްދެއްވުމަެށވެ      އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދަތިއުނދަގޫގޮތް އެިދވޮިޑ

.  ނުގަންނަވައެވެ         =  ްعددއަދި ކަލޭމެނ .  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައެވެ       =  އަިދ

. َتْكِبريއަށް  الّلهކަލޭމެން   ކިއުމަެށވެ     =ެންއެކަލާނެގ ކަލޭމ.  ނަްށ ތެދުމަގުދެއްވިކަމަށްޓަަކއި
       = شكرއަދި ކަލޭމެްނ .   ކުރުމަށްޓަަކއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  عددއެއީ  )184( ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްަގއެވެ . ފަހެ ކަލޭމެންުކެރ  َرَمَضانކަ މަހުގެ ދުވަސްތަުކގައެވެ

. ަބލިފަސޭހަެވގެން   –ބަލިމީހެއްނަމަ ުނވަތަ ދަތުުރވެިރއެއްނަމަ އެދުވަސްތަްއ ހަމަުކރާނީ ެއހެންދުވަސްތަކެްއގައެވެ

. އަދި ުމސްކުޅިވެ ވަރުެދރަވެ ުބރަކަމާ އުނަދގުލާއެކުމެުނީވ  އަދި ދަތުރުެވރިޔާ ދަުތރު ނިމުމަށްފަހުގަެއވެ

ރޯދަފިަޔަވިއ  މަހުގެ َرَمَضانއަިދ ރޯދަމަްސ އެބަީހ  !ދޭށެވެ ِفْديَةދަހިފުމަށް ކުޅަދާނަނުވާމީާހ ރޯަދހިފުމުގެ ބަަދލުގަިއ ރޯ

. އަިދ ަކލޭެމން ރޯދަހިފުީމ ކަލޭމެ ُسنَّةގެގޮތުން  َتَطوُّع ނަްށ ންނަްށ އެނގޭނަަމ ކަލޭމެންރޯދަހިފުްނ ހެޮޔވެގެންެވއެވެ

 . .  ِفقهފޮތްތަކާއި  حديث حكمދިނުމުގެ މިންވަރާިއ އޭެގ  ِفْديَةހެޔޮވެގެންާވ ކަމެކެވެ  ފޮތްތަކުގައިވެއެވެ

 . މިއާޔަތުގަިއ  !ދަންނައެވެ         މިތަނުންފެށިގެން އާޔަތް ނިމުމާއިދެމެދު މިާވ

. ެއ  إختالفތަކުގައި ގިަނގުނަ  حكم ނޑުވެސް ލިޔެފަިއ އެވަީނ ެއއްގޮތެވެ . އޭގެެތރެއިްނ އަޅުގަ ތަްއވެއެވެ

ނުޑ  بـََيانދިގުވާހަކަތަްއ މިފޮތުަގއި  . އަޅުގަ ކުރުްނ ދަތިކަމަކަށްވާީތ ެއވާހަަކ ހަމައެކަިނ ހަނދާންކޮށްދިނީއެވެ

.  ُمْسِلمކޮްށ  عامّ ލިޔެފައިމިވަނީ   . والّله أعلمންގެމެދުގައި ހިނގާގޮތެވެ

. (އެީއ  قرآنމަހަކީ އެމަްއސަރެްއގަިއ ކީރިިތ َرَمَضان )185( ން ދުނިޭޔ  َلْوُح اْلَمْحُفوظٌ ބާވައިލެްއވުނު ަމއްސަރެވެ

َلُة اْلَقْدرِ އުޑަށް ޖުމްލަކޮްށ ބާވަިއލެއްވުެމެވ. އެާބވައިެލއްވުްނ ބާވަިއލެްއވީ  .  لَيـْ ތަކުްނ ދައްާކގޮތުްނ  حديثވިޭލރޭގަެއވެ

. ދެން  َرَمَضانއެއީ  ެގ  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمމަހުެގ ފަހުދިަހއިގެ އޮނަހިިރ ރޭތަކުން ކޮންމެެވސް ރެެއއްގަެއވެ

.  قرآنއަަހރުގެެތރޭގަިއ  ތޭވީސް މައްޗަށް   .) والّله أعلمބާވައިލައްވަާވ ނިންމެީވއެވެ

. ައދި قرآنއެ  ވަކިކޮށްޭދ އެތަކެްއ  بَاِطلއާއި  حقّ ތެދުމަގާއި  ބާވައިލެއްވުނީ މީސްތަކުންނަށްވާ ތެދުމަެގއްގެގޮތުންެނވެ

. ަފހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިން ރޯދަަމސް އެބަީހ  إرشادއާއި  دليل އެބަީހ އެމީަހކަްށ  –މަސް ދެކެފިީމހާ  َرَمَضانގެގޮތުންނެވެ

. އަދި ބަލިމީހާއާއި ދަތުުރވެރި َرَمَضان ޔާ އެމަހުގެ ރޯަދ މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުވެއްޖެމީހާ އެމަހު ރޯދަހިާފހުށިަކމެވެ

 (. . (ބަލިމީހާ ަބލި ފަސޭހަވެގެން ދަުތރުެވރިޔާ ދަތުރު ނިމިގެންެނވެ ދުވަސްތައް ހަމަުކރާނީ އެހެންދުވަސްަތކަކުންނެވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށް ދަތި އުނދަގޫގޮތް އެކަލާނެގ  الّله އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ކަލޭމެނަށް ލުއިގޮތް މެުދވެރިކޮށްދެްއުވމެވެ

. އެަކލާނގެ ަކލޭމެއެދިވޮޑިނުގަން  ُعُذرނަށް އެުލއިަތއް ދެއްވީ ަބލިމީހާއާއި ދަުތރުެވރިޔާފަދަ ންނަވައެވެ

. އަިދ ރޯދަހިފުމުެގ މާތްކަްނ  ثوابހަމަހަމަކޮްށ ދަރުމަާޔ  َعَددތަކުގައިވާމީހުްނވެްސ ރޯދަިއެގ  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއެވެ

. އަދި ކަލޭމެން އެކަންކަަމްށ  ِذكرއަށް  الّلهިކޔައި  تكبريއަށް މާތްކޮށްހިތައި  الّلهދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ކުރުމަށްޓަކައެވެ

. شكر  ކުރުމަށްޓަކައެވެ

 



މާނަ ގެ البقرةسورة   ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

8 9   

   ަތުރަޖމާ     

       = )ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުްނ  َرُسول الّله (! .އެވެ  ކަލޭގެފާާނއި ުސވާލުުކރަންޏާ  

=. . / ތިމަންަރސްަކލާނގެއާއިމެދު  ތިމަންރަސްކަލާނެގވޮޑިގެން ވީތަނަާކއިމެދު      =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދާދިގާުތގައިވޮޑިގެންވަެމވެ      =ައްށ  ُدَعاءކުރާމީހާެގ  ُدَعاء

. إَجابَةތިމަންރަސްކަލާނގެ   ކުރައްވަެމވެ    = ުُدَعاءތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް  އެމީހަކ .  ކޮށްފިއްޔާ
       =  ެإَجابَةން  حضرةފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ  !. ކުރެއްވުމަށް އެމީހުން އެދޭށެވެ      ިއަދ

. / އިތުބާރުުކާރށެވެ!އެމީހުން   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުކުރާެށވެ     = އެމީހުންނަްށ

.   ތެދުމަގުލިބޭތޯ      =  ްَحَاللކަލޭމެންނަށ .  ކުރެވިއްޖެެއވެ     =.  ރޯދައިގެ ޭރގައި
        =  ِمجَاعُ ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންެގ އަންހެނުންާނ .   ވުން   =   އެކަނަބލުންނަީކ

. . / ނިަވލެކެވެ   ކަލޭމެނަށްވާ ލިާބހެކެވެ    =  . އަދި ކަލޭމެންނަކީ އެކަނބަލުންނަށް ވާ ލިބާެހކެވެ

.   / ނިވަލެވެ  = الّله .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ     .  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންވާކަން   

    =  ެِخَيانَةއަށް  نفسކަލޭމެން ަކލޭމެންގ .  ތެިރވާކަމުގައި     =  ފަހެ އެކަލާނެގ

. َتوبَةކަލޭމެންގެމައްޗަްށ   ލަްއވައިފިއެވެ     = ިعفوء އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް  އަދ .  ކުރެއްވިެއވެ    

  ) !  ވުންުހއްދައެވެ!) ِمجَاعُ ފަހެ މިހާރުދެްނ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންަގއި ބީހޭެށވެ   = އަދި ކަލޭެމްނ

!  އެދޭށެވެ       =   ްالّلهކަލޭމެންނަށ  . .)ލިއުއްާވފައިވާތަކެތި  =   (ދަރިން ލިބުމަށް

 !.   އަދި ކަލޭމެން ކައިބޮއިހަދާެށވެ = ްبـََيانކަލޭމެންނަށ .  ވެ އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން   

   .   ހުދުރޮދި     =.ކަޅުރޮދީގެތެރެއިްނ     =  َُفْجر .   ގެ      = 

!   ދެން ކަލޭމެްނ ރޯދަުފރިހަމަކުރާެށވެ        =  . ނޑާއި ހަމައަށް   ރޭގަ   =  އަިދ ކަލޭމެްނ
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!  އެކަނބަލުންގައި ނުބީހޭެށވެ     =  ްَحالކުރާ  إْعِتَكافކަޭލމެނ.        = 

.    މިސްކިތްތަކުގައި   =  ީَحدُّ  ގެالّلهއެއ  . . الّلهތަކެވެ ނޑައެޅުއްވި އިންތަެކވެ   ކަ    = 
.!  َحدُّ ފަހެ ެއ  . = ަތކާިއ ކަލޭމެްނ ގާތްުނވާށެވެ  އެަފދައިން        = އެަކލާނެގ  الّله

. آية  ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ  = .  މީސްތަކުންނަށް     = ްتقوىއެމީހުނ .   ވެރިވުމަށްޓަކައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއިމެުދ ތިމަންަރސްކަލާނގެވޮޑިގެްނވީ ވީދުުރގައިޯތ ގާތުަގއިޯތ  َرُسول الّله(އޭ  )186( އެވެ

! ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކަޭލގެފާނާ ސުާވލުކޮްށ އަހައިފިްއޔާ ވިދާޅުވާށެވެ
. ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް  ކޮށް ދަންނަވާމީހަކު އެީމހަުކ  ءُدَعاތިމަންރަސްކަލާނގެ ދާދިގާުތގައިވޮޑިގެްނވަމެވެ

.  إَجابَةކުރިމީަހކަށް  ُدَعاءކޮށްފިއްާޔ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ެއ  ُدَعاءތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ  ކުރަްއވަމެވެ
. ފަހެ އެމީހުން  ! ައިދ  حضرةކުރެއްވުން އެދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  إَجابَة ُدَعاءޖަވާބުދެއްވަމެވެ ގައި ދަންނަވާށެވެ

 . ! ެއއީ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ  އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެުދކޮށް އިތުާބރުކުރާެށވެ

!)  مؤمن(އޭ   )187( މަހުެގ ރޯދައިގެެތރޭތަކުގަިއ ަކލޭެމން ކަލޭމެންެގ އަްނހެނުންގާތަށްގޮްސ އުޅުާމ  َرَمَضانންނޭވެ
.  َحَاللން ވު ِمجَاعއެކަނބަލުންނާ  . ނަމަވެްސ  إسالم دين(އެކަންޮއތީ  –ކުރެިވއްޖެއެވެ ގެކުީރކޮޅުގައި މަނާެވވިފައެވެ

.)  حكم َمْنُسوخމިއާޔަތް ބާވައިެލއްވުމުން އެ  . –ވީެއވެ އަދި ެއކަނބަލުންނަކީ ކަލޭމެން ފިިރހެނުންނަށްވާ ލިާބހެކެވެ
. ދެމީހުްނކުރެ ކޮންމެމީހަީކ އެަކކު އަނެކަުކގެ ިސއްރުތަްއ  އަދި ކަލޭމެންނަކީ އެކަނބަލުންނަށްާވ ލިާބހެކެވެ

. . އަދި ނުވަތަ ދެމީހުން އެއްފޭރާެމްއގެތެރޭގައި ވާތީ އެމާނަ ކިޔަީނއެވެ ނުވަތަ ދެމީހުްނ  ނިވައިކުރާންވާނެ ީމހެކެވެ
. ައިދ  . ލިާބސްވެސް ހުންނަނީ މީހާގެ ހަމުގައި ީބހިފައެވެ އެކަކު އަނެކަުކގެ ގަިއގާ ބިހޭތީ އެމާނަ ކިޔަނީއެވެ

. ިމ  الّلهެތރިވާކަްނ  ِخَيانَةތަކަްށ  نفسކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ   بـََيانެވރިން  ِعْلمެއއްކަމުގަިއ  ِخَيانَةދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ
ނޑު ކެއިންބުއިމުގެެތރޭކުެރވިދާނެ ކުރައްވަީނ ރޯ . ބައެްއ  ِخَيانَةއާއި އަންހެނުންގާތަްށ ދެވުމުެގ  ِخَيانَةދަަމހުެގ ރޭގަ އެވެ

. ެއކަންކަމާގުޅިގެން މިއާޔަްތ ބާވަިއލެއްވިކަުމގައި ވިއެެވ.  ބޭކަލުންގެ އަރިހުްނ އެފަދަ ކަންތައް މެދުެވރިވީކަމަްށވެއެވެ
. ފަެހ  َعُفوءލަްއވަިއ  توبةއެމީހުންނަށް އެފަދަކަންތަކަށް  الّله تعاىلއަދި  = تفسري الّطربى=  والّله أعلم: ކުރެއްިވއެވެ

ވާށެެވ!  ِمجَاعُ މިއާޔަތް ބާވަިއލެއްވުމުން ރޯދައިެގ ރޭތަުކގައި ކަލޭމެން ައންހެނުންގައި ބީިހ އަދި އެކަނބަލުންނާ 
. އަިދ  : އެީއ ުހއްދަ ކަމެކެވެ !  الّله تعاىلއެބަހީ ނޑައަޅުއްވާފައިާވ ަދރިންވެްސ ލިބުމަްށ އެދޭެށވެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ކަ

ނޑުގެ އަނދިރިކަުމގެތެރެއިން  ! ެއީއ ރޭގަ ނޑުގެ ަވގުތުގައި ަކލޭމެން ކައިބޮިއހަދާށެވެ ގެ ައލިކަްނ  َفُجرއަދި ރޭގަ
. ދެން އެވަގުތުން ފެިށގެން އިުރއަރައިގެްނއައިސް ިއރު ނޑުވަންެދްނ ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ ޮއއްސެންދެން ރޭގަ

! އަިދ ކަލޭމެްނ މިސްކިތުަގއި  !  إعتكافޯރދަފުރިހަމަުކރާށެވެ ައށް ތިބޭއިުރ ަކލޭމެން އެކަނބަލުންަގއި ީބހިނުއުޅޭށެވެ
. ެއ  َحدّ  ގެالّلهއަދި މިބަޔާންވެދިަޔއީ  . ފަހެ !  ތަކާިއ އިންތަކާއި ކަލޭ  َحدُّ ތަކެވެ ލާނެގ އެކަ الّله تعاىلމެން ގާތްނުވާށެވެ
. އެީއ އެމީހުން    ކޮށްދެއްވަނީ  بـََيانއާޔަތް މީސްތަކުންނަށް  .تقوىއެފަދައިންނެވެ  ެވރިވުމަށްޓަަކއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ބޭުންނ ! : އެކަުކގެ މުާދ އަެނކަުކ ނުކާށެވެ ! (އެަބހީ އަިދ ކަލޭމެްނ މުދާތަްއ ނުކާށެވެ

 ނުކުރާށެވެ!)       = ިبَاِطلކަލޭމެންގެމެދުގައ .  ގޮތަށް     = ) ާِرْشَوةއަދި އެމުދ  ( ގެގޮތުގައި

 (ނުހަދާށެވެ!)ދީ      =   ُންނަށް. َقاِضىންނަށް /  َحاِكم    =.  ކަލޭމެން ކެއުމަށްޓަކައި
       = .  މީސްތަކުންެގ މުދަލުންބަެއއް  =ުނ / . . َحقّ ފާފަވެރިެވވޭނޭގޮތުން  ން  

    = حالކަލޭމެން ދެނެތިޭބ.    =  އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނިއ  َرُسول الّله(ޭއ (! ެއވެ

.   ސުވާލުުކރެއެވެ    =  ُِهَالل .  ތަކާއިމެުދ / ަމހުގެފުރަތަަމ ޭރ ފެންނަ ހަނދާއިބެހޭގޮތުން  

= !. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     = ީއެއ.  ީމސްތަކުން ވަގުތު ެބލުމަށްވާ އެްއޗެކެވެ    = 
. َحجُّ އަދި   ގެ ަވގުތުތަކާއި     = .  އަދި ހެޔޮކަމެްއކަމުގައި ނުެވއެވެ      = ކަލޭމެްނ

.   ގެތަކަށްވަނުން   = (.  އެގެތަުކެގ ފުރަަގުހން (ދޮރުނޫްނ ތަނަކުން     =  އަިދ

.   އެހެނެއްކަމަކު ހެވަކީ  =  َتقوى  / . . عملވެރިވީމީހާކުރާ  َتقوىވެރިވީމީހެކެވެ  އެވެ     

=  !.  އަދި ަކލޭމެން ގެތަކަްށ ވަންނާށެވެ    .  އެގެަތކުގެ ދޮރުތަކުން    =  ްالّلهއަދި ކަލޭމެނ 

! َتقوىއަށް   ވެރިވާށެވެ      =.  ކަލޭެމން ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތޯ      

! الّلهއަިދ ކަލޭމެްނ  =   ގެމަގުަގއި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ  = .  ކަލޭމެންާނ ހަނުގރާމަކުާރ ބަޔަާކއި
     = !    .تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުން  =  އަދި ކަލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ  

      =!  ހައްދުފަހަނަޅައިދާ ބަޔަކަްށ ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވައެވެ  =  އަދި ކަލޭެމްނ

!  އެމީހުންނާއި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ      = .  ކަލޭމެންނަށް އެމީހުްނ ފެނުނުތާކުން    

) އެމީހުްނ ނެރޭެށވެ!   އަދި ކަލޭމެން (އެމީހުންެގ ގޯތިގެޮދރުން        އެމީހުން ކަލޭމެްނ

.  ނެރުނުފަދައިން   =  ިَنةއަދ . ِشركއަށް  الّلهއެބަހީ  ِفتـْ   ކުރުން       =  މީހުން މެރުމަްށވުެރ

.   ނުބައިކަންބޮޑެވެ  = . . / ނުމަރާށެވެ   އަދި ކަލޭމެން އެީމހުންނާ ހަނގުރާމަނުުކރާށެވެ

     =َحَرمެގ  مّكةގެ ކަިއރީަގއި /  َمْسِجِد احلََْرام .   ތެރޭގައި    =  އެމީހުން އެތާނަގިއ

 !. ކަލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކޮށްފުމަށްދާންދެން     = .  ފަހެ އެމީހުން ަކލޭމެންނާ އެތާ ހަނގުރާމަުކރަންޏާ
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    =   ާހަނުގރާމަކުރާށެެވ!ދެން ކަލޭމެން އެމީހުންނ   = .  އެފަދައިންނެވެ      

 = ެَجَزاءކާފަރުންގ .   ހުރީ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ަކލޭމެން ެއއްބަޔަކުެގ މުާދ  مؤمنއޭ  )188( ! އެީއ  بَاِطلُ ންނޭވެ ނޫްނ  حقّ ގޮތުަގއި ައނެއްބަޔަކު ަކިއ ނުހަދާށެވެ

. އަިދ މީސްތަކުންެގ މުދަލުެގ ެތރެިއން ބައެއްތަކެިތ ފާފަެވރިެވވޭނޭގޮތުްނ ކެއުމަށްޓަކަިއ  ހުރިާހ ރޮނގަކުންނެވެ

! އެީއ ގަިއވާ ެއއްވެްސ މީހަކަްށ  َمَقامންނަށް ނުވަަތ ެއ  َقاِضىގެގޮތުަގއި  ِرْشَوةބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ދީނުހަދާށެވެ

ނޑައެޅިގެން ނުބައިކަމެއްކަން ަކލޭމެނަށް އެނގޭ  !  حالކަ  އެފަަދ ކަންތައް ނުުކރާށެވެ

. އޭިތ  َرُسوُل الّله(އޭ   )189( !) މަުހގެ ުފރަތަމަޭރ ފެންނަ ހަނދާއިމެުދ އެމީހުން ަކލޭގެފާނާިއ ުސވާުލ ުކރެއެވެ އެވެ

. އޭގެ  ! އެއީ  َمْقَصدَ ބޮޑުވެ ކުޑަވެ ވަނީ ކީްއވެތޯ . ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ ެގ  حجُّ ކީ ކޮބައިތޯ އަަހިއ ހަދާނެއެވެ

. އަިދ   حكمގެ  إسالم دينކަންކަމުގައްޔާިއ އެހެިނހެން ކަންކަމުަގއިވެސް މީސްަތކުން ަވގުތު ބެލުމަށްާވ އެއްެޗކެވެ

 َأْصلُ ބަނދެގެން ހުންނަމީހާ ގޭގެ  إْحَرامއަށް  حجّ ންގެމީހުން ހަދާޮގތަށް  َعَرِىب ޒަމާނުގައި ބައެއް  َجاِهِليَّةއައުމުގެކުރިން 

ނޑަކުން ގެއަްށ ވަނުމަީކ އެްއވެސް   حالދޮރުން ނުވަެދ ގޭގެުފރަގަުހ ޮދރުން ނުވަަތ ފުަރގަހުެގ ކޮންެމވެސް ބާގަ

. ނަމަވެސް ހެޮޔކަމަކީ   عملުކރާ  ވެރިވެ ެއކަލާނެގއަށް ކިއަމަންވެގެްނވާމީހާ تقوىއަށް  الّلهއެއްގައި ހެޔޮކަމެއްނޫނެވެ

. އަދި  ! އަދި  أصلބަނދެގެން ހުންނަ މީހާވެސް ގެއަށްވަންނަްނޏާ ގޭގެ  إحرامއެވެ  تقوىއަށް  الّلهދޮރުން ވަންނާށެވެ

 . ! އެީއ ަކލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުެވ ނަސީބު ލިބުމަށްޓަަކއެވެ  ވެރިވާށެވެ

ނޑަކުން ެގއަްށ  حالބަނދެގެންވާ  إحرام  ގެއަށް ވަންނަންވެއްޖެއްާޔ ޭގގެ ަފހަުތގައިާވ ދޮރަކުްނ ނުވަަތ ބާގަ

َلةންެގ ބައެްއ  َعَرِىب ވަންނަމުން ގެންދިއުީމ  . އެީއ  َقِبيـْ . އެމީހުންނަީކ  ُمحْسُ ެގ މީހުންުކރިކަމެކެވެ ިކޔާ ަބއެކެވެ

. އެމީހުން ެއކަންކުރީ އެނގޭގޮތުގަިއ ދީނުގެ ކަްނކަމުގައި ާބރަށް ހިަފއިގެން ތިބޭ ީމހުން  حالބަނދެގެންވާ  إحرامނެވެ

. ިމާއޔަތް ބާވަިއލެއްވުމުން އެކަން  . އެކަުމގައި ހައްދުފަހަނައެޅީއެވެ . بَاِطلބޯނިވައިކުރެވިދާނެީތއެވެ  ީވއެވެ

! އަިދ  الّلهންވެސް  مؤمنއަދި ކަލޭމެންނާއި ހަނުގރާމަކުރާ ަބޔަކާއި ަކލޭމެން  )190( ގެމަގުގައި ހަނގުރާމަުކރާށެވެ
! ދެން  ! އަންހެނުންނާ ުކޑަކުދިން މަރައިނުހަދާށެވެ  أهلެގ ِجْز يَة އެހެނެއްކަމަކު ހްައދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ

! ަހއްދުފަހަނަޅައިގަތުމަކީ މިބާވަުތެގ  قواعدވެރިންވެސް އެ  ގެ މަތީ ދެމިތިބިހިނދަކު އެމީހުްނެވސް ނުމަރާށެވެ
. ހަމަކަަށވަރުން ހައްދުފަހަނަޅައިދާ ީމހުންނަށް  ކަންތައްތައް . الّلهުކރުމެވެ  ލޯބިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ

އަދި އެމީހުން ކަލޭމެންެގ  !ން ފެނުނުތާކުން ހިފައި ކަލޭމެން އެމީހުން ަމރާށެވެ ُمْشرِكއަދި އެމީހުން އެބަހީ  )191(
. އަދި އެމީހުްނ ގޮވަތިގެދޮރުން ެނރުނުފަދައިން ަކލޭމެންވެސް އެީމހުންގެ ގޮ ވަތިގެދޮރުން އެމީހުން ނެރޭެށވެ

. އަިދ  ِشركމަރާހެދުމަށްވުރެ  ކައިރީގައި އެމީހުން ކަލޭމެންާނ  اْلَمْسِجُد احلََْرامކުރުމުގެ ފާފަ މާބޮޑެވެ
 حكمގެ  حرمގެ  مّكةމުޅި  !ހަނގުރާމަނުުކރަނިސް ަކލޭމެން ކުރީފަށަިއގެން އެމީހުންނާ ހަނގުރާަމ ުނކުރާެށވެ

. ދެން އެމީހުން އެާތގައި ަކލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކުރަންާޏ ކަލޭމެންވެްސ އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަކޮްށ  އަކީވެސް މިެއވެ
. َجزاءކާފަރުންގެ  !މަރައި ހަދާެށވެ  ހުރީ އެފަދައިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ާފަހެ އެމީހުން ހުއްޓަިއލައިފިއްޔ– .  އެމީުހން ހަނގުރާަމ ހުއްަޓއިލައިިފއްޔާ     = 

. الّلهހަމަކަށަވަރުން    އީ   = ާَرْمحَةގިނަގިނައިން ާފފަފުއްސަވ .  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ
  = مشركްނ ެއ  مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ  !  ންނާ ހަނގުރާަމކުރާށެވެ       = ِشْركއެއްވެްސ 

.  َخَالصއަްށ  الّلهއަޅުކަމާިއ ކިޔަމަންެތރިކަްނ =    އެއް ނެިތއްޖައުމަށްދާންދެން

.  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން    = ( . (އެމީހުން ހަނުގރާމަ ހުއްަޓއިފިއްޔާ   ފަހެ އެީމހުން ުހއްަޓއިފިއްޔާ

 =  َعَداوةފަެހ .   ތެިރވެ ެދކޮޅުވެރިވުމެއްނެެތވެ       = .އަނިޔާެވރިންގެމައްޗަްށ މެނުީވ

.) ُمْشرِك(  ންގެމައްޗަށް މެނުވީ     =މަސް). ُذوالقعدةތެރިކުރެިވގެންާވ މައްސަުރ ( ُحْرَمـة     

  = َمَقاِبلُ ތެރިކުރެވިގެންާވ މައްސަުރގެ  ُحْرَمـة .  ަގެއވެ    = ތެރިވެގެންާވ  ُحْرَمـة

. ِقَصاصތަކެތީގައިވެސް   ވެއެވެ       =  ްތެރިވެގެންފިމީާހ  َعَداوةފަހެ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށ

.  އަނިޔާވެިރވެގެންފި މީހާ      =  ާَعَداوةފަހެ ަކލޭެމންވެސް އޭނާޔ  ! ! ދިމާުކރާށެވެ  ތެރިވާެށވެ
          =  ތެރިވެ  َعَداوةއެމީާހ ކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ.  ދިމާުކރިފަދައިން    =  އަިދ

!)  الّلهކަލޭމެން  ! (އަނިޔާެވރިވުމާމެދު ިބރުެވތިވާށެވެ  އަްށ ިބރުވެތިވާެށވެ   = ! އަދި ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ

   = ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .   ވޮޑިގެންާވކަން     =تـَْقوى .  ވެރިންނާއިއެކުގައި    

    =  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ .    ގެ މަުގގައި ހޭދަކުރާށެވެ  =  އަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެްނެގ

 ! ! އެްއލައިނުލާެށވެ  އަތްތަކުން ކަލޭމެްނ ދޫކޮށްނުލާށެވެ       = .  ހަލާކުގެެތރެއަށް  =  ިއަދ

!  إْحَسانކަލޭމެން   ެތރިވާށެވެ     = ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ .  ލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ     

.  إْحَسان=  ތެރިންނަށް
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 إسالمވެ  َتوبةންގެމީހުން ކަލޭމެންނާ ހަނގުރާމަުކރުން ުހްއޓައި އެމީހުންެގ ކާފަރުކަމުން  ُمْشرِكފަހެ އެ  )192(

. ެއހެނީ ހަަމކަށަވަރުްނ  الّله تعاىلވެއްޖެއްޔާ ަފހެ ހަަމކަށަވަރުްނ  ީއ  الّلهއެމީހުްނގެ ފާަފފުއްސަވާ ުހއްޓެވެ

. ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނެގއެ رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ   ވެ

! ެއއްވެްސ  مؤمنއޭ  )193(  خاصّ އަށް އެކަިނ  الّلهއެއްނެތި އަޅުކަންކުރުމާިއ ކިޔަމަންތެރިކަްނ  ِشركންނޭވެ

! ދެންފަހެ އެމީހުން ހަނގުރާަމ ހުއްޓަިއ  مشركވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަލޭމެން އެ   ންނާ ހަނގުރާަމ ކުރާށެވެ

ތެރިެވ  َعَداوةކޮށްެގންފިއްޔާ ދެްނ ކަލޭމެްނ އެީމހުންނާ  َالزِمُ ގެ ކަންތައްތަްއ  دين އަްށ ވަދެ دينއިސްލާމް 

. ހަމައެކަިނ ދެންވެސް ތިިބ  .  مشركދެކޮޅުވެރިވެގަތުމެއްނެެތވެ  ންގެމައްޗަށް މެނުީވއެވެ

. ( ُحْرَمةގަިއވަނީ  ُمَقاِبلُ ތެރިކުރެވިގެްނާވ މައްސަުރގެ  ُحْرمة )194( ه صّلى الّله َرُسوُل اللّ ތެިރުކރެވިގެންާވ މަްއސަރެވެ
. އެދުވަހު އެަކލޭގެފާނާ  ُذوالَقْعَدةއަށް ވަޑައިގެންނެވީ  ُعْمَرةގެ އަހަރު  ُصْلُح احلَُْديِْبيَّة عليه وسّلم  مشركމަހުގައެވެ

.  مدينةއަށް ެވދެވަޑައިނުގެން އަނބުރާ  َمّكةއައިގެމަތީ އެކަޭލގެފާނު  ُصلحންނާދެމެދު ވެވުނު  އަށް ވަޑައިގެންެނވީއެވެ

. ދެްނ އަިއއަހަުރ  هجرةއެއީ  ެވރިްނ  أهلގެ  َمّكةއިްނ  َمّكةހު މަ ُذوالَقْعَدةގެމަީތން ހަމަ  قواعدއިން ހަވަނަައހަރެވެ

ެބ ަގއިތި مّكةްނ ތިންދުވަސްވާދެްނ  أصحابއާިއ އެަކޭލގެފާނުންގެ  َرُسوُل الّله صّلى الّله عليه وسّلمނުކުމެ ނުވަަތ ނެެރިވ 

. ކުރީެގ  ُعْمَرة  الّله تعاىلމަްސ  ُذوالَقْعَدةގަިއ އަނެއްައހަުރގެ  ُمَقاِبلމަހުެގ  ُذوالَقْعَدةގެ ކަންތަްއ ނިންމެިވއެވެ

.) އެއީެވސް ހަަމ  . އެހެންެވ ދެން ެއ އަންަގވަނީ  ِقَصاصއެކަލޭގެފާނަށް ެދއްވީެއވެ ތެރިވެގެންާވ  ُحْرَمةއެވެ

. ވާނޭ ِقَصاصކަންކަމުގައިވެްސ  .  ِقَصاصހިއްޕިެވ  الّله تعاىلންގެ ކިބައިން  مشركމިކަމަކީވެްސ  –ކަމަށެވެ  –އެކެވެ

: ކަލޭމެންާނ  ތެރިވެ ދިމާުކރުްނ  َعداوةތެރިވެ ހައްދުފަހަނަަޅއިގަތް ބަަޔކާއި ކަލޭމެންވެްސ  َعداوةދެން އެ އަންގަވަނީ

. އެއަށްުވރެ ބޮޑަށް އަނިޔާޮކްށ  َعداوةއޮންނާންވާނީ އެމީހުްނވެސް ަކލޭމެންނާ  ތެރިެވ ދިމާކުރި މިންަވރަކަށެވެ

 ! ! އަދި  تقوىއަށް  الّلهދިމާކުރުމާމެދު ކަލޭމެްނ ބިރުވެިތވާހުށިކަމެވެ ވެރިންނާއިއެުކ  تقوى الّله تعاىلވެރިވާށެވެ

! އެބަހީ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އެހީެވވޮޑިގެންނެވު މާއި ެއކަލާނެގއޯގާވަންތަެވ ވޮޑިގެންވާކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ

 !  ވޮޑިގަތުން އެމީހުންނަްށ އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަން ަކލޭމެން ަދންނާށެވެ

! އަދި ަކލޭމެންގެ އަމިއްލަ އަތްތަކުން ަކލޭމެން ަހލާކުގެެތރެައްށ  الّلهއަދި  )195( ގެމަގުގަިއ ަކލޭމެން ހޭދަުކރާށެވެ

. އެހެނީ  ! ދޫކޮްށ ނުލާށެވެ ާވ فرضގެަމގުގަިއ ތިމާ ހޭދަުކރަންޖެހޭ މިްނވަރަްށ ތިމާއަށް  الّلهއެއްލަިއ ނުލާށެވެ

. އަިދ ހޭދަުކރުމުގަިއ  . އެހެން ެއހަދަނީ ތިާމ ތިމާއަށެވެ މިންވަރަށް ހޭދަނުުކރުމީ ތިާމ ަހލާކުގެެތރެއަށް ވައްޓަިއލުމެވެ

!  إحسان !  إخالصތެރިވާށެވެ !  دينގެ  الّلهތެރިވާށެވެ  الّلهތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަަވރުން ކުރިއެުރވުމަށް ހޭދަކުރާށެވެ

.  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  ُعْمرةއާިއ  َحجّ އަށްޓަަކިއ  الّله  !  ކަލޭމެން ުފރިހަމަކުރާެށވެ       = 

. ( إْحَصارފަހެ ކަލޭމެން  .) ُعْمرة ، َحجّ ވެއްޖެްއޔާ  އަށް ދެވޭގޮްތ ނުވެ ބަންދުވުމުން            = 
.(އެެއއްޗެްއ ކަތިލާެށވެ َهْدىُ ފަހެ  އަދި ކަލޭމެންެގ  =    )!ގެތެރެއިން ފަޭސހަވީެއއްޗެކެވެ

 ! ބޯތައް ނުބައިލާށެވެ         =  ُފޯރައްޖައުމަށްދާންދެން. َهْدى    =  ެَحمَلُّ އޭގ .    އަށް

   = .    ކަލޭމެންގެެތރެއިން ަބލިމީހަުކވަންޏާ  =  . ނުވަތަ އުނދަގުލެްއވަންޏާ

  (އުކުނުއެޅުންފަދަ)  =. . (ބޯާބލާފައި  ِفْديَةފަހެ  =  އޭނާގެ ބޮލުަގއި  )!ދޭށެވެ  ِفْديَةދޭހުށިކަމެވެ
     = . . =   ދީގެން. َصَدَقةނުވަތަ  =   ރޯދަހިފައިގެން  ނުވަތަ އެްއޗެއްކަތިަލއިގެން

    =  (  ފަހެ ަކލޭމެން އަމާންެވއްޖެއްޔާ (ަބލިރަނަގޅުވެ ނުވަތަ މަގުބަންދުވީކަމުން ަސލާމަތްވެ  

         = ެَمتَتُّعُ ވެގެްނ  ُعْمرةފަހ  .  ުކރިމީހާާއ / ައާރމުކުރާމީހާ    =  َّحج  .  إحرامއަށް  َحجّ އަށް

 ބަންނަންވާންދެން.           =  ُގެތެެރއިން ފަޭސހަވީއެްއޗެްއ ކަތިލުްނ  َهْدى

. ނޑައެޅިގެންވެއެވެ  ކަ    =  َُهْدى .  ުނިލބުނުމީހާ      =   ތިންދުަވުހ

.  ރޯދަހިފާހުށިކަމެވެ    =  َّحج .  ގެތެރޭގައި    = ެއަދި ހަތް ރޯދަހިފާށެވ !       = 

. ُرُجوعކަލޭމެން އެނބުިރ ރަށަށް     ވެއްޖެްއޔާ    = . އެއީ، =  އެއީ ފުިރހަމަ ދިހަދުަވހެވެ

. ُحُكمއެބަހީ އެ   އޮންނާނީ       = أهلއެމީހާެގ .  ވެރިންނުވާމީހާެއވެ          

َْسَجُد احلََْرام =
. َحاِضرގައި  امل  ވެގެްނވާ މީހަުކކަމުގައި    = ްتقوىއަްށ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ  !  ވެރިވާށެވެ

   = !   އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ  = ްالّله تعاىلހަމަކަަށވަރުނ .   އީ    =ُعُقوَبة 

.    ގަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ   = َُّحج  . ނޑައެޅި އެނގިގެންާވ މައްަސރުތަކެކެވެ ެގ ވަގުތަީކ ކަ

. ذواحلجَّةއާއި  ُذوالقعدة،  َشوَّال(އެއީ  . ނުވަތަ އެމަސް އެކަށެވެ  ގެ ުފރަތަމަ ދިހަދުަވހެވެ        

) إحرامއަށް َحجُّކޮށްގެންފިމީާހ ( فرض َحجُّ ފަެހ އެމަްއސަރުތަކުަގިއ  =   ބަނދެފިމީހާ   =  ފަެހ އޭާނ

.ވުމެްއ / އަިދ  ِمجَاعُ އަންހެނުންނާ  .  َفاِسقُ  =   އެކަމާބެޭހ ާވހަކަދެއްކުެމްއ ނުވެެއވެ ވުމެއްނެތެވެ
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.) الّله(އެއްވެސްގޮތަކުްނ  . އެކަުކ  َجَدلُ އަދި =   އަށް ުއރެދިގަތުމެްއ ހުއްަދއެއްނޫނެވެ ކުރުމެއްެވސްނެތެވެ

.  އަނެކަކާ ައރައިރުްނވެހެދުން ހުއްދައެްއ ނޫނެވެ     =  ّحج .  ގެތެރޭގައި      =  އަިދ

.  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން ކަލޭމެންުކރިއްޔާ ުކރިކަމެއް     =  ްالّلهއެކަމެއ .   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ    = 

 !  އަދި ކަލޭމެްނ ދަތުުރގެ ކާާނ ހޯދާށެވެ     =  ެފަހ.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެންެމ ރަނގަޅު ކާނާއަކީ
  = تـَْقَوى  . . الّلهވެރިކަމެވެ  ެގ ކިޔަމަނުަގއިވުމެވެ    تـَْقَوىއަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ 

 !  ވެރިވާށެވެ         = !  އޭ ބުއްދިވެރިންނޭވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!  مؤمنއޭ  )196( ގެ އަޅުކަން ަބރާބަރަްށ ފުިރހަަމ ކުރާށެެވ!  ُعْمَرةއާިއ  َحجّ އަށްޓަކަިއ ަކލޭމެްނ  الّله تعاىلންޭނވެ

މަގުބަންުދވެެގްނ ގެ ކަންތައް އަދާނުކުެރވެނިސް  حجّ އަްށ އައިްސ  مّكةބަނުމަށްފަހު  إحرامއަށް  ُعْمَرةނުވަަތ  حجّ އަދި 
) ނާދެވޭގޮތް ދިމާވެއްެޖއްޔާ އެުހރިތަނަކުން  َعُدوُّ ( ކަތިަލިއ  َهْدىُ ންގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ބަްއޔެއްެގ ސަބަބުންނަމަވެސް

! އަިދ  إْحَرامއަްށ ހަދިޔާކޮްށ  َحَرم َهْدىُ ނުވަތަ  ނޑާށެވެ އަްށ ފޯރައްޖައުމަށްދާންދެްނ ކަލޭމެްނެގ  َحمَلّ އޭެގ  َهْدىُ ކަ
! (މިއިން ކޮންމެ  ބޯތައް . އަދި  إْخِتَالفއެއްގައި  حكمނުބައިލާށެވެ . އެާވހަކަތަްއ  تفصيلވެފައިވެއެވެ ވާހަަކވެއެވެ

ނޑިވަޅެއްގައި ބަޔާންކުރުުމގެ  .) ދެން އަދި ކަލޭމެންކުރެ ީމހަކު ބަލިެވގެްނ  أّميدއެހެން ދަ ގައި އިހަށް ާބއްވަމެވެ
! އެީއ  ِفْديَةލެއްެވގެްނ ޯބ ަބއިލަްނ ދިމާވެއްޖެނަަމ ބޯބައިލާާފ ނުވަތަ ޮބލުގަިއ ުއކުނުއެޅުންފަދަ އުނދަގު  ދޭށެވެ

 .  إْحَصارދެން  –ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުން ުނވަތަ ހަމިސްކީނުންނަށް ާކއެތިކޮޅުދިނުން ނުވަތަ ަބކައްޓެްއ ކަތިލުެމވެ
އަށް ކުިރްނ  ُعْمَرةފަހުންކުރާގޮތަްށ  َحجُّ ގެ ކަންތައް އަދާކުރުމަށްދާމީހާ  عمرة ، َحجُّ ވުމުގެ ކަންަތކުން އަމާންވެގެން 

. ނުވަތަ ހަތްީމހުން ބައިެވރިެވެގްނ  َهْدىُ ވާނަމަ  َمتَتُّعُ ބަނދެ ( إْحَرام . އެީއ ބަަކއްޓެއް ކަިތލުމެވެ ކަތިލުން ހުއްޓެވެ
. ކަތިލާނެ ބަަކއްޓެއް ނުލިބުނުމީހާ  ުހ ރޯދަހިފަިއ ގެތެރޭގައި ތިންދުވަ َحجُّ ޖަމަލެއް ނުވަތަ ެގރިއެއް ކަިތލުމެވެ

. ނަމަވެްސ  . އެީއ ބަރާބަރު ފުިރހަމަ ދިހަދުވަުހގެ ރޯދަެއވެ އަނބުރާ ރަށަށް ައއިސް ހަތްދުަވހު ރޯދަހިފުން ުހއްޓެވެ
. ( أهلގެ  مّكةކަން އޮންނާނީ  َواجبކަތިލުމުގެ  َهْدىُ މި  ْسِجُد احلرامވެރިްނނޫން މީހުންނަށެވެ

َ
 َحاِضرގެ ކައިީރގައި  امل

.) އަިދ ކަލޭމެްނ ވެ ދިިރއުޅޭމީހު !  الّلهންނޫން މީހުނެވެ ! ހަމަކަަށވަރުްނ  تقوىއަްށ ިބރުވެތިވާށެވެ ީއ  الّلهވެިރވާށެވެ
.  ُعُقوبَة  ގަދަވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. އެީއ  ُموسمބަނުމުގެ  إْحَرامއަށް  َحجّ  )197( . އެީއ  َحجُّ ُموسمއަީކ މައްސަރުތަެކކެވެ މަހާިއ  ُذواْلَقعَدةމަހާިއ  َشوَّالއެވެ
.) ފަހެ އެ  َحجُّ  . (ނުވަތަ އެތިންމަސްދުވަްސ އެކަށެވެ ބަނދެ  إحرامއަށް  َحجّ ގައި  ُموسمމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަހެވެ
ވުމާިއ އެކަމާެބހޭ ާވހަަކ ދައްކަިއ ެއރޮނުގްނ  ِمجَاعُ ގެ އަޅުކަމުގެތެެރއަށް ވަދެގެންފިމީހާގެމަްއޗަށް އަްނހެނުންނާ  َحجّ 

. އަދި ވާނެ حرامބީހިއުޅުން  . އެއީ  َفاِسقُ އެވެ . އަދި  الّلهވެ ގަތުމެއްނެތެވެ  َحجّ އަށް އުރެދުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަެމވެ
. މިީއ ަހއްތާވެްސ  َجَدلُ ގެތެރޭގަިއ ެއކަުކ އަނެކަުކ ޒުވާބުކޮްށ  . އެާޔ  َحَرامކޮްށ އަަރއިރުްނވުމެއްނެތެވެ ކަންކަމެވެ

.  الّلهއަށް ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރާށެެވ! ހެޔޮކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަލޭމެންކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްމެ  خالف ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
. އަދި  ދަތުރަށް ފުރާިއރުވެްސ ދަތުރުމަތީެގ ކާާނ ހޯާދ  َحجّ އެކަންކަމަށް ެއކަލާނެގ ހެޔޮޖަޒާދެްއވާ ހުއްޓެވެ

! އެންމެ ހެޔޮވެގެްނވާ ކާނާ  .  تقوىއަކީ ތައްޔާރުުކރާށެވެ . ޭއ  طَاَعةއަށް ިކޔަމަންވެ  الّلهވެިރކަމެވެ އަާދކުރުމެވެ
! ަކލޭމެްނ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަްށ  ! ތިމަންރަސްަކލާނެގ  تقوىބުއްދިވެރިންނޭވެ ! ިބރުވެތިވާެށވެ ވެރިވާށެވެ

.ވެިރވުމުގެ ޙަޤީޤަތަ  تقوىއަމުރުތަކަށް ިކޔަމަންވެ ނަީހކުރެްއވި ކަންތަާކ ދުުރވެގަންނާށެެވ!   ކީ ެއއީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = . . / ކުށެއްނެތެވެ   ކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ ފާފައެއްނެެތވެ      = َُفْضل 

(. . (ވިޔަފާިރކޮށް މުދާއެދިގަތުމަކުން  ވަންތަކަން އެދިގަތުމަކުން    =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ    

   = ُرُجوعފަހެ ކަލޭމެްނ ނިމިގެްނ .   ވެއްޖެްއޔާ     = َعَرَفات .  ން       =  ފަެހ

! /  ِذكرއަްށ  الّلهކަލޭމެން  !  الّلهކުރާށެވެ   ހަނދާންކުރާެށވެ         = ْشَعُر اَحلَرام
َ
ގެ ކަިއރީގަިއ.  امل

.) މުޅި  ُمْزَدِلَفة(އެީއ  . ُمْزَدِلَفةގަިއ ހުންަނ މިސްކިތެވެ  = ެއކަމަށް ުހއްދަވެގެންެވއެވެ     އަދި ކަލޭމެްނ

!  ِذكرއެކަލާނގެއަްށ   ކުރާެށވެ    =.  ކަލޭމެންނަށް އެަކލާނގެ ތެދުަމގުދެއްވިފަދައިން   

= (   އަދި ކަލޭމެންވިޔަސް (ނުވަތަ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންވަނީ    =  / . .  إسالم دينއޭގެކުރިން ގެކުރިން

.) الّله(  ގެ ތެދުމަގުެދއްކެވުމުެގކުރިން      =. ނޑައެޅިގެން މަގުފުރެދިގެްނާވ މީހުންގެެތރެއިން  ކަ
    =  (! . (އަަވހަށް މިނާއަށްދާށެވެ   ދެން އަވަސްއަވަހަށް ދާށެވެ        = 

 އެގޮތަށް). –ވަޑައިގެންެނވިތަނުން  إبراهيم عليه الّسالم( މީސްތަކުން ދިޔަގޮަތއް އެއީ         =  އަިދ

!  حضرةެގ  الّلهކަލޭމެން    ގައި ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދޭެށވެ   =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ .   އީ  

 = رمحةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ .  ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ      =  ފަެހ ކަލޭެމްނ

.  ނިންމައިފިއްޔާ   =  ެއެއީ ހިަލއުކުން،  –ދުވަހު ުކރަންޖެޭހ ކަންތައްތަްއ  ِعْيدُ ތަްއ ( ُنْسكَ ަކލޭމެންގ

.) َطَواف اإلفاضةކަތިލުން، ބޯބޭލުން ނުވަތަ ކޮށުން   ކުރުން މިެއވެ       =) ެِمَىن ދެންފަހ  ( އަށް  الّلهގައި

!  ِذكر  ކުރާށެވެ      =  ްِذكرަކލޭމެންެގ ކާބަަފއިންވެސ .    ުކރިފަދައިން   = 
. ِذكرނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ގަދަ    އަކުން     = .    ފަެހ މީސްތަކުންެގ ެތރޭގަިއވެއެވެ

=.  ބުނާމީހުން / ކިޔާމީހުން            =  ެއަޅަމެންނަށް ދުނިޔޭގައި  َربّ އޭ އަޅަމެންގ ! އެވެ

 !  ދެއްވާނދޭވެ         =  ްآخرةއަދި އޭނާއަަކށ .   ގައި ނުވެއެވެ   = އެއްވެްސ
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. . / ެއއްވެްސ ސަލާމަތެއް . /  =      ނަސީބެއް އަިދ އެމީހުްނގެތެރޭަގއި ބުނާމީހުްނވެއެވެ

.  ކިޔާމީހުންވެއެވެ   =   َربّ އޭ އަޅަމެންެގ  ! ! އަޅަމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ  އެވެ        = 

.  ދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަން     =  آخرةއަިދ  . އަދި އަޅަމެްނ  =  ގައިވެސް ެހޔޮކަން

 !   ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ    = ެَعَذابނަރަކަިއގ .  ން        =  ކާމިޔާބާިއ

. َنِصْيبُ   ހުރީ އެީމހުންނަށެވެ       = .    އެމީހުން ުކިރމަސައްކަތުން   = ިالّلهއަދ 

.އީ ހިސާބުބެްއލެވުން އަވަސްެވވޮޑިގެންާވ   ކަލާނެގއެވެ
    މަާނ ِإْجَمـاِلى 

!  مؤمنއޭ  )198( ގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިކޮްށ ގަނެވިްއކުމުގެ ކަންތަްއ  َحجّ ބަނދެގެންހުއްޓަސް  إحرامއަށް  َحجّ ންނޭވެ
.  َفْضلَ ން  حضرةެގ  الّلهހިންގައި  ވަންތަކަމާިއ ދީލަތިކަްނ އެދުމަކީ ކަލޭމެންގެަމއްަޗށް ކުށެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

 .  މަނާކަމެއްނޫނެވެ
َْشَعُر احلََْرامއަށް އައިސް އެތާނގައިވާ  ُمْزَدِلَفةގައިހުރެ އެކަން ނިމުމުން އަވަސްައވަހަށް عرفاتދެންފަހެ 

އެެވ  امل
! މިއިްނ  ِذكرއަށް  الّلهގައި  ُمْزَدِلَفةަގއި އަދި ުނވަތަ މުޅި ކިޔާ މިސްކިތުގައި އަދި ނުވަތަ މިސްކިތްަކއިރީ ކުރާށެވެ

 ِذكرއަށް  الّلهކޮށް އެތާނގައިުކރުމާއި ދެންވެސް  مجعނަމާދާ ދެނަމާދު  ِعَشاءނަމާދާ  َمْغِربُ މުރާދުކުރެވޭ އެއްކަމަީކ 
. އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ތެދުމަގު ދެްއކެވިކަމަށްޓަކަިއ ކަލޭމެްނ  ކުރުމާއި ފަތިސްނަމާދު އެތާނަގއި ުކރުމެވެ

ކުރާށެެވ! އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ ދެއްެކވުމުެގ ކުީރގައި ކަލޭމެންީވ  ِذكرއެކަލާނގެއަްށ 
 .  މަގުފުރެދިގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ

! އަިދ إبراهيم عليه الّسالم އަށް  ِمَىن އިން  ُمْزَدِلَفةދެން  )199( ވަޑައިގެްނނެވިފަދައިން ަކލޭމެންވެސް ދާެށވެ
! ހަމަކަަށވަރުން  حضرةގެ  الّلهފާފަފުއްސެވުން އެިދ  ެލއްުވްނ  رمحةީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلهަގއި ދަންނަވާށެވެ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
 ُنُسكُ އެ  –ތައް އަދާކޮްށ ނިންމުމަށްފަހު  ُنُسكُ ެގ ގަިއ ކަލޭމެން مّكةގަްއޔާިއ  ِمَىن ދުވަުހ  عيدދެންފަހެ ބޮޑު  )200(

. މީގެެތރެއިްނ  َطَواُف اإلَفاَضةއަށް ހިލަުއކުމާ ބޯބޭލުްނ ނުވަތަ ކޮށުމާއި ކަިތުލމާ ގެފުޅަށްގޮސް  َمجَْرهތަކަކީ  ުކރުމެވެ
. ދެން ބާީކހުރި ކަންތައް  .) ދެން  أيَّاُم الَتشريقކޮންމެވެސް ދެކަމެއް ުކރެވުމުން ފުދިދެއެވެ  مىنތެރޭ ކުރުންުހއްޓެވެ

. ފަެހ  ِذكرއަްށ  الّلهގައިތިބެ  . ނުވަަތ ެއއަށްވުެރވެސް ގިނައިންނެވެ ! އެީއ ކަލޭމެްނގެ ކާބަފައިްނ ުކރިގޮތަށެވެ ކުރާށެވެ
نـَْياމީސްތަކުންގެ ތެރޭަގއި ހަމައެކަނި ( ! އަޅަމެނަށް ދުނިޔޭ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  – َربـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ !) އެވެ ގައި ދެއްވާނދޭވެ

.  آخرةކުރާމީހުްނވެއެެވ. އެމީހުންނަށް  ُدَعاءމިހެން ކިޔަިއ   ގައި ެއއްވެސް ނަސީބެްއ ކާމިޔާބީެއއްނެތެވެ
نـَْيا َحَسَنًة َوِىف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ( )201( !  َربّ އަޅަމެންގެ  އޭ –َربـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ އެވެ

! އަިދ  ގައިެވސް އަޅަމެންނަށް ހެޔޮކަންދެއްަވއި އަޅަމެން ނަރަަކއިެގ آخرةއަޅަމެންނަށް ދުނިޔޭގަިއ ހެޮޔކަންދެއްވާށެވެ
! މިހެްނ  َعَذاب  ކުރާމީހުްނވެއެެވ.  ُدَعاءން ސަލާމަތްކުރައްވާނޭދވެ

ަތކުގެ ސަބަބުްނ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބޭޭނ  عملއެމީހުންނަކީ އެީމހުންެގ މަސައްކަތުން، ކުރިެހޔޮ  )202(
. އަދި  . الّلهމީހުންނެވެ  އީ ހިސާބު ބެްއލެވުމުަގއި ައވަސްވެވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ِذكرއަްށ  الّلهއަިދ ކަލޭމެްނ  ! ! الّلهކުރާށެވެ  ހަނދާންކުރާށެވެ       = عدد 

. (މިއީ  ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި .  أيَّاُم الَتشريقގައި  ِمَىن ކަ  الّلهކިޔައި  تكبريގެ ދުވަސްތަކުގައިތިބޭ ވާހަކަެއވެ

. تعظيمއަށް   ކޮށް މާތްކޮްށ ހިތުުމގެ ާވހަކަެއވެ         =  ފަެހ ދެދުވަުހ ތިބެފަިއ އަވަްސވެގަތްމީާހ

 !    / އެާގރަވަނަދުވަާހއި ާބރަވަނަ ދުަވހު ތިބެފަިއ ދެން ެއވަރުން ނިންމި މީހާ ދަންނައެވެ  =  ަފެހ

 .   އޭނާގެމައްޗަށް ފާފައެއްނެތެވެ  =  އަދި ލަސްވެއްޖެމީހާ ޭތރަވަނަދުަވހު ހިަލއުކާފައި ާދްނ

 !    ލަސްކުރިމީހާ ދަންނަެއވެ  =  .  ފަހެ އޭނާގެމައްޗަކަށް ފާފައެއްނެތެވެ      =  ީتقوىއެއ 

.  ވެރިވާމީަހކަށެވެ    =  تقوىއަްށ  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ  !  ވެިރވާށެވެ   =   އަިދ ަކލޭމެްނ

 !  ދަންނާށެވެ        = ުކރެވޭީނ އެއްުކރެވޭީނ ހަމައެަކލާނެގ  َحمَْشرُ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ

. حضرة   އަށެވެ    .   އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭަގިއވެއެވެ    =   އެމީހާގެ ަބހުްނ

. عجائبކަލޭގެފާނު   ކޮްށލާމީހުން         =  ެحياةދުނިޔޭގ  .  ގައި  =  ާالّلهއަދި އެމީހ 

.  ހެކިކުުރވައެވެ       =  ްއޭނާ އެބުނަީނ  –އޭނާގެ ހިތުގައިވާ ތަކެީތގެމައްޗަށ)

(  ތެދެއްކަމުގެމައްޗަށް  =  حالއޭނާާވ       = ގަދަވެގެންާވ ދެކޮޅުވެރިކަްނގަަދ

.  ދެކޮޅުވެރިއަކުކަމުަގއި     = .  އަދި އޭނާ އެނުބިރ ފުރަގަސްދިފިއްޔާ        =  އޭާނ

.  ބިމުގައި މަަސއްކަތްކޮްށ ހިނގާިބގާވެެއވެ    = .   އެބިްނ ފަސާދަކޮްށ ބަރުބާުދކުރުމަށް

       =  ާނޑުބިމ . َنْسلُ އަދި ދަ  އެބަހީ ދިރޭ ޖަނަވާރުތައް އޭނާ ަހލާކުުކރެއެވެ       

 = الّلهއަދި ފަސާދަކުރުމަްށ .  ލޯބިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ      =.   އަދި އޭނާޔަށް ބުެނވިއްޖެއްޔާ  

   =  ޭتقوىއަށް  الّلهކަލ  !  ވެރިވާށެވެ       = إختيارތެރިކަމާއި ބޮޑާކަން އޭނާ  ِعزَّة .   ކުރެއެވެ
  = .   ފާފަވެިރވުމަށް      = .  ފަހެ އޭާނއަށް ނަރަކަފުދޭނެެއވެ      = އެީއ

 .   ނުބައިވެގެންވާ ތަންމަްއޗެކެވެ   = .   އަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވެ   = 
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. نفسއެމީހާެގ   ވިއްކަިއލާމީހުން      = الّله .  ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް    =  އީ  الّلهއަިދ 

.ނު  ހަނު އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަލާނެގއެވެ     =.ްއަޅުތަކުންނަށ       =  ޭއ

 !  އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ      = ްއަށް ވަންނާށެެވ!  إسالم دينކަލޭެމނ    =  އެީކ

.   އެކައްޗަކަްށ / އަިދ އެންމެްނ އެކީ  = تـََبعَ އަިދ ކަލޭމެްނ  !   ނުވާށެވެ      

=.  ޝައިޠާނާގެ ިފޔަވަޅުތަކާއި   = .    ހަމަކަށަަވރުން އެޮސަރކީ      = ކަލޭމެންނަްށ

ނޑައެޅި  . َعَداوةވެގެންވާ  بـََيانކަ    ތެރިއެކެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްަތކެއްގަިއ ަކލޭމެން  عددއަދި   )203( ! އެީއ  ِذكرައށް  الّلهކަ أيّام ގަިއ ތިބެ  ِمَىن ކުރާށެވެ

. ދެންފަެހ  تـَْعِظْيمއަްށ  الّلهކިަޔއި  َتْكِبريގެ ދުވަސްތަުކގަިއ  التَّشريق މަުހެގ  َحجُّ ކޮްށ މާތްކޮްށ ހިތުމުެގ ވާހަކަެއވެ
. ައިދ  އެގާރަވަނަ ުދވަހާއި ާބރަވަނަދުަވހާއި ދެދުވަހު ތިބެަފއި ފުރައިގެންދާ މީހާގެަމއްޗަކަށްވެސް ކުށެއްނެތެވެ

. ެއއީ ތޭރަވަނަދުވަުހ ހިލައުކާަފއިދާން ލަސް ވެރިންަންށ  تقوىކޮށްގެްނ ހުިރ މީާހގެ މައްޗަކަށްވެްސ ކުށެއްނެެތވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނ  ! އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެެވ!  تقوىއަށް  الّلهއޮތްކަމެކެވެ  حمشرދުަވހުން ަކލޭމެން  قيامةވެރިވާެށވެ

.  حضرةކުރެވޭނީ އެއްުކރެވޭނީ ހަމަ އެަކލާނެގ   އަށެވެ

. (ެއއީ  عجائبތެރޭގައި އެމީހާގެަބހުން ަކލޭގެާފނު އަދި މީސްތަކުންގެ )204(  أْخَنْس بُن َشرِْيقُ ކޮށްލާމީހުންވެއެވެ
. އޭާނ  ُمَنافقކަމުގަިއ ނުވަަތ   إسالمެގ އަރިހަްށ ައއިްސ  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمންެގ މީހަުކކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ
. ިމއާޔަތާިއ މީގެފަުހގެ އާޔަތުގަިއ  الّلهއަިދ އޭާނ އެބުނަީނ ތެދެއްކަމުަގިއ  –ކަން ފާޅުކޮށް  ެހކިވެސް ކުރުިވއެވެ

. ދެްނ އޭނާ  ނޑެއް އަންދާާލ  مسلمއާެގ އަިރހުން ުނކުމެގެންގޮސް  َرُسولއެވަނީ އޭާނގެ ާވހަކައެވެ ންކުރެީމހެއްެގ ދަ
ނޑުފަޅާ  ِمحَار .) އޭނާގެ ބަސް  خرابތަކެއްގެ ބަ  عجائب  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمފޮނިކަމުން  ކުރިއެވެ

. އަދި އޭނާ އެބުނަނީ ތެދެއްކަުމގަިއ  . ެއހެނެއްކަމަުކ އޭނާއަީކ ހަަމ  الّلهކޮށްލިކަމުގަިއވިއެވެ ހެކިުކރުވިެއވެ
 .  ދެކޮޅުވެރިކަން ގަަދވެގެންާވ ދެކޮޅުވެިރ ނުބައި މީެހކެވެ

ނޑުބިމާއި  )205( . އަދި ދަ  َنْسلُ އޭނާ އެނބުރި ފުރަގަސްދީފިއްޔާ ބިުމގައި ފަސާދަުކރުމަށް މަސައްކަތްުކރެއެވެ
. އަދި ފަސާދަުކރުމަށް  . ޖަނަާވރު ަމރާހަދައެވެ .  الّلهހަލާކުުކރެއެވެ  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

ވިއްޖެއްޔާ ފާފަެވރިވެވޭޭނގޮތުން ބޮާޑެވ ވެރިވާށޭ ބުނެ تقوىއަށް ކަލޭ ިބރުވެިތވެ  الّلهއަދި އޭނާގާތު  )206(
 . . އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ . ފެަހ އޭނާއަށް ަނރަކަ ފުދެެއވެ  ކިބުރުވެިރކަން އިްސކުރެެއވެ

. އަދި  نفسގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް ެއދި ތިމާގެ  الّلهއަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގައި  )207( ީއ تعاىل الّلهިވއްކާ މީހުންެވއެވެ
.  އެކަލާނގެ   އަޅުތަކުންގެ މަްއޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެްނާވ ކަލާނެގއެވެ

އާ މެދުގައިކަމުގަިއވިއެެވ. އެކަލޭގެފާނުންގެ މުދާ އެީމހުންނަށް ދީާފ  ُصَهْيُب الّرومىމިއާޔަތް ބާވައިެލއްވުނީ 
.  هجرةއާއިގެން  نفسމުދާދޫކޮށްފާ ހަމައެކަނި   . لموالّله أعއަށް ވަޑައިގަތީެއވެ

! ކަލޭމެްނ އެންމެްނ އެކީއެކަށް  )208( !  إسالمއޭ އީމާންވެއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވެ ައްށ  الّلهދީނަށް ވަންނާށެވެ
! އަދި  ! ގިނަގިނައިްނ އުރެދުންތަކަށް އަަރއިނުގަންނާށެެވ!  تـََبعَ އާގެ ފިަޔވަޅުތަކާއި  شيطانކިޔަމަންތެރިވާށެވެ ނުވާށެވެ

. َعُدوّ ވެގެްނވާ  بـََيانތެރިކަން  َعَداَوةހަމަކަށަވަރުްނ އެޮސަރކީ ަކލޭމެނަށް   އެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްحقّ ފަެހ ަކލޭމެނ .   ާއއި ުދރަްށ ޖެހިއްޖެއްޔާ        =   ކަލޭމެންެގ ގާތަްށ

.  އައުމަށްފަހު   =  دليلބަޔާންވެގެންާވ ) . ) حقّ އަީކ  إسالم دينތައް  ކަމުގެ   = ފަހެ ކަލޭމެްނ

  ! ދަންނާށެވެ    =  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ .   އީ   = ވަންަތ  حكمةވަންަތ  ِعزَّة

.  ކަލާނގެކަން    = ްއެބަ އިންތިޒާރުކުޭރހެއްޔެވެ؟ –ން  مشركއެބަހީ  –އެމީހުނ        

. الّلهއެމީހުންގެގާތަްށ =  ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ           . ނޑެއްެގ ިހޔަލުަގއި ވިލާގަ

(. ނޑުގައި  (ވިލާފުސްގަ      .   އަިދ މަާލއިކަްތ ބޭކަލުންނާއި      އަިދ ކަންތައްތަްއ

.  ނިމެވި         حضرةގެ  الّلهއަިދ . އަެށވެ      =  ُرُجوعކަންތައްތަްއ .  ވުންވަނީ   

    =  ޭމީހުންނާ ސުވާުލކުރައްވާެށވެ َبِىن إْسَرائيل) !އެވެ رسول الّله(އ !    = އެމީހުންެގގާތަށް އަީއ

.  ކިހާވަަރކަށްތޯ     = دليلވެގެންވާ  بـََيان.   ގެތެރެއިން    = .  އަދި ބަދަލުކޮށްފިމީހާ
      = دينގެ  الّله/  نعمةގެ  الّله .           = .  އެމީހެްއގެ ގާތަްށ އެއައުމަށްަފހު    

.الّله تعاىل ހަމަކަށަވަރުްނ =   އީ     = ُعُقوبَات.   ގަދަފަދަވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ    = 

. އަދި ކާފަރުވީ މީހުންނަށް ޒީނަތްތެރި ުކރެިވއްޖެއެވެ        =  ެَحَياة ދުނިޔޭގ.     =  އަިދ

.  ށް އީމާންވީީމހުންނަ =    އެމީހުން ަމލާމާތްކޮށް      ވެިރީވ تقوى އަިދ

. .) =   މީސްތަކުން . (ކާަފރުންގެމަތީގައި  އެމީހުންގެ މަތީގައިެވއެވެ      =  ِقَياَمة.  ދުވަހުން
     =  ިالّلهއަދ .   ރިޒުގުދެއްވަެއވެ  = .  ެއކަލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް     

 = .  އެއްވެސް ހިސާބަކާއި ނުަލއި    = . .  أُمَّةއެއް  =   މީސްތަކުންވިއެވެ އެއްކަމުަގއި

. /  دينއެއް  . توحيدއެއްގައި  ގެމަތީގައި       =   ެالّله تعاىل نىبދެންފަހ .  ބޭކަލުން ފޮނުއްވިެއވެ
     = ެخربދެއްވާ ބޭަކލުންކަމުގައްޔާއި ިބރުެވރި  خربއުފާވެިރކަމުގ .  ދެއްވާ ބޭކަލުންކަުމގައި

         =.  އަދި އެބޭކަލުންނާެއކު އެަކލާނގެ ފޮތް ބާވައިލެްއވިއެވެ    =   ّحق .  ގޮތުގައި
      =  ިحكمއެބޭކަލުން މީސްތަކުްނގެމެދުގައ .  ކުރެއްވުމަށް        =  އެމީހުްނ

. إختالفއެކަމަކާމެދު    ވީކަންކަމުގައި    =   ުإختالفއަދި އެމީހުން އެޔާމެދ  / . އާއިމެދު  توراةނުވެއެވެ

. إختالف   .އެފޮތް ދެވުނުމީހުން މެނުވީ =    ނުވެއެވެ       =  އެމީހުންގާތަްށ
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.  އައުމަށްފަހުމެނުވީ   = دليلވެގެންވާ  بـََيان .  ތައް    =   އެމީހުންގެމެދުގައިވާ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްެގ

 ސަބަބުން.    =  ެތެދުމަުގ  الّلهފަހ.   ދެއްކެިވއެވެ  = .  އީމާންވީ މީސްަތކުންނަށް   

    = إختالفއެމީހުން ެއ .   ވީކަންތަކަށް   =   ّحق .  ގެ ތެރެއިން   =  ެإذنއެކަލާނގ 

 ފުޅަށް.   =  ިالّلهއަދ .   ތެދުމަގުދައްކަަވއެވެ   = .  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް  

    =  .    ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އައުމަށްފަުހ ކަލޭެމްނ  ُحجَّةކަމުގެ  دين حقّ އަކީ  إسالم دينއައުމަށްފަހު،  دليلވެގެްނ  بـََيانފަހެ ކަލޭމެންގާތަްށ  )209(

 َبَدلُ ނުުކރިއްާޔ އެަކލާނގެ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އޭެގ  إختيار إسالم دينދޫކޮށް ުދރަށްޖެހިއްޖެްއޔާ،  حقّ އެ 
. ހަަމކަށަވަރުްނ    !ަވންތަ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ حكمةއީ ގަދަފަދަވަންަތ  الّلهހިތްޕަވާނެއެވެ

ނޑެއްގެ ނިވަުލގައި  ُمْشرِكيعىن އެމީހުން  )210( ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ އަިދ  الّلهންގެމީހުން އެމީހުންެގގާތަށް ިވލާފުސްގަ
.  إنِْتَظارُ އެބަީހ އެމީހުްނ އެ  ؟ކުޭރހެއްޔެވެ إنِْتظَاُرބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ  َمالَِئَكة ކުރަނީ އެކަމަެށވެ

. ދެން އެމީހުންގެމެދުަގއި ިނޔާކުރެ  . އަިދ އެންމެހަިއ ކަންަތއް  ِقَيامةވި ނިމުމަށެވެ  ُرُجوعُ ެވ ހިާސބުބައްލަާވ ނިމުމަށެވެ
.  حضرةގެ  الّلهވުންވަނީ ހަަމ   އަށެވެ

ކަްނ އެީއ  َرُسولގެ  ُموسى عليه الّسالمއައިޯތ  ُمْعِجَزةމީހުންގެގާތަށް ކިތައްިކތައް  َبىن إسرائيل) !އެވެ رسول الّله(އޭ  )211(
.  دليلކޮށްދޭ ކިތައްކިަތއް  بـََيانކަމެއްކަން  َرسول حقّ  ައއިތޯ ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެކުރެްނ ނިކަން އައްސަވާަބއްލަވާެށވެ

އެމީހުންނަށް އެދެއްިވ ބޮުޑ  الّلهނަމަވެސް އެމީހުންެގ ގިނަމީހުްނ އެކަންކަްނ ތެދުނުކޮށް އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންނުެވ 
. އަދި އެީމހެއްެގގާތަށް  نعمة الّله تعاىل ބަދަލުކޮށްފިމީހަކަށް  نعمةއައުމަށްފަހު އެ  نعمةގެ  الّلهކާފަރުކަމަށް ބަދަލުކުީރއެވެ
. ަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ  ُعُقوبَة .  ُعُقوبَةއީ  الّله تعاىلދެއްވާހުއްޓެވެ  ދެއްވުން ގަދަެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

.  ُدنـَْيوى َحَياةއަދި ކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަށް ިމއަވަސްެވގެންާވ  )212( ގެ ލޯބިވެތިކަްނ ޒީނަތްތެރިކުެރވިގެންެވއެވެ
. އަދި އީމާންެވ  رِيَاَسةވެރިވުމާއި،  فخر އާިއ މުދާގިނަކުރުމާިއ މިބާވަުތެގ އެްނމެހައިކަމެްއ ޒީނަތްތެރިކުެރވިގެންެވއެވެ
. އަދި ެއކަމަކު އަށް ކިޔަމަންވެގެންވާ މީސްތަ الّله  تقوىދުވަހުން  قيامةކުންނަށް މިމީހުން ަމލާމާތްޮކށް ގޮއްވާހަަދއެވެ

. ކާފަރުްނވާނީ ނަރަކަިއގައެެވ.  . އެމީުހންވާނީ ސުވަރުޭގގައެވެ ނޑުގެ މާމަތީގައެވެ ވެރިވީ މީސްތަކުންވާނީ މިކާަފރުންގަ
. އަިދ  الّله މާތް اَمةَكرَ އާއި  نعمةެވރިީވ މީސްތަކުންނަށް ގިނަގުނަެވގެންާވ  تقوىއަދި   الّلهދެއްވާުހއްޓެވެ

 .  އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަްށ އެްއވެސް މިންަވރެއްނެތި އެކަލާނެގ ރިޒުގުދެްއވައެވެ

. އެީއ  دينއުޅުުނމީހުންވީ ެއއް  )ދެމެދުއާއި نوح عليه الّسالم  ފެިށގެން ންآدم عليه الّسالم ( )213( ެގ  توحيدެއއްގަެއވެ
. ދެން ޭއގެފަހުން މީސްތަކުންގެމެދުަގއި  دين . އެީއ އެއްާހސް ައހަުރގެ މުއްދަތެވެ ަތްއ  إختالفއުފެދި  شركއެވެ

ނަބީބޭކަލުްނ  الّله تعاىلދެއްވާ ޭބކަލުންެގގޮތުގަިއ  خربދެއްވާ އަިދ ބިުރވެރިކަުމގެ  خربއުފެދުމުން ދެން އުފާެވރިކަމުެގ 
. އަދި އެބޭަކލުންނާއެކު  . ެއއީ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ  حقّ ފޮނުއްވީއެވެ  إختالفގޮތުގައި ފޮްތވެސް ާބވައިލަްއވައިފިއެވެ

 َمسَاِوىުކރެއްވުމަެށެވ. އަދި އެބަަޔކަށް ފޮތްދެވުުނ މީހުން މެނުީވ  حكمވެފައިވާކަންކަމުަގއި މީސްތަކުްނގެމެދުގައި 
. އެމީހުްނނަކީ  إختالفއާއިމެދު  توراةފޮތާއިމެދު ނުވަތަ  . އަދި އެީމހުން ެއ  رائيلبىن إسނުވެެއވެ ންގެ މީހުންނެވެ

. އެމީހުންގެމެދުގަިއ ޮއްތ دليلވީ އެމީހުންގެގާތަށް ބަޔާްނވެގެންވާ  إختالف އާއި ހެކި ައއުމަށްފަހުގަެއވެ
. ދެންފަެހ އެމީހުންގެެތރެއިްނ އީމާންީވ މީހުންނަށް   إختالفއެމީހުންގެމެދުަގއި  الّله تعاىلދެކޮޅުވެރިކަމުންނެވެ

. އެކަލާނެގ ވީކަންކަ . އެމީހުންގެމެުދގަިއ  حقّ ފުޅަށް ޭއެގ  إذنމަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވިއެވެ ެވ  إختالفގޮތް ދެްއކެވިެއވެ
. ުހކުރުދުވަސް  إختيارދެބަސްވީކަމުގައިީވ ހަފްތާގެުދވަސް   އެަބއިމީހުންގެތރެއިން  ކުރުމަށް إختيارކުރުުމގައެވެ

. އެކަމަށް ތެދުމަުގ ލިބުނީ ހަމަެއކަނި މި  . މި  أمَّةއެއްވެސްބަޔަކަްށ ތެދުމަގެއް ުނލިބުނެވެ ައްށ  أمَّةައށެވެ
 . .  يهودىހުކުރުދުަވހެވެ . އެހެްނވެ އިންަނށް އާދީ َنَصارىންނަށް ހޮނިިހރުދުވަހެވެ  الّلهެއއަންގަވަީނ  الّلهއްަތ ދުވަެހވެ

.އިރާދަކުެރއްވި އަޅަކަށް ސީދާެވގެ  ންވާ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނގެ ަމގުދައްކަވަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .  ؟ނުވަތަ ކަލޭމެން ހީކުރަީނހެއްެޔވެ      =.  ކަލޭމެން ސުަވރުގެވަނުމަށް    

    = . . ަކލޭމެނަކަށް ނުެޖހެއެވެ  އަދި ަކލޭމެންނަކަށް ނާދެެއވެ    =  ވޭތިވެދިޔަ މީހުންނަްށ

. އެފަދަ     . إمتحانދިމާވިފަދަ ކަންތައް   = .  ކަލޭމެންގެކުރީގެ       =   އެމީހުންނަށް ގަަދ

 ކަންޖެހުނެވެ. فقري   = .  އެކިއެކި އުނދަގޫތަކާއި    = .  އަދި އެމީހުން ގުޑައިގެންދިޔައެވެ

.) (ބިރުވެރިކަމާ  ިސހުންތެރިކަމުންޮގސް      =  ُވިދާޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެން. َرُسول   

   = .  އަދި އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެންާވ މީހުންނާއި      ކޮންިއރަކުންބާަވއެވެ؟ َنْصرُ ެގ  الّله  

 ދަންނާށެވެ! =        = َنْصرُ ގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ . އެމީހުްނ  =   ދާދިގާތެވެ

.  ކަލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެއެވެ    = .  އެމީހުން ހޭދަކުރާނީ ކޮްނއެއްޗެއްތޯ  = ކަލޭގެފާުނ

.  ވިދާޅުވާށެވެ     = (. . (ހޭދަކުރާނެ ެއއްޗެއްިވއްޔާ    ކަލޭމެން ހޭދަކުރިއެްއޗެއް

=. . މުދަލުގެތެރެއިން  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން     = ފަހެ މައިންބަފައިންނަށާއި ގާތްތިމާެގ

.  މީހުންނަށެވެ         =  ިންނަށެވެ. ِمْسِكْنيُ ންނަށާއި  يَِتْيمُ އަދ      =  ިއަދ

.  ދަތުރުވެރިންނަށާއި      = .   އަދި މުދަލުެގތެރެއިން ކަލޭމެްނ ހޭދަކުިރއެއްެޗއް      

  = ްދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  الّلهފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެއެްއޗެއ.          =  ކަލޭމެންގެމައްަޗްށ

. َفرضހަނގުރާަމ   ކުރެިވއްޖެއެވެ      =  حالެއކަމަީކ ކަލޭމެންނަށް ުނރުހެވޭކަމަކަްށާވ .        

       = .  އަދި ކަލޭމެން ކަމަކާ ނުުރހިދާނެއެވެ      =  އެކަމެއް ކަލޭމެންނަށް ރަނގަުޅ

  . حالހެޔޮކަމަކަށްާވ            = .  އަދި ަކލޭމެން ކަމަކަްށ ލޯބިކޮށްފާނެެއވެ     = 

  .حالއެކަމެއް ކަލޭމެންނަށް ނުބަިއކަމަކަށްވާ     =  ިالّلهއަދ .  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ   
    =.   އަދި ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނެގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

! އިސްވެދިަޔ  مؤمنއޭ  )214( ާއިއ  إمتحانެވވަޑައިގެްނނެވި މާތްބޭކަލުންނަްށ ދިމާވިފަަދ  تـََبعَ ބޭކަލުންާނ  َنِىب ންނޭވެ

ދަތިއުނދަގޫގޮތްތަްއ އަދި ދިމާނުވަނިްސ ުސވަރުެގވަުނމަށް ކަލޭމެްނ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަްށ 

. އަދި ބިުރެވރިކަމާއި ސިހުންެތރިކަމުން ގޮސް ގުޑުގުޑު އަޅައިގެްނ  ނޑުހައިހޫނުކަމާއި ދަތިއުދަނގޫތައް ދިމާިވއެވެ ބަ

 . އަންނާީނ  نصرެގ  الّلهއަިރހުަގއި އީމާްނވެތިބިމީހުންވެްސ  ާއ އާިއ އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  َرُسولިދޔައެވެ

 ! . ދަންާނށެވެ .  نصرގެ  الّلهކޮންއިރަުކންބާަވއޭ ވިދާޅުާވހިސާބަށް ކަންތަްއ ދިޔައެވެ  ދާދިގާތެވެ

! ހޭދަކޮށް  َرُسول الّلهއޭ  )215( . ކަޭލގެފާުނ  َصَدَقةއެވެ ދޭނެ މުދަލަކާމެދު އެމީހުން ކަލޭގެފާނާއި ސުާވލުުކރާނެއެވެ

! މުދަުލގެތެރެއިްނ ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރާ ެއއްޗެްއިވއްޔާ ެއއެއްޗެްއ ހޭދަުކރަންވާީނ މައިންބަފައިންނަށާިއ  ވިދާޅުވާށެވެ

. އަދި ަކލޭމެން ހެޮޔކަމެުގ ެތރެއިން ުކިރ ންނަށާއި މިސްކީނުންނަށާއި ދަުތުރވެރިންނަށެވެ يَِتْيمُ ގާތްތިމާގެމީހުންނަށާއި 

.  الّلهކޮންމެކަމެއްވެސް   ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

! މިއާޔަތަކީ ޒަކާުތގެ އާޔަތް ބާަވއިލެްއވުމުެގ ކުރީގެ ާއޔަތެއްކަމުގައި ަބއެއް ބޭަކލުްނ    ދަންނައެވެ

 .  ވިދާޅުވެއެވެ

.  ُسنَّةންކުރާ އަދި އަެނއްބައި ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ މިއީ ޒަކާްތ ފިޔަވަިއ ދެ      والّله أعلمހޭދަތައްކަުމގައެވެ

! ެއކަމަކީ ަކލޭމެންނަށް ނުުރހެވޭ ކަމަކަށްވާ  مؤمنއޭ  )216(  فرضކަލޭމެންގެމައްޗަށް ހަނގުރާމަ  حالންނޭވެ

. އަިދ  . އަދި އެކަމަކީ ކަލޭމެންނަށް ެއކަމުގައި ހެާވ ާލބަހުރިކަމަކަށްިވޔަސް ަކލޭމެން ނުުރހިދާނެއެވެ ކުރެވިއްޖެެއވެ

. ކަުމގެ  ހަމައެފަދައިން އެކަެމއްގަިއ ކަލޭމެނަށް ނުބަާޔ ެގއްލުން ހުރިަކމަކަށްވާ ކަންކަމަށް ކަލޭމެން ލޯބިކޮށްފާނެއެވެ

. الّلهދެނެވޮޑިގެންވަނީ  حقيقة . އަދި ަކލޭމެންނަކަށް ނޭނެގެއވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  ޭرسول الّله(އ . !) އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެވެ   އެވެ       = ތެިރވެގެންާވ  ُحْرَمة

.މައްސަރާއިމެދު      =  .  އެމަުހ ހަނގުރާަމ ުކރުމާމެދު   !  ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      = 

.    އެމަހު ހަނގުރާަމ ކުރުމަީކ ބޮޑުފާފައެކެވެ     =  ިއަްށ  إسالم دينެގ މަގު ބަންދުކޮްށ  الّلهއަދ

.  މީހުން ވަނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން    = .   އަދި ެއކަލާނގެއަްށ ކާފަރުވުމާ          = 

 އަދި   احلََْرام .  އަށް ީމހުން އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމާ        =  ެވރިްނ  َأُهلُ އަދި އެތާނެގ

. . حضرةގެ  الّلهމިކަންކަން  =     އެތަނުން ނެރުމާއި  ގައި ފާފަ މާބޮޑުވެގެންވެެއވެ      

.) ِشْركُ އަދި  = . (ެއންމެބޮޑުވެގެންވެއެވެ   ކުރުމުެގ ފާފަ މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ    =  މީހުްނ

  މެރުމަށްވުރެވެސް    =  ްން  مشركެއ  -އަދި އެމީހުނ– . . / ފިލާނުދާނެެއވެ  ފިލާނުދެއެވެ
   = ޭމެންއެމީހުން ކަލ.  ނާ ހަނުގރާމަ ކުރުމުަގއި      =  އެމީހުން ކަލޭމެން ެނެރ

.   ްނ. ِدينُ ކަލޭމެންގެ =   ރައްދުކޮށްފުމަށްދާންދެން     = .  އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަވަންޏާ
          ެُمْرَتدُّ އަދި ކަލޭމެންކުރ . . އެމީހާގެ =    ވެއްޖެމީހާ  ދީނުން   =  ދެްނ

.  އޭނާ މަރުވި     =  َحالއޭނާ ކާފަރަުކކަމުގައިާވ .      = .  ފަެހ އެމީހުން ދަންނަެއވެ
       =  ޮبَاِطلُ ) عملއެމީހުންެގ (ހެޔ .  ީވއެވެ         =  آخرةދުނިޔެއާިއ .  ގައިވެސް

    =.  އަދި އެމީހުން އެއީ     =  .   ނަަރކައިގެ އެުކވެރިންނެވެ      

=.  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާނގަެއވެ    =.  ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންީވ މީހުން    

. ِهْجَرةއަދި އެމީހުން  =  ުކރި         =  ِجَهادُ ެގ މަގުަގއި  الّلهއަދި އެމީހުްނ .  ުކރި    

=!  އެމީހުން ދަންނައެވެ         =  އެދޭ. رمحةގެ  الّلهއެމީހުްނ        = ިއަދ

.  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّله !)  رسول الّله(ޭއ  =   ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނގެއެވެ ެއވެ

.   އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ސުވާލުުކރެެއވެ       = .  ބަނގުރަލާއި ުޖވާކުޅުމާއިމެދު  
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=!  ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      = .  އެެދ އެތީަގިއ (އެދެކަމުގަިއ) ބޮޑުެވގެންާވ ފާފަވެެއވެ
     =  ާَفعއަދި މީސްތަކުންނަްށވ . َمنـْ  އާއި       =.   އަދި އެދެ އެީތގެ ފާފަ މާބޮޑެވެ

    =  .  އެދެ އެތީގެ މަންފާޔަށްުވރެ   = .   އަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެއެވެ

 =.ުހޭދަުކރާނެ އެއްަޗކާިއމެދ .  ހޭދަކުރާނީ ކޮންެއއްޗެއްތޯ     =  ެއީއ ! ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

. (ލާޒިމުވާ  .) َخَردُ އިތުރަށް ހުރި ަތކެއްޗެވެ . =  ކޮށްފައި ބާކީހުރި އެއްޗެކެވެ  އެފަދައިންނޭ    

  الّله تعاىل .  ކަލޭމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ   = ތައް. دليل       = ކަލޭމެްނ

. ِفُكرُ      ކުރުމަށްޓަކައި

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!  َرُسول الّلهއޭ  )217( އާއިމެދު ކަޭލގެފާނުްނެގ  حكمތެރި މައްސަރުގަިއ ހަނުގރާމަ ުކރުމާމެދު އެކަމުގެ  ُحْرَمةއެވެ

!  أصحاب . ކަލޭގެފާުނ ވިާދޅުވާށެވެ ތެރި މައްސަރުަގއި ހަނގުރާމަކޮްށ  حرمةން ކަލޭގެފާނިާއ ސުވާުލކުރެެއވެ
. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ  އަްށ ނުވަެދ އަިދ އެދީަންށ  إسالم دينންދުކޮްށ ގެ ަމގު ބަ الّلهލޭއޮޮހރުވުމަީކ ބޮޑުފާފައެކެވެ

   މީހުން ވަނަނުީދ ހިފެެހއްޓުމާިއ އަދި     އަްށ މީހުްނ އަޔަނުީދ ހިެފހެއްޓުމާިއ އަިދ އެަކލާނގެއަްށ  احلرام

. (މިުހރިހާ ކަމަކީެވްސ  أهلކާފަރުވުމާއި އަދި އެތާނެގ  ވެރިން އެތަނުން ނެރުމާިއ މިކަންކަން އެއަށްުވރެ މާބޮޑެވެ
.) އަދި  مؤمنންގެމީހުން  مشرك .  ِشْركُ ންނާމެދު ކުރިކަންކަމެވެ ކުރުމުގެ ފާފަ މީހުން މެރުުމގެ ފާފައަށްވުެރ މާބޮޑެވެ

ން ބޭުރޮކްށ  دينނެނަމަ ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ންގެމީހުން އެމީހުންނަށް ުކަޅދާނަވާ ُمْشرِكُ އެ  !ންނޭވެ  مؤمنއަދި އޭ 
. އަދި ތިމާގެ  ُمْرَتدُّ  ވެ ެއ  ُمْرَتدُّ ދޫކޮށް  دينވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުން ކަލޭމެނާއި ހަނގުރާމަުކރާނެއެވެ

. އެމީހުންެގ ެހޔޮ  ވީއެެވ.  بَاطلގައިވެްސ  آخرةތަްއ ދުނިޔެއާިއ  عملކާފަރުކަންމަތީ ަމރުވެއްެޖ މީހުްނ ދަންނައެވެ
 . . އެމީހުން ދެމިިތބޭނީ ހަމަ އެތާނަގއެވެ  އަދި އެމީހުން އެއީ ަނރަކަިއގެ ެއކުވެރިންެނވެ

ކޮށް އަިދ  ِجهادُ ގެ މަގުގައި  الّلهކޮށް އަިދ އެމީހުން  هجرةހަމަކަށަވަރުން އީމާްނވީމީހުން އަދި އެމީހުން  )218(
ލައްާވ އެމީުހްނ  رمحةވަންތަކަމުން އެމީހުންނަށް  فضلެއކަލާނެގ  الّله( –އަށް އެދޭމީހުްނ  رمحةގެ  الّلهއެމީހުން 

.) އަދި  أّميدސުވަރުގެ ވެއްދެވުން  ލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلهކުރެވެެއވެ
.  ކަލާނގެއެވެ

!) ބަނގުރަާލއި ޖުވާކުޅުމާ މިދެކަމުގެ  َرُسول الّله(އޭ  )219( ބޭކަލުްނ  أْصَحابُ އާއިމެދު ކަލޭގެފާނުންގެ  حكمއެވެ
 . ! އެދެެއތީގައި ނުވަަތ އެދެކަމުގަިއ ބޮޑުވެގެންާވ ފާފަ ވެެއވެ . ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރެެއވެ
. އަދި އެކަމަކު އެދެއެތީގެ މަންފާޔަށްުވރެ އެދޭތީެގ ފާފަ މާބޮޑެވެ . އަދި މީސްތަކުންނަށްވާ މަންފާވެސްެވއެވެ

. ެދވަަނ އާޔަްތ އެވަީނ  قرآنވުމާމެދު އަިއސްފައިވަީނ  َحَرام(ބަނގުާރ  . ފުރަތަަމ އާޔަތަީކ މިީއއެވެ ގައި ތިްނއާޔަތެެކވެ
. ތިްނވަނަ އާޔަްތ އެވަީނ  ِنَساء  ސޫރަތުގަެއެވ.) َماِئَدةސޫރަތުގައެވެ

! ދީހަދާނީ ކޮންއެްއޗެއްތޯ އެމީހުްނ ކަލޭގެ َصَدَقةއަދި އެމީހުން ހޭދަކޮށް  . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ފާާނ ސުވާުލކުރެެއވެ
. ތިމާއަްށ  . އެީއ އަދި  َخَردވާ  َالزِمއެއެއްޗަީކ އިތުރަްށހުިރ އެްއޗެކެވެ  فرض زكاةކޮށް އިތުރަށް ުހރި އެއްޗެެކވެ

 . . فكرކޮށްދެއްވަނީ ކަލޭމެްނ  بـََيانތަްއ  ُحجَّةތަކާއި  دليلކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ  الّله تعاىلއެއްނޫނެވެ  ކޮށް ވިސްނާހެދުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  آخرةދުނިޔެއާިއ .  ގައި  = .   އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ ސުާވލުކުެރއެވެ

     =  ُކުދިންނާމެދު. يَِتْيم   = !. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     =   ްވާ ކަންތައް  إْصالحއެކުދިންނަށ

.ކުރުން   ހެޮޔވެގެންެވއެވެ      = .  އަދި ކަލޭމެން އެކުދިންނާ މައްސުނިވެއެީކ އުޅެންޏާ   = 

. أخފަހެ އެއީ ކަލޭމެްނގެ   ންނެވެ       =  ްالّلهއަދި ފާސިދުކުރާމީހުނ .   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

    = إْصالح .  ކުރާމީހުންގެ ެތރެއިން      =  ިالّلهއަދ .  އިރާދަުކރެއްވިނަމަ   = )يتيم 

. ) ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ދަތިކަަމކަށް ެއކަލާނެގ ލައްވައިީފހެވެ  ންގެ ކަންތައް   =  الّله تعاىلހަމަކަަށވަރުްނ 

. .  حكمةވަންތަ  ِعّزة=    އީ   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ      =   އަދި ކަލޭމެްނ

.!  ُمْشرِك އަންހެނުންނާ ނުއިންނާށެވެ    .  އެކަނބަލުން އީމާންވާންދެން    = އަުޅ  مؤمن

. ނޑައެޅިގެން . ُمْشرِك =    އަންހެނަކުވެސް ކަ  އަންހެނަކަށްވުރެ ހެވެވެ       = 

.   އެކަނބަލުން ަކލޭމެނާ ހިަތއިވިޔަސް      =  ިންެގ  مؤمنފިރިހެނުންނާ (ަކލޭމެން  ُمْشرِكއަދ

. ) ނުދެވާށެވެ  އަންހެނުންނާއި    = .  އެފިރިހެނުްނ އީމާންވެއްޖައުމަށް ދާދެން      =  އަިދ

ނޑައެޅިގެން  . مؤمنކަ    އަޅުފިރިހެނަކު  = ُمْشرِك .  ފިރިހެނަކަށްވުެރ މާރަނގަޅެވެ      = 

.ކުރުިވޔަސް އެމީހުންނާ ަކލޭމެން  عجائبއެމީހުން ކަލޭމެން   ަގޔާވިޔަސް      =   އެފިރިހެނުން ގޮާވ

.  ގެންދަނީ        .  ނަރަކައަށެވެ    =  الّله َدْعَوةއަިދ .   ދެއްވާނީ            

.  ސުވަރުގެޔަާށއި ފާފަފުއްެސވުމަށެވެ    =   أمرފުޅަށް / އެކަލާނގެ  ِاْذنއެކަލާނެގ .  ފުޅަށް    

  =  ެبيانއަދި މީސްތަކުންނަށް އެަކލާނގެ އާޔަތްތައް އެަކލާނގ  .  ކޮށްދެއްވަނީ      

. َوعظ نصيحةއެމީހުން ވިސްނާ =  ލިިބގަތުމަށްޓަކައެވެ  =  އަިދ އެމީހުްނ  َرُسول الّله(ޭއ (! ެއވެ

.   ކަލޭގެފާނާ ސުާވލުކުެރއެވެ     = ނުވަތަ  حيض / . . حيضއާމެދު  ވެފައިވާ އަންހެނާޔާމެދު  

=.   ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  =.  އެއީ އުނދަުގލެކެެވ. ނުވަތަ ހަޑިކަމެކެވެ        =  ެފަހ 

! އެބަހީ އަންހެނުންނާ  ! مجاعކަލޭމެން އަންހެނުންާނ ވަކިވާެށވެ  ވުމުން ދުރުވާށެވެ       = ެގ  حيض
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.   ވަގުތުގައި  =  !. އަިދ ކަލޭމެްނ އެކަނބަލުންާނ ގާތްނުވާށެވެ      =   ްطاهرއެކަނަބލުނ 

 ވެގެންފުމަށްދާންދެން.      =  ްطاهرދެންފަހެ އެކަނބަުލނ .  ވެގެންފިއްޔާ  =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

 ! ! مجاعއެކަނބަލުން ގެނެސްގަންނާެށވެ  ވާށެވެ        =  أمرކަލޭމެންނަށް الّله  . ކުރެއްވި ފަދައަކުން

.) مجاع(އެއީ ކުރިމަތިފަރާުތގައި   ވުމެވެ    = ްالّله تعاىلހަމަކަށަވަުރނ .      =   ްتوبةގިނަގިނައިނ 

.   ވާ މީހުންނަްށ ލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ      = ިެވގަންނަ ީމހުންނަްށ  طاهرއަދ

.   ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ދުނިޔެއަކީ  فكرއާއިމެދު ވިސްނާ  آخرةއެއީ ދުނިޔެާއއި  )220( . ފަނާުވްނ  َبالَ ކުރުމަެށވެ ޔާ މުސީބަތުެގ ތަނެވެ

 . .  َجَزاءއަީކ  آخرةއަވަސްތަނެވެ ގެ ކަންތަްއ އިްސކުުރްނ  آخرةދެއްވުމުެގ ގޮވަްއޗެެވ. ދެމިުހންނަނިވި ގޮަވއްޗެވެ
. އެީއ ބުއްދިެވރިންެގ  . އަިދ  حكمةއެދެވިގެންވެެއވެ .  يتيمއެވެ ުކދިންނާމެދުވެސް އެމީހުން ކަލޭގެފާާނ ސުާވލުކުެރއެވެ

! ެއކުދިންެގ ކަންތަކާިއ އެކުދިްނެގ މުދާ  . އަިދ  إصالحކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ކޮްށހެދުމީ ހެޔޮވެގެްނާވ ކަމެކެވެ
. އަިދ  أخންގެގޮތުން  مؤمن. ންނެވެ أخއެކުދިން ކަލޭމެނާއެުކވެ ެއކީ އުޅޭކަމަށްވަންާޏ އެީއ ހަމަކަޭލމެންގެ  ންނެވެ

. އަިދ بَاِطلއެކުވެ މައްސުނިެވގެން އުޅުނަސް އެކުދިްނގެ މުދާ  ގޮތުަގއި ނުހައްގުން ކެއުމާމެދު ބިރުވެިތވުން ހުއްެޓވެ
. އަދި  الّلهކުރާމީހުްނ  إصالحއެކުދިންގެ ކަންތަްއ ފާސިދުކުރާމީހުންާނ  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ  الّلهދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  يتيم  ِعّزةއީ  الّلهންގެ ކަންތައް ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ދަތިއުނދަގޫކަމަކަށް އެކަލާނގެ ލައްވައިީފހެވެ
.  حكمةވަންތަ   ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

!  مؤمنއޭ  )221( އަންހެނުންާނ  ُمْشرِكއިންގެ އަންހެނުން ފިޔަވައި ދެން ެއހެނިހެން  نصارىންނާއި  يهودىންނޭވެ
. އެކަނަބލުން ކަލޭމެންާނ ކިތައްެމ ަވރަަކްށ  مؤمنކަލޭމެން  ! ާކވެިނ ނުކުާރށެވެ ފިރިހެނުްނ ނުއިންނާށެވެ

. އެއީ އެކަނބަލުްނ ކާފަރުކަްނ ދޫކޮްށ  . އަދި ކިތަންމެ ރީތިވެފަިއ  إميانހިތައިވިޔަްސވެއެވެ  عجائبވާންދެންނެވެ
. އަދި އޭ  مؤمن އަންހެނަކަށްވުރެ ُمْشركވިޔަސް،  . ކަލޭމެންެގ  مؤمنއަޅަކު މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ  مؤمنފިރިހެނުންނޭވެ

.  مشركއަންހެނުން  ! އެފިިރހެނުން ީއމާންވާދެންނެވެ ފިރިހެނަކާ ކިަތއްމެ ވަރަކަްށ  مشركފިރިހެނުންާނ ނުދެވާށެވެ
. އެހެީނ މިނިވަނަކަ مشركއަޅު ފިިރހެންމީާހ  مؤمنކުުރވިޔަސް  عجائبކަލޭމެން ަގޔާެވ   مشركށްވުެރ މާރަނގަޅެވެ

. އަދި  ދެއްާވ މަގުދައްަކވާނީ ުސވަުރެގާޔ  الّله دعوةފިރިހެންމީހާ ަމގުދައްާކ ގޮާވހަދާނީ ަނރަކައިގެަފރާތަށެވެ
. އަދި  ކޮށްދެއްވަނީ އެމީހުްނ ހަނދާންޮކްށ  بـََيانއެަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ީމސްތަކުންނަށް  الّله تعاىلފާފަފުއްސެވުމަށެވެ

.  نصيحةوعظ   ލިބިގަތުމަށެވެ
!  َرُسول الّلهއޭ  )222( . ކަޭލގެފާުނ  أصحابއާއިމެުދ ަކލޭގެފާނުންެގ  حيضއެވެ ން ކަޭލގެފާނާ ސުާވލު ކުރެެއވެ

. ފަހެ އަްނެހނުންގެ  . އުދަނގުލެެކވެ ! އެީއ ހަޑިކަމެކެވެ  مجاعގެ ވަގުުތ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ  حيضވިދާުޅވާށެވެ
.) އެއީ އެކަނބަލުން  ! (ފޫޅާ ކަުކލާދެމެދު ފިޔަވަިއ އެހެިނހެން ތަންތާ ބީހިއުޅުން ހުއްދަެއވެ ެގ  حيضނުވާށެވެ

. ދެންފަހެ އެކަނބަލުން  طاهرކަންތައް ނިމި   الّلهވެގެންފިްއޔާ ަކލޭމެނަށް  طاهرވެގަންނާންދެންނެވެ
. ( مجاعއަމުރުކުެރއްވިފަދައަކުްނ އެކަނބަލުްނގަިއ ބީިހ އެކަނބަލުްނނާ  ! ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ  الّله أمرވާށެވެ

ވުމާިއ  مجاعބަސްފުޅުން މުރާދުުކރެވެީނ އެކަނބަލުންގެ ުކރިމަތިފަރާތުގައި  ކުރެއްވިފަދައިންނޭ އޮތް
. އަދި ކުރިމަތިަފރާތުގައި  مجاعފުރަގަސްފަރާތުަގއި  .)  مجاعގެ ދުވަސްަވރު  حيضނަމަވެސް ނުވުމެވެ ނުވުމެވެ

. އަިދ  الّلهާވ މީހުންނަށް  َتوبةހަމަކަށަވަރުްނ ގިނަގިނައިްނ  ވެގަންނަމީހުންނަްށ އެަކލާނެގ  طاهرލޯިބވެވޮިޑގަންނަވައެވެ
.  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = .  ކަލޭމެންގެ އަންހެނުންނަކީ / އަނބީންނަކީ   =  ޅަދަރިްނ / . ނޑެކެވެ ކަލޭމެނަށްވާ ދަ

. ނޑެވެ  އުފެއްދުމުގެ ދަ    = ! ! / ބޭނުންުކރާށެވެ ނޑުލިބިގަންނާށެވެ  އަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ދަ
     =  ިمجاعގައި  حيضވުމާއި  مجاعކަލޭމެންއެދޭފަދައަކުން (ުފރަގަސްަފރާތުގައ (   ވުންފިޔަވައި

   =  ެ(ހެޔޮކަްނ އިސްކުރާށެވެ!)ތަކަށް  نفسއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ      =  ްالّلهއަދި ކަލޭމެނ 

. تقوىއަށް   ެވރިވާށެވެ   =!ެއަދި ަކލޭމެން ދަންނާެށވ      =  ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެްނ

.   އެކަލާނގެާއިއ ބައްދަލުުކރާނެކަން    = ިخربންނަްށ އުފާެވރިކަމުެގ  مؤمنއަދ .  ދެއްވާށެވެ
     =  ްكلمةިމ  الّلهއަދި ަކލޭމެނ  ! .!  الّلهނުލާށެވެ ނުލާށެވެ      = ކަލޭމެންެގ

. . =    ހުވައިތަކަށްާވ ާބރެއްކަމުަގއި ) ބަރީައވެގަތުމަށް  ކަލޭމެްނ (ހެޔޮކަންތަކުން   =  އަިދ

. تقوىކަލޭމެން   ވެރިވުމަށާއި       =   ިإصالحއަދި މީސްތަކުންގެމެުދގައ .  ކުރުމާއި  

    =  الّلهއަިދ .  الّله تعاىل =    ީއ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮިޑގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.ކަލޭމެން   ނުހިއްަޕވައެވެ    =  قصدއެއްވެްސ .  އެއްެނތި ބުނެވޭ ބުނުމަކުން / ބޭކާުރ ބުނުމަކުން  

   = .  ކަލޭމެންގެ ހުވައިތަުކގައި    = އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 / . . ُعُقوبَةހިއްޕަވަެއވެ  ދެއްވަެއވެ      =  قصدަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުްނ .  ކޮށް ބުނާ ހުވައިން  

   = ިނުދެއްވާ ކޯފާމަުޑ  ُعُقوبَةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުްއސަވާ އަިދ ކުއްިލއަކަށް  الّلهއަދ

.ކަލާނގެއެވެ     = .   ުހވައިުކރާމީހުންނަށް ހުއްޓެވެ   =  / ްއެމީހުްނގެ އަނބީންގެ ކިބައިނ

. مجاعއަނބީންނާ   ުނވުމަށް        =  إنتظارހަތަރުަމސްދުވަުހ .  ކުރުން     =  ފަެހ އެމީހުްނ

. ُرُجوع  ވެއްޖެއްޔާ      =  ްالّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ .   އީ    =  ގިނައިނައިން ފާފަފުއްސަާވ

. َرَمحة  ލެއްވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ         =  ެއ  –ކުރިމީހުން  إْبَالءُ އެބަހީ  –އަދި އެމީހުްނ

. قصدއަންހެނުން ވަރިުކރަން   ކޮށްފިއްޔާ ވަރިުކރުން ހުްއޓެވެ     =  ްއީ  الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ     

  =.    އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  مؤمن(އޭ  )223( ނޑުބިމެއްފަދަ އެއްޗެެކވެ !) ަކލޭމެންެގ އަނބީންނަީކ ަކލޭމެންނަށްވާ ދަ ިފރިހެނުންނޭވެ

! އަިދ  َحاِصلކަލޭމެންގެ ދަރިން  ނޑު ލިބިގަންނާށެވެ . ފަހެ ކަލޭމެން ެއދޭފަދައަކުން ކަލޭމެންގެ ދަ ނޑެވެ ވުމުގެ ދަ

! އަިދ  نفسކަލޭމެންގެ އަމިއްަލ  ! އަދި ުނވަތަ ަދރިން ލިބުމަށްވެސް އެދޭށެވެ އަްށ ހެޮޔކަންތައް އިސްކުރާެށވެ

! އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންނަކީ އެ  الّلهކަލޭމެން  ކަލާނެގއާިއ ބައްދަުލވާނޭ ބަަޔކުކަްނ އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ

! އަދި  !  خربންނަށް އުާފވެރިކަުމގެ  مؤمنހަނދާންކުރާށެވެ  ދެއްާވށެވެ

 إصالحވެރިނުވުމަށާިއ އަިދ މީސްތަކުންގެމެދުގައި ރަނގަޅުކޮށް  تقوىއަދި ކަލޭމެން ަބރީއަެވގަތުމަށާއި  )224(

! އެބަީހ ރަނގަޅުަކންތަްއ ނުކުރުމަްށ  الّلهނުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ާބރެއްކަމުަގިއ ކަލޭމެްނ  ގަންީދ  الّلهނުލާށެވެ

! އަދި  ! އެފަދަ ހުވައެްއކޮށްފިއްާޔ ކައްފާރާދީާފ ހުަވއިން ަބރީއަެވގަންނާށެވެ ީއ  الّلهހުވައިނުުކރާށެވެ

 .  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ެދނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

 ُعُقوَبةކަލޭމެންނަށް الّلهގެ ގޮތުގައި ބޭާކރުގޮތުަގއި ކަލޭމެންކުރާ ުހވަޔަކަށް  َلْغوُ އަދި އެއްވެސް ަގސްދެއްނެތި  )225(

ދެއްވާ ހިއްަޕވަނީ ަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުްނ  عقوبةނުދެއްވައެެވ. އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް 

. އަދި ނުދެއްާވ ކޯފާ މަުޑ  عقوبةްށ އީ ގިނަގިަނއިން ފާަފފުއްސަވާ ުކއްލިއަކަ الّلهގަސްދުގައި ބުނާބުނުމަށެވެ

 .  ރަސްކަލާނެގއެވެ

 إنتظارއެބަޔަކު ތިމާމެންގެ އަނބީންގާތު ރޭނުުކރުމަށް ހުވަިއކޮްށފިމީހުން ހަތަރުމަސްދުވަްސވާންދެން  )226(

! ދެންފަެހ އޭާނ އެކުިރ ުހވައިން  ުވްނ  ِمجَاعُ ެވ ކާވެނީެގމަތީ ދެމިހުރުމަށް އެދެްނޏާ އަނބިމީާހއާއި  ُرُجوعކުރާށެވެ

. އެކަމަުކ ުހވައިެގ  . (ދެން މިކަމާެބހޭ  َكفَّاَرةހުއްޓެވެ . ެއހެންނޫންނަމަ ަވރިކުރުންުހއްޓެވެ ަތްއ  تفصيل حكمދީފައެވެ

. މިީއ އަިދ އެކަމުެގ  فقهފޮތްތަކާއި  حديثއެކަމުގެ ބާބުތަުކގަިއ  ފޮތެއްނޫނެެވ.  تفصيلފޮތްތަކުގަިއ ިލޔެިވގެންވެއެވެ

.  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  الّله تعاىلށަވަރުްނ ) ފަހެ ހަމަކަوالّله أعلم  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. ަފެހ ހަމަކަށަަވރުްނ  )227( ީއ  الّلهއަދި އެީމހުން ވަރިުކރަްނ ގަސްތުުކރަންާޏ ަވރިުކރުން ުހއްޓެވެ

.  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   ްއަދި ަވރިެވވުނު އަްނހެނުނ  = ްإنتظارއެކަނބަލުނ !   ކުރާހުށިކަެމވެ   = 

  ތަކަށް. نفسއެކަނބަލުންގެ އަިމއްލަ     = ްطُُهرُ ނުވަތަ ތިން  حيض(ތިން  قـُُروءތިނ.(      

. حاللއަދި އެކަނބަލުންނަށް  =   ނުވާނެއެވެ     =.   އެކަނބަލުން ވަންހަނާުކރުން◌ެ    = 

. الّله   ހައްދަވާފައިވާ އެއްެޗއް     =  ެގައި  َرِحمُ އެކަނބަލުްނގ         =  އެކަނބަލުްނ

. الّله   އަށް އީމާންވެގެްނވަންޏާ       آخرةއަިދ.   ދުވަހަށާއި   =  އަިދ އެކަނބަލުްނގެ ިފރިްނ

       =  ްحقّ އެކަނބަލުްނ ަރއްދުކުރުމަށ .   ކަްނބޮޑެވެ    = .    އެކަުމގައި  

   =  ްإْصَالحُ އެމީހުނ .   ވުމަށް އެދެންޏާ   =.   އަދި އެކަނބަލުންނަށްވެއެވެ       = 

.   އެފަދަ ފެންވަުރގެ އެހެނިހެްނ އަންހެނުންނަށްވެްސ ހުންނަ ފެންވަރު      =  إحسانހެޔޮކަމާިއ 

.   ގެގޮތުން     = ްواجبއަދި ފިިރހެނުންނަށްޓަކައި ެއކަނބަލުންގެމައްޗަށ  .   ވެގެްނވެއެވެ   

 =  ّމަތީ ދަރަޖައެްއ  خاص        = ިحكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلهއަދ .   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

      =  އެީއ . . ُرَجْعىވަރިުކރުްނ ހުީރ ދެފަަހރަށެވެ   ވަރިއެެވ◌ެ     =  ަފހެ ދެްނ

) .     ކުރުމެވެ). ُرُجوعހަމަވުުމގެ ުކިރން އެހެންާޏ  ِعدَّةއެހެންޏާ ރަނގަޅުގޮތުަގއި ހިފެހެއްޓުމެވެ     

 =  ަތެރިކަމާއެކު ަވރިކޮށް  إحسانނުވަތ.    ދޫކޮްށލުމެވެ     =  އަދި ކަލޭމެން ިފރިހެނުންނަްށ

. حالل    ވެގެން ނުވެެއވެ  = ްހިފުނ / .   ކަލޭމެން ބޭނުްނކުރުން         = 

.   އެކަނބަލުންނަށް ަކލޭމެން ދީފަިއވާތަކެތީގެެތރެއިްނ އެއްެވސް އެްއޗެއް    =  އެދެމީހުްނ

.    ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔާމެނުވީ       =  ްَقائمތައް  َحدُّ ެގ  الّلهއެެދމީހުންނަށ .   ނުކުރެވިދާނޭކަމަށް
     =  .    ފަހެ ކަލޭމެން ބިރުވެތިެވއްޖެއްޔާ      =  ްތައް  َحدُّ ގެ  الّلهއެދެމީހުންނަށ

. َقائم    ނުވެވޭނެކަމަށް      = .   ދެން އޭރުްނ ެއދެމީހުންގެމައްޗަށް ކުށެއްނެތެވެ       
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=  ِفْديَةއެެއއްޗަކުްނ އެއަްނހެންމީާހ .    ދިން އެއްޗަކާމެދު   =  َحدُّ ެގ  الّلهެއީއ .    ތަކެވެ

    =  ެَحدُّ ފަހެ ކަލޭމެން އ   !.  ތައް ފަހަނަޅައިނުދާށެވެ     =  ިތައް  َحدُّ ގެ  الّلهއަދ

.   ފަހަނަޅައިދާމީހާ ދަންނައެވެ     = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ   ފަހެ ކަ    

=.   އަނިޔާވެރިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! އެީއ ތިން  ِعدَّةވާނދެން  فـُُروءُ އަދި ވަިރކުރެވިަފއިވާ އަންހެނުން ެއކަނބަލުން ތިްނ  )228(  حيضގައި އިންނާށެވެ

. އަިދ އެަވގުތުގެތެޭރގަިއ އެކަނބަލުްނގެ  طُُهرُ ނުވަތަ ތިްނ  ހައްދަވާފަިއވާ އެއްޗެްއ (ަބިލެވ  الّلهގެެތރޭގަިއ  َرِحمُ އެވެ

) މިއިން ެއއްވެސްކަމެއް ވަންހަނާުކރުން އެކަނަބލުންނަށް   حاللއިންކަމަށްވަންޏާ ަބލިވެއިންކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން

. އެކަނބަލުްނ  ދުވަހަްށ އީމާންވަންާޏ އެފަަދ ކަންތައްަތއް ވަންހަނާކުރުްނ  آخرةއަށާިއ  الّلهވެގެން ުނވެއެވެ

. އަދި ހުއްދަވެގެްނ  ވަިރއެއްނަމަ ެއކަނބަލުން އެވަިރކުިރ ފިިރހެންމީާހ އަލުްނވެްސ  ُرُجوعىނުެވއެވެ

. ެއއީ އެދެީމހުން  حقّ ކުރުން  ُرُجوعއެއަންހެންމީހާާއއި  . އަދި  إصالحކަންބޮޑެވެ ގަިއ  ِعدَّةކުރުަމްށ އެދެންޏާެއވެ

 حقّ ކުރުމާިއ އެކުއުޅުމުެގ ރަނގަުޅކަމުގެގޮތުން އެފަަދ އެފަދައަންހެނުންނަްށ އޮތް  َخَردއިންނަ އަންހެންމީާހއަށް 

. އަިދ ިފރިހެނުންނަށްޓަކަިއ އެކަނަބލުްނގެމައްޗަްށ  .  َدَرَجةވެގެންާވ  واجبއޮންނަންވާނެއެވެ އެްއ ވެއެވެ

 . . އެއީ ިފރިމީހާއަށް ެވރިކަން އޮތުމުގެ މާތްކަެމވެ .....  الرَِّجال قَـوَّاُمْونَ ވެގެންވާ  بـََيانތުގައި ސޫރަ ِنَساءމާތްކަމެއްވެއެވެ

. އަިދ  . އަދިވެްސ އެތަްއގޮތަކުންނެވެ .  حكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلهމިއާޔަތުގައިާވ މާތްކަމެވެ  ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

. ދެްނ އޭރުްނ ޮއންނާނެގޮތަކީ  ُرُجوعى )229( ހަމަނުވަނިސް އަލުންވެްސ  ِعدَّةވަރިން ަވރިުކރުންއޮތީ ދެފަަހރަށެވެ

. ައނެއްގޮތަކީ  ُرُجوع ތެރިކަާމއެުކ  إْحَسانނުވެ  ِمجَاعُ ހަމަވީމާ  ِعدَّةކޮށް އަންބެއްގެގޮުތގައި ހަމަޖައްސާ ރަނގަޅުކުރުމެވެ

. އަިދ ެއ ައންހެންމީހާއަށް ދީފަިއާވ އެއްެވސް އެއްޗެްއ އަނުބާރ  طُْهرُ  ގެތެރޭގަިއ ަވރިކޮްށ އެމީާހ ދޫކޮްށލުމެވެ

. ނަމަެވސް އެީއ ދެމީހުންގެމެދުަގއި  حاللތުލުން ިފރިހެނުންނަށް އަ  َقائمތަްއ  حدّ ެގ  الّلهެވގެން ުނވެއެވެ

 . ނުުވމަކީ ދެމީހުން އަރަިއރުންެވ އެކަުކ އަނެކަުކގެމައްޗަްށ  َقائمތައް  حدّ ެގ  الّلهކުރެވޭނެކަމާމެދު ިބރެއްނެތިއްާޔއެވެ

. ފަހެ ދެަފރާތުންެވސް އެފަދަ ކަންތަކާމެދު ބިުރވެތިވެއްެޖއްޔާ ފިރިީމާހ އަދާނުކުރުމެ حقّ ވާ  َالزِمُ އަދާކުރުން  ވެ

އަންހެންމީހާއަށް ދީފަިއވާ ކާވެީނގެ ރަން އަނބުރާދީފަިއ ނުވަތަ އެއަްށވުެރ ގިނަ ެއއްޗެއް އަނބިީމާހ 

. އެއީ  . އެއީ އަންހެންމީާހ ވަކިެވގަ ُخْلعُ ދީފައިނަމަވެސް ވަރިެވގަތުން ހުއްަދއެވެ . ިމ  ِفْديَةންނަންދޭ ވަރިެއވެ އެކެވެ

. ފަެހ އެ  َحدّ ެގ  الّلهވެދިޔައީ  بيان ! އަިދ  َحدّ ތަކެވެ ތަްއ  َحدّ ގެ  الّلهތަްއ ފަަހނަޅައި ކަލޭމެން ނުދާށެވެ

. ނޑައެޅިގެން  ެއއީ އަިނޔާވެރިންނެވެ ! ކަ  ފަހަނަޅައިގެންދާމީހުން ދަންނައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = އެއަންހެންމީާހ ( .ދެންފަހެ (ފިރިހެންމީހާ ) ަވރިކޮށްފިއްޔާ   (ތިންަވނަފަހަރަށް    = ފަެހ

. حاللއެއަންހެންމީހާާއއި އިނުން އެމީހާއަށް    ނުވާނެއެވެ  = .ުއެއަށްފަހ    =  އެއަންހެންީމާހ

.) ِمجَاعُ އިނދެފުމަށް ދާންދެން (  ެވއްޖައުމަށްދާންދެން    = .  އެުކރީެގ ފިރިމީާހ ނޫން ެއހެންފިރިޔަކާ   

  =. ) އެކަނުބލޭެގ ަވރިކޮްށފިއްޔާ   ދެންފަހެ (އެަފހުެގ ފިރިމީހާ     =  ފަހެ އެދެމީހުންނަްށ

(. . (ކުީރ ފިރިމީާހއާިއ އެކަނބުޭލގެއާ ދެީމހުންނަށް ކުށެއްނެތެވެ   ކުށެއްނެތެވެ   =  އެދެމީހުން (އަުލްނ

 ( . ُرُجوعއާކާވެންޏަކުން  ވުމަކުން    = .  އެދެމީހުންނަށް ހީވަންޏާ         = ތަްއ  َحدّ ގެ  الّله

. قائمއެދެމީހުންނަށް   ކުރެވޭނެކަުމގެ     =  ީَحدّ ެގ  الّلهއަދި އެއ .  ތަކެވެ    =  އެކަލާނެގ ެއ

. بـََيانތައް  َحدّ    ކޮށްދެއްވައެވެ    =.  ތަންދޮރު ދަންނަ ބަޔަކަށް       =  ފަެހ

.  ކަލޭމެން އަނބީން ަވރިކޮށްފިއްޔާ    =  ެހަމަވުާމިއ  ِعّدةދެން އެކަނބަލުން އެކަނަބލުންގ

.  ގާތްވެއްޖެ     = ެُرُجوعى(މިއީ  !ފަހެ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެކަނަބލުން ހިފަހައްޓާެށވ 

(.   ވަރީގަެއވެ     = . ) ދޫކޮްށލާށެވެ   ނުވަތަ ރަނގަޅުގޮތުގައި އެކަނބަލުން (ވަރިކޮށް

   =  ްއެކަނަބލުން ނުހިަފއްޓާށެވެ އަދި ަކލޭމެނ!       =  އަނިޔާކުރުުމގެގޮތުްނ

.   އުނދަގޫކުރަން     = !    އަދި ެއގޮތަށް ކަްނތައް ކުރާމީާހ ދަންނައެވެ   = 
. نفسހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އޭނާގެ    އަށް އަނިާޔވެރިެވއްޖެއެވެ        =  ްެގ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

 !ހަދައިނުލާށެވެ !އާޔަތަކާމެދު ނުހިފާށެވެ  = .  ކުޅޭކުޅޭ އާދައިގެ އެއްޗަކަށް          = 

! نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އޮތް   ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ        އަދި އެކަލާނެގ

.   ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލެއްިވ ތަެކއްޗާއި    =.  ފޮތުގައި    = ިُسّنةއަދ .  އާއި   
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 =  ދެއްަވއެެވ. وعظއަދި އެކަލާނގެ އެފޮތުން ކަލޭމެނަްށ     =   تقوىއަްށ  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ 

 !ވެރިވާށެވެ  = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވ!     =  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ  .  އީ    

 = ެހުރިހާއެްއޗެއް މޮޅަށް ދެނެވޮިޑގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވ. 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ةދެންފަހެ ތިންވަނަފަހަރަށް ަވރިކޮށްފިއްާޔ އެއަންހެންީމހާގެ  )230( ހަމަކުރުމަށްފަހު އެހެން ފިިރހެނަކާއި އިނެދ  ِعدَّ

ހަމަކުރުމަށްަފހުގައިމެނުީވ ކުީރ އިނެދވަރިުކރި ިފރިހެންމީާހއަްށ  ِعدَّةވެ އެމީހާގާތުްނ ަވރިެވ ވަީރގެ  ِمجَاع

. ދެން މެދުފިރިމީހާ ވަރިުކރުމަށްފަުހ އަލުްނވެސް  حاللއެއަންހެންމީާހ  ނޑުމެވެ . މިާވހަކައަީކ ފަށްކެ ެގ  الّلهނުވާނެއެވެ

. ިމ  قائمތައް  َحدُّ  ކުރެވޭނެކަމަށް ދެމީހުންނަށް ހީވަންޏާ ދެމީހުން އައު ކާވެންެޏއްކޮށް ދެމީހުން ެއކުވުން ހުއްަދއެވެ

ނޑައަޅުއްވާފައިާވ  الّلهވެދިޔައީ  بـََيان . އެަކލާނގެ ެއ  َحدّ ކަ ކޮށްދެއްވަީނ ތަންދޮުރ ދަންަނ  بـََيانތައް  َحدّ ތަކެވެ

 .  ބަޔަކަށެވެ

ހަަމވާން ގާތްވީާމ އެއްގޮަތީކ ރަނގަޅުގޮުތގަިއ  ِعدَّةއަދި ަކލޭމެން އަނބީން ވަރިކޮްށ އެކަނބަލުންެގ  )231(

 . . މިހެންވާނީ  مقامކޮްށ އަލުންވެސް އަނތްބެްއގެ  ُرُجوعއެކަނބަލުން ހިފެެހއްޓުމެވެ ވަރީގައެެވ.  ُرُجِعىގައި ބޭންދުމެވެ

. ރަނގަޅުގޮތެކޭ މިބުނީ އޭނާޔާ  ަގިއ  طُهرނުވެ  مجاعއަނެއްގޮތަކީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ވަރިކޮްށ ދޫކޮށްލުމެވެ

. އަިދ އަންހެންމީާހއަށް އުނަދގޫކުރުމުެގ ގޮތުްނ ކަލޭމެން ެއކަނބަލުން ުނހިފައްޓާށެވެ ޭމ އުނދަގޫ ުކރު !ވަރިކުރުެމވެ

. ޭއރުން އަލުންވެްސ އަްނހެންމީާހ  ُرُجوعހަމަވާން ގާތްވީާމ ކާވެިނ  ِعّدةމިބުނީ  ކޮށްާފ އަލުްނެވސް ަވރިކުރުެމވެ

! ފަެހ އެފަދަ ގޮަތށް ކަންތަްއ ކުާރ ފިިރހެނުންނަކީ އޭނާ އޭާނގެ  عددޖެހޭނީ އަލުްނ ފަށަިއގެން   نفسހަމަުކރާށެވެ

. އަދި  ތައް ކުޅޭކުޅޭ ބޭކާރު އެއްޗަކަށް ކަލޭެމްނ  حكمގެ އާޔަތްތަކާއި އެކަާލނގެ  الّلهއަށް އަނިޔާވެިރވީ މީހެކެވެ

! ކަލޭމެންނަްށ  ! އޭެގ އެންމެބޮޑު  نعمةދެއްވާފަިއވާ  الّلهނުހަދާށެވެ އަްށ  إسالم دينއަީކ  نعمةކަލޭމެްނ ހަނާދންކުރާށެވެ

. އަދި ީކރިިތ  ! އެކަލާނެގ އެފޮތާއިމެުދ ކަލޭ ُسنَّةއާއި މާްތވެގެންާވ  قرآنތެދުމަގު ދެއްެކވުމެވެ މެްނ ހަނދާންކުރާށެވެ

. އަދި ަކލޭމެން  وعظ نصيحةކަލޭމެންނަށް  ! އަދި  الّلهދެއްވާ ބިރުގަންނަވަެއވެ އީ ހުިރާހ  الّلهއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ

!  އެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  އަިދ ކަލޭމެްނ އަނބީްނ.  ވަރިކޮށްފިްއޔާ    =  އަިދ އެކަނބަލުްނ އެކަުމެގ

. ِعدَّة   ހަމަވެއްޖެ   = ! !) ފަހެ އެކަނބަލުން މަނާނުުކރާށެވެ   (ވަލީެވރިންނޭވެ  

 = .   އެކަނބަލުންގެުކރީގެ ިފރިންނާއި އިނުން    =  އެބައިމީހުންގެމެދުަގިއ

.  ރުހެވިގެްނވަންޏާ      = . ެއކަމުެގ މައްޗަްށ (ެއކަނބަލުްނ މަާނ  =    ރަނގަޅުގޮތުގައި

) ކަލޭމެނަށް އެކަލާނެގ  . وعظ نصيحةނުކުރުމުގެމައްޗަށް   ދެއްވަނީއެވެ   = 

.   ކަލޭމެންގެތެރެއިްނވާމީހާ        =آخرةއަށާއި  الّله .  ދުވަހަްށ އީމާންވާކަމުަގއި     

  = .  އެގޮތް ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅުކަން ބޮޑެވެ   =  ިطاهرއަދ .  ކަންބޮޑެވެ    =  ިالّلهއަދ 

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ       =.   އަދި ކަޭލމެނަކަށް ނޭނގެއެވެ   =  އަިދ

.  މައިންތައް       = .   އެކަނަބލުން އެކަނބަލުްނގެ ދަރިންނަްށ ިކރުދޭހުށިކަމެވެ   = 
.  ފުރިހަމަ ެދއަހަރު    = .  އެދޭމީހަކަށް       = .  ިކރުދިނުން ުފރިހަމަުކރުމަށް    

     =. . ބައްޕަގެ ަމއްޗަށް ހުއްޓެވެ     އަދި އެީމހަކަށް ަދރިފުޅުވާމީހާގެމަްއޗަށް ުހއްެޓވެ

.  އެކަނބަލުންނަށް ކާންދިނުމާއި ފޭރާންދިނުން     = . އެއްވެްސ  =    ރަނގަޅު ގޮތުގައި

. َتْكِليفއަކަށް  نفس   ވެގެން ނުެވއެވެ   =   ެنفسއ .   އަކަށް ކުޅަދާނަވާ ވަރަްށ މެނުވީ    

   = .   އެއްެވސް ަމޔަކަްށ އޭނާެގ ދަރިފުޅުެގ ސަބަބުްނ ުއނދަގޫ ނުުކރެވޭނެެއވެ     =  
.  އަދި އެމީހަކަްށ ދަރިފުޅުވާމީާހއަކަށްވެްސ އޭނާެގ ދަރިފުޅުެގސަބަބުން އުނދަގޫވުމެއްނެތެވެ      = 

. ) ވާރުަތވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ހުއްޓެވެ  އަދި (ބައްަޕ ނެތިއްޔާ    = .  އެފަދައިން ކަންތައްކުރުން    

  =  ( . َقْصدُ އަދި އެދެމީހުން (މަންމަޔާ ބައްޕަ . ކިރުދިނުން ހުއްާޓލުމަށް   ކޮށްފިްއޔާ     = 
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. قبولއެދެމީހުން ރުިހ   ެވގެން     =  َمْشَوَرةއަިދ .    ކުެރިވގެން    =  އެދެމީހުންގެމައްަޗކަްށ

.  ކުށެއްނެތެވެ     = .  އަދި ކަލޭމެން އެދެންޏާ         =  ކަލޭމެންގެ ަދރިންނަްށ

.    މައިމީހާ ނޫްނ އެހެންީމހަުކ ލަިއގެން ިކރުދިނުމަށް   =  ފަެހ ަކލޭމެންެގ މައްޗަކަްށ

.  ކުށެއްނެތެވެ     = . ަކލޭމެން ދީފިްއޔާ         =  / ރަނގަޅުގޮުތގަިއ ކަލޭމެްނ ދޭތަކެިތ

.  އުޖޫރަ    =  ްتقوىއަށް  الّلهއަދި ކަލޭމެނ  !. ވެރިވާށެވެ      =  އަދި ކަލޭމެްނ

! ހަމަކަށަަވރުްނ  . الّله تعاىلދަންނާށެވެ  އީ      = ކަލޭމެން ުކރާކަންތަކަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެންާވ

.  ރަސްކަލާނެގއެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ހަމަވުމަށްފަހު އަލުންވެސް އެދެީމހުްނ  ِعّدةއަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ އަނބީން ަވރިކޮށް އެކަނަބލުންެގ  )232(

! އެމީހުންގެެމުދގަިއ  َوِىل ކުރަންާޏ ކަލޭމެން  َقْصدُ އިންނަން  ވެރިން އެމީހުންނާ ެއަކނބަލުން އިނުން މަނާ ނުުކރާށެވެ
!  قبولރުހި  ދުވަހަްށ  آخرةއަށާއި  الّلهވެ ހަމަޖެިހގެންވަންޏާ އެއްގޮތަކަްށވެސް އެަކން މަނާ ނުކުރާށެވެ

. ެއގޮތް ަކލޭމެންނަްށ  نصيحةއާއި  الّله وعظއީމާންވާކަމުގައިވާީމހާ އެފަދަ ކަންަތއް ނުކުޅައުމަްށ  ދެއްވަނީެއވެ
. އަދި  طَاِهرރަނގަޅުވެފައި އަދި  .  الّلهކަންބޮޑެވެ . އަދި ަކލޭެމންނަކަށް ނޭނގެެއވެ  ދެނެވޮޑިގެންެވެއވެ

އަދި ދަރިންނަށް ފުިރހަމަކޮށް ިކރުދިނުމަށް އެދޭ ީމހަކުވިްއާޔ އެކުދިންގެ މައިްނ އެކުދިންނަށް ުފރިހަަމ  )233(
! އަދި އެދުވަސްަވރު ެއއަްނހެންމީހާއަށް ކާންދިނުމާ ހެދުންދިނުން ދަރިފުޅުެގ  ދެއަހަރުވާންދެން ކިރުދޭށެވެ

. މިއީ މަންމަ ަވރިކޮ . މިބުނާ ބައްޕަގެމައްޗަށް ވާޖިުބވެގެންވެެއވެ ކުރުން އޮންނާނީ އެފެންވަރުެގ  خردށްފަިއވާނަމައެވެ
. އަދި އެއްވެްސ  .  نفسއަންހެނުންނަށް ުކރާ ފެންަވރަށެވެ އަަކށް އޭނާއަްށ ނުއުފުޭލވަރުެގ ުބރައެްއ ނުޖައްސަަވއެވެ

. އަންހެންމީ خردއެބަހީ  ާހއަށްެވްސ ދިނުމުގައި ފިރިހެންމީާހއީ ނުފޯާރ މީހަކު ަނމަ އެމީހަކަށް ޯފރާވަރަެށވެ
 . . އެއްވެްސ މަޔަކަްށ އޭާނގެ ދަރިފުޅުެގ ސަބަބުން އުނދަގޫ ުނލިބޭ ހުށިކަމެވެ ކެތްތެރިވެވޭީނ އޭނާއަްށ ވާަވރަށެވެ
އެބަހީ ދަރިފުޅުެގ މަންމަ ދަރިފުޅަށް ިކރުދީ ބަލަްނއިންދާ އޭާނ ބަލަން ނުދީ އެހެންމީހަކަްށ ދަރިފުޅަށް ިކރުދިނުމަާށ 

. އޭރުން . އަދި ބައްޕައަށް ދަރިފުޅު ެބލެން ނެތުމާއެކު ދަރިުފުޅ  ބެލުމަށް ދިނުމެވެ މަންމައަށް ަވރަށް ހިތްދަތިވާެނއެވެ
. ެއގޮތުން ބައްޕައަްށ ދަތިވާނެއެެވ.  . މިދެގޮތްވެްސ އެވަީނ ނަހީވެިވގެންނެވެ ބައްޕަ ބޮލަށް ަޖހާފައި މަންމަ ިދއުމެވެ

. ބައްަޕއަށް އޮްތ  مقامބަްއޕަގެ  އަދި ބައްޕަ ދުނިޭޔގަިއ ނެތްނަމަ ދަރިފުޅުގެ ވާރުަތވެރިން  ެއ  حكمއަށް އަންނާނެއެވެ
. އަިދ ބައްަޕއާިއ މަންމައާިއ ދެފަރާތް ރުހެިވ  وىل ުކރެވިގެްނ ދަރިފުޅަްށ ކިރުދިުންނ  مشورةވެރިޔާއަްށ އޮންނާނެެއވެ

. ެއދެމީހުންގެމައްޗަށް ކުށެއްނެތެ قصدހުއްޓާލުމަްށ ދެމީހުން  . އަިދ މަންމަ ފިަޔވަިއ ކޮށްފިްއޔާވެްސ ހަމަ ރަނގަޅެވެ ވެ
. އެކަމަކު އެފަދަ ިކރުމައިންނަްށ  َقْصدُ އެހެންމީހަކު ަލއްވައި ަދރިފުޅަށް ކިރުދޭން  ކުރާނަމަެވސް ހަމަ ރަނގަޅެވެ

. އަދި ަކލޭމެން  ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭެމްނ  تقوىއަށް  الّلهދޭވަރުެގ އުޖޫަރ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ދެންާޏއެވެ ވެިރވާށެވެ
 ބައްަލވާވޮޑިގެންވާކަްނ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ! الّلهންތައްަތކަށް ކުރާ ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .  އަދި ކަލޭމެންގެ ެތރެއިން މަުރވެގެންދާ ފިރިހެނުން    =  އަިދ

.  އެމީހުން އަނބީންތައް ދޫކޮށްފައިދާ    =  ެإنتظارތަކަށް  نفسއެކަނބަލުން ެއކަނބަލުންގ 

) !  ަގއި ތިބޭެށވެ!) ِعدَّةކުރާށެވެ         = .  ަހތަރުމަހާިއ އަިދ ދިހަުދވަސް       = 

. عّدةފަހެ ެއކަނބަލުްނ    ހަމަެވއްޖެއްޔާ     =.  ފަހެ ަކލޭމެންގެމައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވެ     

= .   އެކަނަބލުން ުކރިކަމަކާމެދު  =  نفسެއކަނބަލުންެގ .  ތަކަށް      = 

.  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން    ިالّله تعاىل.އަދ          =  މޮޅަްށ  خربކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކުެގ

.    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  . !) ކަލޭމެންގެމައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވެ  އަދި (އޭ ފިިރހެުނންނޭވެ   

     =.   ކަލޭމެން ުހރަހެޅި އެއްޗަކުން        ިުކރުމުގެގޮތުން އެަބީހ  ِخْطَبةއަންހެނުންނާއ

.   އިނުމަށް އިާޝރާތްކުރުުމގެގޮތުން   =.  ނުވަތަ ކަލޭމެން ވަންހަނާކުިރ އެއްޗެއް     = 

. نفسކަލޭމެންގެ ހިތްތަުކގައި ަކލޭމެންގެ    ތަކުގައި    = ހަމަކަށަވަރުްނ  الّله . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

.  ކަލޭމެން   = ްނިކަންހުރެ ަކލޭމެން އެަކނބަލުނ.  ހަނދާންކުރާނެކަން   =  އަިދ

. ! / ނުވަަތ  َوْعدُ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ ޒިނޭކުރުމަށް  =    އެހެނެއްކަމަކު ނުކުރާށެވެ

! ނޑައަޅާ އިންނަން ނުބުނާށެވެ   ކަ   = .   ހަމަެއކަނި ަކލޭމެން ބުނުްނ މެނުވީ    = 
. މިފަދަމިފަދަ  : ކަމަނާ ހާަދރީއްޗޭ / ކަމަާނއާއިއެކު އުޅުން ހާދަ ރަނގަޅޭ . (މިސާލަކަށް  ِعَبارةރަނގަޅުބަހެއް

.   ބުނުމެވެ   =  قصدއަދި ކަލޭމެްނ .   ނުުކރާށެވެ    =  َعْقدُ ކާވެިނ .  ކޮްށ ނިންމަން
            =  ހަމަވެއްޖައުމަށްދާންދެން. ِعدَّة    =  !    އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

  =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ .  ދެނެވޮޑިގެންވާކަން     = ެنفسކަލޭމެންގ .  ތަކުގަިއވާ ތަކެތި   
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!ފަހެ ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް  =  ިބރުވެތިވާެށވެ   = !  އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ    = 

. الّلهހަމަކަށަވަރުން  ނުދެއްވާ ކޯފާމަުޑ  ُعُقوبَةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ ކުއްިލއަކަށް =    އީ

.  ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަދި ކަލޭމެްނގެތެރެއިްނ ފިރިމަުރވެފަިއ ދުނިޔޭގައިތިިބ އެމީހުންގެ އަނބީން އެމީހުްނގެ ިފރިްނ  )234(

! އެއީ ފިރިަމރުވިމީާހގެ  ِعّدةމަރުވިދުވަހުން ފެިށގެން ހަތަުރހަމާއި ދިހަދުަވސް  . އެދުވަސްަވުރ  ِعّدةގައި ިތބޭށެވެ އެވެ

. ރީތި ފޭރަންލުާމއި ސެންޓްޖެހުމާއި އަނދުންއެޅުމާިއ  އެމީހުން ޒީނަތްތެރިވެޭވކަންތައްތައްުކރުން މަނާވެގެންެވއެވެ

. ދެންފަހެ ެއކަނބަލުންެގ އެ  ހަމަވުމުްނ  ُمّدةއަދި މިނޫންވެސް ރީތިވެ ޗާޫލ އެްއވެސްކަމެއްުކރުން ުހއްދައެްއ ނޫނެވެ

 َمْسؤلތެރިވެ ރީތިވުމުެގގޮތުން ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ކުރާ ކަންތަަކކީ ކަލޭމެން އެކަނބަލުންނާ އެކަނބަލުން ޒީނަތް

. އަދި  ދެނެވޮޑިގެންާވ  خربއީ ކަލޭމެން ކުާރކަންތައްތަކުގެ  الّلهވެގެންވާމީހުންގެަމއްޗަށް ކުށެއް އޮްތކަމެއްނޫނެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

އަންހެނުންނާިއ އިުނމާއި ބެޭހގޮތުްނ ކަލޭމެްނ ހުަށހަޅާ ނުީސާދ  ހަމަުކރުމަށްތިބޭ  ِعّدةއަދި ފިރިަމރުެވ  )235(

. ުނވަތަ އެކަމުެގ  ވަންހަނާކޮށްފައި ބޭްއވުމަކީވެްސ  خيالހުށަހެޅުންތަކަކީ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް ކުެށއްއޮތްކަމެއްނޫނެވެ

. ކަލޭމެްނގެ ހިތްަތކުގަިއ އެކަނަބުލންމަތިން ހަނދާންކުރާނެކަ .  الّلهްނ ކުށެއްއޮތް ކަެމއްނޫނެވެ ދެނޮެވޑިގެންވެއެވެ

. އެބަހީ  وعدއެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުންނާ ިސއްރެްއގެމައްޗަށް   وعدކަމެއްކުރުމަށް  فَاِحشނުކުރުން ހުއްެޓވެ

. ިއންނަން އެދޭކަަހަލ ބަހެްއ ބުނުްނ  ! ހަމަެއކަނި ރަނގަުޅ ބަހެްއ ބުނުންމެނުވީެއވެ  –މިސާލަކަްށ  –ނުކުރާށެވެ

. އަދި  –ހާދަރީއްޗޭ  ހަމަެވ  ِعدَّةއެކުއުޅުމަށް ހާދަ ރަނގަޅުވާނެއޭ މިފަދަމިފަދަ ބަހެއް ބުނުން މައްސަލައެއްނެެތވެ

. އަިދ ކަލޭމެންެގ  َعْزمުކރުމަށް  َعْقدނުނިމެނިސް ކާވެނި   الّلهތަުކގައިާވ ކަންތައްަތއް  نفسކުރުްނހުއްދައެއްނޫެނވެ

! އެހެ ! އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ  الّلهްނވެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގެއަްށ ިބރުވެތިވާެށވެ

!  އީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ ، ކޯފާމަޑުވެގެންާވ ކަލާނގެކަްނ ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = . . / ފާފައެއްނެތެވެ    ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ކުށެއްނެތެވެ   =  ކަލޭމެްނ

.  އަންހެނުން ވަިރކުރުމަކުން     =  / . . ِمجَاعُ އެކަނބަލުންގައި ީބހުމުގެކުރިން   ވުމުގެުކރިން

     =  ްނޑައަޅަިއނުދޭ.ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށ  ކަ  =  فرض .  އެއް / ކާވެނިރަެނއް
  =  ްَعةއަދި ަކލޭމެން އެކަނބަލުންނަށ ! ُمتـْ ! ކޮންމެވެސް އަގެްއހުިރ އެއްެޗއްދޭށެވެ  ދޭށެވެ      

    =.  އަތްމަތިތަނަވަސްމީހާ އޭނާގެ މިންވަރުގެަމއްޗަށެވެ           = އަދި އަތްމަތި ދަތިމީހާ އޭނާެގ

.  މިންވަރުގެ މައްޗަެށވެ        = .  ބޭނުންކުެރވޭ ރަނގަޅުއެްއޗެކެވެ         

. حقّ ތެރިންނަށްވާ  إحسان=  އެއްެގގޮތުން       އަދި ކަލޭމެްނ އެކަނބަލުްނ.   ވަިރކޮށްފިއްޔާ  

      ާِمجَاعއެކަނބަލުންނ .   ވުމުގެކުރިން     =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ

. ނޑައަޅާ ދީފައިވާ  އެކަނބަލުންނަށް ކަ  =.   ކާވެނިރަެނއް     =  ފަހެ އެހެންވެއްެޖއްާޔ

. ނޑައެޅިފައިވާ ރަނުެގ ދެބައިކުޅައެއްބައިދޭެށވެ    ކަ  =  ްَعُفوއެކަނަބލުނ.   ުކރިއްާޔ މެނުވީ

    =  َعُفوނުވަަތ އެމީހަުކ .  ުކރިއްޔާމެނުވީ       =  އެމީާހގެ އަތުގަިއ

.  ކާވެނީގޮށްވާ    =  ކުުރން. َعُفوءއަިދ ކަލޭމެްނ     =  ެވރިކަާމިއ  تقوى

.    ގާތްކަންބޮޑެވެ     =   އަދި ކަލޭމެންގެމެދުގަިއވާ މާތްކަމާ ރަނގަޅުަކްނ

!   ހަނދާންނައްތައިނުލާށެވެ  = އީالّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ .          = ކަލޭމެންކުާރ

.  ކަންތައްތަކަށް ބަްއލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ      = ކަލޭމެން ނަމާދުތަުކގެމައްަޗްށ

!  ރައްކާތެިރވާށެވެ       = .    އަދި މެދުނަމާަދށާއި    = ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

! الّلهކަލޭމެން  ! / އަޅުކަންކުރާށެވެ  އަްށ ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ     = ) .  َعُدوّ ފަހެ ަކލޭމެން ިބރުވެތިެވއްޖެއްޔާ

(.  އެއްގެ ަފރާތުން        = އެބަހީ، ހަނގުރާަމ) . އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަފއިމަގުގައްާޔ ސަާވރުވެގެންނެވެ

 َ◌                                  
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! قبلةގަދަވެ   އަށް ުކރިމަތިލެޭވގޮތްނުވެއްޖެްއޔާވެސް ެޖހުނު ިދމާއަކަށް ނަމާދުކުރާށެވެ     =  ދެންފަެހ

.  އަމާންވެއްޖެއްޔާ      = އެަބހީ ދެންހަަމ  ِذُكرއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެްނ ! ަނާމުދ  ންقواعدކުރާށެވެ

!  ކުރާށެވެ      .     ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ަދސްކޮށްދެއްވިގޮތަށް   

=.   ކަލޭމެނަށް އެނޭގކަމުގައިނުާވ ތަކެތި

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނުެވ އެަކނބަލުން ަވރިކުރުމަީކވެސް ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  ِمجَاعކަލޭމެން މީހުންާނ އިނދެފައި އެކަނބަލުންާނ  )236(

ނޑައަޅާ ނުނިންާމ އޮތްނަަމ އެކަނަބލުންނަްށ  . ނުވަަތ ކާވެިނ ރަނެްއ ރަނގަޅަްށ ކަ ކުށެއްއޮތްކަމެއްނޫނެވެ
! އެކަން އޮންނާނީ އަތްމަތިތަނަވަސްީމހާނަމަ   ބޭނުންކޮށްލެވޭކަަހލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އެކަނބަލުންނަްށ ދޭށެވެ

. އެީއ  . އަިދ އަތްމަިތ ދަތިމީހެއްނަަމ އޭާނެގ ިމންވަރަށެވެ ތެިރ ރަނގަޅުމީހުންނަށް އޮްތ  إحسانއޭނާގެ މިންަވރަށެވެ
. މި  حقّ  .  فرضއަީކ  حكمއެއްގެގޮތުންނެވެ . އެދެވޭަކމެއްގެގޮތުގަެއވެ  އެއްނޫނެވެ

! ަކލޭމެން މީހުންާނ އިނދެާފ އެކަނަބލުްނނާ  )237( . އެކަނަބލުންނަށް ރަްނ  اعِمجَ އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ ވުމުގެކުރިން
ނޑައެޅިފައިވާ  !  حالކަ އެކަނބަލުން ވަރިކޮށްފިއްޔާ ދެން ކާވެިނ ަރނުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އެކަނބަލުންނަށް ދޭށެވެ

. ުނވަތަ ކާވެީނގެ ގޮށް އެީމހާެގ އަތުގަިއވާމީާހ އެބަީހ  އެއީ ެއކަނބަލުން ދެްނއޮތްބައިވެްސ މާފުނުކުރިްއޔާއެވެ
.  معافރިމީހާ ފި . ޭއރުން ވާނެގޮތަީކ ފިިރމީހާ ކާވެނިރަން އެކަށް ެއއަންހެންމީހާއަށް ދޭީނއެވެ ކުރިއްޔާމެނުީވއެވެ

. އަދި ކަލޭމެން ކަންކަމުގައި  قرآنކަން  حقّ އެކަމަކު އޭގެ އެއްބައިދިނުމުގެ  ކުރުްނ  عفوން މިވަނީ އޭނާޔަށް ދީފައެވެ
. އަިދ ކަޭލމެންގެމެދުގައިވާ މާތްކަމާިއ  تقوى . އެގޮްތ ރަނގަޅެވެ ވެރިކަްނ ކަލޭމެްނ  َفْضلُ ވެރިކަމާ ގާތްކަންބޮޑެވެ

! ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ުކރާ ކަންަތއްތައް  .  الّلهހަނދާންނައްތައިނުލާށެވެ  ދެކެވޮޑިގެންެވއެވެ

! އަދި  )238( ! އަިދ ކަލޭެމްނ  ކަލޭމެން ނަމާދުތަކުގެމަްއޗަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ މެދުނަމާދަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ
ނޑައެޅިގެން  !  الّلهކަ ! ނަމާދުގަިއ ކިޔަަމންތެރިވާށެވެ  އަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ

! މެދުނަމާދަކީ ކޮންނަމާދެއްކަމާމެުދ   ވުމާެއކުވެސް ގިނަޭބކަލުން ެދކެލަްއވާގޮތުގަިއ ެއީއ  إختالفދަންނައެވެ
. ދަލީލުގެގޮތުން  َعْصر .  ނަމާދެވެ  . والّله أعلمގަދަކަމެވެ

ން ނަމާދަށް ނުތިބެވިއްޖެއްޔާ ފަިއްނ  قواعدންގެ ަފރާތުން ބިުރވެތިވެގެްނ  َعُدوُّ ފަހެ ކަލޭމެން  )239(
! އެމީހަކަްށ ުކރިމަތިލެވުުނ ދިމާއަކަްށ  حالހިނގައިފާދާއިުރގައްާޔއި އަދި ަސވާުރވެގެންާވ  ވެްސ ނަމާދުކުރާށެވެ

. ދެން  ްނ  قواعدންގެ ކިބައިން އަމާންވެގެްނވަންޏާ ހަމަ  َعُدوُّ އެމީހަކު ުކރިމަތިލަިއގެން އިާޝރާތްކުރަމުންނެވެ
! ަކލޭމެންނަށް މީގެކުރީގައި އެނގިގެން ނުވާ  الّلهނަމާދުތައް ފުރިހަމަކޮށް  ކަންތައް އެަކލާނެގ އަށް އަދާކުރާށެވެ

!  شكرކަލޭމެނަށް އުގަންަނވައިދެއްިވކަމަށްޓަކައި އެކަލާނގެއަށް   ކުރާށެވެ

!  ُمْسِلمُ * ޭއ ާމތްވެގެްނވާ  މިއާޔަތުްނ  ކަން  أهميّةފަސްނަމާދަށް ދެއްވާފައިާވ  فرضގަިއ  إسالم دينންނޭވެ
. ވީމާ  !ނަމާދެއް ދޫނުކޮށް އަދާުކުރމަށް  فرضއެކަނިވެސް ހާމަވެއެވެ  ހިތްވަުރކުރަްއވާށެވެ

 



މާނަ ގެ البقرةسورة   ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 2 1  

   ަތުރަޖމާ     

      =  އަިދ.  ަކލޭމެންގެތެެރއިން މަރުވެގެންާދ މީހުން    =   ައިދ

.  އެމީހުން އަނބީންތަކެއްދޫކޮށްފާދިޔަ   =  އެފިރިން މަރުވުމުގެުކރިން އެމީހުްނެގ

. وصّيةއަނބިންނަށްޓަކައި   ކުރުްނ ުހއްޓެވެ         = (  نـََفَقةއެއްއަަހރުވަންދެން (ަމއްތިޔާެގ މުދަލުން

  ދިނުން.  = .ގެއިން ނެރުަމކާނުލަިއ (  (ފިރިމީހާގެ      = ( ފަހެ އެކަނަބލުން (އަމިްއލައަށް

.   ނުކުމެއްޖެއްޔާ      .  ފަހެ ަކލޭމެންގެމަްއޗަކަށް ކުށެއްނެެތވެ      = އެކަނބަލުްނ

.  ކުރިމަކަމާމެދު         =  ަنفسހެޔޮކަމުގެެތެރއިން ެއކަނބަލުްނ އަމިްއލ .  އަށް   

   = ިحكمةވަންތަ  ِعّزةއީ  الّلهއަދ .  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ     =  އަދި ވަރިުކރެުވުނ

.  އަންހެންމީހާއަށް ުހއްޓެވެ        =  ިَعةُ ރަނގަޅުގޮތުގައ . (ފޭރާމާ ކާނާދިނުން އަދި  ُمتـْ ދިނުން

(.   މިނޫންވެސް         =حقّ ވެރިންނަށްވާ  تقوى .    އެއްެގގޮތުން     

. بـََيانކަލޭމެނަށް  الّله تعاىل =  ކޮށްދެއްވަީނ އެފަދައިންނެވެ  =.  އެކަލާނެގ އާޔަތްތައް     

. فكرކަލޭމެން ބުއްދިކޮށް =  ކުރޭތޯ    =  ޭކަލޭގެފާނަށްއެނިގވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ؟ رسول الّله(އ (!  އެވެ
        =  ެخربނުކުތްމީހުންގ .   ތައް   = .  އެމީހުންގެ ޮގވަތިގެދޮރުން    = 

.  އެއީ އެތައްާހސްބައެކެވެ     =.  މަރަށްބިރުން     = އެމީހުންނަްށ  الّله تعاىل

 . .!= އެންގެވިއެވެ   ކަލޭމެން ަމރުވާށެވެ     = .   ދެން ެއކަލާނެގ އެމީހުްނ ދިުރއްވިއެވެ  

  =  َفْضلَ އީ  الّله تعاىلހަމަކަަށވަރުްނ .  ަވންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނގެއެވެ      = 

.  މީސްތަކުންގެމައްޗަށް         = .   އަިދ އެހެނެއްކަމަުކ ގިނަމީހުން     

. شكر=   ނުކުރެއެވެ
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ކަލޭމެްނގެތެރެއިްނ އަނބީްނ ދޫކޮށްފަިއ ަމރުވެގެންދާމީހުްނ އެމީހުްނ ަމރުވުމުެގ ުކރިްނ  )240( އޭ ފިިރހެނުންނޭވެ

ދިނުމަށާިއ އަިދ މަރުިވ ިފރިހެންމީހާެގ ެގއިްނ  نـََفَقةއެމީހުންެގ އަނބީން އެއްައހަރުވާންދެްނ މައްޔިާތެގ މުދަލުްނ 

. ދެްނ އެކަނަބލުން އަމިްއލަައށް ނުކުމެގެންފިނަމަ، އަދި އެކަނބަލުން އަމިއްަލ  َوِصّيةނުނެރުމަށް   نفسކުރުްނހުއްޓެވެ

 َمْسؤلލޭމެން އަށް ެއކުާރ ކަންތައްަތކާއިމެުދ ޒީނަތްތެރިވުާމ ސެންޓްޖެހުާމ އަނދުންއެޅުމާ މިބާވަތުެގ ކަންކަމާމެުދ ކަ 

. އަދި  . ފާފައެއްނެތެވެ ވާމީހުންނާމެުދ  خالفއީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅާ  الّلهވެރިންގެ މަްއޗަށް ކުށެއްނެތެވެ

ތެރިކަމާެއކު ކަންތައްަތްއ  حكمةބަދަލުހިތްޕެވުމުގަިއ ގަދަފަދަވަންތަެވވޮޑިގެންވާ އަިދ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެމެދުގައި 

 .  ހިންގަވާ ކަލާނެގއެވެ

َعةُ އަދި ަވރިވެވިަފއިާވ އަންހެނުންނަްށ ރަނގަޅުގޮުތގަިއ  )241( ެވރިންނަށްާވ  تقوىދިނުމީ  َنَ◌فَـَقةދިުނމީ ފޭރާމާިއ  ُمتـْ

! މިއާޔަުތަގިއ މިވަނީ އަނބިމީާހއާއި  حقّ  . (ދަންނައެވެ .) ِمجَاعُ އެކެވެ  ވުމަށްފަހު ަވރިކުެރވުނުމީހާެގ ވާހަަކއެވެ

 بـََيانކޮށްދެއްވިފަދައިން އެކަލާނެގ އާޔަތްތައް ކަލޭމެންނަށް  بـََيانތައް  حكمއަންހެނުންނާބެހޭ މި  الّله تعاىل )242(

.  فكرކޮށްދެއްވަނީ ަކލޭމެން ވިސްާނ   ކޮށް ހެދުމަށްޓަކަެއވެ

! އެމީހުންގެ ގޮވަތިގެޮދރުން ނުކުމެގެން ިދޔަމީހުންގެ  رسول الّلهއޭ  )243( ގެްނ ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައި  خربއެވެ

. . އެމީހުްނ ދިޔަީއ  َبِىن إْسَرائيلއެމީހުންނަީކ  ؟ފައިވޭތޯއެވެ . އެީއ އެތަްއހާްސ ބައެކެވެ  طَاُعونގެބަޔަކުކަުމގައިިވއެވެ

. ނުވަތަ  އަށް ދިއުމުްނ  ِجَهادއެވެކިޔާ ަބލި އެބަީހ ކޮެލރާގެ ވަބާ ރަށަށްެޖހުމުން މަރުވެާދނެތީ މަރަށްބިރުންނެވެ

. ބޮޑަށް ވައްަތރީ މަރުވެދާނެތީ އެކަމަށް ފި  . ެއއީ ފަހުން މިއަންަނ އާޔަތްތަްއ  ِجَهادލާށެވެ ކުރުަމށް ފިލަންދިއުމާއެވެ

.  دليل  . والّله أعلمކުރާގޮތެވެ

. ދެން ައލުންވެްސ  الّله تعاىلދެންފަހެ  އެމީހުންނަށް މަރުވުން ނިާޔކުރަްއވައި ެއމީހުން މަރުއްަވއިފިއެވެ

. އެއީ  . ހަމަކަށަަވރުން  نىبއެމީހުން ދިރުްއވައިފިެއވެ ީއ  الّله تعاىلބޭކަެލއްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިންނެވެ

. އަދި ެއކަމަކު ގިނަީމހުން  .  شكرމީސްތަކުންގެމައްޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަކަމުގެެވރި ަކލާނގެެއވެ  ނުކުރެެއވެ

: ން ފާހަގަކުރަ َعاملއެްއކަމުގައި ަބއެއް  مقصدމިވާހަކަ މިތާ ބަޔާންުކރެްއވުމުގެ    جهادގެ މަގުަގއި  الّلهއްވަނީ

. ކޮންމެގޮަތކުންނަމަވެސް މަރުްއވުމާއި ދިރުްއވުމުގެ ބާުރވަނީ ހަމައެކަނި  ެގ  الّلهކުރުމަށް ބިރުނުގަތުމަށެވެ

. ވީިއރު  . މަރުގެ ވަގުތުޖެހުމުން ކޮންމެތާކުތިއްބަސް ަމުރވާނެއެވެ ކުރުމުގެެތރޭަގިއ  جهادގެމަގުގައި  الّلهއަތްޕުޅުގައެވެ

. މަރު  َعَذابވީމީހަކަށް ކައްވަޅުެގ  شهيدކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ  جهادގެމަުގގަިއ  الّلهވުން ބުއްިދވެރިކަްނ މާބޮޑުކަމުގައެވެ

. އަދި  . نعمةދުވަހުން އެމީހުންނަށްުހރި  آخرةއެއްވެސް ޯނވެއެވެ  ގެކޮޅެއްނެތެވެ
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         =  ްالّلهއަދި ކަލޭމެނ !  ގެމަގުަގއި ހަނގުރާަމކުރާށެވެ   = އަދި ކަލޭމެްނ

 ދަންނާށެވެ!        = الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
   =  ެ؟ ކާކުހެއްޔެވ      = الّله .  އަށް ދަރަންޏެއްދޭނީ     =  ރަނގަޅުވެގެްނާވ

.  ދަރަންޏަކުން     =.  ދެން އެަކލާނެގ އެީމހަކަށް އިުތރުކޮށްދިނުމަށް      = 
.  ގިނަވެގެންވާ އިތުރުކޮށްދިނުމަކުން    =  ިރިޒުގު ދަތިުކރައްވާ އަިދ  الّله تعاىلއަދ

.  ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ        = ްއަށެވެ  حضرةވުންވަނީ އެކަލާނގެ  ُرجوعއަދި ކަލޭެމނ.     

      =  ބޮޑެތިބޮޑެތި މަތީމީހުްނނަށް ކަޭލގެފާނު ނުބަްއލަވަމުތޯެއވެ؟ އެީމހުންެގ  رسول الّلهޭއ !  خربއެވެ

   އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަމުޯތ◌ަ އެވެ؟   =  .   ބަނީއިސްރާއީުލގެ    =  موسى عليه

  ގެ ފަހުން. الّسالم     =  ާنىبއެމީހުންނަށްވ .   ބޭކަލަކަށް އެމީހުން ދެންނެވިހިނދުން     

  = / ! ނޑުގެމެންނަށް ރަސްަކލަުކ ފޮނުއްވާނދޭވެ !އަޅުގަ  ރަްސކަލަކުދެްއވާނދޭވެ        =  

ނޑުމެން  .) الّلهއަޅުގަ  ގެމަގުގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް (ލީޑަރަކަށް  = ެنىبއެބޭކަލަކު (އ . ) ވިދާޅުިވއެވެ   ބޭކަލަކު
    = ަކލޭމެން ުފރަގަސްީދ ފިލަިއގެން ިދއުން ާގތްވެގެންނުވޭހެްއޔެވެ؟           

. َفرضُ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ހަނގުރާމަ  =  ކުރެވިއްޖެއްޔާ   = .  ކަލޭމެން ހަނގުރާމަ ނުކުރުމަށް  

= .  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ    =  އަުހރެމެން ކީްއވެގެންހެއްެޔވެ؟         = 

. الّلهއަހުރެމެްނ    ެގ މަގުަގއި ހަނގުރާަމ ނުުކރާންވީ     =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވަީނ

.   ނެރެވިފައެވެ    = .  އަހުރެމެންގެ ގޮވަިތގެދޮރުން     = .  އަދި އަހުރެމެްނގެ ދަރީންނާއި  

      =  ަفرضދެންފަހެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ ަހނގުރާމ .  ކުރެވުނުހިނދުން  = އެމީހުްނ

.   ފުރަގަސްދީފިއެވެ   =  .  އޭގެތެރެއިން މަދުަބޔަކުމެނުވީ   = ިއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهއަދ

.  ކަލާނގެއެވެ      =.   އަނިޔާވެރިންނާމެދު
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)244(  ! ! އަދި ހަމަކަށަަވރުން  الّلهއޭ މީސްތަކުންނޭވެ ީއ  الّلهގެމަގުގައި ަކލޭމެން ހަނުގރާމަ ކުރާށެވެ

 !  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަިދ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ

.  الّلهއަށް ރަނގަޅު ދަރަްނޏެއްދޭީނ ކާކުެހއްޔެވެ؟  الّله )245( ނޑާިއ މުދާވެއެވެ  الّلهއަްށ ަދރަނިދިނުމުގައި ހަށިގަ

ނޑު ދޫކޮށްލުމާިއ އަދި ތިމާެގ މުާދ  . ދެން އެކަލާނެގ  الّلهގެމަގުގަިއ ތިމާެގ ހަިށގަ ގެމަގުގަިއ ހޭދަުކރުްނ ހިމެނެއެވެ

. ެއހެނީ މުދާ ގިނަކޮށްދެއްވުމާިއ އަިދ  ގައި އޭގެ ަފއިދާ ُمَقاِبلُ އެދަރަނީގެ  އެތައްގުަނޔަކަށް އިތުުރޮކށްދެއްވާހުއްޓެވެ

. އަިދ ކަލޭމެން އެނުބިރ  الّلهމަދުކުރެއްވުން ވަނީ ހަމަ  . އެއީ އެކަލާނގެ ހިންގަާވ ކަމެކެވެ ގެ މިްނވަރުގެެތރޭގަެއވެ

.  حضرةވުންވަނީވެސް ހަމަެއކަލާނެގ  رجوع  އަށެވެ

(މަތީމީހުންެގ  خربންގެ  َأْشَرافގަިއ އުޅުނު ބޮޑެތި  َبِىن إْسَرائيلއަށްފަުހ  موسى عليه الّسالم އެވެ! الّلهرسول އޭ  )246(

. އެީމހުން ެއމީހުންގެ  ) ަކލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެްނ ނުވޭތޯއެވެ . އެއީ  َنِىب ވާހަކަ ނުވަަތ  َصْمِوْيلއާއަށް ދެންނެވިެއވެ

. އެމީހުްނ ެއ  َعاملِ އެްއ އޭ ިކޔޭ ބޭަކލަކުކަމުަގއި ބަ  مشعون . ައހުރެެމްނ  نىبން ލިއުްއވާފައިވެެއވެ އާއަްށ ދެންނެވިެއވެ

! ެއ الّله ާއ  نىبގެ މަގުގަިއ ހަނުގރާމަކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށް ލީޑަރެްއގެގޮތުން ރަސްަކލަކު ފޮނުްއވާނދޭވެ

. ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ހަނުގރާމަ  އްޖެއްޔާ ހަނުގރާމަ ކުރުމަށް ަކލޭމެްނ ކުރެއްވި فرضއެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

. ައހުރެމެން  ފުރަގަސްދީފިލަިއގެން ދިއުން ގާްތވެގެން ގެމަގުަގިއ  الّلهނުޭވހެއްެޔވެ؟ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

ހަނގުރާމަނުުކރާންވީ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންނާއި އަހުރެމެންެގ ދަރިންވެްސ މިވަީނ 

. އަހުރެމެންެގ ގޮ  ވަިތގެދޮރުތަކުްނ ނެރެވިފަެއވެ

ކުރެއްވުމުްނ އެމީހުންކުެރ މަދުބަޔަކުމެނުީވ ފުަރގަސްދީާފ  فرضދެންފަހެ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ހަނުގރާަމ 

. އަދި އަނިާޔވެިރންނާއިމެދު  . އެމީހުްނވީ އަިނޔާވެރިންކަުމގައެވެ . الّلهދިޔައީއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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     =  نىبއަދި އެމީހުންެގ .   ާއ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ  = الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ .  

      = .   ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށް ފޮނުްއވައިފިެއވެ   =  طَاُلوتُ ރަސްަކލަކުކަމުގަިއ 

.    = .  އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ       = އޭނާޔަށް ެވރިކަން އޮންނާންވާީނ

. =  ؟ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ   އަހުރެމެންެގ މައްޗަށް     =  ާحقّ އަދި އަހުރެމެްނ މ .  ކަންބޮޑެވެ
     = .  އޭނާޔަްށވުރެ ވެިރކަމަށް   =.  އަދި އޭނާއަށް ދެްއވިފައެއްނެތެވެ       

= .  މުދަލުގެ ތަނަވަސްކަމެއް  = ީنىبއެކަޭލގެފާނު އެބަހ .  އާ ވިދާޅުވިއެވެ          

. خاصّ ުކަރއްވާ  إختيارއޭނާ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ =  ުކރައްަވއިފިއެވެ    =  އަިދ

.އެކަލާނެގ އޭނާޔަްށ    ތަނަވަސްކަްނ އިތުުރކޮށްދެއްވާފަިއވެއެވެ        =  ِجْسمُ ާއއި  ِعْلم .  ގެގޮތުން
        =  ިالّلهއަދ .   އެކަލާނގެ ވެރިކަންެދއްަވއެވެ   =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ

.  އަޅަކަށް      = ިالّلهއަދ .  ީއ ދެއްވުންަތއް ތަނަވަސްެވގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
     =  ެنىبއަދި އެމީހުންނަށް އެީމހުންގ . ހަމަކަށަވަރުްނ  =   ާއ ވިދާޅުވިއެވެ

. دليلއޭނާގެ ެވރިކަމުގެ    އަކީ      = ްتَابُوتُ އެަރސްގެފާނު ކަލޭމެނަށ .  ގެނެސްދެއްވުމެވެ  

  = .   އޭަގއި ހަމަޖެހުމާިއ މައިތިިރކަންވެއެވެ   =  ެحضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ .   ން

=.  އަދި ހުރި ބާކީަތކެއްޗާއި         = ދޫކޮށްފައިވާތަކެތީެގ ން  آلގެ  موسى عليه الّسالم

.   ތެރެއިން  =  ިންނާއި. آلގެ  َهاُرون عليه الّسالمއަދ         =  ިيعىن: تَابُوتُ އެފޮށ 

.  އުފުއްލަވާނީ ަމލާއިކަތް ޭބކަލުންނެވެ     = .   ހަމަކަށަވަރުން އެކަންކަމުގަިއ ވެެއވެ  

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެންނަށްާވ = . دليلކަ ކަލޭމެންނަީކ =     އާިއ ހެކި

. مؤمنތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ،    ންކަމުގަިއވަންޏާ
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަަށވަރުން  نىبއަދި އެމީހުންގެ  )247( ކަލޭމެންނަށް ރަސްކަލަުކ  الّله تعاىلއާ އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ

. ައުހރެމެްނނަށް ވެރިަޔކުކަމުގަިއ އޭނާވާނީ ކޮންފަދައަކުްނ  طَالُوتُ ކަމުގައި  . އެމީހުން ދެންެނވިއެވެ ފޮނުއްވައިިފއެވެ

. އަިދ އޭާނއަކަްށ މުދަލުެގ ކަންބޮޑެ حقّ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަްށވުެރ ައހުރެމެްނ ެވރިކަމަށް ާމ  ވެ

. އެ  . ހަމަކަަށަވރުން  نىبތަނަވަސްކަމެއްވެސްނެތެވެ  خاصّ އެރަސްގެފާނު ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  الّله تعاىلއާ ވިދާޅުވިއެވެ

. އަިދ ެއރަސްގެފާނަްށ  إْخِتَيارކުރައްަވއި  ނޑުގެ ތަނަވަްސކަން އެކަލާނެގ  ِعْلمކުރަްއވައިފިެއވެ އާިއ ހަިށގަ

. އަިދ ދެއްވައި . އަިދ  الّله تعاىلފިއެވެ ީއ  الّلهއެަކލާނެގ ެވރިކަްނ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނާވ އަޅަކަްށ ދެއްވަެއވެ

. َفْضلَ ދެއްވުންތަކާއި   ވަންތަކަން ތަނަވަްސވެވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

. ހަމަކަަށވަުރން އެރަްސގެފާނުންގެ ރަސްކަމުެގ  َنىبއަދި އެމީހުންގެ  )248( އަީކ  َعَالَمةާއ އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ

. ޭއގެތެރޭގަިއ ކަލޭމެންެގ  تَابُوتُ އަކީ، ކަލޭމެންގާތަށް އޭާނ  دليل ންވާ ހަމަޖެހުާމ  حضرةގެ  َربّ ގެނަސްދެއްވުމެވެ

. އަދި  ން ގެންގުޅުއްވާަފިއާވ  آلއާއި ދެބޭކަލުންގެ  المهارون عليه السّ އާއި  موسى عليه الّسالمސުކޫނަތުވެއެވެ

. އެ  . ހަމަކަށަވަރުން ެއކަމުގަިއ  تَابُوتބައެއްތަކެތިވެސް ެވއެވެ އުފުއްަލވައި ގެންނަވާީނ މަލާއިކަތް ބޭކަލުންެނވެ

. އާިއ ހެިކ ކަލޭމެންނަްށ دليلކުރާ  دليلެގ ރަްސކަމުގެމައްޗަްށ  طالوتންކަމުގައިވަްނޏާ  مؤمنކަލޭމެންނީ   ެވއެވެ

.  تَابُوت އެވެ ކިއުނު ފޮތުގައި މިއާޔަތުެގ  َمْشُهور تـَْفِسري اجلاِمُع ألْحَكام القرآنގެ  قـُُرُطِىب އަކީ ބޮޑުފޮށްޓެއްކަމުގައިވިއެވެ

.  تفسري .  آدم عليه الّسالم الّله تعاىلއަީކ  تَابُوتލިއުއްވަމުން ލިއުްއވާފައިވެެއވެ އަށް ބާވައިެލއްވި އެއްޗެެކވެ

. ދެްނ އެފޮިށ  يعقوب ވިކަމަށްވަީނ  واصلއެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިުހގަިއ އެަކލޭގެފާުނ އަަވހާރަވާންދެްނ ުހިރކަމުގައިވިެއވެ
. އެދެމެދުގެ  عليه الّسالم . ދެން  معلوماتއަށެވެ . އެމީހުން ހަނުގރާމަ بىن إسرائيلފެންނާކަށްނެތެވެ ެއްއ ން ގެންގުޅުނީއެވެ

. ދެން މިބައިމީހުްނ އުރެދުމުެގ  عدوّ ކުރަންޏާ އޭތިގެންގޮސް  . އޭރުން ކާމިޔާުބވެއެވެ ން ުކރިމަތީ ބަހައްޓަީނއެވެ

. ދެން  تابوتއާއި އޭނާގެ މީހުން އެ  أمري َجالُوتގެ  َعَماِلَقة ސަބަބުން  އާއި ހަނުގރާމައަްށ  جالوتގެންދިޔައީއެވެ

. އެީއ އޭުރހުންނެވި އަށް ަމލާއި طالوتމިވަޑައިގެންނެވި  އާގެ ަބސްފުުޅ  نىبކަތްބޭަކލުން ގެނަސްެދއްވީއެވެ

 . ކޮޅާިއ އެަކލޭގެފާނުން ގެްނގުޅުްއިވ  عصاގެ  موسى عليه الّسالم. އޭގެެތރޭގަިއ  والّله أعلمތެދުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ

..... ކޮންމެއަކަސް އެފޮށިއައު . އަިދވެސް މުން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަްށ ފިލާކޮޅުގެ ބައެއްވެްސ ވާކަމުަގއިވިއެވެ

.  ހަމަޖެހުމާއި މައިިތރިކަން އާެދއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ިطَالُوتُ އަދ .  ވަިކވިހިނދުން    =. އެރަްސގެފާުނ =  ސިފައިންނާއިގެން

.    ވިދާޅުވިއެވެ     = إمتحانކަލޭމެން  الّله تعاىلހަމަކަށަވަުރން ކޯރެއްމެދުެވރިކުަރއްވަިއ 

. . ޗެކްކުަރއްވަެއވެ  ކުރައްަވއެވެ    = . ފަހެ އެީއ =   ަފހެ އެއިްނ ބޮއިފިމީހާ

. / ައހުރެންެގ  .އަހުރެމެންެގ މީހެއްނޫނެވެ  ބައިމީހެއްނޫެނވެ        = .  އަދި ެއއިން ނުބޯމީހާ    

  =  . . / އަހުރެންެގ ބައިމީެހކެވެ   ފަހެ ހަަމކަށަވަރުްނ އެީއ ައހުރެމެންެގ މީހެކެވެ     =  ފެްނ

.  އަތްގޮށްޓެއްނެިގ މީހަކުމެނުވީ      =  އޭނާެގ.  އަތުްނ އެއަްތގޮށިނެގި   =  ދެންފަެހ

.   އެމީހުން އެއިން ޮބއިފިއެވެ    =.  އެމީހުންުކރެ މަދުމީހަކުމެނުވީ        =  ދެންފަެހ

.    އެރަސްގެފާނު އެޯކރު ފަހަނަޅައި ދިޔަހިނދުން   = އަދި އެރަްސގެފާނުންގެ ައިރުހ

.  އީމާންވެގެންވާ ީމހުންނާއި  =) . .) َلْشَكرގެ  طَالُوتއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ   ގެމީހުން ދެންނެވިެއވެ  

     = .  އަުހރެމެންނަށް މިއަުދ ބާރެއްނެތެވެ      = އާިއ  َلْشَكرއާިއ އޭނާެގ  َجالُوت

. . يقني =    ހަނގުރާމަުކރުމަކަށް  ކުރާމީހުން ބުންޏެވެ       = 

. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ  ހެްއޔެެވ؟  َمجَاَعةމަދު ކިތަްއ  =     އާއި ަބއްދަލުުކރާނެ ކަމުަގއި

      =  َمجَاَعةގިނައެަތްއ .  ެއއްގެމައްޗަްށ ަގދަވެގަތީ     = الّله .  ެގ އިޒުނަފުޅަށް  

      = ިވޮޑިގެންވަީނ ކެތްތެރީންނާިއެއކުގައެވެ  الّلهއަދ.      =  ީطالوتއަދި އެމީހުން އެބަހ 

. ميدان لشكرއާއި އޭނާެގ   އަށް ނުކުެމ ފާޅުވިހިނދު      = لشكرއާިއ އޭނާެގ  جالوت .   ާއއި
    =  އޭ އަޅަމެންެގ  طالوتއާއި  طالوتއެަބހީ  –އެމީހުްނ .  !އެވެ َربّ ގެމީުހން ދެންނެވިއެވެ     

  =  ްބާވައިަލއްވާނދޭވެ !ވެއްަސވާނދޭވެއަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކެތްތެިރކަނ!     = ިއަދ

 !އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތަްއ ސާބިތުުކރައްވާނދޭވެ    =  ްވެދެއްވާންދޭ نصرއަދި އަޅަމެންނަށ!  .       

      = ްކާފަރުވީ މީސްތަކުްނގެމައްޗަށ.    =  .ފަހެ މިބައިމީހުން އެމީހުން ަބލިކޮށްފިއެެވ

. لشكرއާއި އޭނާގެ  جالوت  ބަލިކޮށްފިއެވެ     = ގެ އިޒުނަފުޅަށް. الّله     –  = 

. َجالوتއަދި ދާއޫދުގެފާުނ ވަޑައިގެްނ   މަަރއިލައިިފއެވެ      =  ިއެަކލޭގެފާަންށ  الّله تعاىلއަދ

                                  

                                     
                           

                              

                             

                          



މާނަ ގެ البقرةسورة   ފޮތް  ދެވަނަ                                                                
 

1 2 8   

.  ވެރިކަން ެދއްވިއެވެ  =  ިَنىبއަދ .  ކަާމއި       =  އަދި އެަކލާނެގ

.  އެދިވޮޑިގެންނެވިތަކެތީގެެތރެއިްނ އެަކލޭގެފާނަްށ އުގަންނަަވއިެދއްވިއެވެ         =  ިެގ  الّلهއަދ

.ކުރެއްވުން  ِدَفاعُ   މީސްތަކުންނަށް ުނވާނަމަ    = .  އޭގެ އެއްބައެްއގެ ކިަބއިން އަނެއްބަަޔކު
     =. ނޑު ފާސިދުވެްއޖައީހެވެ   ހަމަކަށަވަރުން ބިންގަ      ުالّلهއަދި އެހެނެްއކަމަކ 

.   އީ   =  ََفْضل .  ވަންަތކަމުގެެވރި ކަލާނެގއެވެ        =َعامل .   ތަކުގެ މައްޗަށް

    =  ީالّلهއެއ .  ގެ އާޔަތްަތކެވެ     = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް މިކިަޔއިދެއްވަނީ
   =  ަحقّ ހަމ .  ގޮތުގައި   =.  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުވަނީ        

ނޑައެޅިގެން = . َرسولކަ   ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންނެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 لشكرމި  الّله تعاىلއޭނާގެ ސިފައިންނާއިގެްނ ރަށުން ަވކިވެގެްނ ވަޑައިގެންނެވިހިނދުން  طالوتދެންފަހެ  )249(

އަށް ކިޔަމަންެވގެންވާކަމާިއ ނުވާކަްނ ދެއްކެވުމަށް ފެންޯކރެއް މެުދވެރިުކރައްަވއި އެމީހުްނ  طالوتގައިތިބި މީހުން 
.  إمتحان ވިދާޅުީވ މިޯކރުން ހަމައެކަިނ އަްތގޮށިން ނަާގ ފެންއަްތގޮށްޓެްއ ބޮިއލުން ނޫްނ ަވރަކަްށ  طالوتކުރެްއވިއެވެ

. އަދި އެއިން ނުބުއި މީހުންނީ ައހުރެންެގ  ފެންބޮއި ފެނުގެ ބޭނުންކޮށްފިމީހަކީ އަުހރެން ބައިގެ ީމހެްއނޫނެވެ
. އޭުރ އެމީހުންތިބީ ފެންމަދުެވގެން  . ދެންފަހެ އެ  شكوىއާިއ  طالوتމީހުންނެވެ ގެ މަދުމީަހުކ  لشكرޮކށްކޮށެވެ

. ދެން  . އެ  طالوتމެނުވީ އެކޯރުން ފެންބޮއިފިެއވެ ގައިތިިބ  لشكرއާއި އޭނާގެ މީހުން އެކޯރު ަފހަނަޅައި ދިއުމުން
.  منافق އާިއ އޭނާގެ ސިފައިންނާ ހަނުގރާމަކުރާާހ ާބރެްއ މިައުދ  َجالُوتންނާއި އުރެދުންތެރިމީހުްނ ދެންނެިވއެވެ

.) ެއހެނެއްކަމަުކ  . (ބުެނވެނީ މިހެން ދަންަނވާފައި މިބައިމީހުން ދިަޔއީކަމަށެވެ  قيامةއަހުރެމެންެގ ކިބައިަގއި ނެތެވެ
.  مؤمنކުރާ ތެުދވެރި  يقنيުލވާނެކަމުގައި އާއި ބައްދަ الّلهދުވަހުން   مجاعةގިނަވެގެންވާ ކިތަންމެ  عددން ދެންނެވިއެވެ

އާިއ  رمحةގެ  الّلهފުޅަށް ގަދަވެފައިވޭހެްއޔެވެ؟ އަދި  إذنގެ  الّلهއެްއ  مجاعةމަދުވެގެންާވ ކިތަންމެ  عددއެއްގެމައްޗަްށ 
.  فضل  ވަންތަކަންވަނީ ކެތްތެރީންާނއިއެކުަގއެވެ
ގެމީހުްނ  لشكرގެ  طَالوتއާއި ބައްދަލުވިހިނދުން  لشكرއާއި އޭނާެގ  َجالُوتއާއި އޭނާގެ މީހުން  طَالوتއަދި  )250(

. ޭއ އަޅަމެންގެ  އަޅަމެންގެ މަްއަޗށް ކެތްތެިރކަން އިތުރުުކރައްަވިއ އަިދ އަޅަމެންެގ  !އެވެ َربّ ދެންނެވިއެވެ
  !ދެއްވާފާނދޭވެ نصرމީސްތަކުންގެ ަމއްޗަށް އަޅަމެނަށް ފައިތިލަތައް ސާބިތުކޮށްެދއްވަިއ އަދި ކާަފރުީވ 

. އަދި  الّله  لشكرއާއި އޭނާގެ  جالوتދެންފަހެ މިބައިމީހުން  )251( ވަޑައިގެްނ  داودގެ އިޒުނަފުޅަށް ބަލިކޮށްފިއެވެ
. އަދި  جالوت . (އެއީ  نىبގެފާނަށް ވެރިކަމާއި  داودއެ  الّله تعاىلމަރައިފިއެވެ ގެވެިރކަމާިއ  طالوتކަން ދެއްވައިފިއެވެ
.) އަދި އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިެގންނެވިތަކެތީގެ ތެެރއިން ެއކަލޭގެފާނަްށ އެކަލާނެގ  َنىبގެ  مشعون ކަމާއެވެ

. އަދި ިމގޮތަށް އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބއެއްގެ ފަރާތުން  ލައްވާފައި ުނވާނަަމ  الّلهވާގޮތް  دفاعއުގަންނަވައިދެްއވައިފިއެވެ
 . ނުޑ ފާސިދުވެއްޖައީެހވެ އާިއެގްނ  حقّ ނުވާނަަމ  حقّ ގަިއ ދިމާކުރާެނ  ُمَقاِبلެގ  بَاطلހަމަކަށަވަރުްނ ބިންގަ

. ނަމަވެްސ  بَاطلތެދުވާނެބަޔަކު ނުވާނަަމ މުޅިދުނިޔޭގަިއ  ވަންތަކަމުްނ އަބަދުވެްސ  فضلެގ  الّلهވެިރކަން ކޮށްފާެނއެވެ
. އެހެީނ ހަމަކަަށވަުރން  حقّ ކޮންމެވެސްބަޔަކު  ތަުކގެމައްޗަްށ ނުހަުނ އޯގާވަންަތ  َعاملއީ  تعاىل الّلهެގއަޑު އުުފލައެވެ

.  بـََيانތަކަކީ އަދި އެާވހަކަތައް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް މި  واقعةއިސްވެދިޔަ  )252(  ކަލާނގެއެވެ
އާިއ  حّق دليلުކާރ  دليلެގ ކުޅަދުނަްވންތަކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުގެމަްއޗަށް  الّلهކޮށްދެއްވި ވާހަކަތަަކކީ ހައްތާވެްސ 

. (އަިދ ޭއ  . رسول) ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުަވނީ !ގެފާނެވެ حمّمدހެއްކެވެ  ބޭކަލުންގެ ތެެރއިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   رسولެއ .  ބޭކަލުން    =   ެބޭކަލުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ    ބަެއއް  ޭއގ

.  މަތިވެރިކުަރއްވާ މާތްުކރެްއވީމެވެ    =  .  އެބޭކަލުްނގެ  = އަނެއްބައި ބޭަކލުންގެމައްޗަށް

.   ތެރޭގައިެވއެވެ     = موسى عليه الّسالمކުރެއްިވ ބޭަކލުން ( وحىއެބޭކަލުންނާ ބަސްފުުޅ  الّله (  ފަދަ   

       = .  އަިދ އެކަލާނގެ އޭެގ ބައެްއ ބޭަކލުން އެތައް ަދރަޖައަކަްށ އުފުްއލެވިެއވެ   

    عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرمي= އަިދ.  ) އަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެްއވީމެވެ     

. معجزة -ތަްއ  دليلވެގެްނވާ  بـََيان =  ތައް   =ަލާއަދި ތިމަންރަސްކ.  ނެގ އެަކލޭގެފާުނ ގަދަކޮށްދެްއވީމެވެ
     = جربيل عليه الّسالمމެދުވެިރކުރަްއވައި، ެއއީ  ُروح القدس .  އެވެ       =  ިالّلهއަދ 

.  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ              ވެެގްނ  قتلއެބޭކަލުންނަށްފަހު ދެންތިބިމީހުްނ

.   ނުދިޔައީހެވެ        = .  އެބައިމީހުންެގގާަތށް އައުމަށްފަހު   =  دليلެވގެންާވ  بـََيان 

.  ތައް     =  ްإختالفއަދި އެހެނެއްކަމަކު އެީމުހނ .  ވީއެވެ      =  ަފެހ

.  އެމީހުންގެތެޭރގަިއ އީމާންީވ މީހުންވިެއވެ     = .  އަިދ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ކާފަރުވީމީހުްނވިއެވެ  

      الّلهއަިދ .  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ        ްقتلެއމީހުނ . . ހަނުގރާަމ ނުކުރީެހވެ  ނުވީެހވެ   

  =  ުالّله تعاىلއަިދ އެހެނެްއކަމަކ .         =  އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ކަންަތްއ

.  ކުރައްަވއެވެ     = ެއޭ އީމާންެވއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވ!    ެކަލޭމެން ހޭދަުކރާށެވ!   

   = ެންތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމ.    ނަްށ ދެއްިވ ރިޒުގުން           =   ދުވަެހްއ

.   އައުމުގެކުރިން    = .     އެދުވަުހ އެއްވެްސ ގަނެވިއްުކމެއްނުވާ   =  އަދި އެްއެވްސ

. َشَفاعةތެރިކަމެއްވެސް އަދި  رمحةރައްޓެހި   ތެރިވުމެއްުނވާ    = ެއަދި ކާފިރުން ދަންނަެއވ!  

    = . ނޑައެޅިގެން އެއީ އަނިޔާެވރިންނެވެ  ކަ
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޭއގެ ބައެއްބޭކަލުން އަނެއްބައިބޭަކލުންގެ މައްޗަްށ  َرسولއެ  )253( ބޭކަލުން ދަންނައެވެ

. އޭގެތެޭރގައި އެބޭކަލުންނާިއ  .  وحىގެ ބަސްފުުޅ  الّلهމާތްކުރެއްވީމެވެ ކުރަްއވައި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ބޭަކލުންވެެއވެ

. އަިދ  موسى عليه الّسالمއެއީ  . އަދި ބައެއްބޭަކލުްނ އެކަލާނގެ އެތައް ދަރަަޖއަކަށް އުފުްއލެވިެއވެ ފަދަ ބޭކަލުންނެވެ

. ( އަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް  عيسى عليه الّسالمގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي ބަލިޖެހިފައިވާ ީމުހްނ  بـََرصދެއްވީމެވެ

.) އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  جربيل عليه ރަނގަޅުކުރެްއވުމާއި މަުރވެފައިވާީމހުން ދިރުްއވުމާއި އަދިވެްސ އެތައްކަމެކެވެ

 بـََيانހުންނަށް އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެމީ الّلهމެދުވެރިކުރައްަވއި އެަކލޭގެފާނުގެ ާބރުގަދަކޮށްދެްއވީމެެވ. އަދި  الّسالم

ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އެމީހުްނ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔާކ  بـََيانބޭކަލުން ވަޑައިގެން  َرسولއައުމަށްފަުހ އެމާތް  دليلވެގެންވާ 

. ެއހެންނަމަވެްސ އެމީހުްނ  . ދެންފަެހ އެީމހުންގެތެޭރަގިއ  إختالفދެބަސްވެ ތަޅާފޮޅާ ނުހެދީެހވެ . ދެބަސްީވއެވެ ވީއެވެ

. އަދި ތިބީ އީމާ . ައިދ  الّلهންވީމީހުންނާިއ ކާަފރުވީމީހުންނެވެ ިއރާދަކުރެްއވިނަމަ އެީމހުން ތަޅާފޮޅާނުހެދީހެވެ

.  الّلهއެހެންނަމަވެސް   ިއރާދަކުރަްއވާ ކަންަތއް އެަކލާނެގ ކުަރްއވައެވެ

! ންތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )254( ނަށް ދެއްވިތަކެތިން ކަލޭމެން ހޭދަުކރާށެވެ

(هللا ތެިރ ަރއްޓެހިކަމެްއގެ އެހީެއއް އަިދ  رمحةއެއީ ެއއްވެްސ ގަނެވިްއކުމެއް ވިޔަފާިރއެއް ނެްތ އަިދ އެްއވެސް 

 ( . އެބަހީ  َشَفاَعةގެއިޒުނަޔާލަިއގެންމެނުވީ ދުވަްސ  قيامةއެއްވެސް ނޯންނާނޭ ުދވަހެއް ައއުމުގެުކރިންނެވެ

. އައުމު ނޑައެޅިގެން އަނިާޔވިެރންނެވެ . އަދި ކާަފރުން ެއއީ ކަ . مشركގެކުރިންެނވެ  ންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = إله) އެހެންެއއްވެްސ  حقّ އެއީ ެއކަލާނެގ މެނުީވ (އަޅުކަްނވެވުނު  الّله .  އަކުނުާވ ކަލާނގެ
   =  ީحياةފެށުމެއްނުވާ އަދި ނިމުމެއްނުވާ ދާއިމ .  ގެ ވެރިކަލާނގެއެވެ    = ތަކުންނަށް  خلق

.   ރިޒުގުދެއްވުމާިއ ބެެލހެއްޓެވުާމއި ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާިއގެން ާގއިމުވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ    = 

. . އަދި ގަދަ އަވަާހރަފުޅު ލެއްޕެވުެމއްވެސް =   އެކަލާނގެއަްށ ނިދިޖެހުމެއްނުވެެއވެ  ނުވެއެވެ  = 

.  خاصّ އެކަލާނގެއަްށ  . ملكވެގެންެވއެވެ   ވެވޮޑިގެންެވއެވެ      = .  އުޑުތަުކގައިާވހާ ަތކެއްޗެއް  

      = .  ކާކުހެއްޔެވެ؟ =    އަދި ބިމުގައިވާހާތަކެްއޗާއި    =  حضرةއެކަލާނެގ 

. َشَفاَعةގައި    ެތރިވާނީ    =  .  އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ  = .  އެކަލާނެގ ދެނެވޮދިގެްނވެއެވެ  

  = . . ދުނިޔޭގައިާވހާތަކެތި  އެމީހުންގެ ުކރިމަތީގައިާވހާތަކެތި    =  އަދި އެމީހުްނެގ

.   ފަހަތުގައިވާހާަތކެއްޗާއި  =  ްއެބަީހ އަޅުތަކުންނަށް  –އަދި އެީމހުންނަށ– . ނޭނގެއެވެ

.  ވަށައިނުލެެވއެވެ     =   ެعلمއެކަލާނގ .   ފުޅުގެތެރެއިން އެއްެވސް އެއްެޗއް      = 
.  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އެއްެޗއްމެނުވީ     =  ެއަދި އެަކލާނގ.  ުކރުސިފުޅު ތަނަވަސްެވގެންވެެއވެ

        = .   އުޑުތަކާއި ބިމުގައި  =  / . އަދި އެަކލާނގެއަށް ުބރަވެގެން ނުެވއެވެ

.  އުނދަގޫވެގެްނ ނުވެެއވެ  = .  އެ ދެތަްނ ރައްކާެތިރކުރައްާވ ބެެލހެއްޓެވުން          

= .   އަދި ެއކަލަނެގއީ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވާ ަހއިބަބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى  
.  إلهވެގެންވާ އެއްވެސް ެއހެން  حقّ އެއީ އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންެވވުން  الّله )255( އަކުނުވާ ކަލާނގެއެވެ

. އަދި އެީއ  َدائمى َحَياةއެކަލާނގެީއ ފެށުމެއްނުާވ އަދި ނިމުމެއްނުާވ  ތަކުންނަްށ  َخْلقُ އެއްވާ ކަލާނގެއެވެ

. ެއކަލާނެގއަްށ  قائمރިޒުގުދެއްވުމާިއ ބެލެެހއްޓެވުމާިއ ރަްއކާތެރިުކރެއްވުުމގަިއ  ވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

. އަދި  . އުޑުތަކާިއ ބިުމގައިވާހާަތކެިތ  ނިދިޖެހުމެއްނުވެއެވެ ވެވޮޑިގެންވަީނ  ِمْلكُ ގަަދ އަަވހާރަފުޅުލެއްެޕވުމެްއ ނުެވއެވެ

. އެަކލާނެގ  َخاصّ   َشَفاَعةގައި އެަކލާނެގ އިޒުނަފުޅާއިލައިގެްނ މެނުވީ  حضرةވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ

. އަދި ތެރި شفاعةތެރިވާނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ އެބަީހ އެކަކަްށވެސް  ތަކުންެގ ދުނިޔޭެގ ކަންތަާކއި އަިދ  خلقުނވެޭވނެއެވެ

. އަިދ އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އެްއޗެއްމެނުީވ އެކަލާނެގ  آخرة ގެ ކަންތައްވެސް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ  خلقފުޅުގެތެރެއިން އެކަްއޗެއްވެްސ  علم ފުޅު އުޑުތަކާިއ  ُكْرسِ ތަކުންނަށް އެނގިެގން ނުވެއެވެ

. އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ަބލަަހްއޓަވާ ަރއްކާތެރިުކރެްއވުމަކަށް އެަކލާނގެއަްށ ބުަރވެގެްނ  ބިމުގައި ތަނަވަސްެވގެނެްވެއވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވާ  .  ِعّزةނުވެއެވެ  ވަންތަ ަހއިބަބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

. ިމ  إختالفންގެމެދުަގއި  ُمَفسِّرއްކަމާއިމެުދ އަީކ ކޮންއެްއޗެ ُكْرسىގެ  الّله  ްނ  عاملެގ ބޮޑެތި  َفنُّ ވެގެންވެއެވެ

. މިީއ  الّلهވިދާޅުވަނީ އެީއ  . އަނެއް ރިވާޔަަތކީ އެަކލާނެގ  علمގެ ދެނެވޮޑިގަތުންކަމުަގއެވެ ވެރިންގެ ެއއް ރިވާޔަތެވެ

. މިރިާވޔަތުގެމައްޗަްށ  ُكْرس . ބަެއްއ  حديثފުޅަކީ އެަކލާނެގ ދެފައިންޕުޅު ބަަލހައްޓަާވ ެއއްޗެކެވެ ދަީލލުކުެރއެވެ

.  حديث  ِدْرَهمُ އަީކ އައްޑަނައެްއގަިއ ބޭއްވިަފއިާވ ހަްތ  مثالެގ ނިސްބަތުގަިއ ހަތްއުުޑގެ  ُكْرسىގެ ަތރުޖަމާގައިެވއެވެ

 . . އަދި ُكْرسىގެ މިސާެލވެ ގެ މިސާލަީކ ހުސްބިމަކަްށ އެްއލައިލާފަިއާވ  ُكْرسىގެ ނިސްބަތުަގިއ  عرشى އެހާބޮޑެވެ

 . ނޑު ބޮޅެއްގެ މިސާލެވެ . މި  عرشىދަގަ . އަދި  حديث تفسري الطربىއެހާވެސް ބޮޑެވެ ގައި  تفسري قرطىبގައިވެސް ވެއެވެ

.  َمْوِضُع القَدَمنيއަކީ  ُكْرسىގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާަޔތުގައިވެސްވަނީ  أبوموسى األشعرى رضى الّله عنه  يعىن:އެވެ

 . .  بَيانތައް މިގޮތަށް  معلوماتވެރިްނވެސް މި  أهلގެ  علم الّتوحيدދެފައިންޕުޅު ބަހައްޓަވާތަނެވެ   والّله أعلمކުރައްަވއެވެ

 كيفيةއެއް މިއިން އެއްވެސް އެްއޗެއްގެ ސިަފއެއް  عرشىއެއް  ُكْرسىގެ ފައިންޕުޅެއް އަދި  الّلهދެންފަހެ 

. ވައްތަުރ  . އެީއ އެަކލާނެގ އަންގަވާަފއިނުވުމާއިއެުކ  بيانއެއްކުރުްނ ހުއްަދއެއްނޫނެވެ ކުރުްނ ުހއްދަެއއްނޫނެވެ

. ެއހެންެވ އެަކލާނެގ ސިފަފުޅުތައް  ްއެވްސ ކަންތަ ގެُكْرسىގެދަށުން  قانونުކރުމުެގ  بيانދުށްމީހަކުވެްސ ނުވެއެވެ

. ެއކަލާނެގ ސިފަފުޅުެގ  ން ެއކަލާނެގއަްށ  ُسّنةއާއި މާްތ  قرآنއަކީ ީކރިިތ  قانونނިންމީމާ އޮންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ

 . ނޑުމެންވާނީ ސާބިތުކުރާށެވެ ސިފަފުޅެއްވާކަމުގައި އަންަގވަންޏާ ެއސިފަފުޅެއް އެކަލާނެގއަށްވާ ކަމުގަިއ އަޅުގަ

. އެީއ  بيان ةكيفيނަމަވެސް ވައްަތރާިއ ސިފަ، އަިދ   قانون: މިާއޔަތުގައިާވ  َلْيَس َكِمْثِلِه شىٌء وهو الّسميع البصريނުކުރުމެވެ

 . . ސިފަ ސާބިތުކޮްށ  إثباتއާއި  نفىއެވެ  . والّله أعلم بالّصوابނަފީކުރުމެެވ.  َكْيِفيَّةُ ެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  އެީއ  دين) . .) أهلގެ  ِجْزيَةއަށް ވެއްދުމުގަިއ ގަދަހެދުެމއްނެތެވެ    ެވރިންނަށެވެ

  =  ްبـََيانރަނގަޅުގޮތް  حقّ ހަމަކަށަވަރުނ .   ވެ އެނގިްއޖެއެވެ    =  ّحق  . އާއި ދުރުގޮތުގެތެރެއިން

.  މަގުފުރެދުމުގެ ެތރެއިން         =  طَاُغوتއަިދ .   އަްށ ކާފަުރވެއްޖެމީހާ  = 

. الّلهއަދި އެމީާހ    އަށް އީމާންވެއްޖެ     = .  ހަަމކަށަވަރުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިިފއެވެ       

= . ނޑުގައި ނޑުގަިއ / އުޅައްގަ   ގަދަވެގެންވާ އަތްގަ      = .  އެއަށް ަހލާކުވުމެްއ ކުދިކުދިވުމެއްނުވާ
      =  ިالّلهއަދ .  ީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ       

.  الّله =  އެއީ އީމާންވީ މީހުންގެ ސަހަޯރވެރިާޔއެވެ   = .   އެކަލާނގެ އެީމހުން ނެރުްއވައެވެ

    = )شركކަާމއި  َجاِهل . ) އަނދިރީގެެތެރއިން  ގެ     =  ( (އީމާންކަމާ ތެދުމަުގގެ

.   އަލިކަމުގެެތރެއަށް  = !  އަދި ކާފަރުވީީމުހން ދަންނާށެވެ       =  އެީމހުންެގ

. طَاُغوتސަހަރޯެވރިޔަީކ   އެވެ    = .   އެސޮުރ އެމީހުން ނެެރއެވެ  =  އީމާންކަމާިއ)

. ) އަލީގެެތރެއިން  ތެދުމަގުގެ       = )شركކަމާިއ  َجاِهل  ( .ގެ  އަނދިރީގެެތރެއަށް   =  އެމީުހްނ

.  އެއީ      = .   ނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވެ      =  ީއެމީހުން ދެމިތިބޭނ

.  އެތާނގައެވެ             =  ކަލޭގެފާނަްށ  خربކޮށްހެދިމީހާގެ  َجَدلއާއި  إبرهيم عليه الّسالم

.  އެނގިވަޑައިގެންފައިނުވޭޯތއެވެ     ެއާމެދު. َربّ  އެކަލޭގެފާނުންގ          =  ްالّلهއޭނާއަށ 

.  ވެރިކަން ދެްއވުމުގެ ސަބަބުން      = إبرهيم عليه الّسالم .  ވިދާޅުވިހިނދު   ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

. َربّ    އަކީ      .  = ތަކެިތ ދިރުްއާވ މަރުއްާވ ަކލާނގެއެވެ  = .  އޭާނ ދެންނެިވއެވެ
      =  އޭާނގެ ޖަލުްނ ދެމީހުންގެނަްސ ެއކަުކ މަރާފަިއ އަނެކަުކ) . ައހުރެންވެްސ ދިުރާވ މަރަެއވެ

(.  ދޫކޮށްލީއެވެ     = إبرهيم عليه الّسالم .  ވިދާޅުވިއެވެ     ްالّله تعاىلހަމަކަށަވަރުނ .   

    = .   އިރު ގެންނަަވއެވެ   =  َمْشرِق .      ގެފާރުން    =  ފަހެ ކަލޭ އެިއުރ

   ފަރާތުން ގެނަސްބަލާށެވެ! َمْغِرب  =  ްحريانފަހެ ދެން ކާފަރުކަލޭގެ މުޅިނ .    ވެއްޖެއެވެ
   =  ިالّلهއަދ .  ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ        = .  އަނިޔާވެރިބަޔަކަށް
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    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެހެިނހެްނ  حكمންގެ  أهل كتابދީގެންތިބޭ  ِجْزيَة މިއީ . (ނުެވއެވެ ގަަދހެދުމެއް ދީނަށްވެއްދުމުގައި )256( އެވެ

 .  َصريحސޫރަތުގެ ބަެއއް އާޔަތްަތުކން އެހެނިހެން ކާަފރުންނާ ދިމާކޮށް ގަަދހެދުމުގެ  َتوبَةކާފަރުންގެ ާވހަކައެއްނޫެނވެ
. އަދި އިސްލާމްދީނަށް ވަެދހުރި މީާހގެމައްޗަށް އެދީނުގެ  حكم ނޑައެޅުން  حدّ އައިސްފައިވެއެވެ  َحاِكمތައް ކަ

.) ެއހެނީ ރަނގަޅު  فرضގެމައްޗަށް  . އުޅޭނެގޮތަކަށްއުޅެން ދޫކޮށްލުީމ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ ތެދުމަގާިއ   حقّ ވެގެންވެެއވެ
. އަދި ެވ  بـََيانގޮްތ މިވަނީ ރަނގަޅަްށ  باطلނޫން  حقّ  އަްށ އީމާންވެއްޖެީމާހ  الّلهއަްށ ކާަފރުެވ  طَاُغوتއެނގޭށެވެ

! ހަމަކަށަަވރުން އޭނާ ެއހިފެހެއްޓީ ަމގުނުފުރެދޭެނ  .  حقّ ދަންނައެވެ . އެއަށް އެްއވެސް އޮޅުމެއްނެތެވެ ތެދުމަގުގައެވެ
.  الّلهއަދި   އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

. ނުވަަތ  شيطان: ެއއީ طَاُغوت . ނުވަަތ  ِسحرެއވެ . ނުވަަތ  َكاِهنެވރިޔާއެވެ ފިޔަވަިއ އެަފާރތަކަްށ  الّلهއެވެ
. ނަމަވެސް އިންސާނުން تبعއަޅުކަންވެވޭ ކިޔަމަންތެިރވެވޭ އަދި  ަމާލިއަކުތްނ ަފަދ ، ވެވޭ ކޮންމެ ފަާރތެކެވެ

. އަޅުކަންެވވޭިއރު އެަފރާތްތައް އެ އަޅުކަމާިއ ރުިހ ގަ ަފާރްތަތަކށް   . والّله أعلمޔާެވގެން ވަްނޏާއެވެ

. އެކަލާނގެ ެއމީހުން ޖާހިުލކަމާއި  الّله )257( އާިއ ކާަފރުކަުމެގ  ِشركއެއީ އީމާންވީީމހުންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ
ގެ ސާފުސީާދ ައލިކަމުެގ ތެރެއަްށ ލައްަވއި ތެދުމަުގ  هدايةއަނދިރިކަމާިއ ނުރަްއކަލުްނ ނެރުްއވަިއ އީމާންކަމާިއ 

! އެމީހުންެގ ސަަހރޯެވރިއަކީ  . އަދި ކާަފރުވެއްޖެ ީމހުން ދަންނައެވެ .  َطاُغوتދައްކަވައި ަސލާމަތްކުަރއްވަެއވެ އެވެ
ެގ  كفرއި އާ شركކަމާއި  جاهلވެިރކަމުގެ އަލިކަމުން ދުުރކޮށް  َمعرفةއާއި  ِهدايةއެސޮރު އެމީހުން އީމާންކަމާިއ 

. އެމީުހްނ  އަނދިރި ނާމާންކަމުގެތެެރއަށް ަވއްދައި ހަލާކުކޮްށލައެެވ. އެމީހުން އެީއ ނަރަަކއިގެ އެކުެވރިންނެވެ
 .  ދެމިތިބޭނީވެސް ހަމަ އެތާނގައެވެ

!)  َرُسول الّله(ޭއ   )258( ކަލޭގެފާނަްށ  خربކުރިމީާހެގ  َجَدلއާމެުދ އެަކލޭގެފާނާިއ َربّ ގެ  إبراهيم عليه الّسالمއެވެ
 ކަަރއިގަިއ  بَاِبلެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ (އެމީހަީކ  عجائبއެނގިވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟ އޭާނޔާމެދު 

. އެީއ  َعانއޭރުުހިރ ވެިރޔާއެވެ . އޭނާޔަކީވެްސ ތިމާީއ  َمنُْروذبن َفاِلخُ ކަމަށާިއ  َمنُْروذ بن َكنـْ ކަމަށާއި ދެގޮތަްށ ިކޔާފައިވެެއވެ
. ަވރަށްުނބައި ބޮޑު  دعوىމަށް އެއްކަ َربّ  .) އޭނާ އެހާބޮޑާެވ  َجبَّارކުރި މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ  َجبَّارމީހެކެވެ

.  الّلهވީކަމުގައިވަީނ  .  إبراهيم عليه الّسالمއޭާނއަށް ބޮޑުެވރިކަމަކާިއ ާބރުދެއްވުމުެގ ސަބަބުންނެވެ އޭނާޔަްށ ވިދާޅުވިެއވެ
. އަކީ ތަކެތި ދިރުްއވާ  َربّ އަހުރެންެގ  . އަުހރެންވެސް ިދރުވާ ަމރާހަދަމެވެ . ޭއނާ ދެންނެވިއެވެ މަރުްއވާ ަކލާނގެެއވެ

ކޮށްފައި ދޫކޮްށލައި އަނެއްީމާހ  َعُفوމިހެންކިޔާފައި އޭާނގެ ކުްށވެރިންގެެތރެއިްނ ދެމީހުން ގެަނސް އެކަކަްށ 
. މީނާގެ  . އަުހރެންވެސް ިދރުވާފަިއ މެރީއެވެ . އަދި ދެންނެވިއެވެ ގެ ހުރި ދެއުޅިެއއްނުވާކަމުެގ  عملމަރާލައިފިެއވެ

.  إبراهيم عليه الّسالمބޮޑުކަމުން  . ވިދާޅުިވއެވެ  الّلهދެން އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުެރްއވީ ބަޗައިނުގަނެޭވވަުރގެ ކަމެކެވެ
. ަކލޭ ިނކަން  مشرقއިރުައރުއްވާީނ  ! ިމ َمْغِربُ ފަރާތުންނެވެ  އަްށ އޭާނ ދޭނެ  حّجةފަރާުތން އެިއރު އަުރވާބަލާށެވެ

ެވ  حريانއެއްނެިތ ެއ ކާަފރުކަޭލެގ މުޅިން އަނގަބެނިދ  ِحيلةއެއްވެްސ ޖަވާބެްއ އަދި ހަދާނެއެއްެވސް 
. އަދި އަނިޔާެވރި ނުބަިއ މީހުންނަށް  . الّلهއަންތަރީސްވެއްޖެެއވެ  ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ިނުވަތަ ހ.   ންގަވާަފއި ވަޑަިއގެންނެވިބޭކަލަކު ފަަދއެވެ     =  ރަެށްއެގ

. .) اْلَمْقِدسبـَْيُت (އެީއ  ކައިރިންލާފައި  ކަމުގައިިވއެވެ           =  އެރަްށ މުޅިން މީހުންހުސްެވ

.  حالގެތައް ފަޅުވެ ަހލާކުވެފަިއވާ   = .   އެބޭކަލަކު ިވދާޅުވިއެވެ       =  ްالّلهމިރަށ 

.  ދިރުއްވާީނ ކޮންފަދައަކުންބާަވއެވެ      =.  ެއރަްށ މަރުވުމަށްފަހު     =  الّله تعاىلދެންފަެހ 

.  އެބޭކަލަުކ މަުރއްވައިފިެއވެ     = .   ސަޭތކައަަހރު    =  ދެްނ އެަކލާނެގ އެބޭަކލަުކ ދިުރްއާވ

.  ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވިެއވެ     = ަކލޭގެފާނު ލަސްވެފަިއ ޮއީތ  الّله وحى . ކުރެއްިވއެވެ

 ކިހާއިަރކުހެއްެޔވެ؟   = .  އެބޭަކލަކު ދެންެނވިއެވެ     = .   މިއަޅާ ފަްސވެއޮީތ އެއްދުަވހުއެވެ

    = .   ނުވަތަ ދުވަހެްއގެ ބައެްއގައެވެ  =  ައިދ  وحىއެކަލާނެގ . . ެއހެންނޫނެވެ ކުރެްއވިއެވެ

 ކިއެއްހެްއޔެވެ؟       = ) ިއޮންނެވީ  ނެތިފައި) خربކަލޭގެފާނު ލަްސވެފައ .  ސަތޭކަައހަރުެއވެ
    =  ެފަެހ ަކލޭގެފާނުްނ ނިކަންބައްަލވާށެވ!       = .  ަކލޭގެފާނުންެގ ކާބޯތަެކއްޗަށް

    =  . . تـََغريَّ އޭިތ ނުބައިނުވެެއވެ  ނުވެއެވެ         =  ِمحَارއަދި ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުންެގ 

.) !އަށް ނިކަންބަްއލަވާށެވެ  (އޭިތއޮތީ ަމރުެވ ކަށިފުރޭނިޮގސް ުހސްކަށިތަކެވެ      =  ިއަދ

. دليلތިމަންރަސްކަލާނެގ މީސްތަކުންނަށްވާ   އެއްކަުމގައި ަކޭލގެފާނު ލެްއވުމަށްޓަކައެވެ          = 

 !ގެ ކަށިތަކަށް ނިކަން ބަްއލަވާށެވެ ِمحَارއަދި       =  ްކުރައްާވ  تـَرِْكْيبُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަށިތައ

.އްވާރާވާލަ     ގޮތް    = .  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭތި މަްސލައްވާ ިނވާކުަރއްވާގޮތް   

    =  ްبـََيانދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް ރަނގަޅަށ.   ވެ އެނިގވަޑައިގެންނެވިހިނދުން    = 

. އަުހރެންނަށް ރަނގަޅަށް   އެނެގއެެވ.އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ      ްއީالّله تعاىلހަމަކަށަވަރުނ .    

   = .  .ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަން  =   ކޮންމެކަމެއްގެ މަްއޗަށް       

. إبراهيم عليه الّسالمއަދި  = .) ދެންނެވިހިނދު    (ހަނދުމަފުޅު ުކރައްވާށެވެ   =  ެއެެވ!  َربّ އޭއަޅުގ

 މިއަޅާއަށް ދައްކަވާންދޭެވ!        =  މަރުވެފަިއވާތަކެިތ އިބަރަްސކަލާނެގ ދިރުްއވާގޮްތ

 ( . وحىއެކަލާނގެ  =  (ކޮންފަދައަކުންކަން  ކުެރއްވިެއވެ   =  ިއަޅެފަހެ ކަލޭގެފާނު އީމާންވެވަޑައ 

 ނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟    = . . އީމާންވަމެވެ . އެއްގޮަތކަށްވެްސ އެހެންނޫނެވެ  ެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ
          = .  އަިދ ކިއެއްޯތއެވެ؟ މިއަޅާެގ ހިތަްށ ހަމަޖެހުްނގެ ަނއުމަށްޓަކައެވެ  =  ެއކަލާނެގ
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. وحى  ކުރެއްވިެއވެ     = !ހަތަރު އެތި ހިތްަޕވާށެެވ    = .  ދޫނީގެތެރެއިން      

  !ެށވެއްވާމައްސުނިކޮްށލައެއްކުަރއްވައި  އްަޓވައި ކުދިކޮށްކޮ އްަވއިދެން ކަލޭގެފާނު އެތަކެތި ކަިތލަ =   

        =  ެށެވެ!ްއވާ ަފރުބަދައެއްގެަމއްޗަށްލަދެން ކޮންމ       .   އެއިްނ ބަެއއް   

!ްއވާދެްނ ކަޭލގެފާނު އެަތކެއްޗަްށ ޮގވާލަ = ! ވިދާޅުވާށެވެ  ށެވެ     =  ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަށް އެތަެކިތ

. !އަދި  =  ދުވެފައި އަންނާނެެއވެ  ކަލޭގެފާުނ ދެނެވަަޑއިގަންނަވާށެވެ    =  ްالّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ 

.   ވަންތަ ކަލާނެގަކން. حكمةވަންތަ  ِعّزة =    އީ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކަޭލގެފާނަްށ  خربކުރިމީހާެގ  َجَدلއާއިމެދު އެަކލޭގެފާނާިއ  َربّ ެގ  إبراهيم عليه الّسالم) !އެވެ َرُسول الّله(އޭ   )259(

  އި ކަަރއިގަ بَاِبلެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯއެވެ؟ (އެމީހަީކ  عجائبއެނގިވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟ އޭާނޔާމެދު 
. އެީއ  َعانއޭރުުހިރ ވެިރޔާއެވެ . އޭނާޔަކީވެްސ ތިމާީއ ކަމަށާއި ދެގޮތަްށ  َمنُْروذبن َفاِلخُ ކަމަށާިއ  َمنُْروذ بن َكنـْ ިކޔާފައިވެެއވެ

. ަވރަށްުނބައި ބޮޑު  دعوىއެއްކަމަށް  َربّ  .) އޭނާ އެހާބޮޑާެވ  َجبَّارކުރި މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ  َجبَّارމީހެކެވެ
.  الّلهވީކަމުގައިވަީނ  .  إبراهيم عليه الّسالمއޭާނއަށް ބޮޑުެވރިކަމަާކ ާބރުދެއްވުމުެގ ަސބަބުންނެވެ އޭނާޔަްށ ވިދާޅުވިެއވެ

.  َربّ އަހުރެންެގ  . އަުހރެންވެސް ިދރުވާ ަމރާހަދަމެވެ . ޭއނާ ދެންނެވިއެވެ އަކީ ތަކެތި ދިރުްއވާ މަރުްއވާ ަކލާނގެެއވެ
ދޫކޮްށލިައ އަނެއްީމާހ  އިކޮށްފަ َعُفوމިހެންކިޔާފައި އޭާނގެ ކުްށވެރިންގެެތރެއިްނ ދެމީހުން ގެަނސް އެކަކަްށ 

 . . މީނާގެ މަރާލައިފިެއވެ . އަުހރެންވެސް ިދރުވާފަިއ މެރީއެވެ ގެ ހުރި ދެއުޅިެއއްނުވާކަމުެގ  عملއަދި ދެންނެވިއެވެ
.  إبراهيم عليه الّسالمބޮޑުކަމުން  . ވިދާޅުިވއެވެ  الّلهދެން އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުެރްއވީ ބަޗައިނުގަނެޭވވަުރގެ ކަމެކެވެ

. ަކލޭ ިނކަން  مشرقއިރުައރުއްވާީނ  އަްށ އޭާނ ދޭެނ  حّجةިމ  !ފަރާުތން އެިއރު އަުރވާބަލާށެވެِربُ َمغْ ފަރާތުންނެވެ
ެވ  حريانއެއްނެިތ ެއ ކާަފރުކަޭލެގ މުޅިން އަނގަބެނިދ  ِحيلةއެއްވެްސ ޖަވާބެްއ އަދި ހަދާނެއެއްެވސް 

. އަދި އަނިޔާެވރި ނުބަިއ މީހުންނަށް  .  الّلهއަންތަރީސްވެއްޖެެއވެ  ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ

ދިޔަ ބޭަކލެއްގެ ކަންަތކަްށ އިފަަހލާކުވެ ފަޅުވެފައިވާ ރަުށގެގާތުން ލާ އްނުވަތަ މީހުންތައްނެތި ގެތަ )260(
. (އެބޭަކލަީކ  بـَْيُت املقدسެވވަޑައިނުގަންނަވާތޯެއވެ؟ ެއރަށަކީ  عجائبކަލޭގެފާނު  ގެފާނުކަމަށާިއ  ُعَزيـْرُ ކަމުގައިވިެއވެ

. ދެން ކޮންެމ ބޭަކލަކުކަމުަގއިވިޔަްސ  بـََيانތަްށ ކިާޔ ބޭަކލެއްކަމަށާިއ މިދެގޮ إْرِمَياއަދި  ެވގެންވެއެވެ
 . .  مقصدމައްސަލައެއްނެތެވެ ތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ  َخْلقُ އަީކ  مقصدއަީކ މީހާެގ ނަްނ އެނގުމެއްނޫެނވެ

. ތަކެިތ ދިރުްއވުމާ ކުރާމީހުންނަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމެ إنكارއަށާްވކަްނ އެކަމަްށ  الّلهތެރިކަން  قدرةދިރުއްވުމުެގ   އި ވެ
. ިމރަްށ  .) ކޮންމެއަކަސް އެޭބކަލަުކ ވިދާޅުވިއެވެ މެރުއްވުމަކީ އެކަލާނގެއަށް ދާިދ ފަސޭހަކަމެއްކަްނ އެންެގުވމެވެ

މިރަްށ ދިުރްއވައި ތާޒާުކރައްވާީނ ކޮންފަދައަކުން ާބވައެވެ؟ ދެންފަެހ  الّلهދެން މަރުެވ ވީރާާނވެފައި އޮތުމަށްފަހު ދެން 
. ދެްނ އޭގެފަުހ ައލުންވެސް ިދރުއްަވިއ  تعاىلالّله  އެބޭކަލަކު ސަޭތކައަަހރުވަންދެން ަމރުގަންނަވާ ާބްއވަވައިފިއެވެ

. އަދި  ނެތި ލަސްވެފައިއޮީތ ިކާހއިރަުކހެއްޔެވެ؟  خربކުރެއްިވއެވެ؟ ަކޭލގެފާނު  وحىދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވައިފިެއވެ
. (އެީއ  . ނުވަތަ ދުަވހެއްެގ ބައެްއގައެވެ . މިއަާޅ ލަސްވެަފއިއޮތީ އެއްދުަވހުެއވެ ކޮްށ  عامّ އެބޭކަލަުކ ދެންނެވިއެވެ

 (. . ެއކަލޭގެފާނަށްވެްސ ހީފުޅުީވ ނިުދނީކަމަށެވެ . އެހެންނޫނެ الّله وحىމީހުނަށް ނިދައިެލވޭވަެރވެ . އަިދ ުކރެްއވިއެވެ ވެ
ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ކަލޭގެފާުނ ތިޔައޮންނެީވ ސަތޭަކއަހަުރއެެވ. ދެން ކަޭލގެފާނު ގެްނގުޅުއްވި ކާބޯތަކެއްޗަްށ 
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.  تغريّ ެއހާދުވަސްީވއިރުެވސް ކުިނވެ ނުަބއިެވ  !ބައްލަވާށެވެ . (އެީއ ވައްތީނުއާިއ މޭބިސްކަދުުރކަމުގައިިވއެވެ ނުެވއެވެ
. ނުވަތަ ރާފޮ .) އަިދ ކަޭލގެފާުނންގެ ދެން ފެންދޯރެކެވެ ! (އޭތިއޮީތ  ِمحَارދެކެވެ އަށް ނިކަން ބައްލަވާށެވެ

. އަިދ މިހެން މިކަްނހިންގެީވ  ސަތޭކައަހަުރވީއިުރ މަސްތަްއ ިވރި މުޅިން ކަށިުފރޭނި ކަިށތައް ވަިކވަކިވެފަެއވެ
.)  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةކަލޭގެފާނުންެގ ކަންތަްއ މީސްތަކުންނަށްާވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އެްއ ކަމުަގއި ލެއްވުމަށެވެ

! ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އެކަށިަތއް ާރވާަލއްވަ محارއަދި  ކޮށްލަްއވާގޮތާިއ  َترِكْيبُ  އިގެ ކަށިތަކަްށ ނިކަން ބަްއލަވާށެވެ
(ދެންފަެހ  ކެވަޑައިގަންނަވާެށވެ!އޭިތ ދިުރއްވާތަން ނިކަްނ ދެ ަލއްވައި އަދި މަހުެގ ފޭރާމަކުްނ އޭތި ިނވައިކޮށް

. ސަތޭކައަަހރުވާންދެން ަމރުވިމީހާާއިއ އެހުރި ާހކަމެއް ެއކަލޭގެފާނު ަބއްލަވަްނ ހުންނަވަނިކޮްށ ވެނިިމގެން ދިޔައީެއވެ
. އަދި ކާނާއަށް ެއްއވެސް  محار . މިުހރިހާކަމެްއެވ  تغريّ ވެސް އަލުން ދިިރގެން ތެދުވީެއވެ ކަމެއް ނައިސް ުހރީއެވެ

. ހަމަކަ ހުރިހާކަެމއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވާކަްނ  الّلهަށވަރުން ނިމުމުން އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ
.  މިއަޅާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ

 

 

 ަތުރަޖމާ     

     = . . =  ހޭދަުކރާމީހުންެގ މިާސލަކީ  އެމީހުންގެމުދާ     =  الّله 

.   ގެމަގުގައި    =  .  އޮއްަޓރެއްެގ މިސާލެވެ        = . ނޑު އައި  އެއިން ހަތްުކރާގަ
       = . ނޑެއްގައި  ކޮންމެ ކުާރގަ   = .  ސަތޭކައޮށްވާ   =  ިالّلهއަދ 

.  އިތުރުކޮށްދެއްަވއެވެ     = .   އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެްނނެވިއަޅަކަށް    =  ިީއ  الّلهއަދ

. އެމީހުންގެ މުދާތަްއ  =    ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ

.  ހޭދަކުރާމީހުން      = الّله .    ގެ މަގުގައި    =  ްتبعދެން އެމީހުނ .  ނުކުރާ    = 

.  އެމީހުން ެއހޭދަކުރާަތކެތީގައި    =  އެްއވެްސ ަކލަގޮވުމެްއ އަިދ އުނދަުގލެްއވިޔަްސ (ބޮޑާވުމެއް/ހުުތުރ

(   އެއްޗެތިގޮވުެމއް    = . ެގ  َربّ އެމީހުންެގ  =   އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ ދަރުމަހުއްޓެވެ

. حضرة . قيامةއަދި އެމީހުންނަްށ ( =    ގައި ) އެްއވެސް ިބރެއްނެތެވެ    ދުވަހުން
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     = .   އަދި ހިތަމަކުރާނޭބަަޔކަމުގައި އެީމހުްނ ނުވެއެވެ     =  ރަނގަޅުހެޔޮބަހެްއ

 ބުނުން.   =  ކުުރން. َعُفوނިވައިކޮށް  حالބޭނުންތެރިޔާެގ  = .    ހެޔޮެވގެންވެެއވެ   

    =  ެَصَدقةއެްއގައި އުނދަގުާލއި ހުުތރު އެއްޗެިތ ެއކުލެވިގެްނވާ  َصَدقةއ .   އަކަްށވުރެ    

. الّلهއަދި  =  އީ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންވާ ކޯާފ މަޑު ކަލާނގެއެވެ

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގެ މިާސލަކީ، އިންިދ  عملގެމަގުގަިއ ތިމާމެންެގ މުދާ ހޭދަކުރާމީހުްނގެ މިާސލަކީ، އެމީހުްނގެ އެ  الّله )261(
ނޑަކު ސަތޭކައޮްށވާ މުޑުވަކެއް އިންިދ  . ދެން އެއޮށުން ހަތްކުާރަގނޑު ނުކުމެ ކޮންމެ ކުރާގަ އޮށްޓަރެއްގެ މިާސލެވެ

 . . އޭނާ އިންިދ އެންމެ އޮށަކުްނ ހަތްސަޭތކައޮށް ލިބުނީެއވެ ގެ މަގުގަިއ ހޭދަުކރާމީހާވެްސ  الّلهމީހެއްގެ މިާސލެވެ
. އަދި އޭާނގެ  ثوابތިކޮޅުގެ އޭނާ ހޭދަުކރާ ކުޑައެ ތެރިކަން ހުިރވަރަކުްނ  إخالصއާިއ ދަރުަމ އެާހގިނަކޮށްަލއްވައެވެ

. އަދި  الّله . އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާވަަރކަށް އިތުުރކޮށްދެއްވަެއވެ ީއ  الّلهއަދި މިއަށްވުރެވެސް އިުތރުކޮށްދެއްަވއެވެ
. ދެއްވުން ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންާވ އަދި ދެްއވަންވީ   ަފރާތެއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ގެމަގުގައި ހޭދަުކރާމީހުން އެމީުހން ހޭދަކުރުމުގައި އެއްވެްސކަލަޮގވުމެއް އަިދ  الّلهއަދި ތިމާމެންގެ މުދާ  )262(
ގަިއ  ضرةحގެ  َربّ އުނދަގުލެްއ ބޮޑާކަމެއް ހުތުރުެއއްޗެތިކިއުމެްއ އެުކލެވިގެންުނާވނަމަ އެފަދަ މީހުންނަށް އެމީހުންެގ 

. އަިދ  عملއެމީހުންގެ އެހެޮޔ  ދުވަހުން އެމީހުންނަްށ އެްއވެސް ިބރުވެިރކަމެްއ  قيامةގެދަރުމަ ހުންނަހުއްެޓވެ
 . . އަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަމުަގއިވެްސ އެމީހުން ުނެވއެވެ  ނުވެއެވެ

އަކަށްުވެރ  صدقةއެއްވެސްބާވަތެްއެގ ކަަލގޮވުމެްއ ނުވަަތ އުނދަގުެލއް އެުކލެިވގެންާވ  )263(
) ހެޔޮަބހެއް ބުނުން ުނވަތަ ައދި އޭނާގެ  ކޮށްދިނުްނ  َعُفوނިވައިކޮށްީދ  َعْيبُ (ސަލާމްޖަހާމީހަކަށްވެސް

. އަދި  ނުފޮނުއްވާ ކޯފާމަުޑ  َعَذابއީ އަމިްއލަ ޒާތުފުޅާއިގެން ުފދިވޮޑިގެންވާ ކުްއލިއަކަްށ  الّلهމާހެޔޮވެގެންެވއެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

 ަކލިމަތަކުން  ހިތްބަރުވާފަދަ އޭނާގެ  ނެތިއްޔާ ތިމާއަތުަގއި މިންވަެރއް ދޭނެ ސަލާންޖަހާމީހާއަށް  !ދަންނައެވެ* 
 ން َحْضَرُة  ގެ الّله ކޮށް ُخمَاَطبُ  އޭާނއަށް ރިވެތިގޮުތގައި ؟އަދިކިއްެއޯތއެވެ . އެދެވިގެްނވެއެވެ ނުުކރެއްވުން ُخمَاَطُب  އޭނާއަށް

 ވިސްނައިދިުނން  އޭނާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެފަރާތަށް ދަސްކޮށްދީ  އޭނާއަށް ންއެދެ ކަންކަމަށް އެންމެފުރަތަމަވެސް
 ނުދައްކައި  ހުުތރުވާގޮތަށް  އެނާއަށް  އެާވހަަކ އެހެންމީހުްނ ގާތު   އާދޭްސކުރާނަމަ އޭނާމާބޮޑަށް އަދި. އެދެވިގެންވެެއވެ

 އޭނާައށް  އަދި.  އައުާލވެގެންެވއެވެ ހުރިހާގޮތަކުްނވެސް  މާފުކޮށްދިނުން އޭނާއަށް ނިވައިކޮށްދީ ޢަިއބު އެބާވަތުގެ
 މިއާޔަތުންެވސް  ނުގަންނަވާކަމެއްކަން  ރުހިވޮޑި  އެވަނީ ަކލަގޮވުން  އެވާކައޭާނއާއިދިމާއަށްގޮވާ  އެއްޗެއްދީފަިއވާނަމަވެސް

 !މަފުޅުކުރަްއވާށެވެހަނދު ވާކަމެއްކަންَصَدَقة   بَاِطُل  ަކލަގޮވުމަކީ  އަދި. ހަނދާންކޮށްެދއްވާފައެވެ އަންގަވާ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެއ!        =  ެَصَدقةކަލޭމެން ކަލޭމެންގ 

! بَاِطل  ނުކުރާށެވެ     =  ކަލަގޮވައިގެންނާިއ އުނދަގޫކޮްށ ހުުތރުއެްއޗެތި ގޮވަިއގެން / ދުލުްނ

.  އުނދަގޫކޮށްގެން        =  ްއެމީާހގެ މުދާ ހޭދަކުރާީމހަުކ ފަދައިނ.      = 

.    މީސްތަކުންނަށް ދައްކަން   =  الّلهއަދި އެމީާހ .  އަށް އީމާންނުވާ      =  ިآخرةއަދ 

.  ދުވަހަށާއި    = .  އޭގެ މިސާލަކީ    =  ްއޮމާނ.  ބޮޑުހިލަނގަޑެްއގެ މިސާެލވެ    

= .  އޭގެމަތީގައި ވެލިުހރި    = .  ދެން އޭެގމައްޗަށް ބޯވާޭރވެހުނު     =  ދެްނ

. ) ސާފުވެ އޮމާންކޮްށ އެއްޗެއް ނެިތއޮތް ނޑު (މަތީުހރި ެވލިކޮޅުގޮސް   އެހިލަގަ       = 

) މިމީހުްނ  َصَدقةއެމީހުންނަށް (އެބަހީ ކަލަޮގވިމީހާއާިއ އުނދަގޫކޮށްފާ  ދޭ މީހާއާއި ދެްއކުމަށް މުދާހޭދަކުރާީމހާއާއި

.  އެއްވެސް ެއއްޗަކަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ      . . / ހޯދިތަކެތީގެ  އެމީހުންކުރި ކަންތަކުގެ  

  =  ިالّلهއަދ .  ތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ         =  ްކާފަރުވެއްޖެ ބަޔަކަށ   

    = .  އަދި އެމީހުންގެމުދާ ހޭދަުކާރމީހުންގެ މިސާލަކީ            ގެ  الّله

.  ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެދިގެން        =  طاعة އި ތަްއ (އީމާންކަމާ نفسއަިދ އެމީހުންެގ  ( ެގ މައްޗަށް

.  ގަދަކޮށް ސާބިތުުކރުމަށްޓަކައި    = .  ބަީގޗާއެއްެގ މިސާެލވެ  = .  =އުސްތަނެއްަގއިވާ   

   = .  އެތަނަށް ބޯާވރޭވުހުނު     = . ) އައި  ދެން އެތާނގެ ގަސްތަުކގެ ނަތީޖާ (މޭވާ
   = .  ޑަބަލްވެގެން       = .  ައދި އެތަނަްށ ބޯވާޭރ ނުެވހުނީވިއްޔާ   =  ްދެނ

.  ހިމަފޮދުވާރެއެވެ  =  ިالّله تعاىلއަދ .  އީ       =  ްުކރާކަންތައްތަކަްށ ަކލޭމެނ

.   ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ކަަލގޮވުމާިއ އަިދ ހުތުރުަބސްބުނެ އުނދަގޫކޮްށ ބޮޑާެވގެން ިމކަންކަމުްނ  )264( އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ

! މީގެމާނައަީކ  باطل،  صدقةކަލޭމެން ކުާރ  ހިާފ ފަރާތަްށ  صدقةދީފައި ދިންާވހަަކ ގޮާވ އަިދ  صدقةނުކުރާެށވެ

. އެއަށް  باطل، صدقةއުނދަގޫވާފަދަ ކަންތައްުކރުމުން  . އެފަދަ މީހުްނެގ  ثوابވާނެވާހަކައެވެ ނުލިބިދާނެ ވާހަކައެވެ

. އަދި އޭާނ  . އޭާނ  آخرةއަށާއި  الّلهމިސާލަކީ ދެއްކުމަްށ ހޭދަުކރާމީހާެގ މިސާލެވެ ދުވަހަށް އީމާންނުވާމީާހ ފަދައެވެ

ނޑަކަށް ވާޭރވެހުނީމާ ވެލިކޮޅު ަފއިބައިގެްނާދ  ކުރާ ހޭަދއިގެ މިާސލަީކ އޭގެމަތީަގއި ެވލިުހރި ަހރު އޮމާން ހިަލގަ

. އޭގައި ގަހެްއ ފެޅުމުގެ  ނޑަކަށް ޮއތުމެވެ ނޑު ހަަމ ހަުރހިަލގަ . ދެން ެއހިލަގަ .  إمكانމިސާލެވެ އެއްނުެވއެވެ

ދޭމީހާއާއި އަދި ެދއްކުމަށް ހޭދަކުާރ މީާހާއިއ  صدقةއެބަީހ ަކލަގޮވިީމހާއާިއ އުނދަޫގކޮށްފާ  –މީހުންނަށް އެ

ކުރުމަްށ އެމީހުންަންށ  حاصلއެްއ  ثوابން / ުކރާ ހޭދައިން އެއްވެްސ ދަރުމައެްއ  عملމިމީސްމީހުންކުރާ ހެޔޮ 

. އަދި ކާަފރުވެއްެޖ ބަޔަކަށް  . الّلهކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ  ތެދުަމގެއް ނުދައްަކވައެވެ

ގެމައްޗަްށ ގަދަކޮްށ  طَاَعةތައް އީމާންކަމާއި  نفسގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެދިގެންނާިއ އަދި ތިމާމެންެގ  الّلهއަދި  )265(

ެގ މިސާަލީކ ހަމަބިމަށްވުެރ  عملސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ ތިމާމެންެގ މުދާހޭދަކުރާީމހުންެގ މިސާަލކީ އެީމހުން އެކުާރ 

. އަދި އެބަގީޗާއަށް ބޯަވރޭވެހި އޭގެ ގަްސގަހުގެ ނަތީާޖ ކު ޑަކޮށް އުފުލިފައިވާތާުކއޮތް ބަގީޗާެއއްގެ މިސާެލވެ

. އަދި ބޯކޮށްާވރޭ ނުވެހުނުނަމަ ތުނިކޮށް ހިމަފޮދުވާރޭ ވެހުނަްސ  ) ޑަބަލްވެގެން އައި ބަގީާޗއެކެވެ (މަތިވަރު

. އަދި ގަސްތަކުގެ މަިތވަރު އެާހ ފައްކާ ަބގީޗާއެްއގެ މިސާ  ކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކަްށ  الّله تعاىلލެވެ

 .  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ

. އޭާނ  الّلهމިމިސާލުގަިއ މިބަޔާންކުރަްއވަނީ  ގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ އެިދގެން މުދާހޭދަުކރާމީހާެގ މިސާލެެކވެ

. އާއި ދަރުަމ  ثوابއެހޭދަކުާރ އެތި ކިތަންެމގިނަޔަސް އަިދ މަދުއެތިކޮޅެއްނަަމވެސް އޭެގ  މަދުނުކުރަްއވައެވެ

.  ބަގީޗާއަށް ޯބވާރޭނުެވހި ހިމަފޮދުާވރޭެވހުނަސް ބަީގޗާގެމަތިވަުރ ގިނަވާގޮތަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ    

     = ެ؟އަޅެފަހެ ކަލޭމެންކުރެ މީހަކު ލޯބިުކރާނޭހެއްެޔވ       =  އޭނާޔަްށ

.   ބަގީޗާއެއްވުމަށް      = .  ކަދުރާ ޭމބިސްކަދުރުގެ           = 

  އެތާނގެދަށުން ާއރުތައްދެމޭ    = .   އޭނާޔަްށ އެަބގީާޗގައިވާ      =  ުހރިާހ ވައްަތރެއްެގ

.  މޭވާ     = .ެއަދި އޭނާޔަްށ މުސްކުޅިކަންޖެހިްއޖ   = .   އަދި އޭނާޔަށްވާ     = 

.  ނިކަމެތި ދަރިންކޮޅެއް ކުޑަކުދިންކޮޅެއް      = ިައރައިދެން އެބަގީާޗއަށް ގަަދވައިޖެިހ ނަގޫރޯޅ . 
    .  އޭގައި އަލިފާންހުރި    = . . =   ދެން އެބަގީޗާ އަންދައިފި  އެފަދައިންނެވެ

      = بـََيانނަށް ންކަލޭމެ الّله تعاىل .  ކޮށްދެއްވަނީ  =  ެدليلތެރިކަމުގެ  قدرةއެކަލާނގ 

.  ތައް       =  ާفكرކަލޭމެން ވިސްނ.  ކުރޭތޯ    =  އޭ އީމާންވެއްެޖ

 !މީސްތަކުންނޭވެ  =  !   ކަލޭމެން ހޭދަކުރާެށވެ        =  ކަލޭމެން ހޯދިތަކެތީެގ

. حاللރަނގަޅު   ތަކެތި        =  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ެނރެދެއްިވ

.   ތަކެތީގެތެރެއިންނާއި   = .ްބިމުނ          =  އަދި ކަލޭމެން ވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ

! . =  ގަސްތުނުކުރާށެވެ . = އެމުދަލުގެ ެތރެއިން  ކަލޭމެން ހޭދަކުރުމަށް      = 

.    ކަލޭމެންވެސް އެތަކެީތގައި ހިފާނެބަަޔކުކަމުގައި ުނވެއެވެ        =  .އެއިން މަދުކޮށްގެންމެނުީވ

.ނުވަތަ ދެރަވެ އިސްދަށަށްޖަަހއިގެން ލަދުްނހުރެ   މެނުވީ   = !  އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ    = 

. الّلهހަމަކަށަވަރުން   އީ      =  ެފުޅުތަކަްށ  ِفْعلُ އަމިއްލަޒާތުފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންވާ އަދި އެަކލާނގ

.ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެ تعريف  ވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގަސްތަކުގެ ދަުށގަިއ  މޭބިސްކަދުުރގެ ބަގީާޗެއއް އޮވެފައި އަދި އެ އިކަލޭމެންކުރެ ެއކަކަށްވެސް ކަުދރާ )266(

ފެންހިނގާ ާއރެްއ އޮެވ އަިދ އޭނާޔަްށ އެަބގީޗާއިްނ ުހރިާހ ބާވަތެއްެގ މަތިަވރު ލިބިލިބިއޮތުމަށްފަުހ އޭާނ 

އޭގަިއ ައލިފާން ުހިރ  ިއ އަދި މުސްކުޅިވެ ގައިާބރުދެރަެވ އަިދ ކުޑަކުޑަ ކުދިންކޮޅެއް ތިބުާމެއކު އެބަީގޗާއަށް ގަދަވަޔާ

.) ނަގޫރޯޅިއައިސް ަބގީ ާޗ އަންދާލަިއ ަހލާކުކޮށްިލކަހަަލ ބަީގޗާެއއް އޮތުމަށް ލޯބިކުރަުމހެއްޔެވެ؟ (ލޯިބ ނުކުރާެނއެވެ

.  فكرކޮށްދެއްވަނީ ަކޭލމެން ވިސްނާ  بـََيانކަލޭމެނަށް އެަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ  الّله تعاىل  ކުރުމަށްޓަަކއެވެ

! މިމިސާލަީކ  . އޭނާކުރާ ހޭދަޔާ ީމހުންނަށް ދޭދިނުންތަކުްނ  منافقދަންނައެވެ މީހާުކރާ ހޭދައިެގ މިސާލެެކވެ

. އެބަޔާން ުކރެއްިވ ބަގީޗާގަިއހުިރ ރަނގަޅުކަްނ އޭނާެގ  ގައިވެްސ  عملމީސްތަކުން އޭނާޔަްށ ތާރީފުުކރެއެވެ

. ދެންފަހެ  ުކރައްަވިއ އެއަްށ ބޭނުންވީހިނުދ  باطلގެ ދަރުަމ  عملނިވަިއލަިއ އޭނާެގ  نورއޭނާެގ  تعاىل الّلهހުރިފަދައެވެ

. އަލިފާްނހުިރ ވަިއއައިސް ަބީގާޗ  باطلގަިއ އެއްވެްސ ބަަރކާތެއްނެތި  عملދުަވހުން ެއ  قيامةއެބަހީ  ވެގެން ދިޔައީެއވެ

 .  . والّله أعلمއަންދާލިފަދައިންނެވެ

! ކަލޭމެންުކރި މަސައްކަަތކުން  )267( ތަކެތީްނ  حاللވި ރަނގަޅު  حاصلއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

! އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ބިުމން ނެރެދެއްިވ ތަކެތީންވެްސ ރަނގަޅު  ތަކެިތ  حاللހޭދަކުރާށެވެ

! ޭމވާޔާ ! ައިދ  رَِكازއާއި  َمْعدنދެންވެސް ބިމުގެ  އިއޮއްޓާރާ  އިހޭދަކުރާށެވެ ފަދަ ތަކެތީގެ ރަނގަޅުތަކެތި ހޭދަކުރާެށވެ

! އެފަަދ ދެރަ ވިޔާނުާދ  قصدތަކެތި ހޭދަކުރުމަށް  حرامުހރި ވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ އަދި އި ގަ އޭގެތެރޭ ނުކުރާެށވެ

އެއްޗެްއ އެހެންމީަހކު ަކލޭމެނަށްދިނަސް އެެއއް ަކލޭމެން ިހފާނީ މަދު އަދި އުނިއެއްެޗއްގެ ގޮތުގަިއ ދެަރވެގެްނ 

. އަިދ   ثناءގެްނާވ އަިދ އެަކލާނެގ ހިންަގވާކަންކަމަށް ާތރީފާ ީއ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑި الّلهހުރެއެވެ

 !ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގކަން ަކލޭމެން ދަންނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = (!ެދަންނައެވ) .  ސައިޠާނު     =  فقريކޮށްދެީނ  وعدއެޮސުރ ކަލޭމެންނަްށ .  ކަމެވެ
        = ެَفاِحشކުރަނީ أمرނަށް ންއަިދ އެސޮުރ ަކލޭމ .  ކަންތައްކުރުމަެށވެ    = 

. وعدަކލޭމެނަށް  الّلهއަދި   ކުަރއްވަނީ      =  َفْضلَ ްނ ފާފަފުއްސެވުމަށާިއ  حضرةއެަކލާނެގ 

. (އެއީ  .) ثـََواب ގެ َصدقةވަންތަކަމެވެ  ގިނަކުރެއްވުމާިއ ރިޒުގު ތަނަވަސްކުރެްއވުމެވެ      = 

. حقّ އީ ދެއްވުން ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ އަދި ދެއްވުްނ  الّلهއަދި   ފަރާތް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ   

     =  ެބަހާއި  حكمةއެކަލާނގ) . . ނުވަތަ  عملދެއްވައެވެ ކަމާއި  نىبގެ ސީދާކަން ދެއްވައެވެ

(.   ފޮތްދެއްވައެވެ   =  ާއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވ.    އަޅަކަށް     =  ިحكمةއަދ 

  ދެވިއްޖެ މީާހ (ދަންނަެއވެ!)      =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހަކަްށ ގިަނވެގެންާވ

.   ހެޔޮކަންތައް ެދވިއްޖެއެވެ  =  ިَوْعظާއއި نصيحةއަދ .   ލިބިނުގަނެެއވެ       = 

. . / ޯބހުރިމީހުްނ މެނުވީ   ބުއްދިވެރިން މެުނވީ   . ުކާރ      އަދި ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރިއެްއޗެއް

.   ހޭދައިގެތެެރއިން       = .  ނުވަތަ ކަލޭމެްނ ނަދުރުގެ ތެެރއިން ބުނާ ނަދުރެއް    

    =  الّلهފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ އެއެްއޗެްއ .  ދެެނވޮޑިގަންނަވައެވެ     =  އަިދ

.   އަނިޔާވެރިންނަކަްށ ނުވެެއވެ      =  نصرއެްއވެްސ .  ވެިރއެއް      =  ްކަލޭމެނ

. صدقة  ފާޅުކޮށް އެނގޭގޮތަްށ ދިނުން     = . . ރަނގަޅު ކަމެކެވެ  އެއީ ރަނގަޅުގޮތެކެވެ      

. صدقةއަދި ކަލޭމެން އެ  =  ވަންހަނާކޮށްދިނުން       =  ެفقري صدقةއަދި އ  ( ންނަށް (ސިްއރުކޮށް

   ދިނުން.  =  / . .ފަހެ އެގޮތް ކަލޭމެނަށް މާހެޔޮެވގެންވާގޮތެވެ  މާރަނގަޅެވެ    

     = .  އަދި ަކލޭމެންެގ ނުބައިކަންތަކާިއ ފާފަތަްއ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ފުއްސަވާނެތެވެ  = 

. الّله تعاىلއަދި    އީ       =  ެތައް ދެެނވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެެވ.  خربކަލޭމެން ކުރާކަންތަކުގ

      =  ޭއެީމހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުަމކީ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ !އެވެ رسول الّله(އ (

. (މިއީ  .) هداية توفيقއޮތްކަމެއްނޫނެވެ  އެވެ    =  ުالّله تعاىلއަދި ެއހެނެއްކަމަކ.      

   = .  ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ަފރާތަކަްށ އެކަލާނެގ ތެދުމަގު ަދއްކަވަެއވެ     = 
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.  އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން ކަލޭމެންުކރި ހޭދަެއއްވިްއޔާ    =  ަنفسފަހެ އެއީ ަކލޭމެންގެ އަމިްއލ 

. އޭެގ ދަރުމަ  .އަށެވެ  ކަލޭމެންނަށެވެ  = ) ްمؤمنއަދި ަކލޭމެނ  . ) ހޭދަނުކުރެެއވެ  صدقةން

.   ނުދެއެވެ       = وجهގެ  الّله .  ފުޅުއެދިގެން މެނުވީ     =  އަިދ

.   ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން ަކލޭމެން ކުިރއްޔާ ުކރި ކޮންެމހޭދައެއް   = ެނަްށ ންއެެއއްޗެއް ކަލޭމ

.އް ބަރާބަރުކޮށްދެ  ވޭނެއެވެ     =  / . އަދި ކަލޭމެންނަށް އަިނޔާ ނުެވވޭނެއެވެ

.  މަދުނުކުރެވޭނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ަކލޭމެްނ ޒަކާތްދީ  )268(  فقريގެ ަމގުގަިއ މުދާހޭދަުކރުމުން  الّلهދީ އަދި މިނޫންެވސް  صدقةއޭ މީސްތަކުންނޭވެ

. އަދި އެޮސރު ކަލޭމެނަށް  وعدނަށް ންވާނެކަމަށް ސައިޠާނު ަކލޭމެ .  فاِحشކުރަނީ  أمرކުރެއެވެ ކަންތައް ކުރުމަށެވެ
. އަދި  الّله ނަްށ ންކުރައްވަނީ އެކަލާނގެ ަކލޭމެ وعدނަށް ންކަލޭމެ الّلهއަށް އުރެދެވޭ ކަންތައްތައް ުކރުމަށެވެ

ދެއްވަިއ ރިޒުުގ  ثواب އިފާފަފުއްސެވުމަށާއި އަިދ ކަލޭމެން އެކަލާނގެ މަުގގައި ކުރާ ހޭދަތަކަށް ގިނަގުަނ ދަރުމަޔާ 
.  ތަނަވަސްކުރެްއވުމަށެވެ

 توفيقގައި ސީދާވުމުެގ  عملދެއްވަެއެވ. އެއީ ަބހާިއ  حكمةޑިގަންނަވާ ައޅަކަށް އެކަލާނެގ އެކަލާނގެ އެދިވޮ )269(
. ނުވަތަ  . ނުވަަތ ނަބީކަމާއި ފޮތެވެ . ދެންފަހެ އެމީަހކަށް  فقهއާއި  قرآنދެއްވުމެވެ ދެއްވުުނ މީހަކަްށ  حكمةއެވެ

. އަދި  ލިިބ  وعظާއ  نصيحةެގ އާޔަތްތަކުްނ ބުއްދިެވރިންނޫނީ  الّلهހަމަކަށަވަރުންެވސް އެެދވުނީ ގިނަވެގެްނވާ ހެވެވެ
 .  ނުގަނެއެވެ

ާއިއ ހެޔޮކަމުގެެތރެއިްނ ުކިރ ކޮންމެ ޭހދައެއް އަދި ނަުދރުގެތެެރއިްނ ކަލޭމެްނ ބުިނ  صدقةއަދި ކަލޭމެްނ  )270(
އަްށ ކުއްތަންވުމުެގ ގޮތުްނ ކުރިކަެމއްތޯ ނުވަަތ ބަޔަކަްށ ދައްކަންުކރިކަމެއްޯތ  الّلهކޮންމެ ނަދުރެްއ އެީއ 

. އަދި އަނިާޔވެރިންނަްށ  الّلهމިހުރިހާކަމެްއ  .  نصرދުވަހުން ެއއްވެްސ  قيامةދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ  ވެރިަޔކު ނުެވއެވެ

. ައިދ  صدقةކަލޭމެން  )271( ދޭއިުރ ީމހުންނަށް އެނގޭގޮތަްށ ފާޅުކޮށްދިނަސް އެީއވެްސ ހަަމރަނގަޅުގޮތެކެވެ
ބަޔަކަްށ  فقريކޮންމެވެްސ  އި އަށް އެދޭ އެއްެޗއް ީމހުންނަށް ނޭނޭގގޮތަށް ވަްނހަނާކޮށްފަ صدقةކަލޭމެން 

. މިއީ ންއެއެއްޗެއްދިނުން ކަލޭމެ މޮޅުއިތުރީ  صدقة. ސުންނަތް އެވެ قواعدގެ  صدقة سّنةނަށް މާހެޮޔވެގެންވެެއވެ
. ނަމަވެްސ  .  علمޒަކާތް މޮޅުއިުތރުވެގެްނވަނީ ފާޅުގަިއ ދިނުންކަމަްށ  فرضސިއްރުްނ ދިނުމެވެ ވެރިްނ ވިދާޅުެވއެވެ

. އެއީ އެކަލާނެގ والّله أعلم . އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެްނގެ ފާފައިގެެތރެއިްނ ބައެއް ކުށްފާފަ ުފއްސަވަެއވެ
. އަިދ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މިން . خربކަލޭމެްނ ކުާރ ކަންތަކުގެ  الّله تعاىلަވރަކަށެވެ  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އެަބހީ އެމީހުންެގ  واجبއެީމހުންނަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވުމަކީ ަކލޭގެާފނުންގެ  !އެވެ َرسول الّلهއޭ  )272( އެއްނޫނެވެ
. މިއީ  واصلހިތްތަކަށް ތެދުމަގު  .  ِهداية توفيقކޮށްދެްއވުން ެއއީ ހަަމއެކަނި ތިމަްނރަްސކަލާނެގއަށް އޮްތ ކަމެކެވެ އެވެ

. އެީއ  بـََيانބޭކަލުންނަށާއި ދަންނަމީހުންނަށް ތެދުމަގު  رسول . މިވާަހކަ ައހެުރްނ  ِهَدايَة اإلْرَشاد والبـََيانކޮށްދެވޭީނއެވެ އެވެ
! ދެންފަެހ  بيانޅަްށ ކިޔާފޮތުަގިއ ރަނގަ ُدُروٌس ِمن الّتوحيد . އިުތރަށް އެދޭމީހަުކ އެފޮތުްނ ބަލާށެވެ الّله ކޮށްދީފައިވާނެެއވެ

. އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިްނ  تعاىل . ވާސިުލކޮށްދެއްވަެއވެ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކަވއެވެ
. އަިދ  نفسކަލޭމެންެގ  ثواب އިކަލޭމެން ހޭދަުކރިއެްއޗެއްެގ ދަރުމަޔާ  ގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ  الّله تعاىلތަކަށް ލިބޭުހއްޓެވެ

. ނުވަަތ  َصَدَقةްނ  مؤمنއެދިގެން މެނުީވ ަކލޭމެން  އަިދ އެގޮތުްނ ަކލޭމެން ހެޔޮގޮތުަގިއ  !ނުކުރާށެވެ َصَدَقةނުުކރެއެވެ
. އަިދ ކަލޭމެ ثوابކުރާ ކޮންެމ ހޭދަޔަކަށްެވސް ޭއގެ ަބރާބަރު ަދރުމަޔާިއ  .ންލިބޭހުއްޓެވެ  ނަށް އަނިޔާނުވެވޭނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = فقري . . فقريއެބަީހ މުދާހޭދަުކރާނީ –ންނަށެވެ   ންަނށެވެ         = 

. الّلهއެމީހުން    ެގ މަގުގަިއ ބަންދުވެފަިއވާ / ހިފެެހއްޓިފަިއވާ      =  އެމީހުންނަްށ

.  ހިނގާބިނގާވުމަްށ ކުޅަދާނަނުވާ     = .  ބިމުގައި      = ނުދަންނަމީހާއަްށ  جاهل

.  އެމީހުން ހީވާނީ    = .   މުއްސަނދިންކަމަށެވެ    = މީހުންގާުތ  ِعفَّة . ތެރިވުމުގެ ސަބަބުން

.  އެއްޗެްއ ދޭން ނުބުނާތީ      =  ެްނ ަކލޭގެފާނަށް އެމީުހްނ  عالمةއެމީހުްނގ

.   އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ    = މީުހްނ އެމީހުން މީހުންނަްށ . ސަލާްމ ނުޖަހާނެެއވެ

.  ކިބައިން ނޭދޭނެއެވެ     = .  އާދޭސްކޮށްކޮށްފައި     =  އަދި ހެޮޔކަމުގެތެރެއިްނ

.  ކަލޭމެން ުކރިއްޔާ ކުިރ ހޭދައެއް       =  ްއެއެއްެޗްއ  الّله تعاىلފަހެ ހަމަކަށަަވރުނ

.  ެއމީހުން އެމީހުްނެގ މުދާތައް ހޭދަކުރާީމހުން  =    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ   

   = .  ރެޔާިއ ދުާވލު     =.   ިސއްރާިއ ފާޅުގައި    =  ފަެހ އެމީހުންަންށ

. . حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ  =   އެމީހުންގެ ަދރުމަހުއްެޓވެ   ގައި    =  ައިދ

. قيامةއެމީހުންގެމައްޗަކަްށ     ދުވަހުްނ ބިެރއްނެތެވެ     =  އަިދ ހިތާމަުކރާނޭ ބަޔަުކކަމުަގިއ

.   އެމީހުން ުނވެއެވެ    =  ُمَعاَملةރިބާކާީމހުން / ރިބާެގ .  =    ހިްނގާމީހުން

) ނުކުެމ ނުތެދުވާނެއެެވ. قيامةއެމީހުން (   ދުވަހުން ކައްވަޅުތަކުން     =  އެމީހާ ތެދުވާފަދަިއްނ

.  މެނުވީ        = އާ އޭނާގަިއގާ ީބހުމުގެ  َشْيطان.   ސަބަބުން ބޯސަަކރާތްެވ ދީވާނާވެފަިއވާ

     =  .ްމޮޔަވުމުގެ ސަބަބުނ  = .  އެހެން އެވީ    =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނުމުެގ

.  ސަބަބުންނެވެ        = .  ވިޔަފާިރވާކަންކަށަަވރީ      = .  ރިބާފަދައެވެ          = 

. حاللވިޔަފާިރ  الّله تعاىلއަދި   ކުރެއްިވއެވެ       =  ާَحَرامއަދި ރިބ .  ކުރެްއވިއެވެ        
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. وعظ نصيحةއަދި އެމީހުންެގގާތަށް  =  ން. حضرةގެ  َربّ އޭނާގެ  =   އަތުެވއްޖެމީހާ   =  ްދެނ

. / ރިާބގެ  . ُمَعاَملةއޭނާ ުހއްޓައިފި  ހުއްޓައިފި      =  .  حكمފަހެ އޭނާ އެކުރިކަެމއް އިސްވެދިޔަީއއެވެ

.  ގެކުރިން ވީކަެމއްވީއެވެ        =  ްއެކަލާެގ  حضرةގެ  الّلهއަދި އޭނާގެ ކަންތައް ދެނ . އަށެވެ

. حضرةނުުކރެއްވުްނ އެަކލާނެގ  އި ކުރެއްވުމާعفو   އަށެވެ  =  ިއެަބީހ  إعادއަިދ އެނުބރ) . ވެއްޖެމީހާ

 ހިންގަިއފި މީހުން ދަންނާށެވެ!)عملކުރެއްވުމަށްފަހު ދެން އަލުން ެއކަމުގެ  حرامރިބާ           
= .   ފަހެ އެމީހުްނ އެީއ ނަރަކަިއގެ ެއކުވެރިންނެވެ      =  އެމީހުން ދެމިތިބޭީނ

.  އެތާނގައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ެއީއ  فقريގެ މަުގގައި ބަންދުވެ ިހފެހެއްޓިފައިވާ  الّلهކަލޭމެން ހެޔޮގޮުތގައި ުކރާ ހޭދަ  )273( ންނަށް ދޭހުށިކަމެވެ

ންކަމުގައި ބައެއް ޭބކަލުްނ  ُمَهاِجرُ  فقريއަށްގޮސްތިބި  هجرةއަްށ  الَمِد ْيَنة ގެ ައރިުހގައި َرسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم
. ނުވަަތ ހަނުގރާމައި . މިދެގޮތްވެސް  فقريއުޅޭ  ގައި ވިދާޅުވެއެވެ ހަަމ  ން ކަމުގަިއެވސް ބައެްއ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވެެއވެ

. އެމީހުންނަްށ ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ  جائز . އަދި ތަންޮދުރ  فضلެގ  الّلهއެވެ ވަންތަކަން ހޯދުމަްށ ކުޅަދާނަނުވެއެވެ
. އެއީ އެމީހުްނ  ތެރިކަމުްނ މީހުންާނ ސަލާމްޖަާހ  ِعفَّةނޭނގޭމީހުން ީހކުރާީނ އެމީހުންނަީކ މުްއސަނދިންކަމަށެވެ

. އެމީހު ! އަދި ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން ަކލޭމެން ކުިރއްާޔ  صدقة سّنةންނަށް ަކލޭމެން އާދޭސް ނުކުރާތީެއވެ ދީ ހަދާށެވެ
.  الّلهއެއް ހޭދައެއް އެއެްއޗެއް ުފރިހަމައަްށ  خردކުރި   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ނޑާިއ ދުވާުލ އަދި ސިއްާރއި ފައުޅުަގއި ހޭދަކުާރ މީުހްނ هللا ތިމާމެން ތިމާމެންގެ މުދާ  )274( ގެ މަުގގަިއ ރޭގަ
!) ފަެހ އެމީހުންެގ  . އެމީހުންނަށް  ثوابގަިއ އެމީހުްނެގ ދަރުމަާޔއި  حضرةގެ  َربّ (ދަންނައެވެ ދުވަހުްނ  قيامةެވއެވެ

. އެމީހުންނަީކ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އެ . އަދި ހިތާމަކުރާޭނ ލިބޭހުއްޓެވެ ުދވަހުްނ އެއްވެްސ ބިރެއްނެްތ ބައެކެވެ
 ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެެވ. 

ދުވަހުްނ ކައްވަޅުތަކުން ނުކުމެގެްނ ސަިއޠާނާ އެމީހުްނ  ِقَيامة !ުކރާމީހުން ދަންނަެއވެ ُمَعاَملةރިބާކަިއ ރިބާެގ  )275(
. ގައި ީބހުުމެގ ސަބަބުްނ ބޯސަކަރާްތވެ ޮމޔަވެގެންވާ ީމހަުކ ެތދުވާފަދައިން މެނުީވ އެީމހުންނަށް ނުތެދުެވވޭނެއެވެ

. އެމީހުންނަށް އެހެން އެވާންދިމާީވ  ميدانގެ  حمشرއެމީހުން  އަށް ދާނީ ވެއްޓެމުންޖެހެމުން މޮޔަޔަކު ދާފަދައިންނެވެ
. އަިދ އެކަމަުކ  الّله ހަމަކަށަވަރުން ވިޔަފާިރއެކޭ ރިބާއެކޭ ހަމައެއްގޮޭތ އެއްފަދަޭއ އެމީހުން ބުނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

. އަދި ރިާބ ކުަރއާްވފަ حاللިވޔަފާރީެގ ފައިދާ  އިވަނީ ވިޔަފާރިޔާ  تعاىل . ަފހެ އެީމހެއްެގ  حرامެއވެ ކުރައްވާފައެވެ
އިިވއްޖެމީހާ ދެން ެއއަށްފަހު އޭާނ  حكمއަތުވެްއޖެމީހާ ރިބާގެ  وعظއާއި  نصيحةން  حضرةގެ  َربّ ގާތަށް އެމީހެްއގެ 

ކަންތަްއ ެދްނ  ހުއްޓާަލއިފިއްާޔ ދެން އޭގެުކރީގަިއ އޭނާެގ ކިަބއިން އިސްވެދިޔަ    ُمَعاَملةރިބާކެއުމާިއ ރިާބގެ 
. އޭނާގެ ކަންތަްއ  . އެކަމަކު ޭއގެ  الّلهއިސްވެދިޔައީެއވެ އެނގުމަށްފަުހ  حكمއިރާދަކުެރއްވިގޮތަކަްށ ނިންމަވައިފާނެއެވެ

. ُمَعاَملةއަލުންވެސް ރިބާެގ  . އެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ އެތާނަގއެވެ  އަށް ވަދެގެންފިމީހުންނަކީ ަނރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = الّله تعاىل . . ރިބާގެ ފައިދާ މަދުކުރައްވަެއވެ  ރިބާމަދުކުރައްވައެވެ     =  އަިދ

.  َصَدقة . َصَدقةއެކަލާނގެ ގިނަކުަރއްވަެއވެ  ެގ ފައިާދ ގިަނކުރައްަވއެވެ       ިالّله تعاىلއަދ 

.  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ      =  ކޮންެމ / . ކާފަރުވުންބޮޑު ފާފަކުރުން ގިނަ އެްއވެސްމީހަކަށް

.  މީހަކަށް    = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންވީީމހުން        =  صاحل އަިދ އެމީހުްނ

 ކުރި. عمل    =  ުقائمއަދި އެމީހުން ނަމާދ .   ކޮށް   .  އަދި އެމީހުން ޒަކާތްދީ
    = . . حضرةގެ  َربّ އެމީހުންގެ  =   އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ދަރުަމހުންނަހުއްެޓވެ  ގައި

    = .އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެސްބިެރއް ނެތެެވ        =  އަދި ހިތާމަކުރާެނ

.  ބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުެވއެވެ    = !  ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ     = 

! تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެން   ވެިރވާށެވެ        !   އަދި ބާކީީވއެއްެޗއް ދޫކޮްށލާށެވެ  = 

.    ރިބާގެތެރެއިން   = ީمؤمنކަލޭމެންނަކ .  ން ކަމުގައިވަންޏާ     =  ފަެހ

(.  ކަލޭމެން ެއހެން ނުހަދަްނޏާ (ރިބާެގ ފައިދާ ދޫނުުކރަންޏާ   =  !  ފަެހ ކަލޭމެްނ ޔަޤީްނ ކުރާެށވެ
          = ާއ ގެފަރާތްޕުޅުން  ހަނގުރާަމއެްއ އަތުވެދާނެކަމަްށ  َرسولއާިއ އެކަލާނގެ  الّله . 

     =  ްتوبةއަދި ަކލޭމެނ .  ެވއްޖެއްޔާ     =  ކަލޭމެނަށް ހުންނަހުީރ މުދަލުެގ

. َرأْمسَال   އެވެ  = .   ކަލޭމެްނ އަނިާޔ ނުުކރާ   =  އަދި ަކލޭމެންނަްށ

.   އަނިޔާނުލިބޭ      =  އަތްމަތި ދަިތ  –އަދި އޭނާަޔކީ، އެބަހީ ދަރަިނ ގެންދިަޔ މީހާއަީކ– 

.  އަދި އުނދަގޫކަުމގެ ެވރިެއއްނަމަ ނުފޯރާމީެހއްނަމަ       =  إنتطارފަހެ ތަަނވަސްެވ ފަސޭހަވަންދެްނ 

.   ކޮށްލުންހުއްެޓވެ  =  ްصدقةއަދި ކަލޭމެނ . ކަލޭމެަންށ  =     ކުރުން

.  ހެޔޮވެގެންެވއެވެ       = .  ކަލޭމެްނނަށް އެނގޭކަމުގައިވަްނޏާ   =  އަިދ

!  ކަލޭމެން ދުވަހަާކއިމެދު ބިރުވެިތވާށެވެ     = .  އެދުވަހުން ަކލޭމެން އެނބުރިދާނޭ      = 
. حضرةގެ  الّله    އަށް    =  ެنفسދެން ކޮންމ .  އަކަށްވެސް ަބރާބަރުުކރެވޭނެ   =  
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. نفسއެ  . ހޯދައިގަްތ އެއްެޗއް  އެއްުކރިކަމެއް     =  نفسއަދި ެއ .   ތަކަށް އަނިޔާ ނުެވވޭނޭ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ  الّله تعاىل  )276( ނޑުއްަވއެވެ ެގ ފައިާދ އެަކލާނެގ  َصَدَقةރިާބގެ ފައިާދ މަދުުކރައްާވ ބަަރކާތް ކަ

. އަދި ކާފަރުވުްނބޮޑު ފާފަކުރުންގިނަ އެއްވެސްީމހަކަށް   الّلهގިނަކުރަްއވައި ަބރަކާތްަލއްވަެއވެ
 .  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ

ކޮްށ އަިދ ޒަކާތްދީހެިދ  قائمކުިރ މީސްތަކުްނ އަިދ އެމީހުން ނަމާުދ  َصاحل عملހަމަކަށަަވރުން އީމާންެވ   )277(
. އަދި  ثوابގައި ދަރުމަޔާއި  حضرةގެ  َربُّ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ  ދުވަހުން އެމީހުންގެ މައްޗަްށ  قيامةހުއްޓެވެ

. އަދި ހިތާމަުކރާނޭބަޔަުކ ކަ . އެއްވެސް ިބރެއްނެތެވެ  މުގަިއ އެީމހުން ނުވެެއވެ

! ކަލޭމެްނ   )278( ! އަިދ ރިބާއިްނ އިތުުރ ވެަފިއާވ  تقوىއަްށ  الّلهޭއ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުންޭނވެ ވެރިވާށެވެ
! ކަލޭމެންނީ  .  مؤمنތަކެތި ކަލޭމެން ޫދކޮށްލާށެވެ  ންކަމުގައިވަންާޏއެވެ

ާއ ގެަފރާތްޕުޅުން  ހަނގުރާމައެްއ  َرسولއާިއ ެއކަލާނގެ  الّلهއަިދ ކަލޭމެްނ އެބަިއ ދޫނުުކރަންާޏ ދެްނ   )279(
. އަދި ަކލޭމެން  ވެއްޖެއްޔާ ދެން ަކލޭމެންނަްށ  إصالحވެ  توبةއަތުވެދާނެކަމަށް ޔަޤިންކޮށްބިުރވެތިވެތި ާވހުށިކަމެވެ

.  َرأْمسالހުންނަންވާނީ، ަކލޭމެން ބޭނުންުކރަންވާީނ  . ކަލޭމެްނ ދަރަންޏަްށ  أصلއެވެ . ކަލޭމެްނ ކެޕިޓަލެވެ ދިންަވރެވެ
. އެބަހީ ކަލޭމެން މީަހކަށް މަދުނުކޮށް އަދި ެއހެންމީހަކު ކަލޭމެނަށްވެްސ  حالމީހަކަށް އަނިޔާ ނުުކރާ  ގަެއވެ

 . . އެބަހީ ެއއްވެސްގޮަތކުން ެއއްވެސް ަފރާތަކަށް ެގއްލުން ނުކޮށެވެ  މަދުނުކޮށެވެ
ތިދަތި އަދާކުރުމަށް އުނދަގޫވެފައިވާ މީހެއްނަމަ އޭނާޔަށް ލުއިެވ އަދި ކަލޭމެންއަތުން ދަރަނިގެންދިޔަމީހާއީ އަތްމަ  )280(

. ނަމަވެްސ ރިާބ  إنتطارތަނަވަސްވެލަންދެން  ) ހެޔޮެވގެންވެއެވެ ކޮށްލުން މުދަލުގެ ވެރިންނަށް (ަދަރނި ލިބެންވާފާރަތަށް
. އަިދ ކަލޭެމންނަށް އޭނާ ދޭން އޮތް ދަ . ޕަސެންޓް އިތުުރ ނުވާގޮތަށެވެ ގެގޮތުްނ  صدقةރަނި ނުވާގޮތަށެވެ

 . . އެގޮްތ ކަލޭމެނަށް އެނގޭނަަމއެވެ ނޑައިލުން މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ  ކަ
! އެދުވަެހއްގައި ކަލޭމެން އެންމެން   )281( ވެ އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްެމ  ُرُجوعَ އަށް  حضرةެގ  الّلهއޭ މީސްތަކުންނޭވެ

ތަކަްށ ހެޮޔވިއްާޔ ހެޔޮކޮށް ނުބަިއވިއްާޔ ނުބައިކޮްށ ފުރިހަަމ ބަރާަބުރ  عملއެމީހަކު ދުނިޭޔގަިއ ހުެރގެން ުކރި 
! އަދި އެއްވެްސ  قيامةއެބަީހ  –ޖަޒާދެއްވޭ ދުވަހަކަްށ  އަކަށް އަނިާޔ  نفسދުވަހަށް ަކލޭމެން ބިރުވެތިވާށެވެ

 . .  –ނުވެވޭނެއެވެ  ނުގަވާއިދުން އަދަބެއް ުނލިބޭނެއެވެ

 ! .  قرآنން ވިދާޅުާވގޮތުގަިއ މިާއޔަތަކީ  مفّسرކޮށް ގިނަ  عامّ * ދަންނައެވެ ން އެންމެފަހުން ބާވަިއލެއްވުނު އާޔަތެވެ
ެގ  َرْبطُ މިއާޔަތާިއ މިދެއާޔަުތގަިއ ުހރި ގުޅުމާއި  ُهًدى ِلْلُمتَِّقْنيَ ކުަރއްވާފައިެއާވ  وحىދެންފަހެ މިސޫރަްތ ފެށޭތާނގަިއ 

. ސޫރަްތ ފެށޭތާ އެ އަންގަވަީނ  عجائبއާއިމެދު  مقصدގެ  قرآنމައްޗަށް ބަލަިއލި ކޮންެމ މީހަކުވެްސ  ވާފަދައެވެ
.  تقوىމިފޮތަކީ  . ތިމާީއ  الّلهވެރިންނަށްވާ ތެދުމަގެްއ ކަމުގަެއވެ އަްށ ބިރުވެިތވާމީހުންނަށްވާ ތެދުމަެގއްކަމުގަެއވެ

.  تقوىއިސްލާމެކޭ ިކޔަސް މީާހގައި  ެއކަމަށް ބިުރގަންނަަވިއ ވެރިކަމެއްނެްތ މީހަކަށް ިމފޮތުން ތެދުމަގު ނުލިބޭނެއެވެ
. ވީާމ  أمرެވރިވުމަށް  تقوىގައި އެންމެފަހުން ބާވަިއލެްއވި ާއޔަތުގަިއ އެވަީނ  قرآن މިއެދެނީ މީހާެގ  قرآنުކރައްވާފަެއވެ

. އެީއ  حضرةގެ  الّلهދުވަްސ އައުުމގެ ުކރިން  قيامةވެރިެވ  تقوىކޮްށ  نفس إصالح ެގ  الّلهއަށް ިދއުމަށް ތައްާޔރުވުމެވެ
.  رأم . حقيقةގެ  تقوىތަކަށް ކިޔަމަންވެ ެއކަލާނެގ ނަހީުކރެއްިވ ކަންތަކުން ުދުރވެގަނެގެންނެވެ  އަީކ އެީއއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = !ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ     =  ަކލޭމެން ދެފަރާތަކުްނ

. معاملةދަރަނީގެ   އެްއ ހިންގަްނޏާ        =  ިނޑައެޅ .ކަ  ނަންކިއިގެންވާ މުއްދަތަކަށް     = 
!  ފަހެ ަކލޭމެން އެަދރަންޏެްއ ލިޔާެށވެ      = .  އަދި ަކލޭމެންގެ މެުދގައި ލިޔެދޭހުިށކަމެވެ

  = . . ލިޔާމީހަކު  ކާތިބަކު    = عدل .    ވެރިކޮށް  =  އަދި ކާތިބަުކ

  މަނާވެނުގަންނާށެވެ!  = .ްއޭާނ ެއލިޔެދިނުުމނ        =  الّلهއޭނާޔަްށ 

.  އުގަންނަވައިދެްއވިފަދައަކުން    = .  ފަހެ އޭނާ ިލޔާހުށިކަމެވެ    =  / ! އަދި އިްމލާކޮށްދޭށެވެ

 ކޮށްދޭށެވެ! ِعَبارة       =  އޮތްމީހާ  حقّ އެީމހާެގ މައްޗަްށ– .  ެއީއ ދަރަިނ ގެންދާމީހާެއވެ    

    =  الّلهކަމުގަިއވާ  َربّ އަިދ އޭާނ އޭނާެގ !   އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ       =  އަިދ އޭާނ

 ! !އެއިން އެއްތަންކޮޅެްއވެސް އުނިނުުކރާށެވެ  އަނިޔާެވރި ުނވާށެވެ         =  އަިދ

. حقّ އެމީހާގެމައްޗަށް   އޮތްމީހާވެއްޖެްއޔާ      =  ާއަކުކަމުގައި ނުަވަތ  جاهلދެއުޅިއެއްނުވ

.    މުސްކުޅިވެ ބަލިކަިށވެގެންވާމީަހކުނަމަ    = ނުވަތަ އޭނާއަްށ.  ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ       

 ކޮށްދޭން. إمالءކޮށް  عبارةއޭނާ އަމިއްލައަްށ       =  ެعبارةވެރިޔާ  وىلފަހެ އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެފަދަމީާހގ 

.   ކިޔައިދޭށެވެ     = ވެރިކޮށް. عدل       =  ިއަދ!   ދެހެކިވެރިްނލައި ެހކިކުުރވާށެވެ

    = .  ކަލޭމެންެގ ފިިރހެނުންގެ ެތރެއިން       =  އަދި އެދެމީހުންަނީކ

. . ދެފިިރހެނުން ނެތިއްޔާ  ދެފިރިހެނުންކަމުގައި ުނވިއްޔާ       =  ފަހެ އެއްިފރިހެނަކާިއ

.  ދެއަންހެނުންނެވެ     = .ކަލޭމެން ުރހޭމީހުންކުެރ    =  އެަބީހ) . ހެކިދޭމީހުންގެތެެރއިން

.) دينވެރި  عدل   ވެރިމީހުންުކރެ     =  ތަންކޮެޅްއ ( އެތަނުްނ އެްއ އަްނހެނަކު (ހެކިބަހުން

.  ހަނދާންނެތިދާނެއެވެ         = .  ދެންފަހެ ދެމީހުންުކެރ އަނެއްމީާހ ހަނދާންވެދާނެއެވެ
    = !ެއަދި ހެކިެވރިން މަނާެވ ނުގަންނަހުިށކަމެވ        =  ހެކިބަސް އަދާކުރުމަްށ

.   ގޮވިއްޖެއްޔާ  = !   އަދި ަކލޭމެން ފޫހިނުވާެށވެ   = .  އެއެްއޗެއް ލިއުމަށް   

  = .  ކުޑައެއްޗަކަްސ ނުވަތަ ބޮޑުއެްއޗަކަސް       = . ނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަށް   އެކަ
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 =  ްَعْدلއެގޮތ  .  ވެރިކަންބޮޑެވެ  = حضرةގެ  الّله .  ގައި     =  އަދި ެހކިދިނުމުަގިއ

.  ސީދާކަންބޮޑެވެ         = .   އަދި ޝައްކުނުވުާމއި ގާތެވެ   = .  ވެއްޖެއްޔާމެނުވީ
     = .  ހަަމ މިާހރުން ިމހާރަްށ ހިނާގ ިވޔަފާިރއެއްކަމުގައި    =  އެވިޔަާފރިއެްއ

.   ކަލޭމެންގެމެދުގަިއ އަތުންއަތަްށ ހަމަ ވަގުތުންވަގުތަްށހިނގާ    =  ފަހެ އެހެންވެއްެޖއްާޔ

.   ކަލޭމެންގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ   = . ކަލޭމެްނ  އަދި =  އެއެއްޗެއް ނުިލއުމަކުން

!  ހެކިކުުރވާށެވެ       = .   ކަލޭމެްނ ގަނެިވއްކަންާޏ ވިޔަފާރިުކރަންޏާ        = 

.  އަދި ިލޔާމީހަކަށްވެްސ އަިދ ެހކިވެިރއަކަށްވެްސ ދަތިނުުކރެވޭނެއެވެ      އަިދ ަކލޭމެން އެފަަދ

. . ނަހީުކރެއްިވ ކަންތަްއކުރަންޏާ  ކަންތައްކުރަންޏާ        =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ ކަލޭމެންަގިއ

. َفاِسقُ ހުރި   ކަމެވެ     =  ްالّلهއަދި ަކލޭމެނ  ! ! تقوىއަށް ިބރުވެތިވާށެވެ  ވެރިވާެށވެ     = 

. الّلهއަދި   ކަލޭމެނަށް އުގަންނަަވއިދެއްވަެއވެ        =  ިއީ ހުރިާހކަމެްއ  الّله تعاىلއަދ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަްސކަލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައެޅި  )282( .  ކަ އަކަށް ކަލޭމެްނ ދެފަރާތަުކްނ  ُمدَّةވެގެްނވާ ަވކި  َعنيَّ އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ

!  ُمَعاَملةދަރަންޏެއްނަގަިއ ދަރަނީގެ  ! އެްގރީމެންޓް ަރނގަޅަށް ލިޔާެށވެ ހިންގަްނޏާ ފަހެ އެަދރަނީގެ ކަންތައް ލިޔާށެވެ
! އަދި ކާތިބުމީހާ އޭނާޔަށް  ވެިރގޮތަށް ކާތިބަކު عدلކަލޭމެންގެމެދުގައި   الّلهލައްަވިއ ލިޔާށެވެ

! އަދި އެމީހެއްގެަމއްޗަްށ  އޮތްީމާހ  حقّ އުގަންނަވައިދެްއވިފަދައަކުްނ އެކަމަްށ މަނާެވ ނުގަެނ ރަނަގޅަށް ލިޔާށެވެ
! އޭާނ ެއކިޔައިދިުނމުގައި  ِعَبارةއެބަީހ ދަރަނިގެންދާމީާހ  ! ެއއިްނ  ވެިރވެހުރެ  تقوىއަްށ  الّلهކިަޔއިދޭށެވެ ކިޔައިދޭށެވެ

! ދެންފަެހ އެީމހެއްމައްޗަްށ  އޮތްމީާހއަީކ އެބަީހ  حقّ އެއްވެްސ އެްއޗެްއ އެްއވެްސ ފަރާތަކަްށ އުނިއިުތުރ ނުކުރާެށވެ
ވެފައިވާމީހެއްނަމަ އަދި ނުވަަތ  ضعيفމީހަކުނަމަ ނުަވތަ މުސްކުޅިވެ  جاهلކިޔައިދޭ މީހާއަކީ ދެއުޅިއެއްނުވާ  عبارة

ކިއުމަށް ކުޅަދާަނ ނުވާމީހެއްނަަމ އެފަދަމީހުންެގ ފަރާތުްނ އެމީެހއްެގ  عبارةމަ ނުވަަތ އަމިްއލައަށް ކުޑަކުއްޖެއްނަ
!  عبارةވަލީެވރިޔާ  ! އަދި ަކލޭމެންކުެރ ފިރިހެނުްނގެ ެތރެއިްނ  عدلކިަޔއިދޭށެވެ ެވރިކޮށް އެކަން އޭނާކުާރ ހުށިކަމެވެ

! ދެފިިރހެނުން ނެތިއްާޔ ެއއްފިރިހެނަާކއި ދެްނ ދެހެކިންލަިއ އެިލއުން ެއއީ ރަނގަޅު ިލއުމެއްކަމަ ށް ހެކިުކުރވާށެވެ
! އެހެީނ ހެކިބަްސ އަދާުކރަންާވ  عدلހެކިބަހަށް ަކލޭމެން ުރހޭ ދީންެވރި  ވެިރ އަންހެނުންުކެރ ދެއަންހެނުންލާށެވެ

. ދެން އަދި އަނެއް . ވަގުުތ އެއިްނ އެްއއަންހެނަުކ އެއިްނ ތަންކޮޅެްއ ހަނދާންނެިތ ދާނެއެވެ މީާހ ހަނދާންވެދާެނއެވެ
. ހުއްެޓވެ މަނާވެނުގަތުން  އެކަމުން އެމީހުން ގޮވިްއޖެއްޔާ ހެިކވެރިންނަށް އަދާުކރުމަށް ެހކިބަސް އަދި ދެން
.  واجب ދިއުމަކީ އަދާުކރަން ހެކިބަސް އަދި ކިތައްމެ ކުޑައެއްޗެްއކަމުގައިިވޔަސް އަދި ނުވަަތ ކަމެކެވެ

! ެއގޮތް  ނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަކަށް ިލއުމަށް ކަލޭމެން ފޫހިނުވާެށވެ  حضرةގެ  الّلهބޮޑުއެއްޗެއްކަމުގަިއވިޔަސް އެކަ
ާމިއ ވެިރކަން ބޮޑުވެަފއި އަިދ ހެކިބަްސ އަާދކުުރމުގައި ސީާދކަންބޮޑުވެފަިއ އަިދ ޝައްުކ ނުވު عدلގަިއ 

 . އަދި އެހެންނަމަވެްސ ކަލޭމެންގެެމދުގައި އަތުންއަތަްށ ހަމަމިހާރުްނ މިހާރަްށ ހިނާގ ގާތްކަންބޮޑުވާނެއެވެ
 . ދެން އަދި ަކލޭމެން ގަނެިވއްކަންާޏ ވިޔަފާރިއެއްނަަމ އެއެްއޗެއް ުނލިއުމަކުން ަކލޭމެންގެމައްަޗކަްށ ކުށެއްނެތެވެ

! (ނަމަވެސް މިއަުމުރފުޅަކީ އެބަހީ ިވޔަފާރިުކރަންޏާ ހެކިކުުރވާށެ .  علمއެއްނޫންކަމަށް  واجبވެ ވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ
 . އަދި ކާބިތަކަށްވެސް އަދި ހެކިެވރިއަކަށްވެްސ ) والّله أعلمއެހެންނަމަވެސް މޮޅުއިތުރު ރަނގަޅުގޮތަކީ އެީއއެވެ
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. އެދެމީހުންކުެރ އެަކކުވެސް އެމީހުން ވެގެްނ އާދެވެްނ  مشغولއެހެންކަމަާކ  އެއްވެްސ ގޮތަކުްނ އުނދަގޫުކރުމެއްނެތެވެ
! އަދި އެހެންގޮްތގޮތަށްވެސް މިބަސްފުޅާމެުދ  جمبورނެތް ވަގުތެްއގަިއ އެމީހުނަްށ އައުމަްށ  ކޮށް އުނދަޫގ ުނކުރާށެވެ

. ނަމަވެސް އެންެމރަނގަޅު  .  َرأىވާހަކަ ދެެކވިފައިވެެއވެ އަިދ .والّله أعلمއަކީ މިހާރު ލިޔެވިފަިއވާގޮތެވެ
 َفاسقވެއްޖެއްާޔ ެއއީ ކަލޭމެންެގ  خالفކަލޭމެން އެފަަދ ކަންތައްކޮށްިފއްޔާ އެބަީހ މިއެންގެިވ އަުމުރފުޅުތަކާއި 

 . . އަިދ ަކލޭމެން  الّلهކަމެވެ ! އޭރުްނ  تقوىއަށް  الّلهެގ ިކޔަމަނުން ނުކުތުމެވެ ކަލޭމެނަްށ  الّله تعاىلެވރިވާށެވެ
. އަިދ  .  الّلهކޮންމެއެއްެޗއް އަިދ ކޮންމެކަެމއް އުގަންނަވައިދެްއވާނެއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. މިއާޔަތުގަިއ މިވާ ެއކިއެިކ ނުގުތާތަކަްށ ވަރަްށ  . މިފޮތަީކ އެކަމުެގ  إختالفވާހަކަތަކާިއ  تفصيلދަންނައެވެ ވެއެވެ
. އެހެންެވ ެއ  . މިާހުރ  تفصيلފޮތެއްނޫނެވެ . ވެފައި بيانއަްށ ނުވަެދ އިހަްށ ުކރުޮކށްލީއެވެ ާވވަރުެވސް ފުދޭަވރުވެެއވެ

 .والّله أعلم
 

   ަތުރަޖމާ     

        = .  އަިދ ކަލޭމެްނ ދަތުެރއްގަިއވަންޏާ      =  އަދި ކަލޭމެންނަށް ލިޔެޭދެނ

.މީހަކު   ުނލިބުނު      =  َرْهنފަެހ ހިފެވިގެންާވ ) .  )!ްނ ެއއްޗެްއ ބާްއވާށެވެ َرْهنއެކެވެ    

    = .  ފަހެ ކަލޭމެން ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަަކށް އަމާންވެއްޖެއްޔާ   = ެފަހެ އަދާުކރާށެވ! 

     = .  އަމާނާތް އެުކރެވުނުމީހާ   = .  އޭނާގެ އަމާނާތް        =  ربّ އަދި އޭނާެގ 

. تقوىއަްށ އޭާނ  الّلهކަމުގައިާވ    !ެވރިވާހުިށކަމެވެ       =  އަިދ ކަލޭމެްނ ހެކިބަްސ

!   ވަންހަނާނުކުރާށެވެ    =  ި(ދަންނައެވެ!) އަދ .  ެއ ހެކިބަްސ ވަންހަނާކުރާމީހާ       
= .  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަކީ އޭނާގެ ހިތް ފާފަވެިރވެެގންވާ މީހެކެވެ    ިއީ. الّله تعاىلއަދ     

     =  ާކަލޭމެން ުކރާކަންތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވ.    ރަސްކަލާނގެއެވެ        

.الّلهވެގެންވަީނ  ِمْلكُ ެވ  خاصّ އުޑުތަކުގަިއވާހާތަކެިތ  =  އަށެވެ        =  އަިދ ބިމުގައިާވާހ

.  ތަކެއްޗާއި    = .  އަިދ ަކލޭމެން ފާޅުކޮށް ހާމަުކރިޔަސް       =  نفسކަލޭމެންެގ 
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.   ތަކުގައިވާހާަތކެތި  = . . ސިްއރުކުރިޔަސް  ނުވަތަ އެތަކެތި ވަންހަާނކުރިޔަސް       = 
. ِحَسابއެއަށް  الّله  ކުރައްވާހުއްޓެވެ       =  ދެން އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ

.  ފުއްސަވައެވެ     =  َعَذابއަދި އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެކަލާނެގ .   ދެއްވައެވެ
     = ިالّله تعاىلއަދ .  އީ        =  ކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވ ވޮޑިގެންާވ

.  ރަސްކަލާނެގއެވެ

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ްނ  َرْهنއަދި ކަލޭމެން ދަުތރެއްަގއި ވެަފއި ދެން ލިޔެދޭނެ ކާތިަބކު ނުލިބިއްޖެއްޔާ ދެްނ ދަރަނި ަނގާފައި  )283(

އަދި ކަލޭމެން އެކަކުމައްޗަްށ އަނެަކކު އަމާންވެ އިތުާބރުކޮށްފިއްޔާ (ދެން ކޮންމެހެްނ  !އެއްޗެއް ާބއްވާށެވެ

.) ެދން އޭރުްނ އަމާނާތް އެކުެރވުނުމީހާ އޭާނ އަމާނާްތ  ލިޔާނެކަމެއްވެްސ އަިދ ހެިކ ކުުރވާނެކަމެއްވެސްނެެތވެ

. އެަބހީ ަދރަންޏަްށ ނެގިމީާހ އަމާނާތްެތރިކަމާއެުކ  އަިދ  !އޭާނ ނެިގ ދަރަިނ އަާދކުރާށެވެއަދާކުރާހުށިކަެމވެ

އަދި ެހކިދޭމީހުން ހެކިބަްސ ވަންހަާނ  !ބިރުވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهކަމުގައިވާ  َربّ އެކަމުގައި އޭާނގެ 

. އަިދ އަިދ ހެކިބަްސ ވަންހަނާކޮށްިފ މީހަީކ ހަމަަކށަވަރުންވެްސ އެމީާހެގ ހިްތ ފާފަވެގެންވާީމހެކެވެ !ނުކުރާހުށިކަމެވެ

.  الّلهކަލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަްއ   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އަިދ الّله ެވގެންވަނީ  ِمْلكُ ވެ  َخاصّ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ އެއްޗެއް  )284( . އެީއ އެަކލާނެގ އެއްެޗއްސެވެ އަށެވެ

 الّلهކަލޭމެންގެ ހިތްތަުކގައިވާތަކެިތ ފާޅުކޮށް ހާމަކުރިޔަްސ އަދި ުނވަތަ އެތަކެތި ވަްނހަނާކުރިޔަްސ ސިއްުރކުރިޔަސް 

. އަދި  . ހެުއއެންކަލޭމެ الّلهއެއެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ އްަޗކަށްވިއްާޔ ނަށް އެތަކެތި ހިސާބުކުަރއްވާނެތެވެ

. ދެން އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަުކރައްވާ އަޅަކަްށ  ހެޔޮޖަޒާ އަދި ނުބައި އެއްަޗކަށްވިއްޔާ ނުަބއި ޖަޒާ ދެއްވައިާފނެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަުކރަްއވާ އަޅަކަްށ  . އަދި ކޮންމެކަމެއެްގ މައްޗަްށ  َعذابފާފަފުއްސަވާފާނެއެވެ ދެއްވައިފާނެއެވެ

.ކުޅަދުން الّله  ވަތަވެވޮޑިގަންނަވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = َرسول . . ތެުދކުރައްަވއިފިއެވެ  އާ އީމާންވެވަޑަިއގެންފިއެވެ        =  އެކަލޭގެފާނަްށ

. . حضرةގެ  ربّ އެަކލޭގެފާނުންެގ  =   ބާވައިލެްއވުނު ތަެކއްޗަށް  ން    =  مؤمنއަިދ 

. . =  ންނާއި   ެއހުިރހާ ބޭަކލުން   =الّله .  އަށް އީމާންެވވަޑައިގެންފިއެވެ       

    =  َرسولއަދި އެަކލާނގެ މަާލއިކަތް ބޭަކލުންނަށާއި އެަކާލނގެ ފޮތްތަކަށާއި އަދި އެކަލާނެގ .   ންނަށް
    =  ްތަފާތު ނުުކރަމުއެނުކުރަމު فرقއަުހރެމެނ . . އެއެ ވެ  ވެ       =  َرسولއެކަލާނެގ 

.) َحيِثيَّةބޭކަލެްއގެ  َرسولބޭކަލުންކުރެ ެއއްވެސް ބޭަކލަކު (  ްނ އެހުރިހާ ޭބކަލުންނަށް އަުހރެމެން އީމާންވަމުެއވެ
  =  ީެއއ) . .) مؤمنާއާއއި  َرسولއަދި އެޭބކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ  ންނެވެ       =  ްއަޅަމެނ

. . އަދި އަޅަމެން ކިޔަމަންވެއްޖައީުމއެވެ  އަހައިފީމުއެވެ   =  ެއިބަރަްސކަލާނެގ  !އެވެ َربّ އޭއަޅަމެންގ

 !އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާނދޭވެ        =  حضرةއަިދ އެނުބރި ދާތަންވަީނ އިަބރަސްަކލާނެގ 

.    ގައެވެ    =  ްައކަށް  نفسއެއްވެސ  ަނުޖައްސަވައެއް ބުރ .   އެވެ     =  ެنفسއ 

.  އަކަށް ތަނަވަސްާވވަރަށްމެނުވީ      = ްنفسހުރީ އެ އެނަފުސަކަށ  . . ثوابއެްއކުރި ކަމެެކވެ  އެވެ
    =  ެنفسއަދި އ  . . عذابއެްއގެމައްޗަށް ުހއްޓެވެ  ހުއްޓެވެ      =  ެެއއް އެުކިރ  نفسއ

.  ނުބައިކަމެއްގެ  =  ެެއވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ!    = ެعذاب !އަޅަމެން ނުހިތްޕަވާންދޭވ 

 !ނުދެއްވާންދޭނެވެ   = .   އަޅަމެން ހަނދާންނެތިއްޖެއްޔާ     =  ނުވަތަ އަޅަމެނަށް ކުށުްނ

.  ނުވަތަ އޮޅިގެން ކުރެިވއްޖެއްޔާ  =  އެވެ ربّ ޭއ އަޅަމެންެގ!          =  އަިދ

. تكليفގަދަވެގެންވާ   !ެއއް އުފުލަން އަޅަމެނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެ       އުފުލުމަށް އިބަރަސްަކލާނެގ

.   ޖެއްސެވިފަދައިން      = .  އަޅަމެންެގ ކުީރގެ މީހުްނގެމައްޗަށް  =  ެربّ ޭއ އަޅަމެންގ 
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  !އެވެ    = .  !އަދި އަޅަމެން އުފުލުމަްށ ނުޖައްސަާވންދޭވެ       =  އެކަންކަން އުފުލުަމްށ

.  އަޅަމެނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ކަންތައްތައް    =  ްކުރައްވާނދޭވެ عفوއަދި އަޅަމެނަށ!     

 !އަދި އަޅަމެނަށް ފުއްަސވާނދޭވެ =     =  ްرمحةއަދި އަޅަމެނަށ .  !ލައްވާނދޭވެ      = 

.  އިބަރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެންެގ ސަަހރޯވެިރ ކަލާނގެެއވެ     ްދޭވެނދެއްވާ نصرފަހެ އަޅަމެނަށ!   

        = .  ކާފަރުވީ މީސްތަކުންެގ މައްޗަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ން އެކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވި ތަކެއްޗަްށ  حضرةގެ  َربّ އާ އެކަލޭގެފާނުންގެ  َرُسولއަދި  )285(
. އަދި . އެުހރިާހ ބޭކަލުްނ  مؤمنއީމާންވެވަޑައިގަންނަވައިިފއެވެ އަށާިއ ެއކަލާނެގ  الّلهންވެސް އީމާންވެްއޖެއެވެ

ބޭކަލުންނަްށ  َرسولމަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށާިއ އެަކލާނގެ ފޮތްތަކަށާިއ އަިދ އެކަލާނެގ ފޮނުއްވި 
 . . އަިދ އެބޭަކލުން ވިދާޅުވެއެވެ ްނ އެއިްނ އެްއވެްސ ބޭކަލަުކ  َحْيِثيَّةބޭކަލެއްެގ  َرُسولއީމާންވެވަޑައިގެންފިއެވެ

. އަިދ އެބޭަކލުްނ  فرقއަހުރެމެްނ ތަފާތުކޮށް  . ެއހުިރހާ ޭބކަލުްނނަށްވެސް ައހުރެމެްނ އީމާންވަމުއެވެ ކޮްށ ނުހަދާނަމެވެ
. ޭއ އަޅަމެންގެ ދެންނެވިއެ . އަދި އަޅަމެން ިކޔަމަންތެރިވެއްޖައީމުެއވެ . އަޅަމެން ައހައިފީމުއެވެ .  َربّ ވެ އެވެ

.  حضرةއަދި އެނުބރި ދިއުންވަީނ އިބަަރސްކަލާނެގ  !އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންެގ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ  އަށެވެ

. އަިދ ެއ  تكليف އަްށ އުުފލޭފަދަ نفسައކަށް ެއ  نفسއެއްވެްސ  الّله تعاىل )286( ެއްއ  نفسއެއްނޫނީ ނުޖައްސަަވއެވެ
. އަިދ ެއ  قيامةއަކަްށ  نفسކުރިހެޔޮކަެމއްެގ ދަރުމަާޔ ސަވާުބ ެއ   عملއެްއ ކުިރ ނުބަިއ  نفسދުަވުހން ލިބޭުހއްޓެވެ

. ޭއ އަޅަމެންގެ  نفسގެ ނުބަިއ ޖަޒާވެސް އެ  އަޅަމެން ހަނދާންނެތިގެން ކުރެޭވ ކުށަްށ  !އެވެ َربّ އަކަށްވެެއވެ
  !ނުދެއްވާނދޭވެ ُعُقوبةނަށް ންނަށް ނޭނގިގެްނ ކުެރވޭ ކުށަްށ އަަޅމެންނުވަތަ އޮޅުމަކުން އަޅަމެ

އަޅަމެންގެ ުކރީ އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުންނަށް އިބަރަސްަކލާނެގ ޖެއްސެވިަފަދ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންެގ 
ނަްށ ންއެފަަދ ަހރުކަށި އުނދަގޫ ުބރަ އަޅަމެ !ނަށް ނުޖައްސަވާނޭދވެންމެއުފުލުމަްށ އަޅަ تكليفއުނދަގޫ 

އަދިެއއްވެްސ ގޮތަކުން އަޅަމެނަށް ުއފުލުމަށް ކުޅަދާނަ ނުވާފަދަ ބުަރއެއް އުފުލުމަްށ  !ނުޖައްސަވާނދޭވެ
  !ނަށް ނުޖައްސަވާނދޭވެންއަޅަމ

އަިދ  !ނަށް ފުއްސަވައިދެއްވާނޭދވެންއަދި އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ އަޅަމެ !ކުރައްވާނދޭވެ عفوއަދި އަޅަމެނަށް 
. އަދި ކާަފުރީވ  !ލައްވާނދޭވެ رمحةނަށް ންއަޅަމެ އިަބރަސްކަލާނގެީއ އަޅަމެންގެ ސަަހރޯެވރި ރަސްކަލާނގެއެވެ

 !ދެއްވާނދޭވެ نصرނަށް ންމީސްތަކުންގެމައްޗަށް އިަބރަސްަކލާނގެ އަޅަމެ
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uv 
  سورة آل عمران

تفسري (َجاِمُع އެކަލޭގެފާނުންގެ މަްޝހޫުރ  أَبُوَجْعَفر الطَّربىެއއް  ُمَناَسَبةމިސޫރަތް ބާަވއިލަްއވަން ފެއްެޓވުމުގެ 

ނޑުވެސް އެވާަހކަކޮޅުެގ ކުަޑ  البيان) . އަޅުގަ ދަންނަވާާލހިތްވާީތ ދެތިްނ ކަލިމަެއްއ  ُخَالَصةގަިއ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ

 . ) ފަސްދޮޅަސް ބޭކަލުންެގ  َنَصارىއެވެ ކިޔޭރަށުގެ  َجنَْران.  وبالّله الّتوفيقލިޔެލާނަމެވެ އިންެގ (އެބަހީ ްކރިސްޓިޔަނުންގެ

. އެމީހުްނގެ ުބއްދިވެިރ ެވރިއަކަްށ ައީއ  الّله عليه وسّلمَرُسوُل الّله صّلى އެއް  َوْفد  عبداْلمسيحެގ އަިރހަށް އައެވެ

. އެމީހުން އައީ  . އެއީ  އާއި ބެޭހގޮތުން عيسى عليه الّسالمކިޔާމީހެކެވެ ކަމުގައި ުނވަަތ  الّلهކޮންމެވެސް ޖަދަލެއްުކރާށެވެ

ކޮްށ އެކަުމގެމައްަޗްށ  بـََيان) ކަުމގަިއ ثالث ثالثةކުކަމުަގއި (ގެ ަދރިކަލުންކަުމގަިއ ނުވަަތ ތިނަކުްނ ކުެރ އެކަ الّله

ـة قائمގެމައްޗަށް  َرُسوُل الّله صّلى الّله عليه وسّلم . އެމީހުން  ُحجَّ َرُسوُل الّله ކަމުގައި  الّلهއަކީ  عيسى عليه الّسالمކުރުމަށެވެ

ފައިވާ މީހުން ިދރުއްަވއި ބަލިމީހުންނަްށ މަރުވެ عيسى عليه الّسالمއަށް ދެންނެވީ  صّلى الّله عليه وسّلم

. އި ދެއްވައި މަށިން ދޫނީެގ ސޫރަ ހައްަދވަ خربގެ  َغْيبُ ބަލިފަސޭހަކޮށްދެއްަވއި  ފުމެެލއްވީމާ ދޫންޏަކަްށވާތީއެވެ

ްނ  قُْرآنއިޒުނަދެއްވައިގެްނ އެަކލޭެގފާނުން ކުރެްއވި ކަންތަްއ ތަކެއްކަްނ  الّله(ނަމަވެސް ެއހުރިާހކަމަކީ 

.) އަދި   الّلهއަކީ  عيسى عليه الّسالمއެގެންހުިރކަން އެގޭެނކަން ވިސްނާކަްށ މިމީހުންނަކަށް ނޭނގުނެވެ

. އަިދ  ގެދަރިކަލުންކަުމގައި އެީމހުން ދެންނެވީ ެއކަލޭގެފާނު ުދނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެީވ ބައްޕައަކާުނލައެވެ

.  ވިހޭތަންމަތީ އޮންނަަވއިގެން މީސްތަކުންނާ ވާހަކަފުޅު ގެ ދަރިންުކރެ އެަކކުވެސް އޭގެުކރިްނ  آدمދެްއެކވިކަމެވެ

 . . (ނަމަވެސް މިީމހުންގެ ސިުކނޑިތަކުގެ ހުރި ދޯހަޅިކަން ނިކަން ދެކޭެށވެ آدم عليه އެފަދައިން ވާހަކަ ނުަދއްކައެވެ

. އަދި  الّسالم ގެފަނަކީ މަޔަުކވެްސ  ىِستـَُّنا َحوّ އަކީ އެްއވެސް ބަފަަޔކު އަިދ މަޔަކުެވސް ނެިތ އުފެުދނު ބޭކަލެެކވެ

. މިއިްނ އެއްެވސް ފަރާތަކީ  އޭ ކިަޔއިގެން ެއއްވެސް ީމހަކު ާވަހަކ  الّلهނެތިދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޭބކަނބަލެކެވެ

. ެއގޮތުން ބަލާިއރު  .) أوىلއަށް ެއހެން ިކއުން މާ  آدم عليه الّسالمނުދައްކައެވެ  އެވެ

َعةގެ  َمجَعކުރެއްވި ަބއެއް ބަސްުފޅުތަކުގައި  وحى الّلهއެމީހުން ދެންނެވީ ކަމުގައި  ثَاِبت ثال ثهއީ  الّلهއަދި   ِصيـْ

. މިސާލަކަށް  وحىއިން  َنا - َخَلْقَنا - أْمَرنَا - فَـَعْلَناކުރައްވާފަިއވާތީއެވެ .  عبارةގެ  َمجَعމިފަދަ މިފަދަ  َقَصيـْ ން ވާތީޔޯލައެވެ
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. އެހެންވީިއރު އެީއ  َقَضْيتُ  -َخَلْقتُ  - أََمْرتُ  - فَـَعْلتُ އެކަލާނެގ އެކަނިނަމަ އޮތީީހ  عيسى عليه އާއި  الّلهމިހެންނެވެ

. ( مرميއާއި  الّسالم ًراއެވެ . )تعاىل الّله عن ذلك ُعُلوَّ اَكِبيـْ ންެގ  َعَرِىب ެއކަމަކު އެންމެ ހިތާަމހުރިކަމަީކ މިމީހުންނަށް  މިއެވެ

.  ِصيَغةެގ  مجعތެރިްނ ާވހަަކ ދައްކާިއުރ  عّزةންެގ ބޮޑެތި  عرىبަފެހ  ބަސްމޮށުންތެރިކަންވެްސ އެނގިފައިނެތްކަމެވެ

.)ދެންފަެހ މިމީހުންެގ މިބޭކާުރ  عامّ އިން ބޭނުންކުރުީމ  َرُسوُل الّله صّلى الّله ތަކުެގ ޖަވާުބ މާތްވެގެންާވ  حّجةކަމެކެވެ

ން ފުރިގެންވާފަަދ  ُحجَّةُ އާއި  حكمةމަކު ދެއްވީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ވިސްނޭފަދަ ލުއި އެހާމެ ފަސޭހަ އެކަ عليه وسّلم

. އެވާހަކަކޮޅުެގ  ِعَبارة : ترمجةއަކުންނެވެ  އަކީ

. އޭާނގެ ބައްޕަާއއި ވައްަތރުނުވާއެްއވެސް ަދރިއަުކ ނުވާަކްނ  حديثއެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް   ކުރެްއވިއެވެ

. (ެއހެންވީިއރު  . ެއގޮތް ެއނގެއެވެ آدم ވައްތަީރ  عيسى عليه الّسالمކަލޭމެނަށް ނޭނޭގހެއްޔެވެ؟ އެީމހުން ދެންނެވިެއވެ

.) عليه الّسالم . އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ަދރިންނާއެވެ އާއެވެ

. އަުހރެމެންެގ  حديثމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު އެ  އެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަްނ  َربّ ކުެރއްވިެއވެ

އަށް ފަނާވުން އަންނާނެކަންވެސް ކަލޭމެނަްށ  عيسى عليه الّسالمކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟ އަދި ހަމަކަަށވަރުން 

. އެގޮތްގޮްތ އަުހރެމެންނަށް އެ . ނޭނގޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ  ނގެއެވެ

. ހަމަކަަށވަުރން އަުހރެމެންެގ  حديثއެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ    قائمހުރިާހ ެއއްޗެްއ  ربّ ކުެރއްވިެއވެ

ދެއްވާކަން ކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަމުގަިއ  رِْزقކުރައްވާ ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާއިގެން ވޮޑިގެންވާކަމާއި އެތަެކއްޗަށް 

. އެ . ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންދެންނެިވއެވެ  ގޮްތ ައހުރެމެންނަށް ެއނގެއެވެ

. އަޅެފަހެ  حديثއެކަލޭގެފާނު   އަށް މިއިން އެއްވެސްކަމެްއ  عيسى عليه الّسالمކުރެއްިވއެވެ

 . . ނުެވއެވެ . ނޫނެެކވެ  މިލްކުވެގެންޭވހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

. ގަދަީކރިތިވަންަތ  حديثއެކަލޭގެފާުނ   އަްށ ިބމުގައިވިޔަްސ އަިދ އުޑުގަިއވިޔަްސ އެްއވެްސ  الّلهކުެރއްވިެއވެ

 . . އެގޮތް އެނގެއެވެ  އެއްޗެްއ ވަންހަނާެވގެން ނުާވކަން ކަލޭމެނަްށ ފަހެ ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

. އަޅެފަހެ  حديثއެކަލޭގެފާުނ   އެންގެިވ ެއއްޗެްއ ފިޔަަވިއ  الّلهއަށް  عيسى عليه الّسالمުކރެއްވިެއވެ

. މީގެ . ނޫނެެކވެ ތެރެއިން ެއއްވެްސ އެއްެޗއް އެަކލޭގެފާަނށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

 .  އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ
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. ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެންެގ  حديثއެކަލޭގެފާުނ   އެދިވޮޑިގެންނެވިފަދައަކުން މަންމާފުޅުެގ  َربُّ ކުރެއްިވއެވެ

.  ليه الّسالمعيسى عގައި  َرِحمُ  . ަކލޭމެނަށް ފަހެ އެގޮްތ އެނޭގހެއްެޔވެ؟ އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ ސޫރަުކރެއްިވއެވެ

 . . ެއގޮތް އެނގެއެވެ  އާއެކެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ައހުރެމެްނގެ  حديثއެކަލޭގެފާނު   ކާނާ ފަރީނުކުޅުއްވާކަމާއި އެއްވެްސ  َربُّ ކުރެްއވިއެވެ

ވެރިވެވޮޑިނުގަންނަވާކަން އެނގޭކަމުަގއި ކަލޭމެން ފަެހ  حدثވެސް ގޮތަކުން އެއްޗެއް ނުިހއްޕަވާކަމާއި އަދި އެއް

 . . އެގޮތްގޮްތ އަުހރެމެންނަށް އެނގެެއވެ  ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  حديثއެކަލޭގެފާނު   ގެ މަންމާފުޅު އެހެނިހެްނ  عيسى عليه الّسالمކުެރއްވިެއވެ

ނ ނޑުވިކަމާއި އަދި ެއހެނިހެްނ އަންހެނުންވެްސ ިވހާގޮަތްށ އަންހެނުންވެސް މާބަ ޑުވާގޮތަްށ އެަކލޭގެފާނާިއގެން މާބަ

) އެކަޭލގެފާނަށްވެްސ  ِغَذاءވިހެއިކަމާިއ ދެްނ ދެްނ އެހެނިހެްނ ކުދިންނަށްެވސް   ِغَذاءދެްއވޭގޮތަށް (ކާނާދެއްވޭގޮތަށް

 َحَدثޅުއްވިކަމާއި ަތކެތި ހިއްޕަވާކަާމއި އަދި ދެއްވިކަމާިއ ދެން ެއކަލޭގެފާުނ ބޮޑުފުޅުވީމާ ކާާނ ފަީރކު

ވެރިވެވަޑަިއގަންނަވާކަމާއި މިއެންެމހައި ކަންތައްތައް ދަންނަ ބަޔަކުކަމުގައި ަކލޭމެން ފަހެ ނުވޭހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ 

 . . އެކަންކަްނ ދަންނަމުއެވެ  ދެންނެވިއެވެ

. އެހެން އެކަންކަން ުހިރއިރު حديثއެކަލޭގެފާނު   ދެން ަކލޭމެން ތިޔަީހކުރާގޮތަްށވަީނ  ކުެރއްވިެއވެ

(.  ކޮންފަދައަކުން ހެްއޔެވެ؟ (ުނވާނެކަން ކަަށވަރެވެ

. އެީމހުންނަށްވެސް ހަަމރަނގަޅަށް ެއވިދާޅުީވ  َراِوىރިވާުކރެއްިވ  حديثދެންފަހެ  ވިދާޅުވިއެވެ

. ެއހެންނަމަވެްސ އެމީހުން އެކަޭލގެފާނަށް އީމާންނުވީ ހަަމ  ތެދުވާހަކަތަކެއްަކްނ އެނިގއްޖެއެވެ

. މިކަމާިއ ގުޅިގެްނ  تعاىلދެކޮޅުހަދަންވެގެންނެވެ . މިހިސާބަށް  الّله . މިއެވެ =  މިސޫރަްތ ބާވަިއލައްވަްނ ފެއްެޓވިއެވެ

. =  َقْصد ން تفسريގެ  َطربى  ކުރި ހިސާބު ނިމުނީއެވެ

ވަންތަކަން ނަފީކުރަްއާވ  إهلِيَّـةފިޔަވައި ެއހެން ުހިރހާ ފަރާތްތަކުން  الّلهމިހެންވެ މިސޫރަތް ފައްަޓވާފައިވަނީ 

.  ُحجَّة قائمވާ ވަންތަކަން ސާބިތުުކރައްވާަފއެެވ. އެއީ ެއމީހުންގެމަްއޗަށް إهلِيَّـةހަމައެކަނި އެަކލާނގެއަށް  ކުރެްއވުމަށެވެ

.  تفصيلއާިއ ބެހޭ ަބއެއް  عيسى عليه الّسالمއަދި   ވާހަަކވެސް ިމސޫރަތުގަިއ ބާވަިއލައްވާފަިއވެއެވެ
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ނޑު މިތާ މިވާހަކަކޮޅު ލިެޔލީ މިާހރަކަށް އައިްސ  ترمجةދެންފަހެ މިސޫރަތުެގ  ިލޔަން ފެށުމުގެުކރިން އަޅުގަ

ތަްއ  أُصولާމ މާތްވެފަިއ އެދީނުެގ  دينައށްވުެރ ްކރިސްޓިއަން  إسالم دينގެންާވ މިދިވެހިރާއްޖޭަގއިވެްސ މާތްވެ

 خربމާހަރުދަނާކަމަށް ދެކެ އެދީނާ ދިމާއަށް ތިމާމެން މިސްރާބުަޖހައިގެން އުޅޭ ކިތަންމެ ދިވެހިންނެްއ އުޅޭކަމަށް 

. އެހެންނަމަވެްސ ކްރިސްިޓއަން ދީންކަމުގައި އެީމހުން އެބުނާ  .  عقيدةގެ  دينލިބޭތީއެވެ އޮތްގޮތް ނިކަން ދެކޭށެވެ

.  عقيدةެގ ދަިރއަކަށް އަޅުކަންކުާރ  آدمއެއީ  އިން ދެމެުދ  َنَصارىގެ  َجنَْراىنއާިއ  َرُسوُل الّله صّلى الّله عليه وسّلمއެކެވެ

. އެއީ   عيسى عليه الّسالمދެކެވިފައިވާ ާވހަކަތަކުން އެދީނުގެ ދޯހަޅިކަމާއި ދެއުޅިެއއްނުާވކަން ރަނގަޅަށް އެނެގއެވެ

. އަދި ބައިްބލްއެެވ ކިޔަިއގެން މިާހުރ ކްރިސްިޓއަނުން ގެންގުޭޅ ކަރުދާސްަތަކކީ  دينގެންނެވި  عيسى عليه އެއްނޫނެވެ

. އެއީ  إجنيلއަށް ބާވައިލެްއވި  الّسالم  އެީމހުން އަމިްއލަ އަމިއްލައަށް  ބާާވތްލެއްވުނުފޮތްތަކުން އެްއވެސްނޫނެވެ

. ހަދަ ބަދަލުގެސްގެން ނޑެއްަކހަަލ އެްއޗެކެވެ  އިގެންއުޭޅ ތޮރާމައްސުނިގަ

. ހޭައރާށެވެ أختންނާިއ  أخދިވެހި   دينފިޔަވަިއ އަޅުކަން ެއހެން ަފރާތަކަށްުކާރގޮތަށް އޮންނަ  الّله !ންނޭވެ

. دين َمسَاوى އަކީ  إسالم އަށް ބާަވއިލެްއވި  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއެީއ މާތްެވގެންވާ  އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ ެއއްނޫނެވެ

ެގ އެީހގައި ދުނިޔޭެގ ކާފަރުްނ ކުރަމުންާދ މަސައްކަތެކެެވ.  شيطانއަށް މީހުން އުޅުނަނުދީ އޮޅުވާލަްނވެގެން  دين

.  َمائدة عيسى عليه ސޫރަތްނިމޭތާގައިވާ ހަތަރުފަސް އާޔަތަކަށް ބަަލއި ކިޔަިއލިމީހަކަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ

ގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ދައްކަވާޭނ ާވހަަކ އެތާނަގއި ވާނެއެެވ.  جوابުކރައްވާޭނ ސުާވލާިއ އެުސވާލުެގ  الّلهއަށް  الّسالم

. އޭގެުކރިްނ ސަލާމަތުެގ ބަނދަެރްއ  ميدانެގ  حمشرއެއީ  . ދެންުކރާެނ އެއްވެްސކަމެްއ ޯނންނަހިނދުގައެވެ ގަެއވެ

.  َجَهّنمَ ެއހެންނޫންނަމަ  !ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްުކރައްވާެށވެ  . َوالِعَباَد با لّلهއެވެ
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 މާނަ  ގެ  آل عمران ُسورة
 

  )200(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                آل ِعمرَان ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

  =  ީالّله(މިއަުކރުތަކުގެ މާަނވެސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ  (.  އެވެ        = އީ އެ الّله

. إله) حقّ އެކަލާނެގ މެނުީވ (އަޅުކަންެވވުން   ައކުނުާވ ކަލާނެގއެވެ        =  އަވަާހރަވުމެއްުނވާ ިދިރ

رُ ދެމިވޮޑިގެންވާ އަދި ުހރިހާ ތަކެީތގެ ކަންތައްތަްއ  . قائمކުރެއްވުމުަގއި  َتْدبِيـْ  ވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ   

      = .  އެކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެްއވިއެވެ    =  ّحق .   ގޮތުގައި

 . حالތެދުކުރާ  =     = .(ްއެފޮތުގެ ކުީރގެ ފޮތްތައ) ިއޭގެުކރީގަިއވާ ަތކެތ       

   =  إجنِْْيلއާއި  تـَْوَراةއަިދ .   އެކަލާނގެ ާބވައިެލްއވިއެވެ   = ) . ) قـُْرآنކުރިން   ގެކުރިން
    = .  މީސްތަކުންނަްށ ތެދުމަގެްއގޮތުން       =  فـُْرَقانއަދި އެަކލާނެގ  . ބާވަިއލެއްވިެއވެ

 ވަކިކުރާފޮތް) بَاِطلُ އާއި  حقّ (     = .  ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީ މީސްަތކުން     =  ގެ  الّله

. . َعَذابއެމީހުންނަށް ހުރީ ަގދަވެގެންވާ  =    އާޔަތްތަކަށް  އެވެ   =  ިީއ  الّلهއަދ

. ِعزَّة ) ކަލާނގެއެވެ   ވަންތަ (ގަދަފަދަވަންތަ   = .   ބަދަލުހިތްޕެވުމުގެެވރި   =  ްالّله ހަކަށަވަރުނ

   . تعاىل   = .  އެކަލާނގެއަށް ެއއްވެސް އެއްޗެއް، ވަންހަާނވެގެން ނުެވއެވެ     = 

.   ބިމުގައި       = .  އަދި އުޑުގަިއވިޔަސް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
)1(    الّلهމިއަކުރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ) . ފެށުނުތާގަިއ ُسوَرةُ الَبَقَرة) އެވެ

(.  މިޔާބެހޭކުޑަވާހަކަކޮޅެްއވާނެއެވެ

. ެއީއ  حقّ އެއީ އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން އެފަރާތަކަށް ެވވުން  الّله )2( ވެގެންނުވާ ކަލާނގެެއވެ

رُ ތަކުންެގ ކަންތައްތަްއ  خلقއަވަހާަރވުމެއްނުާވ ފަނާވުމެއްނުވާ ިދރިދެމިވޮޑިގެންާވ އަިދ އެންމެހައި   َتْدبِيـْ

.  قائمކުރެއްވުމާިއގެން   ވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

. ެއއީ ކީރިިތ  َرُسول الّله(އޭ  )4(،  )3( !) އެކަލާނެގއީ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ފޮްތ ބާވައިލެްއވި ކަލާނގެއެވެ އެވެ

. އެފޮތް އެަކލާނެގ ބާވަިއލައްވާަފއިވަީނ ހަަމ  قرآن . އަދި އެފޮުތގެ ކުރީަގއިާވ ފޮތްތައްވެްސ އެަބީހ  حقّ އެވެ ގޮުތގައެވެ

. އަދި މިފޮތުގެ ުކރިން މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގެއްގެ ގޮތުން  َمسَاِوى އާިއ  توراةފޮތްތައް ތެދުކުރާ ފޮތެއްގެގޮތުގައެވެ

. އަދި  إجنيل . (އެީއ ވެސް އެކަ فـُْرَقانަވކިކުރާ  بَاطلއާިއ  حقّ ވެސް އެކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވިއެވެ ލާނގެ ބާަވއިލެްއވިއެވެ

.)  بَاطلއާއި  حقّ ވަކިކޮށްދޭ ނުވަތަ ހުރިާހކަމެއްގެ  بَاطلއާއި  حقّ ) އާއިމެދު عليه الّسالم( عيسى ވަކިކޮށްދޭ މިފޮތެވެ

!) އެމީހުންނަްށ ހުީރ ހަމަ ގަދަވެގެްނވާ  الّلهއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ   ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ (ދަންނައެވެ

. އަދި  َعَذاب .  ِعزَّةއީ  الّلهއެވެ . އަދި ބަދަުލިހއްޕެވުމުގެ ވެރިަކލާނގެއެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ

. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ އުޑާއި ބިމުަގއިވިޔަްސ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ  )5(  ައށް ވަންހަނާެވގެންނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = .  އެކަލާނގެ   =  ްُصورއެކަލާނގެ ަކލޭމެނ . . / ސިފަކުރަްއވައެވެ  ކުރައްވަެއވެ  

     =  َُرِحم .  ތަކުގައި    = .   އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް     = 

. إله) حقّ އެކަލާނގެމެނުވީ އެހެންއެްއވެސް (  އަކުނުވެެއވެ       =  ީވަންތަ  حكمةވަންތަ  ِعزَّةއެއ

. . =   ކަލާނގެއެވެ  އެކަލާނގެެއވެ         = .  ކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް ފޮތް ބާވައިެލއްވީ
 = (. . (އެފޮުތގައިވެެއވެ  އޭަގއިވެެއވެ     =  ُުކރަްއާވ  تـَْفِصيلއާޔަތްަތކެްއ (އޮޅުންނުވާގޮތަްށ  ُحمَْكم

.  ِعَقابُ  - ثـََواب - وعيد - َوعد - َحَرام َحَاللއެއީ  –ކުރައްވާފައިާވ އާޔަތްތަެކއް  بـََيان   .މިފަދައާޔަތްތަކެވެ    

    =  ެއއީ ފޮތުެގ / . . أصلއެއީ ފޮތުެގ މަންމައެވެ   ެއވެ    =  ިُمَتَشاِبهއަދި އަނެއްބައ 

.) ހުންނަކޮށް . (ދެމާނައެއް ުކރެވިދާފަދަ އާޔަެތވެ  އާޔަތްެވއެވެ   = ެފަހެ އެބަޔަކު ދަންނަެއވ!   

   =  ިحقّ އެބަޔަކުެގ ހިތްތަކުަގއ .  تـََبعَ ފަހެ އެމީހުން  =  އާއި ުދރަށް ލެނބުންވާމީހުން

.   ވާނީވެސް) تـََبعَ  އަދި އެީމހުން(ވެއެވެ     =  ُمَتَشاِبهއޭގައިާވ .  އާޔަތްތަކާއި      = َنة  ِفتـْ

 . . ِشركއެދިގެން  އެދިގެން / ނުވަަތ އޮޅުވަްނ އެދިގެން    =  ެއ  َهوى نفسއަދި (އޭނާެގ ( އެޭދގޮތަށް

. َبَدلކޮށް  تَأويل  ކުރަން އެދިގެން      =  ެتَأويلއަދި އޭގ  .  ނޭނގެއެވެ  = الّله .  އަށް މެނުވީ
        =  ިން َعاملُِ ގައި ފުނަށް ފީނައިގެންާވމީހުން / ބޮޑެތި  علمއަދ.    = 

. އަުހރެމެން އެއަްށ ( ) އީމާންވެއްޖައީމު ُمَتَشاِبهއެބޭކަލުން ވިދާޅުެވއެވެ .އެ އާޔަތަށް  ވެ  =  / އެުހރިހާ ތަކެިތ

.    ހުރިާހ އާޔަތްވަނީ  =  حضرةގެ  َربّ އަހުރެމެންެގ .   ންނެވެ  = ިَوْعظُ އާއި  ِذكرއަދ 

.   ލިބިނުގަނެއެވެ       = .  ބުއްދިެވރިން މެނުވީ  =  ެއެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ!    

  = . ) ނުަލންބަވާނދޭވެ  !އަޅަމެންގެ ހިތްތައް (ތެދުމަާގއި ދުރަށް     =  އިބަރަސްކަލާނެގ

.އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު   ދެްއކެވުމަށްފަހު    =  .  އަިދ އަޅަމެނަށް ދެްއވާނދޭވެ       = 

. رمحةން  حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ   އެއް         =  ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނަިއްނ
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.  ދެއްވާ ކަލާނެގއެވެ  =  ެއެވެ َرّبއޭ އަޅަމެންގ!          =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.     އިބަރަސްކަލާނގެއީ މީސްތަކުން އެްއކުރަްއވާނޭ ކަލާނގެއެވެ  =  އެދުވަހާއިމެދު އެްއވެްސ

.   ޝައްކެއްނެތް ުދވަހަކަށް  = ) ްالّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ(         =  وعدއެަކލާނެގ 

. ( خالفއާއި  .)ވަ ވެވޮޑިނުގަންނަ  خالفވެވޮޑި ުނގަންނަވާނެއެވެ  އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ސިފަުކރައްވަީނ  –ކުރަްއވާީނ  ُصْوَرةތަުކގަިއ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުްނ ކަލޭމެން  َرِحمُ މައިންގެ  )6(

 . . އެީއ  إلهެވގެންާވ އެހެްނ އެްއވެސް  حقّ އެަކލާނެގ މެނުވީ  !އެވެ الّلهހަމަ އެަކލާނގެެއވެ ވަންަތ  عّزةއަކު ުނވެއެވެ
.  حكمة  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

. قرآن) ަކލޭގެފާނަްށ ފޮތް (ީކރިތި !رُسول الّله(އޭ  )7( . އެފޮުތަގިއ  الّله) ބާަވއިލެްއވީ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ އެވެ
. އަިދ އަނެއްބަިއ އާޔަތްަތކަކީ  ُحمَْكمُ  .  ُمَتَشاِبهُ އާޔަތްތައްވެއެވެ  އާަޔތެވެ

.  ُمَفسِّرއާއިމެދު  ُمرادއާއި ދެަކލިމަެގ  ُمتشابهއާ  حمكمިމވާ  ގައިމިތާ !ދަންނައެވެ  ންގެ ބަސް ތަފާތެވެ
: ُمَرادއޭގެތެރެއިްނ އެންމެ ރަނގަޅު  އާިއ މާނަ ރަނގަޅަށް ވިސްޭނ އަިދ  تـَْفسريއާަޔތަކީ އޭެގ  ُحمَْكمُ  އެއްކަމުަގއިވަނީ

ނޑައެޅޭ  ُمَرادދެމާނައެއް  .  َصرِيحކުރެވޭންނެތް ހަމައެކަނި އެއްމާނައެއް ކަ އާޔަތަކީ އޭގަިއ  ُمتشابهއާޔަތްތަކެވެ
.  ގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ الّلهދެމާނައެއް ކުރެވިދާފަދަ އޮޅުން ހުރި ހަމައެކަނި އޭގެ މާނަ  والّله ތެރޭގަިއވާ ާއޔަތްތަކެވެ

 . أعلم

. ގެއާޔަތްތައް އެއީ ފޮތު ُحمَْكمُ  !ދެންފަހެ ދަންނައެވެ . މަންމައެވެ ނެޑވެ . ފަހެ ތިމާމެންގެ  أصلމައިގަ އެވެ
ަފެހ  !އާއި ކުޅެން އެދޭމީހުން ދަންނައެވެ وحىއާއި ުދރަށް ލެނބުންވާމީހުން ތިާމއެދޭގޮތަަކށް  حقّ ހިތްތަކުގައި 

. އަިދ ނުބައި  ُمتشابهގައިވާ  قرآنވަނީ ެއ  تـََبعَ އެމީހުން  . އޮޅުާވާލ ވާވައްާދލަން އެިދގެންނެވެ  َفاِسُد تَْأِوْيلُ ާއޔަތާއެވެ
. އަިދ އޭެގ  تفسريކޮށް  . އަދި  الّلهހަމައެކަނި  مرادއާިއ  تفسريކުރަންެވގެންނެވެ  علمއަށްމެނުވީ އެނގިގެްނ ނުވެއެވެ

ެގ  الّلهތަކެއްޗަްށ ( ُمتشابهއަުހރެމެން ިމވަނީ ެއ  ވެްސ ވިާދޅުވާނީން َعاملُِ އިބައިފައިާވ ސާބިުތ ބޮޑެިތ ގައި އަޑިޔަށް ފަ 
. އެހުރިހާ ަތކެއްޗަީކ އަުހރެމެންގެ  ُمراد ) އީމާންވެގެންނެވެ . އަދި ޯބ  حضرةގެ  َربّ ގެމަތީން . މިއެވެ ންވާ ތަކެއްޗެވެ

.  َنِصيحةއާިއ  َوْعظُ ރަނގަޅު ބުއްދިެވރިންމެނުވީ   ލިބިުނގަންނާނެެއވެ

އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެންނަްށ  !އެވެ َربّ ) ޭއ އަޅަމެންެގ !ގައި ފުނަްށ ފޭބިމީހުން ދަންނަަވއެވެ علم(  )8(
) ނުލަންބަވާ  حضرةއަދި އިަބރަސްކަލާނެގ  !ވެނދޭތެދުމަގު ދްެއކެވުމަށްފަހު އަޅަމެންގެ ހިތްތަްއ (ތެދުމަގާއި ުދަރށް

! ެދއް توفيق(ތެދުމަގުަގއި ތިބުމުެގ  !އެްއ ދެްއވާނދޭވެ َرْمحَةން އަޅަމެންނަށް  ހަަމކަށަވަރުްނ ވާނދޭވެ
 .  އިބަރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިްނ ދެއްވުންތަްއ ދެއްާވ ކަލާނެގއެވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެއީ ެއދުވަހާއި ދޭެތރޭ ެއއްވެްސ ޝައްކެއްނެްތ  !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )9(
. ހަމަކަށަަވރުން ދުވަހަ . އެއީ ިޤޔާމަތްދުވަހެވެ ކަށް އެންެމހައި މީސްތަކުްނ އެްއކުރަްއވާނޭ ަކލާނގެއެވެ

. خالفއާިއ  وعدއިބަރަސްކަލާނގެ   ވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .   ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަުރވެއްެޖ މީސްަތކުން    =  އެމީހުްނގެ ކިބައިްނ

(. . (އެމީހުންނަށް ފުއްދަިއ ނުދޭނެއެވެ . =  ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ   އެމީހުންގެ މުދާ    =  އަިދ

.    އެމީހުންެގ ދަރިންވިޔަސް  = حضرةގެ  الّله  / . . الّلهން އެއްވެސްކަމެއް  ެގ ކޯފާއިްނ އެްއވެސްކަމެއް
     = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެއީ   އަދި ކަ   = .    ނަަރކައިެގ ދަރެވެ

   =  ُآلެގ  ِفْرَعْون  . . / އެމީހުންެގ އާަދއެވެ އަިދ އެމީހުންެގ  =    ންގެގޮތެވެ

.   ކުރީގެމީހުންނާއި    = .  އެމީހުން ތިމަންަރްސކަލާނގެ ާއޔަތަތްށް ދޮގުުކރީއެވެ     = 

. الّلهފަހެ   އެމީހުން ހިތްޕެވިއެވެ  = .  އެމީހުްނގެ ފާފައިގެސަބަބުން  =  ިالّلهއަދ .   އީ

     = ُعُقوبَة .   ގަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ      =  ކާފަުރީވ !އެވެ َرُسول الّله(ޭއ (

.  މީސްތަކުންނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    = .  ނިކަންހުެރ ކަލޭމެްނ ބަިލވާނެއެވެ   = 

.އް އަދި ކަލޭމެން އެްއކުރެ  ވޭނެއެވެ    = .   ނަރަަކއަށް    =  އެއީ ނުބައިވެގެްނާވ

. . /  َعالَمةނަށް ންހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެ =     ތަންމައްޗެކެވެ . عربةއެއްވެއެވެ  އެއްވެެއވެ  

       =  مجاعةބައްދަލުިވ ެދ . . / ދެލަޝްަކރުަގއި  ަގއި     =  ހަނުގރާމަކުާރ އަީކ  مجاعةއެްއ

.  ބައެކެވެ      = الّله .  ގެ މަގުަގއި    =  مجاعةއަނެްއ .  ައކީ ކާަފުރ ބައެކެވެ
   = .  އެމީހުން އެބަހީ ކާފަރުން އަެނއްބައިމީހުން ދެެކއެވެ  =  .  އެމީހުންގެ ދެގުނައަށް

    =  ްލޮލަށ.  ފެންނަ ފެނުމަށް     =  ިގެ ސަބަބުްނ  نصرއެކަލާނެގ  الّلهއަދ

.   ގަދަކޮށްދެއްވަެއވެ  = . . / ނުވަަތ މީހަކު   އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާބަޔަކު   = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަުމގައިެވއެވެ  = ެَرةންާވ ކަނޑަެއޅިގ   .ِعبـْ       = .  ލޯތަކުެގވެރިންނަށް
.) عربة حاصلބަލާ  حقيقة(ކަންކަމުގެ    ކުރާ ބަޔަކަށް  = .  މީސްތަކުންނަށް ޒީނަތްތެރިކުރެވިއްޖެއެވެ

   = نفس .   އެދޭ ކަންތައްަތކުެގ ލޯބި     = .  އަންހެންނާިއ ދަރިންެގ ތެެރއިން
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       = .   ގިަނކުރެޭވ ގިނަމުަދލުެގ ތެރެއިންާނއި ބަިއވަރުމުދާ    =  ރަނާިއ

.  ރިހީގެެތރެއިން       = . ) ާކންދީ ފަލަކޮްށ ތައްާޔރުކޮށްފައިާވ އަހާއި  (ހަނުގރާމައަށް    

. (ގެރިބަކަރި  نـََعمއަދި  = ) مجلސޫތްޕާއި    = . ނޑާއި ނޑުވެރިކަންކުރާ    ދަ އެީއ  =  އަދި ދަ

.އެ  ތަކެއްޗަކީ          =  ެދުނިޔޭގެ  حياةދުނިޔޭގ / . ަގއި ބޭނުންކުެރޭވ  حياةގެ ތަކެއްެޗވެ

.  ތަކެއްޗެވެ    =  ިحضرة އެކަލާނގެ !އާއިމެދު ދަންނަެއވެ  ّهللا އަދ .   ގައިެވއެވެ     

 = .    އެނބުިރގޮސްތިބޭނޭ ރަނގަޅުތަން

   މާނަ  ِإْجَماِلى 
ހަމަކަށަވަރުްނ ކާަފރުވެއްެޖ މީސްތަކުންނަްށ އެމީހުންެގ މުދަލުންވިޔަްސ އަިދ އެމީހުންެގ ަދރިްނެގ  )10(

. އަިދ  حضرةެގ  الّلهފަރާތުންވިޔަްސ  ްނ އަންަނ ެއއްވެްސ ުނރައްކަަލކުން ކަމެްއ ފުއްދައެްއ ނުދޭނެެއވެ
 . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ ނަަރކައިެގ ދަރެވެ  ކަ

)11(   ( . އެމީހުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  آلގެ  فرعون(އެމީހުން . އެމީހުްނގެ އާދައެވެ ންނާ ހަމައެއްގޮެތވެ
. ދެންފަެހ އެީމހުންެގ ފާފަތަކުެގ ސަބަބުން  . އެމީހުްނ  الّله تعاىلއާޔަތްތައް ޮދގުކުީރއެވެ އެމީހުން ހިއްޕެީވއެވެ

. އަިދ  . ގަދަފަދަވެގެން  عقوبةއީ  الّلهހަލާކުުކރެއްިވއެވެ  ވާ ަކލާނެގއެވެ

ިނކަންހުެރ ކަލޭމެްނ  !) ކާފަރުީވ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ َرسول الّله(އޭ   )12(
. އަިދ ނަރަކައަްށ ޖަމާކުރެ . އް ދެރަކުރެވޭެނއެވެ . އެއީ ުނބައިވެގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ  ވޭނެއެވެ

) ބައްދަުލކުރި ދެ  َمْيَدانُ ހަމަކަށަވަރުން (ހަނގުރާމަިއގެ  )13( ނަށް ރަނގަުޅ ންގެ ކަންތަކުގައި ކަލޭމެ َلْشَكرُ ގައި
 . . އެްއ  عربةދަލީލެްއ ވާެނއެވެ . އަނެއް  َلْشَكرގެަމގުގަިއ ހަނުގރާމަކުާރ  الّلهއަީކ  َلْشَكرއެްއވެއެވެ  ލަޝްކަރު  އެކެވެ

. އެމީހުންނަށް މިމީހުްނ ފެނުނީ ނުވަތަ މިމީހުން َلْشَكرއެއީ ކާަފރު  ނަށް އެީމހުން ފެނުނީ ލޮލަްށ ފެންަނ އެެކވެ
. (އެއީ  . حكمةގެ  الّلهފެނުމަށް ދެބައިގިނަކަމަށެވެ ންނަށް ހިތްވަރުދެއްވުމަށާއި ކާފަުރްނ  مؤمنފުޅެކެވެ

.) އަދި  ގެ ސަބަބުްނ  نصرއެކަލާނގެ އެދިވޮިޑގަންނަވާ އަޅަކަށް ެއކަލާނގެ  الّله تعاىلބިރުގެންނެވުމަށެވެ
.  ުކރާ  حاصل عربةއިކަންކަމަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަ –ހަމަކަށަަވރުންވެްސ ލޯަތކުގެެވރިންނަށް  ގަދަކަންދެއްވައެވެ

.  عربةބަޔަކަށް ބޮޑުވެގެންާވ   އެއްކަުމގައިެވއެވެ

. އަންހެނުންނާިއ ދަރިންާނިއ  نفسމީސްތަކުންނަށް ތިމާމެންގެ  )14( އެދޭ ކަންކަމަށް ލޯބިޖެްއސެވިގެންވެެއވެ
 نـََعمْ ގިނަުކރެޭވ ގިނަމުދާތަކާިއ ހަނގުރާމަައށްޓަކައި ކާންީދ ފަލަކޮްށ ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ އަހާިއ ރަނާއި ރިީހގެތެރެއިްނ 

. އެީއ  َمجَلސޫތްޕާއި އެބަީހ ގެރިަބކަރި  ނޑުފަނގާއި މިތަކެތީެގ ވައްަތރުތަކުގެތެެރއިންނެވެ ގެ ބާވަތްތަާކއި އަިދ ދަ
. ައދި ގޮސްތިބުން ރަނގަޅުވެގެންވާ ރީތި ތަންވަީނ  حياةހައްތާވެސް ދުނިޭޔގެ  ެގ  الّلهގަިއ ބޭނުންކޮށްލެޭވ ތަކެއްެޗވެ

. حضرة  ގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ްތިމަންކަލޭގެަފނު ކަލޭމެންނަށ !  ދެއްވަންހެްއޔެވެ؟ خربކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   

  = .  އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު ހެޮޔއެއްޗެްއގެ    = تـَْقوى .    ވެރިވީ މީސްތަކުންނަށް

. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ   ަގއި  ީއެއ . . / ސުަވރުގެތަެކވެ  ބަީގޗާ ަތކެކެވެ        އެތަންތާނެގ

.  ދަށުން ހިނަގހިނގައިހުންނަ   .  އާރުތައް     .   އެމީހުްނ އެތަންތާަގިއ ދެމިތިބޭ

    ިطاهرއަދ .  އަނބީންތަކާއި       =  ިحضرةެގ  الّلهއަދ .    ން ުރއްސެވުމާއި

. الّلهއަދި =   ބައްލަވާވޮޑިގެންެވއެވެ      = ްއަޅުތަުކންނަށ.  = / . އެއީ ބުނާމީހުންނެވެ

. ! َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  =  ދަންނަވާ މީހުންނެވެ  އެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެްނ

.  އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ        = !  ފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ   

    =  ެَعَذابއަދި ނަރަކަިއގ !   ން އަޅަމެން ސަލާމަތްުކރައްވާނދޭވެ   =  ެވެރިންނަީކ)  تقوى(އ

(...... . (އުނދަުގލާިއ ހަނުގރާމައިަގއި  ކެތްތެރީންނެވެ   =  ިعملއަިދ އެީއ (ބަާހއ ( ަގއި

.  ތެދުވެރިންނެވެ    = .   އަިދ އެީއ ކިޔަމަންެތރިންނެވެ    =  (ހެޔޮގޮުތގަިއ) ީއަިދ ެއއ

.  މުދާހޭދަކުރާމީހުންނެވެ      = .  އަދި އެީއ ާފފަފުއްސެވުމަށް އެދޭީމހުންނެވެ     = 

. . / ހާރުދަުމެގ ވަގުތު    ދަންވަުރ ވަގުތު  = الّله .  ހެކިވެވޮޑިގެންފިެއވެ        = 

.އަކު  إلهެއހެންއެއްވެްސ  حقّ ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެމެނުވީ   ނުވާކަމަށް     =  އަިދ

(.  މަލާއިކަތްބޭކަލުްނވެްސ (ހެކިެވވަޑައިގެންފިެއވެ     =  علمއަިދ .  ެވރިންނާއި       =  َُعْدل 

. قائمުކރެއްވުންމަީތ  َقائمވެރިކަްނ    ވެވޮިޑގެންވާ     = ) إله) حقّ އެަކލާނެގ މެނުީވ .  އަުކ ނުެވއެވެ
        =  ީحكمةވަންތަ  ِعزَّةއެއ .     ވަންތަ ކަާލނގެއެވެ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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. حضرةގެ  الّله  ގަިއ ދީނަކީ   = دين( إسالم.  ) އެވެ    =  إخالفއަިދ  / . ނުވެއެވެ

.    ދެބަސްނުވެއެވެ    = ) . .) نصارىންނާިއ  يهودىފޮތް ެދއްވުުނމީހުން    އިން  

        =  ްއެބަީހ  علمއެމީހުންެގގާތަށ) .  حقّ ާއއިމެދު ރަނގަޅު  عيسى عليه الّسالمއައުމަށްފަހުގަިއ ެމނުވީ

.ގޮތް   އެނގުމަށްފަުހގައިމެނުވީ    = .   އެމީހުންގެެމދުގައިވާ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްެގ ސަބަބުން   

     =  ިއެމީހުންެގ  الّلهއަދ !  جزاءހިސާބުކުރައްވާ  الّلهތައް  عملގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާމީހުން (ދަްނނައެވެ

(.  ދެއްވާނެތެވެ     ްالّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ .   އީ    =  ހިސާބުބެއްލެވުްނ

.  އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)15(  ! ގަިއ އެތަެކއްޗަށްުވރެްނ  حضرةެގ  َربّ ވެިރީވ މީސްތަކުންނަށް އެީމުހންގެ  تقوىކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ

ކަލޭމެނަްށ އަުހރެން ދެއްވަންހެއްެޔވެ؟ އެތަންތާނގެ ދަށުްނ އާރުަތއް ެދޭމ  خربމާރަނގަޅު ހެޔޮަތކެތި ުހރިކަމުެގ 
. އަިދ  . އެތަންތާގަިއ އެމީހުްނ ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ . ސުވަުރގެތަކެވެ ެގ  الّلهވެގެންާވ އަނބީންނާިއ އަދި  طَاهرބަގީޗާތަކެވެ

. އަިދ  . އެަބހީ  الّلهރުހިވޮޑިގަތުމެވެ ވެރި އަޅުންެގ  تقوىއެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާއިގެން ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ
 .  ކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ބައްަލވައެވެ

. (އެމީހުްނ  َربّ ވެރިންނަކީ އެމީހުންެގ  تقوىއެބަހީ އެ  –އެމީހުންނަކީ  )16( އަށް ދަންނަވާ މީހުންނެވެ
.) ޭއ އަޅަމެންގެ ދަން . ފަެހ އަޅަމެނަށް އަޅަމެންެގ  َربّ ނަވައެވެ ! ހަމަކަަށވަރުްނ އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުެއވެ އެވެ

. އަދި ަނރަކަިއގެ  .  َعَذابފާފަތައް ފުއްސަވާދެްއވާނދޭވެ  ން އަަޅމެން ސަލާމަތް ުކރައްވާނދޭނެވެ

) ކެތްެތރިވާ  )17( . އަިދ އެީއ  އެމީހުންނަކީ (އުނދަގޫތަކާިއ ދަތިތަކަށް . އަިދ އެީއ ތެުދވެރިންނެވެ މީހުންެނވެ
. އަިދ އެީއ ދަންަވރުެގ ަވގުތު ފާަފ ފުއްެސވުމަްށ  . އަިދ ެއީއ ހެޔޮގޮުތގަިއ ހޭދަުކރާމީހުންެނވެ ކިޔަމަންތެރިންނެވެ

.  އެދި ދަންނަވާ މީހުންެނވެ

) ެއހެން އެްއވެސް  حقّ މެނުވީ (އަޅުކަންވެވުން  الّله )18( .  الّلهނުވާކަމަށް އަކު إلهވެގެންވާ ހެކިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ
 قائمކުރުންމަތީ  قائمވެރިކަން  عدلވެރިން ހެކިެވވަޑައިގެންފިެއެވ. އެކަލާނގެއީ  علمއަދި މަލާއިކަތްބޭަކލުންނާއި 

. އެަކލާނެގ މެނުީވ  . އެަކލާނގެީއ  إلهވެގެްނވާ އެހެން އެއްވެްސ  حقّ ވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ  ةعزّ އަުކ ނުވެެއވެ
 ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ  حكمةވަންތަ 

)  قبولގަިއ ( حضرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  )19( . އަިދ  اإلسالمއަީކ  دينކުރެްއވެނިވި . އިސްލާމްދީނެވެ  عيسىއެވެ
 يهودىއިންނާއި  نصارى -އެނގުމަށްފަުހގަިއމެނުވީ ފޮތްދެއްވުނު މީހުްނ  مْعُلوماتރަނގަޅު  حقّ ) އާއިމެުދ عليه الّسالم(

. (އެބަީހ އެމީހުްނ ދެބަސްވެ  إختالف -ން   حقّ ީވ ހަމަރަނގަޅަށް  إختالفވެ ދެބަްސވީކަމުގަިއ ނުވެެއވެ
. އަިދ  .) އެީއ އެމީހުންގެމެދުަގއިވާ ެދކޮޅުވެރިކަެމއްގެ ސަބަބުންނެވެ  دليل -ގެ ާއޔަތްތަކަށް  الّلهއެނގުމަށްފަހުގަެއވެ

! އެމީުހންގެ  –ތަކަށް  حّجةތަކާއި  ހިސާބުުކރައްވަިއ ޖަޒާދެއްވާ  الّلهތައް  عملކާފަރުވެއްޖެީމހުން (ދަންނައެވެ
.) ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން  . الّلهހުއްޓެވެ  ީއ ހިސާބުބެްއލެވުން އަވަްސވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ޭعيسى عليه الّسالمއިން  َنَصارىގެ  جنران(އެބަީހ  –) އެމީހުން !އެވެ َرسزل الّله(އ  ( އާއިމެދު

. قائم ُحّجةކޮށް  جدلކަލޭގެފާނާިއ   ުކރަން މަސަްއކަތްކުރަްނޏާ  = ެފަހެ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!   

    =  އެބަހީ އަހުރެްނ  الّلهައހުރެްނގެ މޫުނ) . .) الّلهއަްށ ކިޔަމަންކޮށްފީމެވެ  އަްށ ިކޔަމަންތެރިވެއްަޖއީމެވެ
     =  ާالّلهވީމީހުންވެސް ( تـََبعَ އަދި އަހުރެންނ (.  އަްށ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެެއވެ  =  އަދި ކަލޭގެފާުނ

 !ވިދާޅުވާށެވެ       = ) ްއިންނަށް) َنَصارىންނާ  يهودىފޮތް ދެވުނުމީހުންނަށ     =  އަިދ

 ންނަށާއި) مشركންގެ  َعَرِىب ންނަށާއި ( أمِّىُّ     =  ެވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ؟  إسالمކަލޭމެން ފަހ

 )؟(ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ      =  ްކިޔަމަންވިފަހެ އެމީހުނ ( .(އެގޮތަށް   އްޔާ   =  ެފަހ

.  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށް ތެދުމަގުލިބިއްޖެެއވެ    =  އަދި އެމީހުން އެނުބިރ

.  ފުރަގަސްދިފިއްޔާވެސް           =  ވެގެންވަީނ  َواِجبُ ފަެހ ަހމަކަށަވަރުްނ ކަލޭގެފާނުްނގެމައްޗަްށ

.   އިއްވައިދިނުމެވެ   =  ިالّلهއަދ .  ބަްއލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ     =  ކިޔަމަންާވ) . އަޅުތަކުންނަށް

(.    އަޅުންނަށާއި ނުކިޔަމަންތެރިވާ އަޅުންނަށް  = .ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުވާމީސްތަކުްނ 

     الّله .  ގެ އާޔަތްތަކަށް      =  قَـْتلُ ައދި ނަބީބޭކަލުްނ .  ކޮްށ / މަރާ   = 

. َحقّ އެއްވެސް   އަކާއި ނުލައި   ިقَـْتلُ އަދ .   ކޮށް / މަރާހަދާ   =  އަމުރުކޮށްަހާދ

.  މީސްތަކުން    ވެރިވުމަށް. َعْدل     = .  މީސްތަކުންގެތެރެއިން   =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

)އެމީހުންނަށް   !ދެްއވާށެވެ خرب (އުާފވެރި     =  َعَذابވޭންދެނިިވ .  އެއްުހރިކަމުގެ    

 .ީއެމީހުންނަކ       =  ޮبَاِطلތައް  عملއެމީހުންގެ ެހޔ .  ވެގެންވާ ބައެކެވެ      
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  =  آخرةދުނިޔެއާިއ .  ގަިއ ވެސް   = .   އަިދ އެމީހުންނަކަްށ ނުެވއެވެ   

. َنْصرُ އެްއވެސް  =  ވެރިައކު    =  / ެދކެވަޑައި ުނގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ަކލޭގެފާނު ނުބަްއލަވަމުތޯއެވެ؟    

    = ެއްމިންވަރެްއ ދ.  ވުުނ މީހުންނަށް       = ) / . ) توراةފޮތުން  ން   

       = حكمގައިވާގޮތަށް  توراةގެފޮތެއް ކަމުަގއިާވ  الّلهގެފޮތަށް އެމީހުންނަށްޮގވޭ (އެބަހީ  الّله (.  ުކރުމަށް
    =  حكمއެމީހުންގެމެދުގަިއ .  ުކރުމަށް       =  مجاعةދެްނ އެމީހުންުކެރ އެްއ 

.  އެއްގެބަޔަުކ އެނބުިރ ފުރަަގސްދެއެވެ      =  ާحالއެމީހުން ނުިކޔަމަންތެރިެވގެންވ.  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 عيسى عليه الّسالمއިންގެމީހުްނ  نصارىދައްކަްނޏާ (އެަބހީ ެއ  ُحجَّةކޮްށ  جدلފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ  )20(

) ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުާވށެވެ جدلއާއިމެދު  ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުުޅ  !ކުރަންޏާ
. އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނު  الّله . އަދި ތިމަންކަލޭގެފާަންށ އެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައީމު الّلهއަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްފީމެވެ ވެ
.) އަދި ފޮތްދެ الّلهވީ މީސްތަކުންވެްސ ( تبع ންނާިއ  يهودىއެބަީހ  ވުުނ މީހުންނަށް އްއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެއްޖެެއވެ

ކަލޭެމްނ  !ންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ عرب ُمشركންނަށް އެބަހީ  أمِّىއިންނަށާއި އަދި  نصارى
އިސްލާމްވެއްޖައީުމހެއްޔެވެ؟ ކިޔަމަންތެރިެވއްޖައީމުހެްއޔެވެ؟ ދެންފަހެ އެމީހުން ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެއްޔާ ަފެހ 

. އަދި އެީމުހން ކިޔަމަންތެރިނުވެ އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔވެްސ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުީނހެވެ
.) ަކލޭގެފާނުްނގެމައްޗަށް ވާޖިބުާވކަން ކަށަަވރީ  ަކން  َرسول(ކަލޭގެފާނުންގެމައްަޗކަށް މަލާމާތެއްނެތެވެ

. އަދި އަޅުތަކުންނާއިމެދު  . އެބަހީ  الّلهއިއްވައިދިނުމެވެ ންތެރިިވ ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނާއި ނުިކޔަމަދެކެވޮޑިގެންވެެއވެ
.  އަޅުން  އެކަލާނެގ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ

އަކާއިނުަލއި އެމީހުްނ  حقّ ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާ މީސްތަކުން އަދި އެއްވެސް  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )21(
ކޮްށ ހަދާމީުހްނ  قتلއަމުރުުކރާމީހުންވެްސ  ވެރިވުމަށް  َعْدلُ ކޮްށ އަދި މީސްތަކުްނގެ ެތރެއިްނ  قتلނަބީބޭކަލުން 
 !ކަޭލެގފާނު އެމީހުންނަްށ ދެއްވާށެވެ خرب އުފާެވރިއެްއހުރިކަުމގެ  َعَذاب) ފަެހ އެމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި !(ދަންނައެވެ

. ދުނިޔެއާިއ  بَاطلތަްއ  عملއެމީހުން ެއއީ އެމީހުންެގ ހެޮޔ  )22( . އަިދ  آخرةވެގެްނާވ ބައެކެވެ ގައެވެ
.  نصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް   ެވރިއަުކ ނުވެެއވެ

.އްން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ދެ توراة )23( (އެމީހުްނގެ ކަންތަްއ  ؟ވުނުމީހުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ނުބައްލަވަމުތޯެއވެ
 حكمގައިވާގޮތަްށ އެމީހުންގެމެދުަގއި  توراةބާަވއިލެްއވި ފޮެތއްކަމުގައިާވ  الّله) ؟ހުރިގޮްތ ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ 

.  ކުރުމަށް އެމީހުންނަްށ ގޮވުނީާމ ދެން އެމީހުންުކރެ ބަަޔކުމީހުްނ ފުރަގަސްީދ އެނބުިރ ދަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 = (.  އެގޮތަީކ (އެބަީހ އެމީހުން ުފރަގަސްދެނީ    =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ ބުނިކަމުގައިވުުމެގ

 .  ސަބަބުންނެވެ      =  އަހުރެމެްނ ނަރަަކއިގަިއ / . އަުހރެމެންގަިއ ައލިފާން ނުބީހޭނެެއވެ

.   ނުތިބޭނެއެވެ     = عدد . ) ދުވަސްކޮޅަކުމެނުވީ  ވެގެންވާ (މަދު      =  އަިދ

. دينއެމީހުން އެމީހުންގެ   ގައި ހެއްލުންެތރި ކުުރވައިފިެއވެ        =  އެމީހުްނ

.  ދޮގުހެދިކަމުގަިއވީކަންތައްތައް         =  ިފއްާޔ  ުކރައްަވއި جمعތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ

    ؟ފަހެ ވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ   = .  އެދުވަހާއިމެުދ އެއްެވސް ޝަްއކެއްނެތް ުދވަހަކަށް
       =  ެنفسއަިދ ކޮންމ .  އަކަްށ ފުރިހަަމކޮށްދެވޭ    =  އެްއ ހޯދައިަގްތ  نفسެއ

.  އެއްޗެއް      = .  އަދި އެމީހުންނަްށ އަނިޔާ ނުވެވޭނެެއވެ    =  ކަލޭގެފާުނ

. الّلهއޭ މަތިވެިރ  !ދަންނަވާށެވެ  އެވެ     =  ިآخرة(ދުނިޔެއާއ . ) ހުރިހާތަކެތީގެ ވެރިާޔއެވެ  ގެ  

   = ަމުއިބަރަސްަކލާނގެ ަތކެއްޗާިއ އަދި ވެރިކަްނ ދެއްވ.   އެވެ  =  އިބަރަްސކަލާނެގ

.  އެދިވޮޑިގެންވާ އަޅަކަށް      = .  އަދި އިަބަރސްކަލާނގެ ަތކެއްޗާިއ ެވރިކަން ިނގުޅައިލައްވަުމއެވެ
     .  އިބަރަސްކަލާގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި ަފރާތަކުން       =  އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ

. ِعزَّةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު   ތެިރކުރަްއވަމުއެވެ      =  ިއިބަރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާއަަޅުކ އަދ

.   ދެރަކުރަްއވާ ނިކަމެތިކުަރއްވަމުއެވެ   = .  އެންމެހައި ހެޮޔވަނީ ހަމަ އިބަރަްސކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވެ
  = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނގެ      = .  =   ކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށް

.   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ   = . ނޑުވައްދަވަުމއެވެ  އިބަރަސްކަލާނގެ ރޭގަ    

.  ދުވާލުގެތެެރއަށް     = .  އަދި އިބަަރސްކަލާނެގ ދުވާުލވައްދަވަމުެއވެ     = 
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. ނޑުގެތެރެއަށް   ރޭގަ        = .   އަިދ އިަބރަސްކަާލނގެ ދިރޭތަކެިތ ނެުރއްވަމުއެވެ    = 

.  މަރުވެފައިވާ ތަކެީތގެތެރެއިން        = .  އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ މަރުވެަފއިވާތަކެތި ނެުރއްވަމުއެވެ
    =  .  ދިރޭތަކެތީގެ ެތރެއިން   = .   އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ރިޒުގުދެްއވަމުއެވެ  = 

.  އިބަރަސްކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ ަފރާތަކަށް     = .  ހިސާބަާކއިނުލަިއ / ިހސާބެއްނެތި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުެރވިގެންާވ ދާިދ މަދުދުވަސްކޮޅަުކ  عددހަމަކަށަވަރުްނ "އެގޮތަށް އެމީހުްނ ފުރަގަސްދީަފއި އެދަނީ،  )24(

. .މެނުވީ އަުހރެމެން ަނރަކައިާގ ނުތިބޭނެއެވެ (އެމީހުްނ ބުނާގޮތުގަިއ ެއީއ  " މިޢަޤީާދ އެީމހުްނގެތެރޭަގއިވާތީެއވެ

. . ެއއީ އެމީހުން ޅަެގރިޔަްށ އަޅުކަންުކރި މިންވަރުކަމަށެވެ އަދި އެީމހުން ޮދގުތަްއ ހެދުމުެގ  )ސާޅީސްދުވަހެވެ

.  دينސަބަބުން އެމީހުންެގ  . އެދޮގުތަްއ އެމީހުްނ ހެްއލުންތެރިުކރުވައިފިެއވެ  ގައި އެީމހުން ެހއްލުންތެިރވެއްޖެއެވެ

ދުވަހާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ދުވަހަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ަޖމާކުރައްވައި އަދި ކޮްނެމ ފަހެ އެ )25(

އެްއ ކުރިކަަމކަށް ފުިރހަމަ ޖަޒާދެއްިވްއޖެއްޔާ ދެންވާީނ ކިހިނަކުްނހެއްޔެވެ؟ އަިދ އެދުަވހުްނ  نفسއަކަށް އެ  نفس

. ެއއްއެމީހުންނަށް އަނިޔާ  ނުވެވޭނެެއވެ

ޭއ  !އެވެ الّله) އޭ މަިތވެިރ މާްތ !އަްށ ަދންނަވާށެވެ الّله( !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ   )26(

އިަބރަްސކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އިބަަރސްކަލާނެގ !ގެ ހުިރހާތަކެތީެގ ވެިރރަސްަކލާކޮ آخرةދުނިޔެއާއި 

. (އެއީ މުދެއްވަ ُمْلكُ  .ކަން ނުވަ َنىبއެވެ .ތަ ވެިރކަން ުނވަތަ މުދާ ނުވަތަ ގަދަކަން ..) އަދި ދެއްވަމުެއވެ

. އަިދ އިަބރަސްކަލާނެގ މުނަންަގވާ ނިގުޅަިއގަންނަވަ ُمْلكُ އިބަރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާަފރާތަކުްނ  އެވެ

. އަދި ިއބަރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަ ِعزَّةއެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަުކ  ުކ ދެަރކުރަްއާވ ތެރިުކރައްވަެއވެ

. ހަމަކަށަަވުރްނ ވަމުނިކަމެތިކުރައް . ުހރިާހ ހެޔޮކަމެްއވަނީ ިއބަރަސްކަލާނެގ އަތްޕުޅުގަެއވެ ެއވެ

 .  ކޮންމެއެއްޗެއްގެަމއްޗަށް އަިދ ކޮންމެކަމެއްގެަމއްޗަށް އިބަރަސްަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑެިގންވެެއވެ

ނޑު )27( ނޑުން މަދުކުރަްއާވ ދުވާލަްށ  އިބަރަސްކަލާނެގ ދުވާުލގެތެރެއަްށ ރޭގަ . (ޭރގަ ަވއްދަވަމުެއވެ

ނުޑ  . (ދުާވލު މަދުކުރަްއވާ ޭރގަ ނޑުގެތެެރއަށް ދުވާުލ ވައްދަވަމުއެވެ .) އަިދ ރޭގަ އިތުރުކުަރއްވަމުއެވެ

.) އަދި މަރުވެަފއިވާތަކެތީގެެތރެއިން ިދރޭތަކެތި އިބަރަްސކަލާނގެ ެނރުއްވަމު . އަިދ އެ ދިގުކުރަްއވަމުއެވެ ވެ

.ކެތީގެ ތެެރއިން މަުރވެފައިވާތަކެތި އިބަރަްސކަލާނގެ ނެުރއްވަދިރޭތަ އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ މުެއވެ

.  އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަކަށް ހިސާބެއްނެތްާހ ގިނަކޮށް އިބަރަސްަކާލނގެ ރިޒުގުދެްއވަމުއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = إْخِتَيارންހިފާ  مؤمن .  ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ       =  ކާފަރުން އެީއ

(. . (ެއހީތެރިންކަމުަގއި  ސަހަރޯެވރިންކަމުގައި      = ންފިޔަވައި. مؤمن       = 

(. . (ކާފަރުން ެއއީ ަސހަރޯެވިރންކަމުގައި ބަަލއިފިމީހާ    އަދި އެފަދައިން ކަންަތއްކުރާމީހާ  =  ފަެހ

. حضرةގެ  الّله ) ުނވެއެވެ . ( =   ން (އޭނާއަކަށް އޭނާގެ ކިބައިްނ  الّلهއެްއެވސްކަމެއް / އެއްވެްސ އެީހއެއް

(.    ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ     = .  ހަމަެއަކނި އެމީހުންެގ ފަރާތުްނ ަރއްކާތެިރވެގަތުމަށްމެނުވީ
      =  ިިބރުވެތި ުކރައް ކަލޭމެން  الّلهއަދ.  ވަނީއެވެ  =  ެطَاهر ذاتއެކަލާނގ .  ފުޅާއިމެދު

          =  ްحضرةެގ  الّلهވަީނ ހަަމ  –އަިދ އެނބުރިދާތަްނ / ނުވަަތ އެނބުރިދިއުނ .  ގައެވެ  

  !) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(ޭއ  =  =  ިސއްުރ / . ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރިޔަސް

.  ކުރިޔަސް      = ްކަލޭމެންގެ ހިތ / . .ތަކުކަލޭމެންެގ މޭތަކުގަިއވާަތކެތި  =   ަގއިވާތަކެތި

.  ނުވަތަ ަކލޭމެން އެތަކެތި ފާޅުކޮްށ ހާމަުކރިޔަސް      =  الّلهއެއެއްެޗްއ .  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ  = 

.  އަދި އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ        = .  އުޑުތަކުގައިވާހާަތކެތި       =  ިއަދ

.  ބިމުގައިވާާހ ތަކެްއޗާއި  =  ިالّله تعاىلއަދ          =  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަްށ

.   ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެެއވެ    =  ެއެއް  نفسކޮންމ.  ދެކޭދުވަހު      

. نفسހެޔޮކަމުެގ ތެެރއިން ެއ  =  އެްއކުރިާހކަމެއް  = حاضر .   ވެގެންވަނިކޮށް    = 

.) حاضرގެ ތެރެއިން ުކރިހާކަަމކާއި ( عملއަދި ނުބައި   ވެގެްނަވނިކޮށް  = .     އޭނާ ލޯބިުކރެއެވެ

  =  ިعملއެނުބައ .   ތަކާއި އޭނާޔާ ދެމެދުވުމަށް    = .  ދުުރރާސްތާއެއް    = 

. الّله تعاىلއަދި  . ذاتއެކަާލނގެ  =   ކަލޭމެން ިބރުގަންނަަވއެވެ  ފުޅަށް        =  އަިދ
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. تعاىلالّله   އަޅުތަކުންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންތައެވެ  = .  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ       = 

. الّلهކަލޭމެން   އަށް ލޯބިާވކަމުގައި ވަންޏާ     =  ްވާށެވެ تـََبعَ ފަހެ ކަލޭމެން ތިމަންކަޭލގެފާނަށ!    

  =  ްالّلهއޭރުނ .  ަކލޭމެނަށް ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ         =  އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ

.  ފުއްސަވައެވެ      =  ިލެްއވުން ބޮުޑ  رمحةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلهއަދ

.   ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އެފަަދ  !ނުކުރާށެވެ إختيارވެރި ސަހަޯރވެރިންކަމުަގއި ކާފަރުން ހިފާ  َنْصرންގެމީހުން ތިމާމެންގެ  مؤمن )28(

) !ވެރި ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަލަިއގެންފިމީހާ (ަދންނައެވެ َنصرކަންތައްކުރާމީާހ އެބަހީ ކާފަރުން ެއއީ ތިމާމެންގެ 

. ( حضرةެގ  الّلهފަހެ އެީމހަކަްށ  އޭނާެގ ކަންތަކުްނ  الّلهން އެއްވެްސ ހެޔޮކަމެްއ ސަލާމަތްކަެމއް ުނވެއެވެ

.) ހަމައެކަނި އެމީހުންެގ ބާރުގެދަށަްށ ވަދެވިފަިއވާމީހާ އޭނާ އެތަނުްނ ސަލާމަތްވާްނެދްނ  ބަރީއަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. އެފަދަމީާހ އެފަަދ ަވގުތު އެފަދަ ަބސްބުުންނ ބޭރުފުށުން އެީމހުންނީ ަސހަޯރވެރިންކަމުެގ ގޮތްދެއްކުމެއްޫނނެވެ

. އެެތރެފުށުން އެީމހުންގެ ކާފަރުކަމާިއ  .  عداوةހުއްދައެވެ ނޑައެޅިގެން އެކަލާނެގ  الّله تعاىلތެރިަކން ދަންނަވާނެއެވެ ކަ

. އަިދ ކަލޭމެން އެނބުރިދިއުވެތިކުަރއް ފުޅަށް ކަލޭމެން އެފަދަ ކަންތައްުކރުމާމެދު ބިރު  ذات  الّلهންވަީނ ހަަމ ވަނީއެވެ

. حضرةގެ   އަށެވެ

ަކލޭެމންގެ ހިތްތަކުަގއިވާތަކެތި (ކާފަރުންނާމެުދ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ   )29(

) ކަލޭމެްނ ފާުޅނުކުރިޔަސް، ވަންހަނާކުރިޔަްސ އަދި ުނވަތަ ފާޅުުކރިޔަްސ އެކަމެްއ  ސަހަރޯެވރިކަްނ ބެހެއްޓުުމގެ ލޯބި

. އަިދ  الّله . އަދި އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާަތކެތިވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

.  الّلهހުރިހާކަެމއްގެމައްޗަްށ   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ

ެގ އެއްކުރިއްާޔ ުކރިހާކަމަކާިއ އަދި ނުަބއިކަމު  نفسެއއްވެސް ހެޔޮކަމުގެެތރެއިން އެ  نفسއަދި ކޮންމެ  )30(

)  نفسތެރެއިން ެއ  ެވގެންާވ ދުވަުހ ނުބައިކަންތައްުކރިީމާހ  حاضرެއއް ުކރްިއާޔ ުކރިހާކަމަކާިއ (ތިމާެގ ކުރިަމއްޗަށް

. (އަިދ އެފަދަ ނުަބިއ  ތިމާޔާ އެނުބަިއ ކަންތަކާއިމެުދ ަވރަށް ުދރުވެގެްނވާ ުދުރމިނެއްވުމަށް ލޯބިުކރާނެއެވެ

)  ّلهالކަންތައްތަކަށް ކަލޭމެްނ އަަރއިގަެނ   ވެތިވުަމށް ފުޅަށް ިބރު ذاتެގ  الّلهެގ ކޯާފ ަކލޭމެންެގ މައްޗަށް އަތުވެދާނެތީ

. އަިދ  الّلهކަލޭމެންނަށް  .  الّله تعاىلބިރުެވރިކަން ދެްއވަނީއެވެ  ީއ އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް ނުހަުނ އޯާގވަންތަ ަކލާނގެއެވެ

އަށް ލޯބިވާބަަޔކުކަމުަގއި ވަންޏާ ަފހެ ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ  الّلهކަލޭމެންނީ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ )31(

.  الّلهއޭރުްނ  !ވާށެވެ تبع . އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްސަވާެނއެވެ ކަލޭމެންނަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާެނއެވެ

.ެލއްވުން ބޮޑުެވެގންވާ ކަލާނގެއެ رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلهއަދި   ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = !  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ       =  ްއާއަށް  رسولއަށާއި އަދި  الّلهކަލޭމެނ

!  ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ    =  އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ (އެމީހުން ެބލެޭވީނ ( ފަހެ އެމީހުން (ިކޔަމަންނުވެ

(.  ކާފަރުންކަމުގައެވެ    =  ްالّله تعاىلފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ.         =  ކާފަރުންނަްށ

.   ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ        =  ްކުރައްާވ  خاصّ ) عليه الّسالم( آدم الّله تعاىلހަަމކަށަވަރުނ

. إختيار  ކުރެއްވިެއވެ      =  ިآلގެ  عليه الّسالم إبراهيم) އާިއ އަދި عليه الّسالم( نوحއަދ 

.   ންވެސް   =  ިآلގެ  ِعْمَرانއަދ.  ންނާއި         = َعامل .  ތަކުގެމައްޗަށް  

       =  ީއެއ) . .) توحيدާއއި  دينއޭގެ ެއއްދަރިކޮޅެއް އަެނއްދަރިކޮޅެއްގެެތރެއިންވެެއވެ  ގެގޮތުންނެވެ
       =  ިالّلهއަދ .  އީ ައއްސަާވވޮޑިގެންވާ ެދނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ         

. ِعْمَران = .! َربّ އޭ އަޅުގެ  =  ގެ އަނބިކަނބަލުން ދެންނެވިހިނދު  އެވެ     =  ާމިއަޅ

. َنْذرُ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް   ގެންފީމެވެ           =  ނޑުގައިާވ ދަރިފުުޅ މިއަޅާގެ ބަ

 ( . خاصّ (އިބަރަސްކަލާނގެއަށް  ކުެރއްވުމަށް      =  ްقبولފަހެ އިބަރަސްަކލާނގެ މިއަޅާެގ ކިބައިނ 

.  ކުރައްވާންދޭވެ    = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްަކާލނގެއީ      =  ައއްސަާވވޮޑިގެންާވ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ          =  ،ުފަހެ އެކަމަނާ އެަދރިކަލުންނާިއގެން ަރއްކާިވހިނދ

.   އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ       =  ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާ ވިެހއީ އަންހެްނ  َربّ އޭ އަޅުެގ ! އެވެ

.  ދަރިއެކެވެ   =  ިالّلهއަދ  . ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ      =  ރައްާކީވ . އެކަމަނާ ރައްާކވީ އެްއޗެއް

.  ދަރިއެއް     = (. . (ފިިރހެންޖިންސު ނުވެެއވެ  އަދި ިފރިހެންދަިރ ނުެވއެވެ   = 

 އަންހެންދަރިފަދައިން (އަްނހެންޖިންސުފަދައިން)          =  ހަމަކަށަވަރުން ިމއަޅާ އެދަރިަކލުންނަްށ

. َمْرميَ ނަންކީ   އެވެ        =  ްނ  حضرةއަދި ަހމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްަކލާނެގ

. ِمحَايَةއެދަރިކަނބަލުންނަށް ަރއްކާތެިރކަމާއި   އެދެމެވެ     =  އަދި އެކަމަނާގެ ދަރިފަސްކޮޅަާށިއ

(.   (ރައްކާތެިރކަން އެދެމެވެ         =  ާشيطانފައްސައިލެިވގެންވ .  ެގކިބައިން    

.)  خدمةގެ  َكِنْيَسةއެދަރިކަނަބލުން ( َربّ ފަހެ އެކަމަނާގެ  = . قبولައށް ރަނގަުޅ  =   ކުރެއްވިެއވެ

                                       

                                     

                                

                                        
                                     

  



މާނަ  ގެ آل عمرانسورة   ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 7 5   

. قبول  ކުރެއްވުަމކުން         =  ާَتربّيةއަދި އެކަލާނގެ އެކަމަނާ ރަނގަޅުގޮތުަގއި ބައްަލވާބޮޑުކުރަްއވ 

.  ކުރެއްިވއެވެ     =  ިحوالގެފާނާއި އެކަލާނގެ އެކަމަާނ  زكريَّاއަދ .  ކުެރއްވިެއވެ      

   = زكريَّا .  ގެފާނު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް ވެދެވަޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެހިނދެއްގައި     = އެއީ  ِحمْراب) . އަށް

(.   މިސްކިތުގައިވާ ކޮަޓރިއެްއކަމުގައި ެވއެވެ     =  އެކަމަނާގެ ައރިހުން ރިޒުުގ

(. . (ެއއީ ފިނިމޫސުމުަގިއ ހޫުނ މޫސުމުެގ މޭވާއާިއ ހޫުނ މޫސުމުގަިއ ފިނިމޫސުމުެގ މޭވާެއވެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަެއވެ
     =  އޭ  –ގެފަނު  زكريَّاއެކަލޭގެފާުނ އެބަީހ . ! مرميވިދާޅުވެެއވެ  އެވެ     =  މިރިޒުުގ މިީއ

ކަމަނާއަށް ިކހިނަކުްނ ކޮންތާކުްނ އަިއ ެއއްޗެއްތޯެއވެ؟   = .     އެކަމަނާ ދެންނެިވއެވެ  = 

. حضرةގެ  الّلهއެއީ   ންެނވެ      =  ްالّلهހަމަކަަށވަުރނ .   ރިޒުގުދެްއވައެވެ  =  ެއކަލާނެގ

.  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް     = .  އެއްވެސް ހިސާބަކާއިނުލައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ަކލޭމެން  )32( ! ފަެހ އެމީހުްނ  َرسولއަށާއި  الّلهކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ

! (އެފަދަމީހުންނާއިމެދު ބެެލވޭނީ އެީއ  ) އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ ދަްނނާށެވެ (ކިޔަމަންތެރިނުވެ
.) އަދި ކާަފރުންނަށް ހަމަކަަށވަރުންވެްސ  .  الّله تعاىلކާފަރުންކަމުގައެވެ  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ

ެގ  ِعْمَرانނާއި އަދި ން آلގެ  عليه الّسالم إبراهيم) އާއި عليه الّسالم( نوحއާއި  )ليه الّسالمع( آدمހަމަކަށަވަރުން  )33(
. އެއީ ެއންމެހައި  إختيارކުަރއްވަިއ  الّله تعاىل َخاصّ ން  آل .  َعاملَ ކުރެްއވިއެވެ  ަތކުގެމައްޗަެށވެ
. (އެީއ  )34( .) އަދި  توحيدއާއި  دينއޭގެ އެއްަދރިކޮޅެއްވަނީ އަނެއްަދރިކޮޅެއްގެެތރެއިންނެވެ  الّلهގެ ގޮތުންނެވެ

 .  އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
!) އެކަަމާނ  َربّ ގެ އަނބިކަނަބލުން ެއކަމަނާގެ  عمران )35( އަށް ދެންނެިވހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ
. އޭ އަޅުގެ ދެ ނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅު އިބަރަސްަކލާނގެއަށްޓަަކިއ  ربّ ންނެވިއެވެ ! ހަމަކަށަވަރުން ިމއަޅާގެ ބަ އެވެ

) ލުމަށް އިަބރަސްކަލާނެގއަށް  خادم(ކަނީސާގެ  . ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިްނ  َنذرއެއްކަުމގައި ގެންފީމެވެ
! ހަމަކަށަަވރުން އި  قبولއިބަރަސްކަލާނގެ  ބަރަސްކަލާނެގއީ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެްނާވ ުކރައްވާނޭދވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ
. އޭ އަޅުެގ  )36( ! ހަމަކަށަަވރުން ިމއަާޅ  َربّ ދެންފަހެ އެކަމަާނ އެަދރިފުޅު ރައްަކއުވިހިނުދ ދެންނެވިެއވެ އެވެ

. އަދި އެކަމަނާ ވިހެިއ ުކއްޖެއް  . ިފރިހެންކުިދްނ  الّلهވިހެީއ އަންހެންުކއްޖެކެވެ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ
.) ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެަދރިފުޅަްށ  . އެކަަމނާ ދެންނެވިއެވެ . (އެްއކަހަަލއެއްނޫނެވެ އަންހެންކުދިންފަދައިން ނުވެއެވެ

. އަިދ އެދަރިފުޅާިއ އެދަރިފުޅުެގ ދަިރފަސްކޮޅު ނުބައިނުލަފާ އަިދ ފައްސަިއލެވި َمْرميَْ ިމނަން ދެއްވީ   شيطانފަިއވާ އެވެ
.  محايةން މިއަޅާ  حضرةއާގެ ކިބައިްނ ަރއްކާތެރިުކރަްއވައި ަސލާމަތްކުެރއްވުމަށް އިަބަރސްކަލާނގެ   ލިބިގަންނަމެވެ

. އަިދ  قبولގެފާުނ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ  مرميއެކަމަނާގެ ކިަބއިން  َربّ ދެންފަހެ އެކަމަނާގެ  )37( ުކރެއްވިެއވެ
. އަދި އެކަމަާނ ބެލެެހއްޓެވުމާ  تـَْرِبّيةނގަޅަށް ަބލަހައްަޓވާ ރަ –ގެފާނު  مرميއެކަމަނާ އެބަީހ   زكريّاކުރެްއވިއެވެ

. އަިދ  حوالގެފާނާއި  ގެއަށް ވަޑައިގަންނަާވ  ِحمْراب) އެކަމަނާެގ ގާތަށް عليه الّسالم( زكريّاުކރެއްިވއެވެ
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. އޭ  . އެހިނދު ވިދާޅުެވއެވެ  َمْرميَ ކޮންމެހިނދެއްގައި އެކަމަނާގެ ައރިުހގައި ރިޒުގުވަނިކޮށް ެދކެވަޑައިގަންނަވަެއވެ
. ެއއީ  ! ިމރިޒުުގ ކަމަނާއަށް ިމއަންނަނީ ކޮންގޮަތކުން ިކހިނަުކންތޯއެވެ؟ ެއކަމަނާ ވިދާޅުިވއެވެ  حضرةގެ  الّلهއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  . އެިދވޮ الّلهންނެވެ  ޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެްއެވސް ހިސާބެއްނެިތ އެކަލާނގެ ރިޒުގުދެއްވަެއވެ
  ! . ُمَفسِّرގައި އެތާނގެމަތީގަިއވާ ކޮަޓިރއެއްކަމަށް  َكِنْيَسةއަީކ  ِحمْرابދަންނައެވެ  ން ވިދާޅުވެއެވެ

. އަދި ފިނިމޫސުމުގަިއ  مرمي  ގެފާނުންގެ އަރިުހގައި ހުންނަ ރިޒުގަކީ ހޫނުމޫސުމުަގއި ފިނިމޫސުމުގެ މޭވާއެވެ
. މިީއ އާދަާޔ  . އެހެންެވ އެާވހަކަތަްއ އާޔަުތގައި  خالفހޫނުމޫސުމުގެ މޭާވއެވެ ވެގެންާވ ކަމުަގއިވެއެެވ.  بيانކަމެކެވެ

 .والّله أعلم

 

   ަތުރަޖމާ     

= ( . (އަދި އެހިނދު  އެތާނަގއި        =އަްށ  َربّ ) އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم( زكريّا

. . އޭ އަޅުގެ  =   ދެންނެވިއެވެ . َربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެިވއެވެ   އެވެ     = 

. حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ    ްނ މިއަޅާއަށް ދެއްވާންޭދވެ     = .  ރަނގަޅު ދަރިފަސްކޮޅެއް    

    =  ީدعاءހަމަކަށަވަރުން އިބަރަްސކަލާނެގއ .  އަްއސަވާވޮޑިގަންނަވާ ަކލާނގެެއވެ       = 

. مالئكةފަހެ   އާ ެއކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ       =  އެކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެްނ

. حالހުންނަވާ   ކޮޅު       = ِحمْراب .  ގައި      =  ަކލޭގެފާނަްށ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ

. خربއުފާވެރި   ދެއްަވއެވެ   =  َحيَْىي .   ގެފާނު ދެއްވާނޭކަުމގެ  = حالއެއް ތެދުުކރަްއވާ  َكِلَمة 

   ).حالތެދުކުަރއްާވ  عيسى عليه الّسالم(އެބަހީ   = حضرةެގ  الّله .  ްނވާ   =  ެގ)  علم(އަޅުކަމާިއ

.  ސާހިބެއްގެގޮތުން  =  ިِمجَاعއަދި އަންހެނުންނާއ .  ނުވާ ބޭކަލެްއގެގޮތުންނާއި   =  އަދިނަބީބޭކަލެްއ

.   ކަމުގައި     = صاحل . عليه ( زكريّا يعىنއެކަލޭގެފާުނ  =    މާްތ ބޭކަލުްނގެތެެރއިންވާ

. އޭއަޅުގެ الّسالم . َربّ ) ދެންނެވިއެވެ  !ެއވެ       =  ްފިރިހެންދަިރއަުކ)  يعىنއަކު ( ُغَالمމިއަޅާއަށ
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  ލިބޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯެއވެ؟     =  .އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާއަށް މުސްކުޅިކަން ޯފރައްޖެއެެވ

(.  (ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެއްޖެެއވެ      = ) ީދަރިްނ  أصلއަދި މިއަޅާގެ އަންހެނުންނަކ ( އަށްެވސް

.  ނުލިބޭމީހެކެވެ     =  ެوحىއެކަލާނގ  . . ( الّلهުކރެއްވިެއވެ ތެރިަކްނ  قدرةގެ  الّلهއެފަދައެވެ

(.  އެފަދައެވެ       = .  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަްނނަވާ ކަމެއްިވއްޔާ އެކަލާނެގ ުކރައްވަެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  ُدَعاءއަްށ  َربّ ) އެަކލޭގެފާނުންގެ عليه الّسالم( زكريّاއެހިނދު  )38( . އެަކލޭގެފާނު ދެންނެިވއެވެ ދެންނެވިއެވެ

. މިއަޅާއަްށ އިބަަރސްކަލާނެގ  َربّ އޭއަޅުގެ  . ހަމަކަަށވަުރްނ  حضرةއެވެ ން ރަނގަޅު ދަރިފަްސކޮޅެއް ދެްއވާންދޭވެ

 . ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ دعاءއިބަރަސްކަލާނގެއީ 

)  جربيل عليه الّسالمާއ ( َمالئكة ެވ ހުްނނަވަނިކޮށް قائمަގިއ ނަމާދަށް  ِحمْرابދެންފަހެ އެަކލޭގެފާުނ  )39(

. ހަމަކަށަަވރުން  .  خربގެފާުނ ލިބިވަޑައިގަންނަވާެނކަމުގެ އުާފވެރި  حيىيކަޭލގެފާނަށް  الّله تعاىلވިދާޅުވިއެވެ ދެއްވަެއވެ

. ( كلمة ންވާ حضرةގެ  الّله تعاىلއެއީ  ނަންފުޅު އިންޖީލުަގއުަވީނ ގެ   ގެފާނު حيىيއެއް ތެދުުކރައްވާ ާޙލުކޮޅުގައެވެ

. އަދި  يـُْوَحنَّا .) އެކަލޭގެފާނަށް ކަލިަމ  السالم عليه عيسىކުެރވެނީ (  ُمَرادގެ ޙަޟްރަތުްނވާ ަކލިމައެއްެގ هللا އެވެ އެވެ

.) ިމ  –އެބަީހ  –ُكنْ ެގ ބަސްފުުޅ ( الّلهކުރެވެީނ ެއކަލޭގެފާުނ ެހއްދެވިފައިވަީނ  ُمَرادްނ  لفظގެ   كلمةވާށޭ

 . )  علمދުނިޔެއަށް ވަޑަިއގަންނަވަނީ (އަޅުކަމާިއ  حيىي عليه الّسالم. އަދި އެަކލޭގެފާނު އެބަހީ والّله أعلمއިންނެވެ ގެ

ތުންނާއި އަިދ ބޭކަެލއްގެ ގޮ نىبނުާވ ބޭކަެލއްގެގޮތުންނާއި އަިދ  مجاعސާހިބެއްގެގޮުތގައްޔާިއ އަިދ އަްނހެނުންނާ 

.  صاحل  މާތްމީހުންގެެތރެއިންާވ ބޭކަލެްއގެގޮތުންނެވެ

. އޭ އަޅުގެ  زكريّا عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަީހ  )40( މިއަޅާއަށް ަދރިކަލަުކ ލިބޭީނ  !އެވެ ربّ ދެންނެވިެއވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ  . އަދި މިއަޅާެގ ُعمرކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ ންދުަވސްވެ މުސްކުޅިކަންބޮޑުވެއްޖެެއވެ

. އެަކލާނެގ  أصلއެީއ  އަނބިކަބަލުން  . ކަންތައްުހީރ  وحىއަްށވެްސ ދަރިްނ ނުލިޭބ އަްނެހނެކެވެ ުކރެއްިވއެވެ

. ނަމަވެސް  . (އެަކލާނގެއަްށ އެީއ ދަތިކަމެ، الّلهތިޔަހެންނެވެ .)އެކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވާކަމެއް ކުރައްަވއެވެ  އްނޫނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ޭއ އަޅުެގ . !  َربّ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިެއވެ އެވެ      =  ( ެއްއ  َعَالمةމިއަޅާއަށް (އެކަމުގެ

!  ލައްވައިެދއްވާނދޭވެ    =  ެކަލޭގެފާނަށްވާ  وحىއެކަލާނގ ( . (އެކަމުގައި . عالمةުކރެްއވިއެވެ   އަކީ

     = .  ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންާނ ވާަހކަފުޅު ނުދެްއކުމެވެ      =  ރަމްޒީގޮތަކަށްމެނުީވ

.  ތިންދުވަސްވާންދެން   =  ِذْكرُ ކަޭލގެފާނު  َربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ  . ުކރައްވާެށވެ  = 

.  ގިނަގިނައިން   =  ިَتْسِبْيحއަދ !  ވިދާޅުވާށެވެ        = .  ހަވީާރއި ހެނދުނު  

        =  ާއ ވިދާޅުވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!) مالئكةއަިދ    =  َمْرميَُ ޭއ ! އެވެ  

     =  ްإختيارުކރައްވާ  خاصّ ކަމަނާ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުނ .  ކުރަްއވައިފިެއވެ  ) ިدينއަދ 

) ެއކަލާނެގ ކަމަނާ  عقيدةއާއި  . طاهرެގގޮތުންނާިއ ދެންވެްސ އެހެނިހެްނގޮތްގޮތުން  ުކރަްއވައިފިއެވެ   

. خاصّ އަދި އެކަލާނެގ ކަމަނާ މާތްުކރަްއވާ  =  ކުަރއްވައިިފެއވެ          =  َعاملَ އެންމެހަިއ 

.  ތަކުގެ އަްނހެނުންތަކުންގެމައްޗަށް       =  ޭކަމަާނ ކަމަނާގެ  َمْرميَ އ . އަްށ  َربّ އެވެ

.  ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެން އަޅުކަމުަގއި ދެމިހުންނަވާެށވެ      =  ުކރައްވަިއ  َسِجَدةއަދި ކަމަާނ

! رُُكوع  ކުަރއްވާށެވެ      = رُُكوع . !) އެީއ  َرسول الّله( =  ކުރާމީހުްނނާއެކު އެބަީހ  –ެއވެ

. بـََيانމިސޫރަތުގައި މި   )   ވެިދޔަ            ަމިހިސާބުން ފެށިގެން މިދިޔ .........

(   ވާހަކަތަކީ       =  َُخَرب ތަކުގެތެރެއިންާވ  َخَربގެ  َغْيب .  ތަކެވެ     = 

 ިއއްވަާވ. وحىތަްއ ަކލޭގެފާނަށް  َخَرب ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއ      =  އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުްނެގ

.  ގާތުގަިއ ނުވަމުެއވެ     =  ގެފާނާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަރިުހގައިާވ  زكريّاއެމީހުްނ (އެބަީހ

) އެމީހުްނގެ  . قـُْرَعةތަްއ ( قَـَلمމީހުން ) ުއކިހިނދު   ލުމަށް      = = َވާީނ ކާކުޯތ  حوالގެފާނާިއ  َمْرمي

 (ބެލުމަށް)    = .  އަދި ަކލޭގެފާނު ެއމީހުންގެތެރޭ ނުވަުމއެވެ      = 

  އެމީހުން ދެބަސްެވ އަރަިއރުންވީހިނުދ .       = مالئكة.  ާއ ވިދާޅުވިހިނދު   =  مرميޭއ 

!  އެވެ      =  ްخربކަމަާނއަށް އުފާެވރި  الّله تعاىلހަމަކަށަަވރުނ .  ދެއްވަެއވެ   =  
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 ެއއްގެ  كلمةްނވާ  حضرةއެކަލާނެގ       =  ީاملسيحއެކަލޭގެފާނުންެގ ނަންފުޅަކ .    އެވެ

  =  عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުްނ  مرميއެީއ.  )) ެއވެ    =  މަތިެވރިގެންާވ ދަރަަޖާއިއ

. َشَرفُ   ގެ ބޭކަލެއްގެ ގޮުތގައި        =  ިގައި . آخرةދުނިޔެއާއ       =  އަިދ

. حضرةގެ  الّله( ) ކުއްތަްނވެގެންާވ ބޭކަލެްއކަމުގައި   ގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އޭއަޅުެގ  )41( ! މިއަޅާއަްށ އެކަމުެގ  َربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ !  عالمةއެވެ ެއއްލަްއވައިދެއްވާނޭދވެ

. އެކަުމގެ  وحىއެކަލާނެގ  އަީކ ތިންދުަވސްވާންދެން ހަމައެކަިނ އިާޝރަތާިއ ރަމްޒީގޮތުންމެނުީވ  عالمةކުެރއްވިެއވެ

. އަިދ ކަޭލގެފާނު ަކލޭގެފާނުންެގ  އަްށ ަހވީރާިއ ހެނދުުނ  َربّ ކަލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނާ ާވހަކަފުޅުނުދެއްކެވުމެވެ

!  َتْسِبيحުކރައްާވ ذكرގިނަގިނިައން   ވިދާޅުވާެށވެ

!) ޭއ الّسالمجربيل عليه ާއ ( مالئكةއަދި  )42( !  مرمي) ވިދާޅުވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ެއވެ

. އަިދ  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ކަމަާނ މާތްކުރަްއާވ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ  ެގ  عقيدةއާިއ  دينުކރައްަވއިފިއެވެ

. އަިދ  طاهرކަންތަކުްނ ކަމަާނ  فاحشގޮތުންނާއި އެންެމހަިއ  އަްނހެނުންގެ ަމއްަޗްށ  ތަކުގެ  عاملކުަރއްވައިފިއެވެ

.  خاصّ އެކަލާނެގ ކަމަނާ މާތްުކރައްާވ   ުކރަްއވައިފިއެވެ

! ކަމަާނ ކަމަނާެގ  مرميއޭ  )43( ! އަިދ  َربّ އެވެ އަްށ ިކޔަމަންތެރިވެވަަޑއިގެން އަޅުކަމުގަިއ ދެމިހުންނަވާށެވެ

. ( އެބަީހ އަޅު سجدةުކރައްަވއި  ركوعކުރާމީހުންނާއިެއކު  ركوع !) ކުަރއްވާށެވެ  ކަން ުކރައްވާެށވެ

.) މި  َرسول الّله(އޭ   )44(   ހީވެދިަޔއީ (އެބަ  بـََيانއެވެ            .........  ްމިތަނުނ

) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްާވ ންމިދިވެގެ بـََيانފެށިގެން މިހާތަނަްށ  .  خربެގ  َغْيبُ ަޔއީ ތަެކވެ

.) އަިދ  قوم(ކަލޭގެފާނަށްވެްސ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ  ގެމީހަކަްށވެސް ިމވާހަކަތަްއ  މީގެުކރީަގއި އެނގިގެން ުނވެއެވެ

)  زكريّا عليه الّسالمއެމީހުންެގ ގަލަންަތއް (އެބަީހ   َمرميއާިއ އެަކލޭެގފާނުންގެ ައރިހުަގއިތިބި  މީހުްނެގ ގަލަންަތއް

ލުމުގެގޮތުން ޯކރުތެރެއަށް ުއކިހިނދު އެމީހުންގެެތރޭަގއި ކަލޭގެފާުނ  قـُْرَعةތޯ ބެލުމަށް ވާނީ ކާކު حوالގެފާނާއި 

. . އަދި އެކަމާމެދު އެމީހުްނ ދެބަސްވެ އަަރއިރުންީވިހނދުވެސް އެމީހުންެގ ތެޭރގިައ ކަލޭގެފާުނ ނުވަމުއެވެ  ނުވަމުއެވެ

!) ގެފާނަجربيل عليه الّسالم مرمي ާއ (އެބަީހ  مالئكةއަދި  )45( ) ވިދާޅުވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ ށް

. ޭއ  ! ހަމަކަށަަވރުން مرمي އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ خرب އެއްެގ އުފާވެިރ كلمة ންާވ حضرة އެަކލާނެގ الّله تعاىل އެވެ
 . . املسيح ިއގެ ނަމަކީ  كلمةއެކަލާނެގ ކަމަނާއަށް ދެްއވައެވެ ) ليه الّسالمع(عيسى  ގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ مرمي އެވެ

. އެބޭަކލަކީ ދުިނޔެއާިއ  . އަިދ شرف ގަިއވެސް މަތިެވރިެވގެންވާ ދަރަޖަޔާ آخرة އެވެ الّله ެގ ެވރި ޭބކަލެްއގެގޮތުގަެއވެ
.حضرة ގެ   ަގއި ުކއްތަންވެގެންާވ ބޭކަެލއްކަމުގަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .   އަދި އެކަޭލގެފާނު މީސްތަކުންނާ ާވހަކަފުޅުދައްކަވާނޭ     =  ޭވިހ

. ތަންމަތީގައްޔާިއ (އެންމެ  ) އަިދ ބޮޑުފިރިހެނަކަްށވުމަށްފަހުގައި ިތރީާހ ފަންާސާހ އަކީ  =  )ޅައިރުަގއްޔާއި

(.    ދެމެދުގެމީހުން / ބުއްދިެވރި ތަްޖރިބާކާރުމީހުން     =  ިމާތްމީހުންގެެތރެއިންާވ صاحل އަދ

.  ބޭކަލަުކ ކަމުގައި   =  ޭއ އަޅުެގ .  !އެވެَرّب އެކަމަާނ ދެންނެވިެއވެ      =  މިއަޅާއަްށ

.  !ދަރިއަކުވާނީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ       = .  އަދި މިއަޅާގައި އާދަމުގެދަރިއަކު ނުީބހެއެވެ  = 

.وحى އެކަލާނެގ   .އެފަދައެވެالّله =   ކުރެްއވިއެވެ      =  އެކަލާނެގ

.  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެްއޗެއް ހައްދަވަެއވެ     = .  އެކަލާނެގކަމެއް ނިޔާުކރައްވަްނޏާ     

  =  وحىފަހެ ހަމަކަަށވަރުން އެކަމަކަށް ެއކަލާނެގ . . =  ުކރައްވަެއވެ  ވާށޭ    =  ަފެހ

.  އެހައިރުްނ އެކަެމއްވެެއވެ       =  އަދި އެަކލާނގެ އެބޭކަލަކަްށ ފޮްތ އުގަންނަަވއިދެއްާވ (އެަބީހ

(.  އަތުން ލިއުްއވުން   =  ިوحىއާއި (ެއއީ ފޮތުގެ އިތުރުން އަްނގަވާ  حكمةއަދ (.  އެވެ   

   =  ިإجنيلއާއި  توراةއަދ .   އާއި   =  ިَرُسولއަދ . ބޭކަލަކު ކަމުގައި        

. إسرائيل َبىن =  ންނަށް     =  ހަމަކަށަަވރުްނ (. (ެއަކލޭގެފާނު ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ

.  ކަލޭމެންގެގާތަްށ އަުހރެން މިައއީ     =  دليلން  حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެންެގ  . އަާކއިގެންނެވެ

.) معجزة(  އަާކއިގެންނެވެ    = ެނަްށ ހަދައިދޭނަމެެވ. ންެއހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ ކަލޭމ

. .  =   އުފައްދާނަމެވެ   މަށިން  = / ާދޫނީގެ ސިފައިގ .  ދޫންޏެއްެގގޮތަށް   

  = ްދެނ.  ފަެހ ައހުރެްނ އެއަްށ ފުމެލާނަމެވެ   = .  ދެން ޭއރުްނ އޭިތ ދޫންޏަކަްށ ވާނެއެވެ   

  =  ފުޅަށް.إذن ގެ الّله       =  އަދި ޮލލަށް އެްއގޮތަކަށް ނޭނގޭީމހުންނަށް (ިވހެއި އިރުވެްސ

. ) ައހުރެްނ ފަސޭހަކޮްށދީ ރަނގަޅުކޮށްދެމެވެ  ލޮލުެގ ައލިކަންނެތް ީމހުންނަށް   =  ައިދ

.   ބަރޮސްބަލިޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށާއި    =  ްއަދި މަރުވެފައިވާ މީހުން ައހުރެނ.  ިދރުވަމެވެ     

.إذن ގެ الّله  =  ފުޅަށް   =  ްخرب އަދި އަުހރެން ކަލޭމެންަނށ.  ދޭހުށީމެވެ      = 

.  ކަލޭމެން ކާނޭތަކެްއޗާއި އަިދ ފަހަށް ބަަހއްޓާ ތަެކއްޗާއި      = .   ކަލޭމެންގެ ގެތަކުަގއި    
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= . ކަްނ نىب (ައހުރެންގެ  .دليلނަށްވާ ންކަލޭމެ =   ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްތަުކގައިވެެއވެ

(  ތެދުކަމުގެމައްޗަށްވާދަީލލު     =  ީمؤمن ކަލޭމެންނަކ.  ންކަމުަގއިވަންޏާ  = 

 .حالއަދި ތެދުކުރާ     = ައ.   ހުރެންެގ ކުީރަގއިވާ ތަކެތި   = ގެ ތެރެއިން. توراة 
      =  ްحاللއަދި ކަލޭމެނަށ .    ކޮށްދެއްވުމަށް     = ެحرامނަށް ންކަލޭމ 

.  ކުރެވުނުތަކެތީެގ ބަެއއްތަކެތި   =  އަދި އަހުރެްނ.  ކަލޭމެްނގެ ގާތަށް މިައއީ     = 

. ( دليلން  حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންެގ  .) ُمْعِجَزةައކާއިގެންނެވެ  އާިއގެންނެވެ     =  ފަެހ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ

 !ވެިރވާށެވެ تقوى !އަށް ބިރުވެތިވާެށވެ الّله   = .  !ައދި ކަލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި ވިހޭތަންމަތީގައި އެންމެޅައިރުގައްޔާއި އަދި ބޮޑުފިރިހެނަކަްށ ވުމަށްފަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ީމސްތަކުންނާިއ  )46(

. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ  .  صاحلވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ބޭކަލަކުކަމުގައެވެ  ބޭކަލުންގެތެެރއިންނެވެ

. ޭއއަޅުެގ  َمْرميَ އެކަމަނާ އެބަީހ  )47(  ؟މިއަޅާއަށް ދަިރކަލަކުވާީނ ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ  !އެވެ َربّ ގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ
. އެަކލާނގެ  .  وحىއަދި މިއަާޅެގ ަގއިާގ އާދަމުގެަދރިއަުކ ނުބީހެެއވެ . އެބަީހ  الّلهކުރެްއވިއެވެ ެގ  الّلهއެފަދައެވެ
. އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެއް . ެއކަލާނެގ ކަެމްއ  ހެއްދެވުން އެފަދައެވެ އެަކލާނެގ ހައްދަަވއެވެ

.  وحىނިޔާކުރައްވަްނޏާ ެއކަމަކަށް ެއކަލާނެގ  . ދެން ޭއރުން އެކަެމއް ެއވީއެވެ " މިފަދައިންނެވެ  ކުަރއްވަނީ "ވާށޭ

އުގަންނަވަިއ  إجنيلއާއި  توراةއުގަންނަވަިއދެއްވައި އަދި  حكمةއަދި އެކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ލިއުމާއި  )48(
 .  ދެއްވާނެއެވެ

. (އަިދ އެަކލޭގެފާުނ  َرسولންނަށްާވ  بىن إسرائيلއަދި އެަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ފޮނުއްވަީނ  )49( އަކު ކަމުގަެއވެ
.) ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ަކލޭމެންގެ ގާތަށް ( َرسول ) މިއަީއ  َرسولކަމާއިގެން ވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވުމަށެވެ ކަމާއިގެން

. (އަހުރެންެގ  دليلން  حضرةގެ  َربّ ގެ ކަލޭމެން .  ُمْعِجَزةކަން ތެދުކަމުގެމައްޗަށް  َرسولއާއިގެންނެވެ އާއިގެންނެވެ
 إْذنَ ެގ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ ކަލޭމެނަްށ މަށީން ދޫީނގެ ސިފަޔަށް ހަދާފައި ދެްނ ައހުރެްނ އެއަްށ ފުމެލުމުްނ 

. އަދި ިވހާއިުރވެސް ެއއްގޮަތކަށް ޮލލުގެ ައލިކަން ނެތް ކަނުމީހުންނަށާިއ  ފުޅަށް އޭތި ދޫންޏަކަށް ވާނެއެވެ
. އަިދ  الّلهބަރޮސްބަލިޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށް  ގެ އިޒުނަފުޅަށް ައހުރެން ފަސޭހަކޮށްީދ ރަނގަޅުކޮށްދޭހުށީެމވެ

. އަދި ކަލޭމެްނ ގޭަގއި ކާތަެކއްޗާިއ އަދި ނުަކިއ ގެ އިޒުނަފުޅަށް އަހު  الّلهމަރުވެފައިާވ މީހުންވެްސ  ރެން ިދރުަވމެވެ
. ަކލޭމެންނަކީ އީމާންވާަބޔަކުކަމުގަިއވަްނާޏ ނަވެްސ އަުހރެން ަކލޭމެން خربރައްކާކޮށްާފ ހުންނަ ތަކެީތގެ  ށް ދޭހުށީމެވެ

. (އަުހރެންގެ  دليلނަށް ންހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަުމގައި ކަލޭމެ  دليلތެދުކުރުމުެގ މައްޗަްށ ުހރި ކަްނ  َرسولވެއެވެ
 (.  ވެއެވެ

) އަހުރެންގެ ކުރީގައިވާފޮތް   )50( . އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  توراة(އަދި އަހުރެން މިއައީ ތެދުކުާރ ގޮތުގެމަތީންނެވެ
. އަދި އަހުރެން ދިނު◌ުކޮށް حاللކުރެވިގެންވާ ބައެއްތަކެތި ަކލޭމެނަށް  حرام ކަމާއިގެން ކަލޭމެންެގގާތަްށ  َرسولމަށެވެ

. ފަހެ ެއހެންެވ ކަލޭމެން  ُمْعِجَزةއާިއ  دليلންވާ  حضرةގެ  َربّ މިއައީ ަކލޭމެންގެ  އަށް ބިުރވެތިެވ  الّلهއާއިެގންނެވެ
 !އަިދ ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް ކިޔަމަންެތރިވާެށވެ !ވެރިވާށެވެ تقوى

 



މާނަ  ގެ آل عمرانسورة   ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 8 2   

   ަތުރަޖމާ     

          =  އަދި ކަލޭމެންގެ  َربّ އީ ައހުރެންެގ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ . . َربّ އެވެ   އެވެ   = 

 !ފަހެ ެއހެންެވ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އެކަިނ އަޅުކަންުކރާެށވެ      =  ސީދާވެގެްނާވ

.   ތެދުމަގަކީ މިއީއެވެ       =  ެإحساس) އަށް الّسالمعليه ( عيسىފަހ .  ވެވަޑައިގެންނެވިހިނދު
     = ) ްيعىن: بىن إسرائيلއެމީހުންގެ ކިބައިނ . ) ކާަފރުކަން / ދެކޮޅުހެދުން  ގެކިބައިން  = 

.   އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ       = ދޭީނ ކާުކހެއްޔެވެ؟ (ނުވަަތ  نصرއަްށޓަކައި އަހުރެންނަްށ  الّله

  ދޭނީ ކާކުހެްއޔެވެ؟) نصرއަށް  الّلهއަހުރެންނާއެުކ      = َحَوارى ) .  َحَوارىން ދެންނެވިއެވެ

.) أصحابންނަކީ އެކަޭލގެފާނުންގެ    ންނެވެ    =  ީنصرގެ  الّلهއަހުރެމެންނަކ .  ެވރިންނެވެ  

   =  އެއަްށ އީމާންވެއްޖައީމު  الّلهއަހުރެމެްނ. . =  ވެ  އަިދ ކަޭލގެފާނު ެހކިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ  

   =  / . . مسلمހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންނީ ކިޔަމަންެތރިންކަމުގައި  ންކަމުގައި    =  ޭއ

.  َربّ އަޅަމެންގެ  . / ތެދުކޮށްފީމުއެއަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ .އެވެ  ވެ      =  އިބަރަސްަކލާނެގ

.  ބާވައިލެްއވި ތަކެތި        =  ްއެވެއްޖައީމު  تـََبعَ ) އާއި عيسى عليه الّسالمއާއަށް ( َرُسولއަދި އަޅަމެނ.  ވެ
     = .ފަެހ އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެން ިލއުއްވާނދޭެވ       = .  ހެކިވެރިންނާިއއެކު
   = (. . (ނުބަިއ ރޭުވން ރޭީވއެވެ  އަދި އެީމހުން މަަކރުހެދީެއވެ     =  މަަކުރ  الّلهއަިދ

. (ެއއީ އެަކލާނގެ  .)ފުޅާ އެކަށީގެންވާގޮތަށެ ذاتހެއްދެވީއެވެ  ވެ          ިއީ މަކަރުހަދާ  الّلهއަދ

.  ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ެހޔޮފަރާތެވެ     = الّله وحى . عليه ( عيسىއޭ  =  ކުރެއްވިހިނދު

.الّسالم  ) އެވެ      =  ހިފަހައްަޓވާޭނ ( ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނގެީއ ކަޭލގެފާނުގެ (ުފރާނަފުޅު

.  ކަލަކީމެވެ      =  ެއަްށ ކަލޭގެފާުނ  حضرةއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނގެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނގ

.  އުފުއްލަވާނޭަކލަކީމެވެ    طَاهرއަދި ކަލޭގެފާުނ .    ކުަރއްވާނެކަލަކީެމވެ  =  ކާފަރުީވ

.  މީސްތަކުންގެކިބައިން         =  ިتـََبعَ އަދި ަކޭލގެފާނާއ .     ވީ މީސްަތކުންލަްއވާނޭ ަކލަކީމެވެ

     ( . (މަތީގައި  ކާފަރުވީ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް       = ދުވަހާިއ  ِقَيامة
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.   ޖެހެންދެންވެސް       =  حضرةދެން ކަލޭމެްނ އެނުބރިއައުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

.  އަށެވެ   =  ިحكمދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންގެމެދުގައ .  ކުަރއްވާހުށީމެވެ   

      =  ިإختالفއެކަމަކާއިމެދު ކަލޭމެންެގ މެދުގައ .   ވެ ދެބަސްވީކަންތަކުގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެހެންވެ ކަލޭމެން ހަމައެކަިނ  َربّ އެއީ ައހުރެންނާއި އަދި ކަލޭމެންގެެވްސ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )51( އެވެ

.  !އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ  ސީާދވެގެންާވ މަގަކީ އެއީެއވެ

އެބަީހ ބަނީ އިސްާރއީލުެގ ބަެއްއ މީހުންގެކިބައިްނ  –އަްށ އެީމހުންެގ ކިބައިްނ  عيسى عليه الّسالمދެންފަހެ  )52(
. ައހުރެންނާއިެއކު  إحساسކާފަރުކަމާިއ ދެކޮޅުެވރިކަމުެގ އަަސުރ  – ދޭީނ  نصرއަށް  الّلهވެވަޑައިގަތުުމން ވިދާޅުވިެއވެ
) ކާކުހެއްޔެވެ؟  نصرގެ ދީނަށް  الّله( . އަހުރެމެންނީ  َحَوارِىُّ ދޭނީ .  نصرއަށް  الّلهން ދެންނެވިއެވެ ދޭނޭ މީހުންނީމުއެވެ
.) ައހުރެމެން އެކަ أصحابެގ  عيسى عليه الّسالمންނަކީ  َحَوارِىُّ ( . ަފެހ އެލާނގެއަްށ އީމާންވެއްޖައީމު ންނެވެ ވެ

.  مسلمހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނީ ކިޔަމަންތެރިންކަުމގައި /   ންކަމުގައި ަކލޭގެފާނު ހެކިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ

) އަށް ބާވައިެލްއިވ عيسى عليه الّسالمއިބަރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވިތަކެްއޗަށް ( !އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )53(
) އަޅަމެން އީމާންވެއް . އެަތކެިތ ތެދުކޮްށފީމުަޖއީމު އެ ތަކެއްޗަށް . އަދި އެވެ  عيسى عليه الّسالمއާއަްށ (އެަބހީ  َرسولވެ

) އަޅަމެން  . ފަހެ ( تبعއާއި ) ހެކިދޭމީހުންނާިއއެކު އަޅަމެން ލިުއއްވާނދޭވެ توحيدވެ  تبعއަްށ  حقّ ވެއްޖައީެމވެ   !އަށް

އަވަާހރަކޮށްލުމަށް ނުަބއި ޭރވުްނ  عيسى عليه الّسالمބަނީ އިްސރާއީުލގެ ބަެއއްމީހުން (އަދި އެމީހުން އެަބހީ  )54(
. އަިދ  . އަދި އޮޅޭގޮތް ހައްދަވަިއ އޮ ވެްސ އެީމހުންނަށް  الّلهރޭވިއެވެ އީ ަމކަރުހަާދ ފަރާތްަތކުެގ  الّلهޅުވައިލެއްިވއެވެ

 .  ތެރެއިން އެންެމ ހެޮޔލަފާ ފަރާެތވެ

. އިންސާނުންގެ  ذاتގެ  الّله تعاىلމަކީ އަދި ބޮޑާކަމަކީ ހެދު مكر !ދަންނައެވެ  ފުޅަށް މާތް ދެސިފައެވެ
. އެކަލާނގެ  ފުޅާ  ذاتހެއްދެވުން އޮންނަނީވެސް އެކަލާނގެ  مكرނިސްބަތުގައި ހުތުރު އަދި ނުބައި ދެސިފައެވެ

. މިއާޔަތުަގއި ިމވާ މަަކރަީކ  އަަވހާރަކޮްށލަްނ  عليه الّسالمعيسى ންގެ ބަޔަުކ  إسرائيلبىنއެކަށީގެންވާގޮތަެށވެ
. އެމީހުްނ މަާރ  ުކީރ  َصليبރޭވިހިނދުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ސިފަފުޅު އެހެންީމހަކަްށ ބަދަލުުކރެއްވުެމވެ

. އަދި އެަކލޭގެފާނު  .  الّلهއެހެންމީހެކެވެ  .والّله أعلمއުޑަށް އުފުއްެލވީއެވެ

)  عيسى عليه الّسالم( الّله تعاىل )55(  وحى) އެކަލާނގެ !ވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެކުރެއް وحىއަށް
. ޭއ  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެީއ ަކލޭގެފާނުންެގ ފުރާނަފުުޅ ހިފަަހއްޓަާވޭނ  !އެވެ عيسىކުރެއްިވއެވެ

. އަދި ކަޭލގެފާނުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  . އަދި ކާަފރުވީ މީސްތަކުންެގ  حضرةކަލަކީމެވެ އަށް އުފުއްލަވާނެަކލަކީމެވެ
.) އަިދ ަކލޭގެފާާނިއ  طَاهرކިބައިން ަކލޭގެފާނު  . (އެމީހުްނގެ ކިބައިން ސަލާމަތްުކރަްއވާހުށީމެވެ ުކރައްވާޭނ ކަަލކީމެވެ

. ެދްނ ދުވަހާިއ ހަަމއަށްދާންދެންވެސް ކާަފރުންނަށްވުެރ މަތީގަިއ ބައިތި قيامةވީ މީސްތަކުން  تبع އްބާޭނ ަކލަކީމެވެ
) އެނބުރި  . އަދި ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ  حضرةވުންވަީނ ހަމަ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  ُرُجوعކަލޭމެން (އެންމެންވެސް އަށެވެ

. حكمވެ ދެބަްސވާކަމުގަިއވީ ކަންކަުމގެ  إختالفއެކަމަކާއިމެދު   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުަރއްވާހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = !ެފަހެ ކާފަުރވީ މީސްތަކުން ދަންނައެވ   =  ފަެހ އެމީހުންަންށ

. َعذابތިމަންރަސްކަލާނެގ  . َعذابގަދަވެގެްނވާ  =   ދެއްވާހުށީމެވެ   އަކުން      

 ގައި . آخرةދުނިޔެއާއި  =   = .  އަދި އެމީހުންނަަކށް ނުވެއެވެ     =  نصرއެއްވެްސ 

.  ވެރިއަކު     = . . ދަންނައެވެ  އަިދ އީމާްނވީ މީްސތަކުން        =  ައިދ

. صاحل عملއެމީހުން   ކުރި       = ) .  الّلهފަެހ އެމީުހންނަށް އެމީހުންެގ ދަރުަމ ފުިރހަމަކުރެވޭެނއެވެ

(.  ފުރިހަމަ ކޮށްދެްއވާނެތެވެ        =  ްالّلهއަދި އަނިޔާެވރިންނަށ .  ލޯބިވެވޮޑިގެްނ ނުވެއެވެ
 =  ަخربއެއީ (އެބަހީ އިސްވެމިދިޔ (  ތަކަކީ    =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާަންށ

. خربއެކިޔަވައިދެްއވާ   ތަކެކެވެ    = َرةތަކާިއ  ُحجَّة . ِعبـْ  ތަކުގެތެރެއިންާވ ތަކެއްެޗވެ      

 =  ިީކރިތި  ِذْكرُ ގަދަވެގެންާވ  حكمއަދ) . .) قرآنއެވެ   އެވެ   =  ްعليه (عيسى ހަމަކަަށވަރުނ

)الّسالم . (ެހއްދެވުމުގެގޮތުްނ ބަާލއިރު   ) ެގ މިސާަލކީ  = ގައި حضرةގެ  الّله.      =  عليه (آدم

.الّسالم  ) ެގ މިސާލެވެ     =  : ) ހެއްެދީވ عليه الّسالم(آدم އެކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު (އެބަހީ

.    ވެލީންނެވެ  =  وحىދެން އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަްށ .  ވާށޭ. =  ކުރެއްވީ   =  ފަެހ

(. . (ެއހެއްދެވުީނއެވެ  ދެން އެވަނީެއވެ  =  ّحق .  ވަނީ   =  ެحضرةެގ  َربّ ކަޭލގެފާނުންގ .  ންނެވެ
  =  ފަހެ ަކލޭގެފާުނ!   ވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ      = .   ޝައްކުުކރާމީހުންގެެތރެއިން

        =   އެަކލޭގެފާނާއިމެުދ (އެބަީހ  رسول الّله(ޭއ (! ) ަކލޭގެފާނާ  عيسى عليه الّسالمއެވެ  َجَدلއާއިމެދު

. (ދަންނަެއވެ   )1ކުރާބަޔަކު           = ގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އަިއ  ِعلم

.) بَيانއެއްޗެްއ އައުމަށްފަުހ (ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް   ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު     =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

) ވިދާޅުވާށެވެ َجَدل(އެ  .!1ކުރާބަޔަކަށް   . ކަލޭމެން އަންނާށެވެ   =  އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ ަދރިންނަްށ

.  ގޮވާނީއެވެ   = (. ) ކަލޭމެންގެ ަދރިންނަށް (ގޮވާނީއެވެ  (ކަލޭމެން    =  އަދި އަުހރެމެްނެގ

(  އަންހެނުންނާއި (ގޮަވއިގެން ގެނަސް  = (  އަިދ ކަލޭމެންގެ އަްނހެނުންނާއި (ގޮަވއިގެންގެނަސް
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     =  ެنفسތަކާއި ަކޭލމެންގެ  نفسއަދި އަހުރެމެންގ .   ތަކާއި  =  ްދެން އަހުރެމެނ

 ( . الّلهކޮށް  دعاء(އެންމެން  އަްށ ދަންނަވާނީއެވެ       =  ްލެްއވުމަްށ  لعنة الّلهފަހެ އަހުރެމެނ

.  އެދޭނީއެވެ        = . ) ދޮގުަހދާ ބައެއްގެމަްއޗަށް  (މިތަނުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ފަހެ ެއމީހުންނަށް ަގދަވެގެންވާ  )56( އަކުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  َعَذابފަހެ ކާފަރުވެއްޖެ ީމސްތަކުން ދަންނައެވެ

. ދުނިޔެއާިއ  َعَذاب . އަދި އެީމހުންނަށް އެއްވެްސ  آخرةދެއްވާހުށީމެވެ . نصرގައެވެ  ވެިރއަކު ުނވާހުއްެޓވެ
. ަފހެ އެީމހުންނަށް އެމީހުްނގެ  صاحل عملއަދި އީމާންެވގެން  )57( ފުރިހަމަައްށ  أُجورކުިރ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ

. އަދި އަނިޔާވެރިންނަްށ  .  الّلهއެކަލާނެގ ދެއްވާނެެއވެ  ލޯބިވެވޮިޑނުގަންނަވައެވެ
ގެާފާނ  مرميއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ މަންމާފުޅު  يعىن عيسى عليه الّسالمތަކަީކ  خربއެބަީހ ިއސްވެދިަޔ  –އެއީ  )58(

އާއި އަިދ  َحيْىي عليه الّسالمއާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުން  الّسالمزكريّا عليه އާއި އަދި  َحنَّةއެކަމަނާގެ މަންމާފުޅު 
ންގެ ވާހަކަތަކާއި މިއެންމެހައި ވާހަކަތަކަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  يهودىންކުރެ  بىن إسرائيلގެ ވާހަކަތަކާއި އަދި  َحَوارى

 خربގެތެރެއިންާވ  قرآنއެބަީހ ކީރިިތ  ِذْكرُ ވާ ަގދަވެގެން حكمގެތެރެއިންނާިއ  ِعْربةާއއި  ُحجَّةކަލޭގެފާނަށް ިކޔައިދޭ 
 .  ތަކެވެ

)  حضرةގެ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން  )59( އާއި  آدم عليه الّسالمއާއި  عيسى عليه الّسالمގައި (ހެއްދެވުުމގެގޮތުން
 . .  الّله تعاىل. آدم عليه الّسالمއެއްގޮތެވެ . ދެން ެއކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް ވާށޭ އެންގެވީެއވެ ހައްދަވާފައިވަނީ ވެލީންެނވެ

 .  ދެން އެވީއެވެ
.  آدم عليه الّسالم الّله تعاىل  ހެއްދެީވ  عيسى عليه الّسالمހައްދަވާފަިއވަނީ މަޔަުކ ބަފައަާކއި ނުލަެއވެ

. (އަދި ޭއގެކުރިްނ  .) މިުހރީަހއްތާވެްސ ހެއްދެިވ ގެފާނު ެހއްދެވީ މަޔަ َحّوىބަފަޔަކާނުލައެވެ  خالقކާއި ނުަލއެވެ
. ިމހެން މިކަްނހުރިިއރު  سبحانه وتعاىل َربّ މަތިވެރި   الّله تعاىلެގ ހެއްެދވުމުގެ ޯފރުންތެރިކަާމއި ކުޅަދާނަކަމެވެ

ޅުކަންމިުކާރ ގެދަރިކަލުންޭނ ކިޔަިއގެްނ އެަކލޭގެފާނަށް އަ الّلهހެއްދެވީާމ އެީއ  عيسى عليه الّسالمބަފަޔަކާނުލަިއ 
އަކަްށ  َخملوقއަށް އަޅުކަން ނުކުރަނީ ކީއްވެާބވައެވެ؟ އެގޮތުން ބަާލއިރު  آدم عليه الّسالمން  جاهلމޮޔަ  ރަންބުއްދީގެ

. އަދި އެކަޭލގެފާނީ  آدمއަޅުކަންކުރާން ހުއްަދވާނެނަމަ   الّله تعاىلގެފާނަށް އަޅުކަންކުރުން މާ އައުލާ ނޫންބާވަެއވެ
. ވީމާ މިކަާމ ނިުވސްނަމުތޯެއވެ؟  سجدةލައްަވއި އެކަޭލގެފާނަށް  ބޭކަލުން َمالَئكة الّلُهمَّ َال َشريك ކުުރއްިވ ކަޭލެގފާނެވެ

 .َلكَ 
!) ަކލޭގެފާނުންގެ  رسول الّله(އޭ   )60( . ފަެހ ޝައްކުުކާރ  حقّ ން ައއިސްފައިވަނީ  حضرةގެ  َربّ އެވެ ތެދެވެ

! (ފަހެ   َجَدلއާއި ބެހޭގޮތުން ކަޭލގެފާނާއި  عيسى عليه الّسالمމީހުންގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައި ނުގަންނަވާެށވެ
. އެީއ  جوابއިންނަށް  َنصارىގެ  َجنَْرانކުރަން ައއި  ވާހަކައެެވ.  حقّ ދެއްވުމުގައި ިއސްވެދިޔަ ާވހަކަތައް ފުދޭނެެއވެ

. އަިދ  الّلهއަީކ  عليه الّسالمعيسى  . އެީއ ހަަމ  الّلهއެއްނޫނެވެ .  آدمެގ ަދރިަކލެއްވެސްނޫނެވެ  الّلهެގ ދަިރއެކެވެ
 . .) رسولގެއަޅެކެވެ  ބޭކަެލކެވެ

.) ތިމަންރަސްކަލާނގެ  رسول الّله(އޭ   )61( އަށްފަުހ  بيانން ކަލޭގެފާނަށް އަންަގވައިދެއްވި  حضرةއެވެ
) އެަބޔާނާއި އިިދކޮޅަށް ަކލޭގެފާާނ  عيسى عليه الّسالم(އެބަީހ  –އެކަލޭގެފާނާއިމެުދ  ކޮށްހަާދ ބަޔަކަްށ  جدلާއއިމެދު

. ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ  . އަހުރެމެްނ އަުހރެމެންގެ ދަރިންނަްށ ގޮވާނީެއވެ ! ަކލޭމެން އަންނާށެވެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
! އަދި އަހުރެމެން އަހުރެ . އަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިންނަށް ގޮވާ ގެންާނނީެއވެ މެްނގެ އަންހެނުންނަށް ގޮވާނީެއވެ

. އަިދ އަުހރެމެންެގ  ްށ އަ الّلهތަކާިއ މިއެންމެްނ އެއްކޮށްތިެބ  نفسތަކާިއ ަކލޭމެންގެ  نفسއަންހެނުންނަށް ޮގވާނީއެވެ
. އެބަީހ އަުހރެމެންކުެރ ދޮގުހަދާބަެއއްެގ ަމއްޗަށް  إبتهال  دعاءލެްއވުންއެިދ އެންމެންއެީކ  لعنةެގ  الّلهކުރާނީއެވެ

 .  ކުރާނީއެވެ
. دعاءެލއްވުމަށް لعنة  ކުރުމަކީ ُمَباَهَلة    ކުރުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ްއާއިމެދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ިމ  عيسى عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުން މިީއ (ހަމަކަށަަވރުނ

. بيان   ކޮށްދިން ވާހަކަތަކަކީ     =  ަނޑައެޅިގެން ހަމ . (އެއީ  حقّ ކަ ެގ  الّلهތެދުވާހަކަތަކެވެ

(.  އަޅެކެވެ      =  ިإلهެވގެންވާ ހަމަ ެއްއވެސް  حقّ އަދ .  މެނުވީ. الّله =   އަުކ ނުވެެއވެ
    =  ްالّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ.          =  ނޑައެޅިގެން އެކަލާނގެީއ ވަންަތ  ِعزَّةކަ

. حكمة  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ    =  ކަޭލގެފާުނ) . ފަހެ އެމީހުން އެނބުިރ ފުރަގަސްދީިފއްޔާ

! އެމީުހންގެ ވާަހކަ   ނުުކރައްވާށެެވ! قبولއެމީހުންގެކިބައިްނ އެނބުިރ ދުރުެވ ވަޑަިއ ގަންނާށެވެ     =  ފަެހ

.تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ    އީ     =  ރަނގަަޅްށ ( ފާސިދުކޮށްހަދާ ީމހުން (އެބަީހ ުއރެދޭމީހުން

.  ދެނެވޮޑިގެންވާކަލާނެގއެވެ  =  رسول الّله(ޭއ . !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ  އެވެ        =  ޭَأْهُل  އ

! (އޭ  ِكَتابُ   ވެރިންނޭވެ!) أهلެގ  إجنيلއާއި  تواةންނޭވެ       =  ްއެއްެގ ފަރާތަްށ  كلمةކަލޭމެނ

  އަންނާށެވެ!   =  ްعدلކަލޭމެންނާއި އަުހރެމެން ހަމަހަމަވާ ދެބައިމީހުންވެސ .    ވެިރވާ

      =  ްالّلهއެއީ އަުހރެމެނ .     އަށް މެނުވީ އަުޅކަން ނުކުރުމެވެ   =  އަިދ

. شريكއެކެއްޗަާކވެސް އަުހރެމެން އެަކލާނގެާއއި  . ބައިވެރި ނުުކރަމެވެ   ނުކުރުމެވެ        = 

 ނުކުރުމެެވ. إختيارއަދި އަުހރެމެން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަުކ ހިާފ     =  َّرب .  الّله =    ންކަމުގައި

.  ފިޔަވައި     = . ްނ)  مؤمنފަހެ ކަލޭމެން ( =  ދެންފަހެ އެމީހުްނ އެނބުިރ ފުރަަގސްދީފިއްޔާ

 !. . = ބުނާށެވެ  ކަލޭމެން ހެކިވާށެވެ      =  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނީނ

. مسلمކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާބަޔަކު ކަުމގައި / އަުހރެމެންނީ    ންކަމުގައި         ޭންނޭވެ. أهل كتابއ 
    =  ްކީއްވެހެްއޔެވެ؟ކޮށް ައރައިރުްނވަނީ  َجَدلُ ކަލޭމެނ     = عليه الّسالم( إبراهيم (

.  އާއިމެދު        =  ިتوراةއަދ  . ބާވައިނުލެއްެވއެވެ  = .     އަދި އިންޖީލާއި

  = .  އެކަލޭގެފާނަށްފަުހގައިމެނުވީ     = ެ؟ކަލޭމެން ަފހެ ބުއްދި ުނކުރަމުެހއްޔެވ / .

 .؟އެއްޗެްއ ނުވިސްނަމުހެއްެޔވެ     = !.  އޭ ކަޭލމެން މިތިބަ މީހުންނޭވެ   =  ކަލޭމެްނ
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. َجَدلُ އަރަިއރުންވެ   ކޮށްފީމުއެވެ      =.   އެކަމުގައި ކަލޭމެނަށް އެނގުމެއްވާކަމުަގއި

   =  ް؟ކޮށް އަަރއިރުންވަީނ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ  َجَدلُ ފަހެ ކަލޭމެނ.       = 

.  އެކަމުގައި ަކލޭމެނަށް އެްއވެސް އެނގުމެއްނެތްކަުމގައި    =  ިالّلهއަދ .    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
    = .    އަިދ ކަލޭމެނަކަްށ ނޭނގެއެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަކލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިމ  عيسى عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުްނ މިާވހަކަތަކަީކ (އެަބީހ  )62(  وحىާއއިމެދު
. (ެއކަލޭގެފާނަީކ  حقّ ކުރެއްިވ ވާހަކަތަީކ ހަމަ  . އަިދ  الّلهތެުދވާހަކަތަެކވެ ެގ ދަރިަކލެއްވެްސ ނޫނެެވ.  الّلهެއއްނޫނެވެ

. މާތްވެގެންާވ  الّلهއެީއ  – .  رسولމާތްކުރެއްިވ އަޅެެކވެ ވަންތަކަމުގެ އެއްވެްސ މިންަވެރްއ  إهلّيةބޭކަލެކެވެ
.)  حقّ އެކަލޭގެފާނަށް  . ައިދ  إلهވެގެންވާ އެހެްނ އެްއވެސް  حقّ މެނުވީ  الّلهވެގެން ުނވެއެވެ އަކު ނުެވއެވެ
.  حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ

ންނަވާށެެވ!  ދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ (ަކލޭގެފާނު އެީމހުންގެ ފަރާތުްނ ދުރުެވވަޑައިގަ  )63(
. އެީއ  قبولއެމީހުންެގ ބަްސ  .) ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ފާސިދުޮކށްހަދާީމހުން فاسدނުކުަރއްވާށެވެ  –ންެނވެ

.  الّله تعاىلއުރެދޭމީހުން   ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
. އޭ  رسول الّله(އޭ   )64( !) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ! ކަލޭމެންާނ އަުހރެ أهل كتابެއވެ މެންނާ ދެފަރާްތ ންނޭވެ

! އެީއ އަުހރެމެްނ ދެބައިމީހުންވެްސ  ) ކަލޭމެްނ އަންނާށެވެ  الّلهހަމަހަމަާވ އެއްަކލިމައެްއގެމައްޗަްށ (ެއއްަބސްވުމަށް
 َشرِْيكُ އަށް މެނުވީ އަޅުކަން ނުުކރުމަށާއި އަދި ައހުރެމެން އެއްބަަޔކުވެސް ެއއްވެްސ އެްއޗަކާިއ އެ އެކަލާނގެއާިއ 

. (މިކަން ކަަމްށ  َربّ ފިޔަވައި އަުހރެމެން އެއްބަަޔކު އަނެްއބަޔަކު އެީއ  الّلهއަދި ނުކުޅައުމަށާއި  ންކަމުގައި ނުހެދުމެވެ
) އެނބުިރ ުފރަގަސްދީފިއްާޔ  !) ދެންފަެހ އެމީހުްނ (އެކަމަށް ެއއްބަސްނުވެ އެއްބަސްވުމަްށ ކަލޭމެްނ އަންނާށެވެ

! ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެން ކިޔަމަންވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި (އެބަހީ  مسلمކަލޭމެން  ެގ  الّلهން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވެ
 مسلمއަކުނުާވ ކަމަށާިއ އެަކލާނގެއަްށ ރަނގަޅަށް ކިޔަމަންވެގެންާވ  شريكއެއްކައުވަންތަކަާމއި އެކަލާނގެއަްށ 

) ައހުރެމެން ވާކަމަށް ަކލޭމެން ެހކިވާށެވެ  .ންކަމުގައި
!  أهل كتابُ އޭ  )65( . ؟ކޮށް އަރައިރުްނވަނީ ކީްއވެގެން ެހއްޔެވެ  َجَدل)އާއިމެދު ކަލޭމެން عليه الّسالم( إبراهيمންނޭވެ

 ( އާިއ  توراةއެކަލޭގެފާނަށް ފަުހގައި މެނުވީ (އެބަހީ، އެަކލޭގެފާނު ދުނިޭޔގައި އުޅުއްވާ އަވަާހރަވުމަށް ފަުހގައިމެނުވީ
. ަކލޭމެން ފަެހ އެްއވެސް އެއްޗެްއ ވިސްނާ ބާވައިލެއްވުނުކަުމގަ إجنيل  ނުކުރަީނހެއްެޔވެ؟  ِفكرއި ުނވެއެވެ
! ކަލޭމެންނަށް އެކަްނކަން އެނގޭ އަދި ޭއގެ  )66( އެްއވާކަންކަމުގަިއ  معلوماتއޭކަލޭމެން މިތިބަމީހުންނޭވެ

.  جدلކަލޭމެން  . އަިދ ެއކަމަުކ އެކަމެްއގަިއ ަކލޭމެނަށް ެއއްވެްސ އެނގުެމއް އަިދ  جدلކޮށްފީމުެއވެ ުކރަމެވެ
ދެނެވޮޑިގެްނވެއެެވ.  الّلهކޮްށ ައރަިއރުންވަނީ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ؟ އަިދ  جدلއެއްނެްތ ކަމަކާއިމެުދ ކަލޭމެްނ  معلومات

.  އަދި ކަލޭމެންނަކަްށ ނޭނގެއެވެ
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       =  ިعليه الّسالم( إبراهيمއަދ.  ) ނުވެއެވެ      = َنْصَراىنއަުކކަމުގައިެވސް އަދި  يهودى 

.  އަކުކަމުގައިިވޔަސް     = .  އަިދ އެހެނެްއކަމަުކ އެކަޭލގެފާނު ެވވަޑައިގަންނަވަނީ      

. مسلمއަށް ތެދު  توحيدއާއި ދުރު އަދި  ِشرك  އަކުކަމުގައެވެ    = .  އަދި އެކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ
     = ُمْشرِك .   ންގެ ތެރެއިން      =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެންމެ އައުާލވެގެންާވ

.މީހުންނަކީ /   އެންމެގާތް މީހުންނަކީ    =عليه الّسالم( إبراهيم.  ) އާއި      = ހަމަކަށަވަރުްނ

. تبعނާިއ އެކަލޭގެފާ  ވީީމހުންނެވެ     =  ިَنِىبّ އަދި މ ) . .) حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއާއެވެ  އެވެ
  = ) ިحمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަދ . ) އީމާންވީމީހުންނެވެ  އަށް         =  އަިދ

. مؤمنއީ  الّله  ންގެ ސަހަޯރވެރިާޔއެވެ     = . . / އެދުނެވެ   ބަޔަކު މީހުން ލޯބިކުިރއެވެ   

    = َأْهُل ِكَتاب .   ންކުރެ  = ) مؤمنކަލޭމެްނ . . / މަގުުފރެއްދުމަށް ) މަގުފުރެދޭނަމައެވެ  ން
   = .   އަދި އެމީހުްނ މަގުނުފުރައްަދއެވެ   ެنفسއެމީހުންގ .  ތައްމެނުވީ  

   =  ްإحساسއަދި އެީމހުންނަކަށ .  ވެސްނުވެެއވެ       =  ޭންނޭވެ َأْهُل ِكَتابއ!  

  = ކަލޭމެން ކާފަރުވަީނ ީކއްވެހެްއޔެވެ؟      = الّله .  ެގ އާޔަތްތަކަށް   

 =  َحالُ ކަލޭމެްނ ެހކިާވ.          = ޭންނޭވެ َأْهُل ِكَتابއ!     =  ކަލޭމެްނ

 އޮޅުވާހަދަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ حقّ     = بَاِطل .  އާއި        =  حقّ އަދިކަލޭމެްނ .  ވަންހަނާކޮށް
      =  ޭَحالُ ކަލޭމެން ދެނެތިބ.      =  ްއެއްގެ ބަަޔކު (އޭެގ  مجاعةއަދި އެއ

. ) ބުްނޏެވެ   އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް      = َأْهُل ِكَتاب .  ންގެ  = .  !ކަލޭމެން އީމާްނވާށެވެ
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      = .  ބާވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށް     = ) . ގެފާނަްށ  حمّمدއީމާންވީމީހުްނގެ މައްޗަށް

(.  ބާވައިލެްއވުނު ތަކެއްޗަށް    = .  ދުވާލުގެ ޫމނުމަތީގައި / އެބަހީ ދުާވލުގެ ކުރީކޮޅު  

   = ެކަލޭމެން ކާފަރުވާެށވ (  !އަދި އޭގެފަހުކޮޅު (އެބަހީ އެުދވަހުގެ ފަުހކޮޅު       = 

. رجوعން އެނުބރި  دينއެމީހުން އެމީހުްނގެ   ވޭތޯ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  يهودى) عليه الّسالم( إبراهيم )67( . އަިދ  نصراىنއަކުކަމުގައި ނުެވއެވެ އަކުކަމުގައިެވސް އެަކލޭގެފާނު ުނވެއެވެ

. އަިދ  مسلمއާއި ުދރުވެގެްނާވ  شركއަްށ ސީާދ  توحيدއެހެނެއްކަމަުކ އެަކލޭގެފާނުެވވަޑައިގެންނެީވ  އަކުކަމުގަެއވެ

.  مشرك  ންގެތެރެއިން އެކަޭލގެފާނުވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ

އެަކލޭގެފާނާިއ އެންމެ ގާްތ މީހުންަނީކ  –އާއި އެންމެ އަުއލާ ީމހުންނަކީ  عليه الّسالم إبراهيمހަމަކަށަވަރުްނ  )68(

. ައިދ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمާއ  َنِىب . ދެން ިމމާތް ވީ ީމހުންނެވެ تبعހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނާިއ  ެއވެ

. ައދި  حمّمدއެބަީހ  –އެކަލޭގެފާނަށް  .  مؤمنއެީއ  الّلهގެފާނަްށ އީމާންވީމީހުންނެވެ  ންގެ ަސހަރޯެވރިޔާެއވެ

. (އެމީހުްނ  مؤمنެއއްގެބަޔަުކ ަކލޭމެން  مجاعةންެގ އެްއ  أهل كتابއަދި  )69( ން މަގުުފރެދުމަށް ލޯިބކުރިެއވެ

.) އަދި އެހެނެއްކަަމކު އެމީހުްނެގ  . އެަކމަށް ލޯބިުކރެއެވެ މަގުފުރެދޭނެނަމަ ކިާހރަނގަޅުވާނެތާޭއ ހިތަްށއަރަެއވެ

. އެގޮްތ އެީމހުންނަށް  نفسއަމިއްލަ  .  إحساسމެނުީވ އެމީހުްނ މަގުނުފުރައްަދއެވެ  ވެްސ ނުވެއެވެ

.) ަކލޭމެން ރަނގަޅަށް އެނޭގ  نصارىންނާިއ  يهودى( !ންޭނވެ ابأهل كتއޭ  )70( އަިދ ހެިކާވ  حالއިންނެވެ

 ެގ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަުރވަނީ ކީްއވެގެންެހއްެޔވެ؟  الّلهކަލޭމެން  حال

ވަންހަނާުކރަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ (އަިދ  حقّ އަްށ އޮޅުާވ އަިދ  باطل حقّ ކަލޭމެން  !ންޭނވެ أهل كتابއޭ  )71(

 ކަލޭމެން އެހެން ހަދަީނ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟  حالކަން އެނގޭ  حقّ އެއީ ހަމަ  قّ ح

. ( مجاعةންެގ އެްއ  أهل كتابއަދި  )72( ) ބުންެޏވެ ) حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއެއްގެީމހުން (އޭެގ އަނެއްަބޔަކަށް

) ުދވާލުެގ  وحىއަށާިއ ދެންވެްސ  قرآنއަށް އީމާްނީވ ީމހުންގެމައްޗަްށ ބާަވއިލެްއވުނު ަތކެއްޗަްށ (ކީރިތި  އަށް

. އެީއ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  !ކުރީކޮޅުގަިއ ކަލޭމެްނ އީމާންވާށެވެ  دينއަިދ ދުވާުލގެ ަފހުކޮޅު ެއތަކެއްޗަށް ކާަފރުވާށެވެ

. رجوعން އެނބުރި   ވޭތޯެއވެ
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  = !ެތެދުނުކުރާެށވ / .   އަދި ކަލޭމެން އީމާންނުވާެށވެ      =  ެتبعއާއި  دينކަލޭމެންގ 

. . / ީމހަކުމެނުވީ  ވީ މީހަކާމެނުވީ   ޭرسول الّله(އ  !. !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ  އެވެ   = 

 . . الّله =  ހަމަކަށަވަރުން ތެދުމަަގކީ  ގެ ތެދުމަގެވެ      =  / ްމީހަކަށް ދެވުމުެގ ސަބަބުނ

) .  ގެފާނަްށ ދެިވގެންހެއްެޔވެ؟) حمّمدމީހަކަށް ެދވުނީމާހެއްޔެވެ       =  . ކަލޭމެނަްށ ދެވުނުފަަދ އެްއޗެއް

.) نىب(   ކަން     =  ް؟ކުރުމަށްެހއްޔެވެ حّجة قائمނުވަަތ އެަކލޭގެފާނު ަކލޭެމންނަށ   = 

 ގައި. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ   =  !. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވެ       =  ްَفْضلُ ހަމަކަށަވަރުނ 

. الّلهވަންތަކަންވަނީ    ގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ      =  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނެގ

.   އެދެއްވައެވެ  =  ިالّلهއަދ .  އީ    =  ތަނަވަްސވެވޮދިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ( (ދެއްވުން

.  ކަލާނގެއެވެ        =  ެخاصّ ގައި  رمحةއެކަލާނގެ ެއކަލާނގ .   ުކރައްަވއެވެ  = 

.  އެކަލަނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކު  =  ިالّلهއަދ .    އީ      =  َفْضلَ ބޮޑުވެގެންާވ 

.    ވަންތަކަމުގެ ެވރި ަކލާނގެެއވެ        =  ިأهل كتابއަދ . މީހުން /  =  ންގެ ެތރޭގަިއވެއެވެ

.    ބައެއްމީހުން  = ِقْنطَار .   އެްއހާ ގިނަެއްއޗެތި ކަލޭ އެމީހަކަށް އަމާނާތްކުރިނަމަވެސް

   = (. އަިދ އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ  =   އެއެއްެޗއް އެމީހަުކ ަކލެއަްށ އަދާކޮށްދޭޭނ (އަމާާނތްތެރިން

.  ބައެއްމީހުންވެެއވެ     = .   އެންމެ ދީނާރެއްެގ މިންވަރު އެމީހަކަށް ކަލޭ އަމާނާތްުކރިނަމަވެސް
      = ) .خيانةެއއެއްޗެްއ އެީމހަކު ކަލެއަްށ އަދާނުކޮށްދޭޭނ (.   ެތރިން         =   ެއ

.  قائمއަދާކޮށްދިނުމަށް ކަޭލ އެދިއެިދ އެކަުމގައި  . = ެވހުިރއްޔާެމނުވީ  އެގޮތަކީ    =  އެހެީނ

.   ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނިކަމެވެ  = ) واجبައހުރެމެންގެމައްޗަްށ . ) ނުވެެއވެ  ވެގެން  

    =  ُّأُمِّى ) . ) عرىبންނާމެުދ އެއްެވސްކުށެއް  =  ްނނާމެދު އެއްވެްސ ހަމަެއއްލަމަެއއް

.  އަދި އެމީހުން ބުނަނީއެވެ      = الّله .  ެގމައްޗަށް ދޮގު      =  އެމީހުްނ

. حالދެނެތިބޭ   = .   އެއްގޮތަކަްށވެސް ެއހެންނޫނެވެ    =  އެމީހަުކ އެކަލާނގެއަށް ވެފަިއާވ

. عهد  ފުއްދައިފިމީހާ   =  ވެރިެވ. تقوىއަިދ އެމީހަުކ     =  الّله تعاىلފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ.  

       = تقوى .   ެވރިންނަށް އެަކލާނގެ ލޯބިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) ކަޭލމެންގެ   )73( ީވ މީހަކަްށ މެނުީވ  تبعއަްށ  دين(އަިދ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އޭެގ އަެނއްބަޔަްށ ބުނެއެވެ

! (އޭ  ! ހަމަކަށަަވރުން ތެދުމަގަކީ  َرسول الّلهކަލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ !) ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށޭވެ ެގ  الّلهއެވެ
 .  ތެދުމަގެވެ

! އާޔަުތގައިާވ   (ދަންނައެވެ          -  ީގެމަގެެވ.  الّلهއެބަހީ ހަމަކަށަަވރުން ތެދުމަަގކ

ނޑުއްވާލަްއާވފައިވާ  أهل كتابއަީކ  مجلةމި  . ވީާމ އާޔަތުެގ މާަނ ކިޔާިއުރ  مجلةންެގ ާވހަަކ މެދުކަ އެކެވެ
ެގ ކުީރ ބަާޔއި ފަހުަބޔާިއ ގުޅައިގެްނ ކިޔާިއުރ  مجلةއެއާޔަތުެގ އެތަންކޮޅު ަފހުން ިކޔާގޮތަްށ ބާއްވާފަިއވާ އެ 
 .  دين. ދެން އޭރުްނ މާނަ ކިޔޭީނ "ަކލޭމެންެގ والّله أعلمބައެއްމީހުންނަށް މާަނ ވިސްނަިއގަންނަން ފަސޭަހވެދާނެއެވެ

. އަިދ ކަލޭމެނަްށ ދެވިފަިއވާފަދަ ެއއްޗެްއ އެހެންީމހަކަްށ  تبعީވ މީހަާކއި ނޫީނ ަކލޭމެން  تبعއި އާ ނުވާށެވެ
. އަިދ ކަލޭމެންެގ   حّجة قائمގަިއ އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ  حضرةެގ  َربّ ދެވުނަސް ަކލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ

. (އޭ  ." މިއެވެ ! ހަމަކަަށވަރުން  سول الّلهر ކުރުމަށް ކަލޭމެން އީމާންނުވާށެވެ !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ  فضلއެވެ
. އެކަލާނގެ  الّلهވަންތަކަންވަނީ ހަމަ  ) ެއކަލާނެގ  َرسولކަމާއި  نىبވަންތަކަން (އެބަހީ  فضلގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ ކަން

. އަދި  . އަިދ ވަންތަކަން ތަނަވަްސވެވޮޑިގެން فضلީއ  الّلهއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ދެްއވައެވެ ާވ ކަލާނގެއެވެ
 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

. އަިދ  خاصّ އަްށ ެއކަލާނެގ  رمحةއެކަލާނެގ އެދިވޮިޑގަންނަވާ އަޅަކު އެކަލާނގެ  )74( ީއ  الّلهުކރައްވަެއވެ
. فضلބޮޑުވެގެންވާ   ވަންތަކަމުެގވެިރ ކަލާނގެއެވެ

!)  رسول الّله(އޭ   )75( އެއްހާ ގިނަމުދާ އަމާާނތުގެގޮތުން ަކލޭގެފާނު އެީމހެއްެގ އަތުގަިއ  ِقْنطَارއެވެ
) މީހުްނވެްސ  ްނގެ ެތރޭގަިއވެއެެވ.  أهل كتابބެހެއްޓެވިނަމަވެްސ އެމުާދ ކަޭލގެފާނަށް އަދާކޮށްދޭފަދަ (އަމާނާތްތެރި

) އެތިކޮޅެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުން ަކލޭގެފާނު އެ މީެހއްގެ އަުތަގިއ އަދި އެންމެ ދީނާރެްއގެ މިންވަުރގެ (މަދު
ެވހުިރއްޔާމެނުީވ  قائمބެހެއްޓެވިނަމަވެްސ ަކލޭގެފާުނ އެއެތިކޮުޅ އަދާކޮށްދެްއވުން ެއދި އެކަމަްށ އެމީާހެގ ަފހަތުގަިއ 

. އެމީހުން އެގޮަތްށ  އެމީހާ ެއއެތިކޮޅު ަކލޭގެފާނަށް އަދާނުކޮށްދޭނޭ މީހުންެވސް އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ
.)  ކަންތައްކުރަީނ އެމީހުން  . (އެމީހުްނ ބުނެއެވެ ންނާއިމެުދ (އެބަީހ  أّمىހަމަކަަށވަރުްނ ބުނާކަމުެގ ސަބަބުްނނެވެ

) އަހުރެމެންގެަމއްޗަށް އެއްވެްސކަމެއް  عرىب . އެމީހުންނާމެދު ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ  واجبންނާއިމެދު ވެގެން ނުެވއެވެ
. އަިދ އެމީހުން ރަނގަޅަށް ދެނެިތބި  ގެމައްޗަށް ބޮޑުދޮގު ބަސްތަްއ  الّلهއެމީހުން  حالއެއްވެސް ކުެށއްނުވެއެވެ

 . . ދޮގުހަދަނީއެވެ  ބުނަނީއެވެ

)76(  ! . އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ އާއި އެމީހަކާިއ  الّلهއެއްގޮތަކަށްވެްސ ކަންުހރީ އެމީހުން އެބުނާގޮތަކަށް ނޫެނވެ
! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  تقوىފުއްދައި  عهدއަދި ކުެރވިފައިާވ  وعدދެމެދު ވެވިފައިާވ   تقوىވެރިވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ

.  الّلهވެރިންނަށް   ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ

.ِقْنطَار *  . ނުވަަތ ގިނަ ަބއިވަެރވެ  އަީކ ހަންދަެރކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = (  ހަމަކަަށވަރުްނ ގަންނަމީހުން (އެބަީހ ަބދަލުކުރާމީހުން       = عهدގެ  الّله 

.  އާއި އަދި އެީމހުންެގ ހުަވއިތައް     = .  ކުޑައަަގަކށް   = .   !އެީމހުން ދަންނައެވެ  

 = .  އެމީހުންނަކަްށ ެއއްވެްސ ނަސީބެއްނުެވއެވެ     = آخرة .   ގައި     =  الّلهއަިދ 

) ބަސްފުޅު  رمحةއެމީހުންނާ ( . وحىގެ   ނުކުަރއްވާުހއްޓެވެ     = ) رمحةއަދި އެމީހުންނަްށ  ( ގެ

.   ބެއްލެވުމުން ނުބައްަލވާހުއްެޓވެ   = قيامة .   ދުވަހުން    =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުްނ

. طاهر  ނުކުރައްވާނެއެވެ      =  ިعذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ .  އެވެ  

 = .  އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ެވއެވެ   =  ްނޑައެޅިގެނ . مجاعةކަ   އެއްގެބަަޔކު

    = .  އެމީހުންގެ ދޫތަްއ ފުރޮޅާ އަނބުރާމީހުން     = .  ފޮތާއިގެން         = 

. ) ފޮތުގެ ަތނެއްކަމުގައި ީހކުުރވުމަށް  އެމީހުން އެފުރޮޅާ އަނބުރާތަން ެއއީ (ބާވަިއލެްއވި        

= . . =  އަދި އެއީ ފޮތުގެ ބަެއއްކަމުގައި ުނވެއެވެ  =     އަދި އެމީހުން ބުނަނީއެވެ

.ންވާ  حضرةގެ  الّلهއެއީ   ތަެނވެ        =  ީحضرةެގ  الّلهއަދި އެއ .  ންވާ ތަނެއްނޫނެވެ
 = .  އަދި އެމީހުްނ ބުނަނީއެވެ      = حضرةގެ  الّله .  އަްށ ދޮގު      = 

  .حال އެމީހުން ދެނެތިބޭ      =  ްآدمއެްއވެސ . ) ނުވެެއވެ  ގެ ދަރިައކަށް (ހުއްދަވެގެން    

      =  ްފޮތްދެއްވި  الّلهއެމީހަކަށ.      = އަިދ  فقهނިޔާކުރާނެގޮތާއި (އެަބހީ  حكم ( ާއއި

.    ނަބީކަމާއި  = .    ދެން އެމީހަކު މީސްތަުކންނަށް ބުނުމެއް    =  ކަލޭމެްނ

.  އަހުރެންެގ އަޅުންކަމުަގއިވާށޭ       =الّله .  ފިޔަަވއި   = .   އަދި ެއހެންނަމަވެސް    

 إصالحވެރި އަދި މީސްތަކުންގެ ކަންތައް  تقوىދަންނަ އަދި  فقهއާއި  علم(އެބަހީ  !ންކަމުގައިވާށޭ َربَّاِىن ކަލޭމެން  =
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 )ވާށެެވ!ކުރާ މީހުންކަުމގައި           = .  ކަލޭމެން ފޮތް ުއގަންނަވައިދޭކަމުެގ ސަބަބުން
       = .   އަދި ަކލޭމެން ުއގަންނައިދީ ިކޔަވައިދޭ ތަކެީތގެ ސަބަބުން  =  އަިދ

. َرسولއެކަލާނގެ (ުނވަތަ އެ  ) ކަލޭމެނަށް އަުމރުނުކުަރއްާވނެއެވެ   އާ        =  ްمالئكةކަލޭމެނ 

. إختيارބޭކަލުން ހިފާ   ކުރާކަށް     =  ިَنىبއަދ .  ބޭކަލުންނާއި   =   ّންކަމުގައި. َرب   = 

 ؟އާ އަމުުރކުރަްއވާނެހެއްެޔވެ َرسولއެކަލާނެގ / ނުވަަތ     = .  ކާފަރުކަމަށް      = 

.  ކަލޭމެންވުމަށްފަހު   = ُمْسِلم .   ންކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
(ދުންޔަވީ ކުޑަކުޑަ އެއްޗަކަްށ)  َعْهدُ އާއި  وعدއާއި ތިމާމެންނާއި ދެމެދު ކޮށްފައިވާ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )77(

. އަިދ  آخرة) އެީމހުންަނށް !ކުޑައަގަކަށް ވިްއކާމީހުން (ބަދަލުުކރާމީހުން ދަންނަެއވެ ގައި އެއްވެސް ނަސީބެއްނެތެވެ
. އަދި  وحىގެ ބަސްފުޅު  رمحة الّلهއެމީހުންނާއި  ގެ ބެްއލެުވްނ  رمحةދުވަހުްނ އެަކލާނގެ  قيامةނުކުރައްވާެނއެވެ

. އަދި ެއކަލާނގެ އެމީހުން  . އަދި އެމީހުންނަށް ހުންނަހުށީ ވޭންދެނިވި  طاهرނުބައްލަވާނެއެވެ  َعَذابނުކުރައްވާެނއެވެ
 .  އެވެ

. (ެއީއ ގެ ާއޔަތްތަްއ ކިޔެވުމުަގިއ ދޫފުރޮޅާ ދޫކަިތކުރާމީހުްނ ވެެއވެ الّلهއަދި އެމީހުްނގެތެރޭަގއި  )78(
.) އެއީ އެމީހުންެގ ެއވާހަކަތަަކކީވެްސ  ބާަވއިލެްއިވ  الّلهބާވައިލެްއވިގޮްތ ނޫްނ އެހެނިހެްނ ގޮްތގޮތަްށ ކިއުމަށެވެ

) އެީއ  . (އެކަމަކު .  الّلهތަންތަންކަމުގައި ކަލޭމެްނ ހީުކރުމަށްޓަކައެވެ ބާވައިލެްއވި ފޮތުެގ ތަންތަން ކަމުަގއި ނުވެެއވެ
. މިީއ އަދި އެމީހުްނ ބުނަނީ ) އެީއ  حضرةެގ  الّلهއެވެ . (އެކަމަކު .  حضرةެގ  الّلهންވާ ބަސްފުެޅވެ ންާވ ބަެހއްނޫނެވެ

. الّلهއަދި އެމީހުންނަށް ހަމަ އެނގިތިބެ އެމީހުްނ   އަށް ދޮުގހަަދނީއެވެ

ާއއި އެކަމުެގ  فقهތަކުެގ  حكمއެމީހަކަްށ ފޮތްދެްއވާ ދީނުެގ  الّله تعاىلގެ ަދރިއަކަްށ  آدمއެއްވެްސ  )79(
ފިޔަަވއި ައހުރެންނަށްާވ ައހުރެންެގ  الّلهކަން ދެއްވުމަށްފަުހ ދެން އެޭބކަލަުކ ކަލޭމެން  نىبވިސްނުމާއި އަިދ 

. (ެއކަކަށްވެްސ  .  جائزއަޅުންކަމުގައި ވާޭށ މިފަދައިން މީސްތަކުންނަްށ ބުނުން ުހއްަދވެގެން ނުެވއެވެ ވެގެްނ ނުވެއެވެ
. (އެަބހީ  َربَّاىن) ަކލޭމެން !ަކލަުކ ވިދާޅުވާށެވެއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ (އެބޭ ދަންަނ  فقهއާިއ  علمްނ ކަމުގަިއ ވާެށވެ

) އެއީ ަކލޭމެްނ !މިހެން ވިދާޅުވާށެވެ –ކުރާ ަބޔަކަށްވާށޭ  إصالحވެރި އަދި މީސްތަކުންގެ ކަންތައް  تقوىއަދި 
މިސްތަކުންނަށް ފޮތް އުގަންނައިދޭ ކަމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަދި ކަލޭމެން މީސްތަކުންނަށް ކިޔަވައިޭދކަމުެގ 

 .  ސަބަބުންނެވެ

ންކަމުގަިއ  َربّ ފިޔަވަިއ  الّلهބޭކަލުން އެީއ  نىبބޭކަލުންނާިއ  مالئكةއަުކ   نىبއަދި އެަކލާނެގ / ނުވަަތ ެއ  )80(
. ކަލޭމެން  أمرކުރާކަށް  إختيارކަލޭމެން ހިފާ   امرންކަމުގައި ވުމަށްފަހު ކާފަރުވުމަށް އެަކލާނގެ  مسلمނުކުރަްއވާނެއެވެ

.  ކުރައްވާޭނހެއްޔެވެ؟ ނުކުަރއްވާނެއެވެ

 



މާނަ  ގެ آل عمرانسورة   ފޮތް  ތިންވަނަ 
 

1 9 4   

   ަތުރަޖމާ     

      =  ިالّلهއަދ .  ހިއްެޕވިހިނދު      = عهدބޭކަލުންގެ  نىب .  ކަށަވަރު    = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ދެއްވިތަކެތީން      =  حكمةފޮތާިއ .   ގެތެރެއިން

   =  ްދެން ތިޔަބޭކަލުންގެ އަިރހަށ( . (ަވޑައިގެންފިއްޔާ  ވަޑައިގެންފި  = حمّمد صّلى ބޭކަލަކު ( َرسول

   )الّله عليه وسّلم     =  ާَحالތިޔަބޭކަލުންގެ ައިރހުގައިވާތަކެިތ ތެދުކުަރއްވ.     = 

ނޑައެޅިގެން އެބޭކަލަކަށް / އެކަޭލގެފާނަށް  .ވުމަށް /  إميانކަ  ތެދުކުރެއްވުމަށް       އަދި އެކަލޭގެފާަންށ

ނޑައެޅިގެން  . نصرކަ  ދެއްވުމަށް  =  وحىެއކަލާނެގ .  ކުރެއްވިެއވެ    =  إقرارތިޔަބޭކަލުްނ 

 ވެލައްަވއިތޯއެވެ؟      =  ހިއްަޕވައިފީމުތޯއެވެ؟އަދި އެގޮުތގެމަްއޗަށް ތިޔަބޭކަލުްނ    = 

. عهدތިމަންރަސްކަލާނެގ   ކަށަވަރު      =  ްއަޅަމެނ . . إقرارއެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ  ވެއްޖައީމެވެ  

   =  ެوحىއެކަލާނގ ! . ތިޔަބޭކަލުްނ ހެކިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ  ކުރެއްވިެއވެ     =  އަިދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތިޔަބޭކަލުންާނއި ެއކުވޮޑިގެންވަމެވެ    = .  ހެކިާވ ބޭކަލުްނގެތެރެއިން
         =  ެއެނުބރި ފުރަގަސްދީފިމީާހ  عهدދެންފަހެ އެއަށްފަހު (އެބަީހ އ ( ކަށަވަރަށްފަހު

.  ދަންނައެވެ        =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ . ( فاسقފަެހ ކަ ެގ  الّلهންނެވެ

(.  ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ީމހުންނެވެ     =  ެدينނޫން ެއހެން  دينގެ  الّلهއަޅެފަހ.  ؟ެހއްޔެވެ
   =  ِخطَابތަފާތުވުމުން  ِقراءة( –އެމީހުްނ އެއެދެީނ / ނުވަަތ ަކލޭމެން އެދެީނ (.  ބަދަލުެވގެންވެެއވެ

    = . . / ކިޔަމަންެތރިވާންޖެހިފައިެވއެވެ   އަދި ހަމަ އެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ      

   = .  އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާބަަޔކު        =  ގައްޔާއި އަދި ނުރުޭހ  حالކިޔަމަންތެރިވެގެންާވ

. حال  ގައިވެސް         =  حضرةއަދި އެމީހުްނ ެއނބުރިދިއުންވަނީ ހަމަ އެަކލާނެގ .  އަށެވެ  

 !އެެވ!) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ َرسول الّله(ޭއ  =     =  ްالّلهއަުހރެމެނ  / .  الّلهއަށް އީމާންވެއްޖައީމުެއވެ

.  ތެދުކޮށްފީމުއެވެ       = .  އަިދ އަުހރެމެންގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެްއޗަށާއި       

   =  ިعليه الّسالم( إبراهيمއަދ.  ) ގެމައްޗަށް ބާވައިެލްއވުނު ތަކެއްޗަށާއި         =  ިއަދ

.) عليهما الّسالم( إْسحاقއާއި  إمساعيل  ގެމައްޗަށް ބާަވއިލެްއވުނުަތކެއްޗަށާއި      =  ިيـَْعُقوبއަދ 

  )الّسالم عليهمގެމައްޗަާށއި ( األْسَباطއާއި އަިދ        =  ިعليهم( عيسىއާިއ  ُموسىއަދ 
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.) ދެބޭކަލުންނަށް الّسالم  ދެްއވުނުތަކެއްޗަާށއި   =  ( ބޭކަލުންނަްށ  نىبއަދި (ެއހެނިހެން

(   ން. حضرةގެ  َربُّ އެބޭކަލުންެގ  =    (ދެވުނުތަކެއްޗަށާއި   =  އަިދ އަުހރެމެން ތަފާތުކޮްށ

.   ވަކިކޮށް ނުހަދަމުެއވެ   =  .  އެއިން އެއްވެްސ ބޭކަލެްއގެ ދެމެދު   = .  އަދި އަުހރެމެން
     =  . ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަްނތެރިވެގެންވަެމވެ  ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) އެ  َعْهدُ ބޭކަލުންގެ  َنىب الّله تعاىلއަދި  )81( ކަށަަވރަީކ  َعْهدُ ކަށަަވރު ިހއްޕެވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

. އަދި ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެޭބކަލެްއގެ  َرسولކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އަެނއް ބޭކަެލއްގެ  އަްށ  قومކަން ތެދުކުރުމަށެވެ
. އަދި އެޭބކަލުންނަށް ެއކަލާނެގ  .) ތި وحىއެކަން އެންެގވުމަށެވެ މަްނަރސްކަލާނެގ ތިޔަބޭަކލުންނަްށ ކުރެއްވިއެވެ

ބޭކަލަުކ  حال َرسولދެއްވުމަށްފަުހ ތިޔަބޭަކުލންގެ އަުތގައިާވ ތަކެިތ ތެދުކުާރ  حكمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮތާިއ 
ނޑައެޅިގެން ތިޔަބޭަކލުން އެބޭކަލަކަްށ  ! ައިދ  إميانވަޑައިގެންނެިވ ކޮންމެހިނދެއްަގިއ ކަ ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ

!  نصرށް އެބޭކަލަކަ ) އެކަލާނގެ  َعْهدُ (މި  –ދެއްވައި އެހީެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ .  وحىކަށަވަރަށްފަހު ކުރެއްވިެއވެ
ކުރަްއަވމުތޯއެވެ؟ އަދި އެގޮތުގެމަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  َقرارތިޔަބޭކަލުްނ އެކަމަްށ އެއްބަްސ ވެވަޑައިގެްނ 

. އަޅަމެން އެގޮުތގެ މްައޗަށް ކަށަވަރު ހިއްޕެީވއެ َعْهدُ ތިޔަބޭކަލުންގެ ަފރާތުން  . އެބޭަކުލން ދެންނެވިއެވެ ވެ  إقرارވެ
. އެކަލާނގެ  َعْهدُ  ! ައިދ  وحىވެއްޖައީމުއެވެ . ތިަޔބޭކަލުން އެކަމަށް ހެކިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ ކުެރއްވިއެވެ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް ތިޔަބޭަކލުންނާއެުކ ހެކިެވރިންގެެތރެިއން ވެވޮޑި ގަންަނވަމުއެވެ

.  –ކަށަަވރަށްފަހު  َعْهدُ އެބަީހ އެ  –ފަހެ އެއަށްފަުހ  )82( ދެން ުފރަގަސްދީ އެނުބރިގެންފި ބަަޔކު ދަންނައެވެ
ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ  .  َفاسقކަ . ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ މީހުންނެވެ  ންނެވެ

) އެ އެދެނީ  )83( ނޫން އެހެން ދީނެއް ހެއްޔެެވ؟  دين ގެ الّلهއަޅެފަހެ އެމީހުން (އެބަހީ އެުފރަގަސްދިން މީހުން
ގައިވެްސ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިާވހާ ބަޔަުކ  حالެވގެންވާ  قبولގަިއވެސް އަިދ ނުރުިހ ނު  حالެވގެންވާ  قبولރުހި 

 . ) ހަަމ ެއކަލާނގެއަށެވެ . އަިދ އެުހރިާހ މީހުްނ އެނުބިރ  الّلهކިޔަމަންވެގެންވަީނ (ކިޔަމަންވާންެޖހިފައިވަނީ އަށެވެ
.  حضرةވުންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގ  رجوع  އަށެވެ

! އަުހރެމެން  َرسول الّله(ޭއ   )84( . އަިދ ައހުރެމެންެގ  إميانއަށް  الّلهއެެވ!) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ ވެއްޖައީމުއެވެ
عليهم ން ( أْسَباطއާއި އަދި  يعقوبއާއި  إسحاقއާއި  إمساعيلއާއި  إبراهيمމައްޗަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަކެްއޗަށާއި އަދި 

. އަދި  إميان) މި އެންމެ ބޭކަލުްނގެމައްޗަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެއްޗަްށެވސް އަހުރެމެްނ الّسالم އާިއ  موسىެވއްޖައީމުއެވެ
َرّب ) އާއި ދެކަލުންނަށް ެދއްވުނު ތަެކއްޗަށާިއ އަދި އެހެިނހެން ނަބީބޭކަލުންނަށް އެބޭކަލުންެގ عليهما الّسالم( عيسى
. އަިދ އެޭބކަލުންގެެތރެއިން އެއްވެްސ  إميانން އެބާވަިއލެއްވުުނ ުހރިާހ ތަކެއްޗަްށ ައހުރެމެްނ  حضرةގެ  ވެއްޖައީމުއެވެ

) އަުހރެމެން ފަރަގުކޮށް ތަފާތުކޮްށ  نىبބޭކަލެއްގެގޮތުން ނުވަތަ  َرسولބޭކަލެއްގެދެމެދު ( ބޭކަލެއްެގގޮތުން
. (ހުިރހާ ބޭަކލުންނަށްވެްސ  .) އަިދ އަުހރެމެން ިމވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަްށ  نإمياނުހަދާހުށީމުއެވެ ާވހުށީމުެއވެ

.  ކިޔަމަންވެގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .   އަދި އެދިގެންފިމީހާ / އެދޭމީހާ   = دين( إْسالم.  ) ފިޔަވައި  = .   ދީނެއް

   =  ( . فبولފަެހ އޭނާެގ ކިބައިްނ (އެދީނެއް  ނުެވވޭނެއެވެ      =  آخرةއަިދ އޭާނ 

.  ދުވަހުންވާހުށީ        = .  ގެއްލި ަހލާކުެވގެންވާ މީހުންގެތެެރއިންނެވެ     = الّله 

 ؟ތެދުމަގު ދައްކަވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ    = .  ކާފަރުވީަބޔަކަށް    =  އެމީހުްނެގ

 . . = އީމާންކަމަށްފަހު  އަިދ އެމީހުްނ ހެިކވެ      =  حقّ އެއީ ހަަމ  َرسولހަމަކަށަަވރުްނ 

 ކަމުގައި. رسول      =  دليلއަދި އެީމހުންގެގާތަްށ ބަޔާންވެގެންާވ .  ތައް އަތުެވއްޖެއެވެ   
 =  ިތެދުމަގު  الّلهއަދ.  ނުދައްަކވައެވެ       =  / مشركއަނިޔާެވރިބަޔަކަްށ .  ބަޔަކަށް
       =  ެއެމީހުްނގ (! . َجَزاءއެމީހުްނ (ދަންނައެވެ   އަކީ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނެގ

.  މައްޗަށްހުރުމެވެ   = لعنةގެ  الّله  .      = .  އަދި ަމލާއިކަތްބޭަކލުންގެއާއި       

 = .  އަިދ އެންމެަހއި މީސްތަކުންެގއާއި    = .    އެމީހުން އޭގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ

 = .އެމީހުންގެ ކިަބއިން / އެީމހުންނަށް ުލއިނުވެވޭެނއެެވ    = َعَذاب.       = 

. إنتطارއަދި     ކުެރވޭނޭ ބަޔަުކކަމުގަިއ / މުުހލަތުދެވޭޭނ ބަޔަކުކަުމގައި އެީމހުން ނުެވއެވެ  = ީވ  َتوبة

.   މީހުން މެނުވީއެވެ   = .  އޭގެފަހުގައި  =  ްإصالحއަދި އެމީހުނ  . ކޮށް     =  ެފަހ

. الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން    އީ   =  ާލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ  رمحةިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

.    ކަލާނގެއެވެ  =  . ހަމަކަށަަވރުން ކާަފުރވެއްޖެ މީސްތަކުން    =  އެމީހުންެގ

.    އީމާންކަމަށްފަހު  = .   ދެްނ އެމީހުްނ ކާަފރުކަން އިތުރުުކރި    =  އެމީހުްނެގ

. َتوبة قبول  ނުވެވޭހުއްެޓވެ     = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ  އަދި ކަ    = 

.  މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންނެވެ     = .  ހަމަކަަށވަރުން ކާފަރުވެއްެޖ މީސްތަކުން  =  އަިދ

.  އެމީހުން މަރުވި    =  ާحالއެމީހުން ކާަފރުންކަމުގަިއވެގެންވ.          =  ފަެހ
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. قبولއެމީހުންކުރެ ހަމައެކެއްެގ ކިބައިންވެސް   ނުވެވޭ ހުއްެޓވެ         =  ބިންފުރޭވަރުެގ

.  ރަންހުށަހެޅިޔަސް        ްفديةއަދި އެއިނ .  ދިނަސް     =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ ކަ

.   ހުރީ  =  عذابވޭންދެނިިވ .  އެކެވެ       =  ްنصرއަިދ އެމީހުންނަްށ އެްއވެސ 

.   ވެރިއަުކ ނުވެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 إختيارއެްއ  دينއެހެްނ  –ެއއް އެދިގެންފިީމހާ  دينނޫން އެހެްނ  إسالم دينއެްއ ކަމުގަިއ  دين އަދި ތިމާގެ  )85(

!) ފަެހ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެކަްނ  . އަިދ  قبولކޮށްފިމީހާ (ދަންނައެވެ ދުވަހުން އޭނާވާީނ ގެްއިލ  آخرةނުވެވޭހުއްެޓވެ
 .  ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ

އަކުކަމުގަިއ އެމީުހްނ  رسولތެދުވެރި  حقّ އާ ެއއީ ހަަމ  رسولވުމަށްފަހު ކާފަރުެވ އަދި  إميانތިމާމެން  )86(
ތައް އެމީހުްނގެގާތަށް އައުމަށްފަުހ ދެްނ  حّجةތަކާއި  دليلކުާރ  دليلއަދި އެީއ ތެދުކަމުގެމަްއޗަށް  –ހެކިދިނުމަށްފަހު 

ތެދުމަުގ  الّلهތެދުމަގުދައްކަވާީނ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްޔެވެ؟ އަިދ އަނިޔާެވރިވެއްޖެބަަޔކަށް  الّلهކާފަރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ 
. ނު  ދައްކަވައެވެ

އާއި ެއކަލާނެގ  الّلهއެއްކަމުގައި ވަނީ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންގެމައްޗަްށ  جزاءއަދި އެމީހުންެގ  )87(
.  لعنةއެންމެހަިއ މީސްތަކުން މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާިއ އަިދ   ލެްއުވމެވެ

. އެމީހުންަނށް  عذابަގއި ( لعنةއެ  )88( ) އެީމހުން ދެމިތިބުމެވެ . އަދި މުުހލަުތ  عذابަގއި ލުއިނުެވވޭހުއްެޓވެ
 .  ދެވޭނޭ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުވެެއވެ

) އެކަންކަމަށްފަުހވެްސ އެމީހުްނ   )89( . (ފަެހ އެފަދައިްނ  عمل صاحلެވ  توبة(އެކަމަކު ކޮށްފިބަޔަުކ މެނުވީެއވެ
. أّميدަލއްާވ ފާފަފުއްސެވުްނ  توبة  الّلهކަންތައްކޮށްފިބަޔަކަށް  ީއ  الّله) އެހެީނ ހަމަކަަށވަރުްނ ުކރެވެއެވެ

.  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެބަޔަކު އީމާންވުމަށްފަުހ ކާފަުރވެ ދެން އަދި އެކާފަުރކަމުގެމައްޗަށް ކާަފރުަކްނ  )90(
 قبول توبةއެބަހީ އެކާފަރުކަމާިއ އެކު އެެހނިހެން ފާފަތައް ގިނަުކރިމީހުން އެމީހުްނގެ  !އިތުރުކުރިަބޔަކު ދަންނައެވެ

. (އެބަހީ ކާަފރުކަމަށްފަހު ކާަފރުކަންމަތީތިބެ އެކުރި ފާފަ ުކރީގެ އެކާފަރުކަްނ ދޫނުކުރަީންސ  ނުވެވޭހުއްެޓވެ
. އެމީހުން އެީއ ކަ قبول توبةއެމީހުންގެ އެފާފަތަުކގެ  ނޑައެޅިގެން މަގުފުރެިދ ާވވަދެގެްނާވ ނުކުަރއްވާނެއެވެ

 .  މީހުންނެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރު ެވއްޖެ މީސްތަކުން އަދި އެމީހުންެގ އެކާފަރުކަންމަތީ ަމރުވެދިޔަ މީސްތަކުްނ  )91(
) !(ދަންނައެވެ ) ފަހެ އެީމހުންކުެރ އެކެްއގެ ކިބައިްނވެސް ިބންފުރޭހާރަން (އެމީހުން ޢަޒާބުން ސަލާމަތް ވުމަށް

. އަިދ  . އެމީހުންނަށް ުހީރ ހަަމ ވޭންދެނިިވ ޢަޒާބެވެ ފިދުޔައެއްެގ ގޮތުްނ ދިންނަމަވެސް ޤަޫބުލ ނުވެވޭނެެއވެ
. (މިއީ  َنصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް  ުނވި ކޮްނެމ  تبعފަހު އެކަޭލގެފާނަށް  ށް ފާނަގެ  حممدެވރިއަުކ ނުވެެއވެ

.) އޮތްމީހަކައް  ބަސްފުޅެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  . . ثوابކަލޭމެނަށް ހެެވއް ނުލިބޭެނއެވެ    އެއް ނުލިބޭނެއެވެ    = 

 ކަލޭމެން ލޯބިކުާރ މުދަލުގެެތރެއިްނ އެްއޗެްއ ހޭދަކޮށްފުަމށްދާންދެން.      =  އަިދ

.  ތަކެތީގެތެރެއިްނ ަކލޭމެން ހޭަދކުިރ ކޮންެމ އެއްެޗއް        =  الّله تعاىلފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ 

 .   އެއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ     = (.    ހުިރހާ ާކނާއެއް (ުހރިހާ ވައްތަެރއްގެ ކާާނއެއް

      = حاللންނަށް  َبىن إْسرائيل .   ވެގެންވިއެވެ       = حرام) يعقوب عليه الّسالم( إْسرائيل 

.  ކުރެއްިވ އެްއޗެއްމެނުވީ    =  ަنفسއެކަޭލގެފާނުންގެ އަމިއްލ ) . يعقوب عليه އަކީ  إسرائيلފުޅުގެމައްޗަށް

.)ގެ  الّسالم   ނަންފުޅެކެވެ          = توراة  . ބާވައިލެއްވުމުެގކުރިން  =  ޭرسول الّله(އ . ) 1އެވެ

!  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      =  ްتوراةފަހެ ކަލޭމެނ  / ! ! توراةއާއިގެން އައިސްބަލާށެވެ  ގެނެސްބަލާށެވެ
    =  !. ދެން ކަލޭމެން ނިކަން އެކިޔައިަބލާށެވެ      =  ކަލޭމެންީނ

.  ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ     = . . / އުފައްަދއިގެންފިބަޔަކު  ފަެހ އުފައްަދއިގެންފިމީހާ    

  = ގެމައްޗަށް ދޮުގ  الّله     = .  ެއއަށްފަހު     =  ނޑައެޅިގެްނ ފަހެ ކަ

.  އެމީހުން އެއީ     = .  އަނިޔާވެރިންނެވެ  = ) ޭرسول الّلهއ ! !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  އެވެ
   = وحىތެދު  الّله .  ކުރައްވައިފިއެވެ     =  ްتبعފަހެ ކަލޭމެނ .  ވާށެވެ    = عليه ( إبراهيم

. مّلةގެ  )الّسالم  އާިއ / ދީނާއި   = حالއަށް ސީދާވެގެންާވ  توحيدން ދުރުވެ  شرك.      =  އަިދ

.   އެކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ    = مشرك  .  ންގެތެރެއިން     =  ްއެންެމ ހަމަކަށަވަރުނ

.  ފުރަތަމަ ެގއަކީ    = . ) މީސްތަކުންނަށް ެބހެއްޓުނު  އެާތ (އަޅުކަންކުރެވުަމށް   = 
. ( َبّكةހަމަކަށަވަރުން ެއއީ  .  َمْسِجُداَحلَرامއަކީ  بّكةއެވެ ކިޔޭތާނގައިވާ ގެފުޅެވެ ގެ  َمْسِجُداَحلَرامއަކީ  مكَّةގެ ތެރެއެވެ

 = (.  =) حتقيقެގ  َطْربىބޭރެވެ     = بـَرَكاة .  ލެއްވިގެްނވާ       =  ިތަކަްށާވ  عاملއަދ

.  ތެދުމަގެއްގެގޮތުން      =  ިبَيانވެގެންވާ (ނުވަތަ بَيانއެތާނގައ . ) ދަލީލުތަްއވެއެވެ  ކޮށްދޭ  

  =  ީإبراهيم َمَقامއެއ ) . .) مقامގެފާނުންގެ  إبراهيمއެވެ   ެއވެ  = .   އަިދ އެތަނަްށ ވަެދއްޖެމީހާ
   = .  އަމާންވެގެންާވ މީހަކުކަުމގައިވިެއވެ        =  ިއަށްޓަަކއި މީސްތަކުްނގެމައްަޗްށ  الّلهއަދ

                                     

                                      

                                      

                                   

                      



މާނަ  ގެ آل عمرانسورة   ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

1 9 9   

. واجب( ) ެވއެވެ   ވެގެން   =  حجّ ގެފުޅަްށ ގޮްސ .   ވުން          =  އެކަމަށް މަުގ

.   ކުޅަދާނަވެއްޖެމީހާ  = (.  އަދި ކާަފރުވެއްޖެމީާހ (ދަްނނައެވެ     =  الّله ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ

. تعاىل   ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ      =  َعاملَْ އެންމެހަިއ .    ތައް ފިޔަވައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ަކލޭމެން ލޯބިުކރާތަކެތީން ކަލޭމެން ( مؤمنއޭ  )92( )  الّلهގެގޮތުން ނުވަތަ  صدقةންނޭވެ ގެމަގުގައި

.) އަިދ ކަލޭމެްނ އެ ހޭދަކުިރ  . (ސަވާބެއް ުނލިބޭނެއެވެ ހޭދަކޮށްފުމަށްދާންދެން ކަލޭމެނަށް ހެވެްއ ނުލިބޭނެއެވެ
.  الّلهކޮންމެއެއްޗެްއ   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ކުރެއްިވ  حرامފުޅަށް  نفس) ެއކަލޭގެފާުނ އަމިއްަލ يعىن يعقوب عليه الّسالم( إسرائيلބާވައިލެއްވުމުގެުކރިން  تـَْوَراة )93(
. (އެަކލޭގެފާނު  حاللގެމައްަޗށް  بين إسرائيلއެއްޗެއްމެނުވީ އެހެން ުހރިހާ ކާނާއެއް  ކުރެްއިވ  حرامވެގެންވެއެވެ

. އެއީ އެކަޭލގެފާނު ބައްލަވަިއގެންނެވި  َمجَلُ އެއްޗެއްކަމުަގއިވަނީ  ފުޅެއްގެ ސަބަބުންކަމުަގިއ  َنْذرމަހާއި އޭެގ ކިެރވެ
.  بيانތަކުގައި ފޮތް تفسري ގެނަސް ކިޔައިބަލާށެެވ.  توراةން ނިކަން  بىن إسرائيل) ފަެހ ކަލޭމެްނ والّله أعلمވެގެންވެެއވެ

) . .  الّلهކަލޭމެންނީ ތެދުެވރިންކަމުގަިއ ވަންާޏއެވެ بىن ބާވައިލެއްވުުމގެކުރިްނ  توراةގެމަްއޗަްށ ދޮގުތައް ނުހަދާެށވެ
.) حرام الّلهންމައްޗަށް ކާނާގެ އެްއޗެއް  إسرائيل  ނުކުރައްވަެއވެ

ގެމައްޗަށް ދޮގެްއ  الّلهގެނަސް ކަލޭމެން ެއކިެޔވުމަށްފަހު ދެން  توراةއަދި އެއަށްފަހު އެބަހީ  )94(
 . ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންނެވެ . ފަެހ އެމީހުންނީ ކަ  އުފައްދައިގެންފިބަޔަުކ ދަންނައެވެ

!) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެ رسول الّله(އޭ   )95( ! އެވެ .  حقّ ބާވައިލެއްީވ ހަަމ  الّلهވެ  ތެދުވާަހކައެވެ
 الّله حرامގެ މައްޗަކަށްވެސް އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ ދަރިންެގމައްޗަކަށްވެސް ަކލޭމެން ތިޔަބުނާ ތަކެިތ  إسرائيل(

.) ފަހެ ަކލޭމެން  .  تبعއާއި  مّلةގެ  إبراهيم عليه الّسالمނުކުރައްވަެއވެ އަށް ސީދާވެގެންާވ  توحيدއާއި ދުރުވެ  شركވާށެވެ
. އަދި ެއކަލޭގެފާުނ  حال .  مشركގައެވެ  ންގެތެރެއިން ނުެވއެވެ
) މީސްތަކުންނަށްޓަަކއި އެންމެ ފުރަތަަމ ބެހެއްޓުނު ގެއަީކ  )96( ހަމަކަށަވަރުން (އަޅުކަންކުރުމުެގގޮތުން

ނޑައެޅިގެން  . ( َبّكةކަ ަގިއ  مشهور تفسريއެަކލޭގެާފނުންެގ  أبو جعفر الّطربىއެވެ ކިޔުނު ތާނގައިާވ ގެފުޅެވެ
.  – َمْسِجُداَحلَرامއަކީ  َبّكةލިއުއްވާފަިއވަނީ  މިސްކިތުން ބޭރުވީމާ ދެްނ  َمْسِجُداَحلَرامއެމިސްކިތުގެ އެެތރެކަމުގައެވެ

.  َمّكةކިޔާނީ  . އެގޮތުްނ ބެލީާމ  الّزْحمُ ެގ މާނަީއ  لفظެގ  َبّكةެއވެ ނޑިވުމެވެ . އެީއ ގައިގޯޅިެވ ބޮ ެއއީ ގެފުުޅ އެވެ
.  َطَوافގެ ބޭރުގަިއވާ  َمْسِجُداَحلَرامވަށައިގެން  ނޑިވެ ގައިގޯޅިވާތަނެވެ . މީސްތަކުން ބޮ ) އެގެފުޅަީކ والّله أعلمކުރާތަނެވެ

.  َعاملَ ތެރި އަދި އެންމެަހއި  بركات  ތަަކށްާވ ތެދުމަގެއްެގގޮތުން ެބހެއްޓިފައިާވ ތަނެވެ
ނޑައެޅިގެންާވ  دليلގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ އެްއކައުވަންތަކަުމެގމައްޗަށް  الّلهއެތާނގައި ( )97( ) ކަ  دليلކުރާ

 . . އަދި އެތަނަްށ ވަދެއްޖެމީހާީއ ހުިރާހ  دليلވަނީ އެ  مقامގެ  إبراهيم عليه الّسالمތައްވެއެވެ ތަކުެގ ތެރެއިންނެވެ
. (ނަމަވެސް  އެއްަގއި ބެިދގެްނ  حدّ ތަކުގެތެެރއިން  َحدّ ެގ  الّلهއެީއ  ނުރައްކަލަކުްނ އަމާންވެގެންާވ މީަހކުކަމުގަިއވިއެވެ
.) އަިދ   حجّ ެގ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކަިއ ގެފުޅަށްގޮްސ  الّله تعاىلއެއިން ފިލަްނ ައއި ީމހަކުކަމުގަިއވެގެްނ ނުވާނެއެވެ

ނޑައެިޅ  حجّ ވުން ( ) މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ ކަ . އެކަމަްށ މަުގ ކުޅަދާ فرضުކރުން ނަވެގެްނާވ މީހާެގ ވެގެންވެެއވެ
. އަދި ( . އެކަމަކުން  الّله فرضމައްޗަށެވެ ) ކާފަުރެވއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ އަށް އެްއވެްސ  الّلهކުރެއްވި ކަންތައްަތކަށް

.) އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުން  ފުޅާއިގެްނ  ذاتތައް ފިޔަވައި އަމިްއލަ  َعاملَ އީ ެއންމެހައި  الّلهގެއްލުމެއް ނާންނާނެެއވެ
.ފުދިވޮޑިގެން  ވާ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =   ޭرسول الّله(އ  ! !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ         =  أهل كتابޭއ .   ންނެވެ  = 

 ކަލޭމެން ކާފަރުވަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟     = الّله .  ގެ އާޔަތްތަކަށް    =  ިީއ  الّلهއަދ

.  ހެކިވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ        = .  ަކލޭމެންކުާރ ކަންތަކުެގ މައްޗަށް  =   ޭرسول (އ

.! الّله !) ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ  އެވެ         =  ޭأهل كتابއ . ކަލޭެމްނ  =   ންނޭވެ

   ުކރަީނ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ َمَنعَ ބަންދުކޮށް  އޮޅުވާ   = دينެގ  الّلهގެމަގު /  الّله.     = 

.  އީމާންވީ މީހަކަށް      =  ޭحالކަލޭމެން އެމަގަށް ގުދުކަންއެދ.     =  ީކަލޭމެންނ

  ).حالކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ  حقّ (. حالހެކިވެރިންކަުމގައިވާ         =  ިވެވޮޑިގެންާވ  غافلއަދ

. الّلهކަލަކުކަމުގަިއ   ނުވެއެވެ      = .  ކަލޭެމންކުރާ ކަންތައްތަކުން     =  ޭއ

!  އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ       =  ްمجاعةކަލޭމެނ . ) ކިޔަމަންވެއްޖެއްޔާ ނޑަކަށް  އެކަށް (ބައިގަ
       = ) ެއިންގެ) نصارىންނާ  يهودىފޮތްދެވުނުމީހުންގ    =  އެމީހުން ކަލޭެމްނ

.  އަނބުރާ ގެންދާނެެއވެ    = .  ކަލޭމެންގެ އީމާްނކަމަށްފަހު    = .   ކާފަރުކަމުގެެތރެއަށް
    =  ްކޮންފަދައަކުން ެހއްޔެވެ؟) އީ حقّ އަދި ކަލޭމެން ކާފަރުވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ (ކާަފރުވުނ 

         =  ުކަލެމެންގެމައްޗަްށކިޔެވޭާޙލ     = الّله .  ެގ އާޔަތްތައް    = 

  ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަނިކޮށް ާއ  َرسولއަދި އެަކލާނެގ     =  ްނ ަރއްކާތެިރކަްނ  حضرةެގ  الّلهއަިދ

(. . =   ލިބިގެންފިމީހާ (ދަންނައެވެ  ހަމަކަށަަވރުން އޭނާއަށް ތެދުަމގު ލިިބއްޖެއެވެ    

   = .  ހަމަ ސީދާެވގެންވާ ތެދުަމގަށް     = .  އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ  

  =  ްتقوىއަށް  الّلهކަލޭމެނ ! ! / ބިރުވެިތވާށެވެ   ވެރިވާެށވެ  =  حقّ ވެރިވުން  تقوىއެަކލާނގެއަްށ 
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.   ވާވަރަށް  = !އަދި ކަލޭމެން ަމރުނުވާ ހުށިކަމެެވ       =  ްمسلمކަލޭމެނ 

. / ކިޔަމަންވެގެްނވާ  حالންކަމުގައިވާ  . حالމެނުވީ   މެނުވީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! އޭ  رسول الّله(އޭ   )98( !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ! ކަލޭމެްނ ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބި  أهل كتابެއވެ  حالންނޭވެ

 ؟ެގ ާއޔަތްތަކަށް ަކލޭމެން ކާފަރުވަީނ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ  الّله حالތެދުކަުމގަިއ ހެިކވެގެންާވ  حقّ އަދި ެއއީ 

.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރާ ކަންތަކަްށ   ހެކިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ

! އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެން  أهل كتابއޭ  )99( ށް އޮޅުވާ ހަަދީނ ގެ މަގު ބަންދުކޮ الّلهންނޭވެ

އެމަގު ގުދުކޮްށ އޮޅުވަިއ  حالތެދުމަގުކަމުގައި ކަލޭމެން ހެކިެވގެންވާ  حقّ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ އަދި އެމަގަކީ ހަމަ 

.  غافل الّلهމީހުން މަގުފުރައްދަްނ އުޅެނީ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟ އަދި ަކލޭެމން ކުރާ ކަންތަކަށް   ވެ ވޮިޑގެން ނުވެެއވެ

!  إميانއޭ  )100( ) އެއްވެްސ ބަޔަކަްށ  اهل كتابއިްނކުރެ ( نصارىންނާއި  يهودىވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ ންކުރެ

) ކަލޭމެން ކިޔަމަންވެއްޖެްއޔާ ކަލޭމެން އީާމންކަމަށްފަހު ކާފަރުކަމުގެ ތެެރއަށް އެމީހުން ަކލޭމެްނ  ނޑަކަށް (ބައިގަ

 .  ގެންދާނެއެވެ

ގެ އާޔަތްތަްއ  الّلهއެހެނީ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް  ؟ފަދައަކުންހެއްެޔވެވާނީ ކޮން حقّ އަދި ކަލޭމެން ކާފަުރވުން  )101(

. އަިދ ކަލޭމެންގެމެދުަގިއ އެކަލާނެގ  . (މިހެން މިކަްނކަންހުިރއިުރ ަކލޭެމްނ  رسولކިޔެވެނީއެވެ ތިޔަހުންނެވީއެވެ

ކިޔަމަންވާްނީވ ންގެ ބަސްައހަިއ އެމީހުންނަްށ  أهل كتابވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟  حقّ ކާފަރުވުްނ 

. ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  حضرةގެ  الّلهކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟) އަިދ  ން ރަްއކާތެރިަކން ލިބިގެންފިމީާހ ދަންނައެވެ

 .  އެމީހާއަށް ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގުން މަުގލިބިއްޖެއެވެ

! ކަލޭމެން  إميانއޭ  )102( ! ެއއީ ެއކަލާނެގއަްށ  تقوىއަްށ  الّلهވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ ! ިބރުވެތިވާެށވެ ވެިރވާށެވެ

. އަިދ  حقّ ވެރިވުްނ  تقوى ގައިމެުނީވ  حالއަްށ ކިޔަމަންތެރިެވގެންާވ  الّلهންކަމުގަިއ / ުނވަތަ  مسلمވާަވރަށެވެ

.  ކަލޭމެން މަރުނުާވހުށިކަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  (! . (ކަލޭމެން ހިަފހައްޓާށެވެ  އަދި ކަލޭމެން ރައްކާެތރިކަން ލިިބގަންނާެށވެ    = الّله 

 . . /  الّلهގެވާފަށުގައި . إسالم دينެގ ދީނުގައި  ގައި   = .    އެކީެއކައްޗަކަށް  =  އަދި ަކލޭމެްނ

 / ! !  ِفْرَقةބައިބައިނުވާށެވެ ނުހަދާށެވެ   =  !.  އަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ       = 

  . نعمةެގ  الّلهކަލޭމެންގެމައްޗަށްާވ      =  ްحالތެރިންކަމުގަިއ ވެފައިާވ  عداوةަކލޭެމނ.    = 

. . =   ފަހެ އެކަލާނގެ ެއއްކުަރއްވާ ެއކުވެިރކުރެްއވިއެވެ  ކަލޭމެންގެ ހިތްަތކުގެދެމެދު   = 

.  ފަހެ ަކލޭމެންވެއްޖެއެވެ      =  أخގެ ސަބަބުން  نعمةއެކަލާނެގ . އަިދ  =  ންތަކެއްކަމުގައި

.  ކަލޭމެންވީމުއެވެ      = . ނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި   ވަޅުގަ   = .  ނަރަކައިގެ  

   = .     ދެންފަެހ އެަކލާނެގ ަކލޭމެން އެތަނުން ަސލާމަތްކުެރއްވިއެވެ  = ކޮށްދެއްވަީނ  الّله بيان

.    އެފަދައިންނެވެ  = .  ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް      =  ކަލޭމެންނަްށ

.  ތެދުމަގު ލިބޭތޯ    = .  އަދި ކަލޭމެންގެެތެރއިން ބަޔަކުމީހުްނވާހުށިކަމެވެ      = 

.  އެބަޔަކު ހެޔޮކަންތަކަްށ ގޮވާ  =  . އަދި އެީމހުން ައމުރުކުރާ     = .  ހެޮޔކަންތަކަށް  = 

. . / ަނހީކުރާ   އަދި އެމީހުްނ މަނާކުރާ    = .  މުންަކރާތްތައް          =  ިއަދ

. ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ ކާމިޔާބުވާެނ މީހުންނެވެ ! =    ކަ   އަދި ަކލޭމެން ނުވާށެވެ  

  = .  ވަކިވަކިވެ ބައިބަިއވީ މީހުންފަދައިން  =  ްإختالفއަދި އެމީހުނ .   ވެ ދެބަސްވި    

   =  . އެީމހުންގެގާތަްށ އައުމަށްަފހު   =  / دليلބަޔާންވެގެންވާ ހެިކ .  ތައް       =  ައިދ

. . عذابބޮޑުވެގެންވާ  =    އެމީހުންނަށްހުރީ   އެވެ     =  އެއީ މޫނުތަެކއް ހުުދެވ

.  އުޖާލާވާދުަވހުއެވެ    = .  އަދި މޫނުތަކެއް ކަޅުވެ ނަމާންވާ ދުވަހެވެ        

.ފަހެ އެމީހުންގެ މޫނުތަްއ  =  ކަޅުވެ ނާމާންީވ މީހުން ދަްނނައެވެ  =  (. (އެމީހުންނަށް ބުނެވޭެނއެވެ
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 ؟ކަލޭމެން ކާަފރުވީެހއްޔެވެ    = .   ކަލޭމެންެގ ީއމާންކަމަށްފަހު   =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

! عذاب  ގެރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ      = .  =    ކަލޭމެން ކާަފރުވީކަމުެގސަބަބުން

 !.  އަދި އެބަޔަުކ ދަންނައެވެ    = ްއެމީހުްނގެ މޫނުތައް ހުދުވެ އުޖާލާެވގެންވީމީހުނ     

  =  ީرمحةގެ  الّلهފަހެ އެމީހުންވަނ .   ަގއެވެ      =  رمحةއެމީހުން ެއ .  ގަިއ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ
    =  ީއެބަީހ މިީއ  الّلهއެއ) . .) نصيحةއާިއ  وعظ الّلهެގ ާއޔަތްތަކެވެ  އެވެ     = 

. ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ ކިޔައިދޭ   =  ّحق .  ގޮތުގައި        =  ިީއ  الّلهއަދ

.  އަނިޔާވެރިކަްނ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ    = ތަކަށް. َعامل 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! އެކަލާނގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެން  )103( ! ައިދ  دينގެ ވާފަށުަގއި އެީކއެކަށް އެންމެން ހިފާށެވެ ގައި ހިފާެށވެ

! އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަށް  ! އެއީ ކަލޭެމްނ  نعمةގެ  الّلهކަލޭމެން ވަކިވަިކވެ ނުގަންނާށެވެ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ
ތެރިންކަމުގައި ވެފަިއވަނިކޮށް ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނގެ ހިތްަތްއ  عداوةއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ 

. އަދި  )  إسالم دينއެަކލާނގެ ެދއްވި ( އެކުވެރިުކރެްއވިއެވެ )  نعمةގެ ނޑުއެއްބަފާ  أخގެ ސަބަބުން ކަލޭމެްނ (އެއްބަ
. އަދި ަކލޭމެން ( ނޑެއްގެ ތުންފަތުަގިއ  إسالم دينންތަކެއްކަމުގައިެވއްޖެއެވެ ) ނަަރކައިގެ ވަޅުގަ އައުމުގެކުރިން

. އެަކލާނގެ  އާޔަތްަތއް ކަލޭމެނަށް އެކަލާނެގ  ވަނިކޮށް ެއކަލާނެގ ަކލޭމެން އެތަނުން ަސލާމަތްކުރެްއިވއެވެ
. އެީއ ކަލޭމެންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުމުގެ  .  أّميدބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ  ގައެވެ

! އަދި އެމީހުްނ ހެޔޮކަންތަކަްށ  )104(  ُمْنَكَراةކޮްށ  أمرއަދި ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ ހެޔޮކަންތަކަްށ ގޮވާބަޔަުކވާހުށިކަމެވެ
! އެފަދަ ީމހުން ެއއީ ަކނޑައެޅިގެން ނަހީކޮށް މަނާކުާރ  .  كاميابބަޔަކުކަމުަގއިވާށެވެ  ވާނޭ މީހުންނެވެ

ވީމީހުްނ  إختالفައއުމަްށފަހު ބައިބަިއވެ ދެބަްސވެ  حّجةާއއި  دليلއަދި އެމީހުްނގެގާތަްށ ބަޔާންވެގެްނވާ  )105(
ނޑައެޅިގެންހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ  ! އަދި އެމީހުންނަްށ ކަ .  عذابފަދައިން ކަލޭމެން ުނވާށެވެ  އެވެ

)106(  . އެއީ އެއްބައެްއެގ މޫނުތަްއ އަިލވެ އުޖާލާެވ އަިދ އަނެއްބައެްއގެ މޫނުތަްއ ކަޅުެވ އަނިދރިާވ ދުވަހުންެނވެ
. ކަލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހު ކަލޭމެްނ ފަހެ އެބައެއްެގ މޫނުތައް ކަޅުވެ އަނިދރިވާ މީހުންނަ ށް ބުނެވޭނެއެވެ

.) ަފހެ އެހެންެވ ަކލޭމެން ކާފަުރވީކަމުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން  ެގރަަހ  عذابކާފަރުވީެހއްޔެވެ؟ (ކާފަުރވީއެވެ
 !  ލިބިގަންނާށެވެ

. ފަހެ އެމީހުން ވަނީ )107( .  رمحةެގ  الّله އަދި އެމީހުްނގެ މޫނުތަްއ އަިލވެ އުޖާލާވީމީހުްނ ދަންނައެވެ ަގއެވެ
 .  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނގަެއވެ

  ! . އަދި މޫުނ ކަޅުެވ  قيامةދަންނައެވެ ުދވަހުްނ މޫނުއަިލވެ އުޖާލާެވގެންވާީނ ހެޔޮލަާފ މީހުންނެވެ
) .  )  والّله أعلمނާމާންވެގެންވާނީ ނުބަިއ ނުލަފާ މީހުންެނވެ

. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާަންށ  نصيحةއާއި  وعظގެ  الّلهއެއީ އެބަީހ އިސްވެދިަޔ ވާހަކަަތކަކީ  )108( އެވެ
. އަިދ  حقّ އެވާހަކަތަްއ  ތަކަްށ އަިނޔާވެރިެވވޮޑިގަންނަވަްނ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ަކލަކުކަމުަގިއ  عاملގޮުތގަިއ ކިޔައިދެމެވެ

. الّله   ނުވެއެވެ
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  =  ިخاصّ އަްށ  الّلهއަދ .  ެވ މިލްކުެވގެންވެެއވެ        = .  އުޑުތަކުގައިާވހާތަކެތި      

= .  އަދި ބިމުގައިާވހާތަކެއްާޗއި      = حضرةގެ  الّله .  އަެށވެ      =  ްرجوعކަންތައްތަްއގޮސ 

 . . =  ވުންވަނީ . أّمةއެންމެހެޮޔ  =   ކަލޭމެްނވީމުއެވެ  ކަމުަގއި     = 

.  މީސްތަކުންނަށް ނެރެވުނު        =  ްأمرކަލޭމެން ހެޔޮކަންތަކަށ .  ކުރާ       

= .  އަދި ނުބައިކަންތައް ނަހީުކރާ    =  ްالّلهއަދި ކަލޭމެނ  . އަށް އީމާންވަމުއެވެ   = 

.އަދި   އީމާންވީނަމަ       = نصارىންނާިއ  يهودىންގެމީހުްނ. ( أهل كتاب (  އިން    = 

.   ހަމަކަށަވަރުން އެކަން އެީމހުންނަށް ހެޮޔވެގެންެވއެވެ   =  ިمؤمنއެމީހުންގެތެޭރގައ .  ންވެެއވެ
        =  ީفَاِسقُ އަދި އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުްނނ .   ންނެވެ  =  އެމީހުންނަކަްށ

.   ކަލޭމެނަށް ެގއްލުމެްއ ނުދެވޭނެއެވެ   =  އެއީ އެމީހުންެގ) . ކުރުމުެގ  شركހަަމ އުނދަގުލެއްމެނުވީ

(.  ބަސްބަހުެގ އަޑު ކަލޭމެްނ އެހުމެވެ     = ިއަދ .  އެމީހުްނ ަކލޭމެންނާ ހަނގުރާމަުކރަންޏާ  

   = .  نصرދެން އެމީހުންނަށް  =      އެމީހުން ކަލޭމެންނާިއ ފުރަގަސްދޭނެެއވެ

.   ނުލިބެވޭނެއެވެ    =  ިއެމީހުންނަށް ނިކަެމތިކަމާއ.   ދެަރކަންޖެހެވިގެްނވެއެވެ   = 

.   އެމީހުންވީ ކޮންމެތަނެއްަގއި     = އެބަހީ  حضرةގެ  الّله) .  َعْهدންވާ ވާފަށަކުންމެނުވީ

(.  އަކުންމެނުވީ       =  ާَعْهدއަދި މީސްތަކުންެގ ފަރާތުންވ .  އަކުންނާއި  =  އަދި އެމީހުްނ

. ُرجوعއެނބުރި   ވީ     = حضرةގެ  الّله .   ން ކޯފާއާއިގެންނެވެ     =  ިއަދ

. . = އެމީހުންގެމައްޗަށް ެދރަނިކަމެތިކަން ޖެިހއްޖެއެވެ  އެހެން އެކަްނއެވީ    = 

.  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންވީކަމެވެ        = الّله.  ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަުރވާކަމުގައި       

. نىبއަދި އެމީހުން  =  ބޭަކލުން މަާރކަމުގައްާޔއި     حقّ އެއްވެްސ . . =  އަކާއިނުަލއި  އެއީ   

 = .  އެމީހުން އުރެދުނުކަމެވެ      = .   އަދި އެމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައިގަންނަކަމާއި
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  = .  އެމީހުން ހަމަހަަމވެގެްނ ނުވެެއވެ       = أْهُل ِكَتاب .   ންގެެތރެއިން    = 

ސީދާކަންމަތީ ޤާއިމުވެތިބިބަޔަކު        =  ްالّلهއެމީހުނ .  ގެ އާޔަތްތައްކިަޔވާ      =  ނޑުެގ ރޭގަ

.  ވަގުތުތަކުގައި    =  ްحال/ ނަމާދުުކރާ  حالކުާރ  سجدةއެމީހުނ . 

   މާނަ  ِإْجَماِلى 
. އަދި އެންމެހައި ކަންތަްއ  الّلهވެގެްނވަނީ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއ ވާހާތަކެިތ މިލްކުެވ  )109( އަށެވެ

.   الّلهވުންވަީނ ހަމަ  رجوعއެނބުރި   އަށެވެ

. ަކލޭމެން ހެޔޮކަންތަކަްށ އަުމުރ  أّمةމީސްތަކުންނަށް ނެރެވުުނ އެންެމހެޮޔ  )110( ކަމުގަިއ ަކލޭެމންވީމުއެވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނ  . އަިދ ަކލޭމެން  ُمْنكراةކުރަމުއެވެ . (ަފހެ މިތިންސިަފުހިރ  الّلهތައް ަނހީކުރަމުެއވެ އަްށ އީމާްނވަމުއެވެ

.) ދެންފަހެ  أّمةމީހުންނަކީ ހެޔޮ  ށް އީމާންވެގެންވާ ބުއްިދރަނގަުޅ އަ الّلهއަކީ  َمْعُروفގެމީހުންކަމުަގއި ވާނެެއވެ
 . .  الّلهމީހުންގެގާތުގަިއ ރަނގަޅު ކަންކަމެވެ ުރހިވޮޑިނުގަންނަާވ  الّلهއަކީ އެކަމަށް  ُمْنكراةއަްށ ކިޔަމަންތެިރވުމެވެ

. އަދި  .  أهلކަމުެގ  إميانކަންކަމެވެ . އުރެދުމެވެ   والّله أعلمވެރިންެގގާތުގަިއ ހުުތރުވެގެްނވާ ކަންކަމެވެ

. އެމީހުންގެ ެތރޭގަިއ  الّلهންގެމީހުން  أهل كتابއަދި  އަށް އީމާންވީނަމަ ެއކަން އެީމހުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ
. އަދި އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަީކ  مؤمن . (فاسقންވެއެވެ .) الّلهންނެވެ  ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ ީމހުންނެވެ

) ކަލޭެމން  ންގެމީހުްނގެ أهل كتابއެމީހުނަށް (އެަބހީ  )111( ންނަށް ެއއްވެްސ ދައްެޗއް އަިދ  مؤمنއަތުން
. (އެއީ އެީމހުްނ  . އެމީހުންަނށް ވާނެ ވަރަކީ ަހމައެކަނި ކުޑަ އުނދަގުެލއްކޮށްލުެމވެ ގެއްލުމެްއވެސް ނުދެވޭނެެއވެ

. لفظގެ  شركބުނާ  . އެހެްނ ގެްއލުމެްއ ނުދެވޭނެއެވެ ) އަދި އެމީހުްނ ތައް ބުނާއަޑުއިވުމުން ކަލޭމެނަށްާވ އުނދަުގލެވެ
.  نصرކަލޭމެނާ ހަނުގރާމަކުިރޔަސް އެީމހުން ދޭނީ ކަލޭމެނަށް ފުަރަގހެެވ. ދެން އެމީހުންނަްށ   ނުލިބެވޭނެެއވެ

. ހަމައެކަނި  )112( ގަިއ  حضرةެގ  الّلهއެމީހުން ީވ ކޮންމެތާކު އެމީހުންނަށް އޮީތ ދެރަކަާމއި ނިަކމެތިކަމެވެ
.  عهدެއއްެގ ސަބަބުން ނުވަަތ މީސްތަކުންނާއިދެމެުދވާ  َعْهدވެފައިވާ  އާިއ އެއްބަްސވުމެއްެގ ސަބަބުން މެނުީވއެވެ
/ އެގްރީމެންޓެއްވާނަމަ އެ އެ  عهد(އެފަދަ  އެއް ނުވަތަ އެ އެްގރީމެންޓަކާއި ެއއްގޮތްާވގޮތުގެ މަތީްނ  عهدއެއް

.) އަދި إحرتامއެއް  َرْحمެއމީހުންނަށްއޮތް  ްނ  حضرةގެ  الّله އެމީހުން އެނބުރިދިޔަީއ  އެްއ އޮންނާނެއެވެ
. އަދި އެމީހުންގެަމއްޗަށް  . ެއހެން އެކަންވާންޖެހުީނ  فقريކޯފާޔާއިގެންނެވެ ކަމާއި ނިކަމެތިކަން ޖެހިގެންވެއެވެ

ބޭކަުލްނ  َنىبއެއްނެިތ  حقّ ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަރުާވކަމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި އެއްވެްސ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ 
. އަިދ އެމީހުްނ  قتل ގެ އާޔަތްތަކަްށ ކާފަުރވަނީ އެީމހުންެގ  الّلهކޮށް  قتلބޭކަލުން  نىبކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

 .  އުރެދުމާއި އަދި އެމީހުންީނ ހައްދުފަހަނަޅަިއގެންވާ ބަަޔކު ކަުމގައިވީކަމެވެ

. އެމީހުްނގެތެރޭގަިއ  أهل كتاب )113( ވެގެްނާވ  قائمމަތީ  دينެގ  الّلهންގެ އެންމެްނ ހަމަހަަމވެގެން ުނވެއެވެ
. އެމީހުން ނަމާދުކޮށް  ނުޑެގ ވަގުތަކުގަިއ  حالުކރާ  سجدةބަޔަކުވެއެވެ . الّلهރޭގަ  ގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވަެއވެ
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    =  ްالّلهއެމީހުނ .  އަށް އީމާންވެެއވެ      =  ިآخرةއަދ .  ދުވަހަށާއި  

     =  ްأمرއަދި އެމީހުން ެހޔޮކަންތަކަށ.    ުކރެއެވެ    =  ްمنكراةއަދި އެމީހުނ 

.  ނަހީކުރެެއވެ     = .  އަިދ އެމީހުްނ އަވަްސވެގަނެއެވެ     = .  ހެޔޮކަންތަުކގައި
          =  ީَصاحلއަދި އެމީހުން ވަނ .  ންގެތެރެއިންނެވެ      =  އަިދ

.   ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން އެީމހުން ުކރިހާކަމެއް   =  / .  باطلފަހެ ެއކަމެއް ވަންހަނާނުވެޭވ ހުްއޓެވެ

.  ނުވެވޭހުއްެޓވެ   =  ިالّلهއަދ  .  އީ ދެެނވޮޑިގެންާވކަލާނގެއެވެ     = ވެރިން /  تقوى

. تقوى    ވެރިންގެ ކަންތައް  = .   ހަމަކަަށވަރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުން    = 

. . =  އެމީހުންނަށް ފުއްދައިނުދޭނެެއވެ   އެމީުހންގެމުދާ    =  އަދި އެމީހުްނެގ

.  ދަރިންވިޔަސް       = حضرةގެ  الّله  . ) ކަމެއް ) އެއްވެްސ (ނުަރއްކާތެރި  ްނ (އަންނަ    =  އަިދ

 އެމީހުންނީ     = .   ނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވެ     =  ްދެމިތިބޭނީ އެމީހުނ

.  ހަމައެތާނގައެވެ     = .  އެީމހުން ހޭދަކުާރތަކެތީގެ މިާސލަކީ            = 

. حياةމިދުނިޔޭގެ   ގައި    = .  ވަޔެއްގެ މިާސެލވެ   =  ިއޭގައި ގަދަފިނިުހރ   = 

.  އެވައިޖެހުނު    = . ނޑަށް  ބަޔަކުމީހުންގެ ދަ    =  ަنفسއެމީހުްނ އެމީހުންެގ އަމިްއލ 

.  ތަކަށް އަނިޔާެވރިވި    = . ނޑު ހަލާކުކޮށްލި  ދެން އެދަ      = ިއެމީހުންނަްށ  الّلهއަދ

.  އަނިޔާވެިރވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ   =  ިއަދ .  އެހެްނނަމަވެސް     =  އެމީުހްނ

. نفسއެމީހުންގެ   ތަކަށް އަނިޔާެވރިވަނީއެވެ     = .   އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
     =  ިرمحةކަލޭމެން ސިްއރުެވރ  / . . إختيارތެރިްނ ނުހިފާށެވެ  =   ނުކުރާށެވެ
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 / .   ނޫްނ މީހުންގެެތރެިއން. مسلمކަލޭމެންނޫން މީހުްނގެތެރެއިން    =  އެމީހުްނ ަކލޭމެންނަްށ

.  ފަސާދައެއް މަދުނުުކރާނެއެވެ     = .  އެމީހުން ޯލބިކުރަނީ ކަލޭމެންނަށް އުދަނގޫެވ ދަތިވާކަންކަމަެށވެ
      =  ިحسدހަމަކަށަވަރުން ރުޅިެވރިކަމާއ .   ެވރިކަން ފާޅުވެއްޖެއެވެ  =  އެމީހުންެގ

.  އަނގަތަކުން       = .  =  އަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުގަިއ ފޮރުާވ ވަންހަނާކޮށްފައިާވ އެތި

  މާބޮޑެވެ.     =  ެبيانތައް  دليلހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެްނނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ކޮށްދީފީމެވެ
       ްفكرކަލޭމެންނީ ބުއްދިކޮށ .  ކުރާބަަޔކުކަުމގައިވަންޏާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.އަިދ އެީމހުން ހެޮޔކަންތަކަށްއަމުރުކޮށް آخرةއަށާއި  الّلهއަދި އެމީހުްނ  )114( ނަީހކޮްށ ُمنَكرات ދުވަހަށް އީމާންވެއެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ވަީނ  . ައދި ކަ . އަދި އެމީހުން ެހޔޮކަންކަމުގަިއ އަވަްސވެއެވެ މާތްމީހުްނެގ  صاحلހަދައެވެ
.  ތެރެއިންނެވެ

. އަިދ  بَاطل ثوابާރ ެއއްވެސްކަެމއްެގ ަދރުމަޔާިއ އަދި ެހޔޮކަމުެގ ތެެރއިން އެމީހުންކު )115(  تقوىނުވާހުއްެޓވެ
.   الّلهވެރިންގެ ހުިރހާކަމެއް   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

.) އެީމހުންނަށް އެމީހުންެގ މުދަލުންވިަޔސް އަިދ  )116( ހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަރުެވއްޖެ މީސްތަކުްނ (ދަންނައެވެ
އެއްވިޔަްސ  عذابން އަްނނަ އެއްވެްސ ނުަރްއކަލެްއ އަިދ  حضرةގެ  لّلهاއެމީހުންގެ ަދރިންގެ ަފރާތުންވިޔަްސ 

. އެމީހުްނ ދެމިތިބޭީނ  . އަދި އެމީހުްނނަކީ ނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވެ ދުރުކޮށްދީ ކަެމއް ފުއްަދއިދިނުމެއް ުނވެއެވެ
 .  ހަމަ އެތާނގަެއވެ

. ދެްނ  حياةމިދުނިޔޭގެ  )117( ގައި އެމީހުން ހޭދަކުރާތަކެީތގެ މިާސލަކީ އޭަގއި ގަދަފިނިކަންުހރި ވައެއްެގ މިސާެލވެ
ނުޑ  نفسއެވައި ތިމާމެންގެ އަމިއްަލ  ނޑަށް ޖެހި ދެން ެއވައިެގ ސަބަބުން ދަ އަށް އަނިާޔވެިރވެގެންާވ ބަެއއްގެ ދަ

. އަދި  . އަދި ެއހެނެއްކަމަކު އެމީހުން އެީމހުްނެގ އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިނުގަ  الّلهހަލާކުކޮްށލީއެވެ ންނަވައެވެ
.  نفس  ތަކަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ

) އެީއ  دينކަލޭމެންގެ  !ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ  إميانއޭ  )118( ގެމީހުން ނޫން މީހުން (އެހެން ދީންދީނުގެމީހުން
) އެމީހުްނ ަކލޭމެނަްށ  !ނުހަދާެށވެ ކޮްށ ކަލޭމެން  إختيارެތރިންކަމުގަިއ ަބލަިއ  رمحةކަލޭމެންެގ ސިއްުރވެިރ  (އެހެނީ

.) އަިދ  . (އެަބހީ އެމީހުންުކރާެނކަމަކީ ކަލޭމެން ފަސާދަކޮށް ބަރުބާދުުކރުމެވެ ފަސާދަޔާއި ނުބައި މަދުނުކުރާނެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންގެ އަނގަަތކުްނ  އެމީހުން ލޯބިުކރާނީ ކަލޭމެންނަށް ދަތިވެ ަބރުވާ ޒާތުަކންކަމަށެވެ

. އަިދ އެމީުހންގެ ހިތްތަުކގަިއ ވަންހަނާކޮްށ ފޮުރވާފައިާވ ެއިތ ރު ޅިވެރިކަމާިއ ދެކޮޅުވެިރކަން ފައުޅުެވއްޖެއެވެ
. (އެރުޅިވެރިކަމާ  .) ހަމަަކށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް (މިމީހުންާނ  حسدމާބޮޑެވެ ވެރިކަން މާބޮޑެވެ

 ( . بيان نصيحةާއއި  عربةބެހޭގޮތުން . ކަލޭމެންީނ ބުްއދިކުރާ ބަޔަުކކަމުގައިވާނަމަެއވެ  ކޮށްދީފީމެވެ
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    =  ަމިތިބ) !  ންނޭވެ!) مؤمنއޭ މިތިބި މީހުންޭނވެ  =  ކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ

. . =   ލޯބިވަނީއެވެ  އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންނަްށ ލޯިބ ނުެވއެވެ         =  އަިދ

 . ކަލޭމެން މުޅިފޮތަށް އީމާންވަމުއެވެ    = .  އަދި އެމީހުން ކަލޭމެންނާ ބައްދަލުެވއްޖެއްޔާ    = 

. . ައހުރެމެން އީމާންެވއްޖައީމެވެ  އެމީހުން ބުނެއެވެ    =  އަދި އެމީހުން އެކަނިެވއްޖެއްޔާ / އެހެންމީުހްނ

.   ނުލަިއ ހުސްެވއްޖެއްޔާ      = .   ަކލޭެމންގެ މަްއޗަށް އިނގިލިތަުކގަިއ ދަތްއަޅާނެއެވެ

    = .  ރުޅިވެރިކަމުންގޮސް  =   ޭرسول الّله(އ  !   އެެވ!) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  = 

!  ކަލޭމެން ރުޅިވެރިކަމުންޮގސް ަމރުވާށެވެ      الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ
    =  (. . (މޭަމތީގެ އަޑީަގއިވާތަކެތި   ހިތްތަކުެގ އަޑީގަިއާވ ތަކެތި     = 

. مؤمنކަލޭމެން   ންނަށް ހެޔޮކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ  = .   އެމީހުންނަށް ނުބައިވެެއވެ     

= .  އަިދ ކަލޭމެނަްށ ނުބައެްއ ދިމާވެއްޖެއްޔާ     = .  އެކަމަށް އެމީހުްނ އުފާުކރެއެވެ   = 

.  އަދި ކަލޭމެން ކެތްތެިރވެއްޖެއްޔާ   = .   އަދި ކަލޭެމން ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔާ      = 

.  އެމީހުންގެ ެއރޭވުމާއި މަަކރުން ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުެމއް ނުލިބޭނެއެވެ    = .  އެއްވެސް ގޮތަކުން  

  =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ .         =  . އެމީހުންކުާރހާކަމެއް ވަާށލައްަވއިގެންެވއެވެ

(.  (ހުރިހާކަެމއް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ    =  ( އަދި ަކލޭގެފާނު (ުދވާލުެގ ހެނދުނުކޮޅު

.   ވަޑައިގެންނެވިހިނދު  =  أهلކަލޭގެފާނުންެގ .  ެވރިންގެ އަރިހުން     = ންނަށް  مؤمن

.  ވަކިކޮށް ދައްަކއިދިނުމަށް     = .  ހަނުގރާމަުކރުމަށް ތަންތަން      =  ިالّلهއަދ 

 .އީ އައްަސވާވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ     =  ކުިރހިނދުقصد.      = 

 ފޭލިވުަމށް مجاعة  އެދެ =   .)ކަމުގައިވިއެވެبـَنُـْو َحارِثَة  އާއިبـَنُـْو َسَلَمة  އެއީ. (ެއއްمجاعة  ދެ ކަލޭމެންކުރެ

.)ُأُحُد  އެއީ ށް ދޫކޮށްފާދިއުމަ ހަނގުރާމަ(  ހަުގރާމައިގެުދވަހުެއވެ      =  ިެގ  قبيلةީއ އެދެ  الّلهއަދ
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.  ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ      =  ްނޑައެޅިގެނ . حضرةގެ  الّلهއަިދ ކަ  އަށް       =  ފަެހ

. وكيلން  مؤمن  ކުރާހުށިކަމެވެ      =  ްނަށް  مؤمنކަލޭމެން ( الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުނ (  نصرން

.  ދެއްވިއެވެ   = َبْدر ) . ) َبْدرގައި  ހަނގުރާމައިގާ     = .  ކަލޭމެްނ ނިކަމެތިވެފަިއވަނިކޮށް   

  =  ްالّلهފަހެ ކަލޭމެނ  / ! !  تقوىއަށް ބިރުވެތިވާެށވެ  ވެރިވާށެވެ     =  ްُشكرކަލޭމެނ 

.   ކުރުމަށްޓަކައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ކަލޭމެްނ  مؤمنޭއ މިތިބެ   )119( ) އެީމހުން ކަލޭމެންެދެކ  أهل كتابންޭނވެ . (އެކަމަކު ންދެކެ ލޯިބވަނީއެވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ މުޅިފޮތަށް އެކީއެަކއްޗަކަްށ  .  إميانލޯބިނުވެއެވެ . (އެމީހުްނ އީމާންވަީނ ފޮތުެގ ެއބަޔަެށވެ ވެއެވެ
. .) އަދި އެމީހުން ަކލޭމެނާިއ ބައްދަލުވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނެއެވެ އަުހރެމެްނ  އަނެއްބަޔަށް ކާފަރުވަީނއެވެ

. އަދި އެމީހުން ެއކަނިވެއްޖެއްޔާ ކަލޭެމންދެކެ ރުޅިއައިސްގެން އެމީހުްނގެ އިނިގލިތަކުގަިއ  އީމާންވެއްޖައީމެވެ
. (ޭއ  . ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ ރުޅީގެ ސަބަބުްނ މަުރވާށެެވ!  رسول الّلهދަތްއަޅައެވެ !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ

.  އީ الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ   ހިތްތަކުގެެތރޭގަިއ ވާތަކެތިވެްސ ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ތެރިންެގ  عداوةންނަށް ހެޔޮކަމެްއ / ރަނގަޅުކަެމއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ (އެބަހީ، ަކލޭމެން  مؤمنކަލޭމެން   )120(
) އެމީހުންނަްށ އުފާވެރިކަމެއް ދިާމވެއްޖެ -މައްޗަށް ގަދަވެ ކާމިޔާބުވުންފަދަ އަދި މީސްތަކުްނ ދީނަށްަވނުންފަދަ އްޔާ

. އަދި ަކލޭމެން  . އެމީހުންނަްށ ދެރަެވ ހިތްހަމަނުޖެހުްނ މެދުވެިރެވއެވެ ންނަށް ހަނުގރާމައި ގަިއ  مؤمنނުބައިވެއެވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނ  ްނ ކެތްތެިރވެއްޖެއްާޔ  مؤمنދެރަވުންފަދަ ެދރަކަމެްއ ދިމާވެއްޖެްއޔާ އެމީހުްނ އެކަމަްށ ުއފާކުރެއެވެ

މަކަރަކުން ކަލޭމެނަށް އެއްވެސް ގެއްލުެމްއ ނުވާނެއެެވ.  –ވެއްޖެއްޔާ އެމީހުްނގެ ނުބައި ޭރވުމަކުން ވެރި تقوىއަދި 
.  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ   އެމީހުންުކރާ އެންމެަހއި ކަެމއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

!) ކަޭލގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގެ  رسول الّله(އޭ   )121(  مؤمنވެރިންގެ އަރިހުްނ ދުވާުލގެކުރީކޮޅު ހިންގަވާފަިއ  أهلއެވެ
) މަރުކަޒުތަްއ ަހމަޖައްސަވާ ސެޓްކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެިވހިނުދ  أْحدُ ންނަށް ހަނގުރާމަިއގެ ( ހަނގުރާމަިއގެ

! އަދި  . (އެބަީހ  الّلهހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ން ދެންނެިވ  ؤمنمީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
.)  َرأىގެ އަޑުތަްއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ އަދި އޭގެތެެރއިން ރަނގަޅު  مشورة  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

ނޑެއްގެމީހުން (ެދ  )122( َلةކަލޭމެންގެތެެރއިން ދެބަިއގަ ގެ ވަންަހާޔ  بـَنـُْوَحارِثَةވަންަހޔާއި  بـَُنوَسَلَمةއެްއގެމީހުން ެއއީ  َقِبيـْ
.) ހަނުގރާމައިން ފޭިލވުމަށް   الّلهކުރިހިނދު  قصدއެބަހީ ހަނުގާރމަ ދޫކޮށްލާފައި އަނބުރާދިއުމަށް  –ދެވަންހައެވެ

ނޑިކަމާއި ަބލިކަށިކަމުެގ  . (އެދެބައިމީހުްނގެ ހިތަށް ވެރިވެަފއިާވ ފި އެދެވަންހައިެގ ަސހަޯރވެރިއަުކކަމުގައިިވއެވެ
.) އަދި ދުރުކޮށްެދއްވަ الّلهއަސަރު  .  وكيلއަށް އެކަިނ  الّلهްނ  مؤمنިއ ވަކިކޮށްެދއްވިއެވެ  ކޮށް އިތުާބރުކުާރހުށިކަމެވެ

. އެީއ ކަލޭމެްނ  َنْصرُ ކަލޭެމނަށް  الّلهހަނގުރާމަިއގާ  َبْدرُ އަދި ހަމަކަށަަވރުން  )123( ދެއްވިެއވެ
. ފަެހ ކަލޭމެްނ  ! އެީއ ކަލޭމެްނ  تقوىއަށް  الّلهނިކަމެތިވެފައިވަނިކޮށެވެ . شكرވެރިވާެށވެ  ކުރުމަށްޓަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ    

     =  ުمؤمنކަލޭގެފާނ  (! . (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ   ންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު    

 ކަލޭމެންނަށް ނުފުދޭނެހެއްޔެވެ؟ =    =  ެކޮށްދެއްވުން. مددކަލޭމެންނަށް  َربُّ ކަލޭމެންގ    

  (ބޭކަލުންެގ) ތިންހާްސ           =  مالئكةފައިބާވަޑަިއގަންނަާވ .  ބޭކަލުންގެ    = 
(. . (ފުދޭނެއެވެ . =   އާއެކެވެ  ކަލޭމެން ކެތްެތރިވެއްޖެއްޔާ   =  ްެވިރ  تقوىއަދި ކަލޭމެނ

.  ވެއްޖެއްޔާ   = .   އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންގެގާތަްށ އަތުވެއްޖެއްޔާ     =  އެީމހުންެގ

.  އަވަސްކަމާއެުކ ކުްއލިއަކަްށ / އެީމހުން ރުޅިއައިސްގެން    =  مددކަލޭމެނަށް  َربّ ކަލޭމެންެގ 

 .  ދެއްވާނެއެވެ    = .   ފަސްހާހުން       =  ާްނެގ  مالئكةފާހަގަކުެރވިގެންވ

. مالئكة/ ހަނުގރާމައަްށ ތައްާޔރުވެގެްނ   ންގެ      =  الّلهއަިދ ) . ބޭކަލުްނެގ  مالئكةއެކަްނ ނުލަްއވައެވެ

.) وعدގެ  مدد   ނުވެއެވެ   = ) ްން) ނަށްވާ  مؤمنކަލޭމެނ.  އުފާެވރިކަމެއްކަމުަގއި މެނުވީ     

    = .  އަދި އެކަމުން ަކލޭމެންގެ ހިތްތަކަށްވާ ހަމަެޖހުމެއްކަމުގައްާޔއި     =  ިލިބުްނ  نصرއަދ

.     ނުވެއެވެ  = حضرةގެ  الّله  .  ންމެނުވީ      =  ީވަންތަ  حكمةވަންތަ  ِعّزةއެއ

.  ކަލާނގެއެވެ      =  . ނޑުވަިއލުމަށެވެ . ބާރު ކަ ނޑައިލުމަެށވެ    އެއީ ކޮޅެއް ކަ  = 

.   ކާފަރުވީމީހުންގެ  =  ނުވަަތ އެމީުހްނ / . ނުވަތަ އެަބއިމީހުން ެދރަކޮށް ނިކަމެިތ ކޮްށލުމަށެވެ

.  މަރުވުމަށެވެ     =  . ) ނާކާމިޔާބުެވ އެނބުރިިދއުމަށެވެ     (ދެްނ ބާކީތިބިމީުހން

    =  އެބަހީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ) . ކަލޭގެފާނަށް ކަންތަކުގެެތރެއިން އެްއެވސްކަމެއް ނުވެއެވެ

.) حكمއަޅުތަކުންގެމައްޗަްށ    ކުރެްއވުްނ ކަޭލގެފާނަކަށް ުނވެއެވެ    =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެކަލާނެގ

.تو بَة     ލެއްވިޔަސް  =  ްދެއްވިޔަސ . َعذابނުވަތަ އެކަލާނެގ އެީމހުންނަށ       

 = .  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަީކ އަނިާޔވެރިންނެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ފައިބާވަަޑއިގަންނަވާ ތިްނހާސް  مؤمنއެއީ ަކލޭގެފާނު  )124(  مددބޭަކލުންގެ  مالئكةންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުަގއެވެ

. އެީއ  مددކަލޭމެނަށް  َربّ އަކުން ކަލޭމެންެގ  ދެއްވުމުން ކަލޭމެނަށް ނުފުދޭނެހެއްޔެވެ؟ (ިމހެން ވިދާޅުވިހިނދުެއވެ

.) بدر  ހަނގުރާމައިެގ ދުވަހެވެ

.) ކަލޭމެްނ ކެތްތެިރވެއްޖެއްާޔ އަިދ ކަލޭމެން  )125( . (ފުދެެއވެ ވެިރވެއްޖެއްާޔ އެމީހުްނެގ  تقوىއާއެކެވެ

ކަލޭމެނަށް ހަނގުރާމައަްށ ތައްާޔރުެވވިގެްނ  َربّ އަވަސްކަމާިއ ރުޅިެވރިކަމާއިއެުކ އަުތވެއްޖެއްާޔވެސް ަކލޭމެްނގެ 

. ނިޝާންކުރެވިގެންާވ ފަސްހާްސ މަލާިއކަތް ބޭަކލުންގެ މަ  ދަދަުކން ކަލޭމެނަށް މަދަދުުކރައްވާނެެއވެ

) އެއީ ކަލޭމެްނ ( وعدެގ  َمددއަދި އެކަްނ (އެަބހީ ަމލާއިކަްތ ބޭަކލުންެގ  )126( ) ނަްށާވ  مؤمنފުޅު ން

.  الّلهއެއްކަމުގައްާޔއި އަދި ަކލޭމެންގެ ހިތްތަަކށްވާ ހަމަޖެހުމެއް ކަމުަގއި މެނުވީ  خربއުފާވެރިކަމެްއގެ  ނުލައްވަެއވެ

 ( .  حضرةގެ  الّلهވަންތަ  حكمةވަންތަ  عّزةދެއްވުންވަީނ ހަމައެކަިނ  نصر(އަދި އެކަމަކު  ންކަމުގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ

.  نصر الّلهހަނގުރާމައިގާ ަކލޭމެންނަށް  َبْدر(  )127( ނޑައިލުމަށްޓަަކއެވެ ) ކާފަރުންގެ އެއްކޮޅު ކަ ދެއްވީ

.) ނުވަަތ އެމީހުްނ އެޭދއެދުން ނުފުދިެގްނ  (އެހަނގުރާަމއިާގ ކާފަރުންެގ ބޮޑެތި އެތައްބަޔަުކ މަުރވެ ދިޔައެވެ

. (އެމީުހން އެދިގެންތިބިއެދުމަކީ  ނާފަތިޮކްށ ންމަރާ ސުން مؤمنގެއްލުމާއި ާނކާމިޔާބާއިގެން އެނބުރި ދިއުމަށްަޓކައެވެ

 (. . މިއިްނ އެްއވެސް ކަެމއްނުވިއެވެ  ދެރަކޮށް އެމީހުްނ ކާމިޔާުބ ކުރުމަށެވެ

. މިއާޔަތްތަކުގެ   . މިތާ ލިޔެވިފައި އެވަނީ ޭއގެތެރެއިްނ  إختالفގައި  ترمجةދަންނައެވެ ތަކެއްވެެއވެ

. ދެންފަހެ  ވުމެއްގެ ސަބަބުްނ  خالفނަށް ހެދުނު ން مؤمنހަނުގރާމައިެގދުވަހު  ُأْحدُ ގިނަބޭކަލުން ުބަރވެލަްއވާގޮތަށެވެ

ހަށިކޮޅަށްވެްސ އަނިާޔ ތަކެްއ  طاهرގެ  َرسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއަށް ގެްއލުންތަކެްއވެ ސީާދ  لشكرންގެ  إسالم

ފުޅަކުްނ ދެން މިއަންަނ އާޔަްތ  دعاءލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ކާފަރުްނގެމައްޗަްށ ުކރެއްވުުނ 

. ބާވައިލެްއވުނުކަމު   والّله أعلمގަިއވިއެވެ

 تـَْنِفيذއެްއ ހިންާގ  حكمތަކުންނާމެދު ތިމަްނަރސްކަލާނެގ އެންެގިވ  خلقކަލޭގެފާނަްށ (ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )128(

.) އަޅުތަކުންނާބެހޭ ކަންކަމުގެ  . އެީއ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އެަކލާނގެ  حكمކުރެއްވުންމެނުވީ  توبةއެްއ ނުވެއެވެ

. ނުވަތަ އެަކލާނގެ އެީމހުންނަށް  . ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނީ އަނިޔާެވިރ  عذابލައްވާދެންނެވެ ދެއްވާދެންނެވެ

.  ބައެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  ެالّلهެވގެންވަީނ  خاصّ އަދި އުޑުތަކުގައިާވހާތަކެިތ މިލްުކވ .   އަށެވެ      = 
.  އަދި ބިމުގަިއވާހާތަކެްއޗާއި   =  . އެަކލާނެގ ފުއްަސވައެވެ    =  އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެަކލާނެގ

.   އަޅަކަށް  =  َعَذابއަދި އެަކލާނެގ .   ދެއްވަެއވެ   =  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ

.  އަޅަކަށް       =  ިލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلهއަދ

.  ކަލާނގެއެވެ     = ެޭއ އީމާންެވއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!      =  ކަލޭމެްނ

 !ރިބާނުކާށެވެ.        = .  ބައިބަޔަްށ ގިަނވާގޮތަށް    =  تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ  !. ެވރިވާށެވެ

      = ޯ؟ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވޭތ      = ިކަލޭމެން ނަރަކައަށް ބިުރވެތިވާށެވެއަދ! 
    = .  ެއ ައލިފާން ތަްއޔާރުުކރެވިފަިއވާ    = .  ކާފަރުންނަށް     =  އަިދ

! الّلهކަލޭމެން   އަށް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ  =  ިއަށް (ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!) َرسولއަދ    

     =  ްرمحةަކލޭމެންނަށ .    ަލއްވައިތޯ   !.  އަިދ ކަލޭމެްނ ައވަސްވާށެވެ      = 

.  ން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ  =   ފާފަފުއްސެވުމަށް  = (.  އަދި ސުވަރުގެއަށް (އަވަްސވާށެވެ
          = .  އެތާނގެ ފުޅާމިން އުޑުތަކާއި ބިންތައް ަވރުވާ  =  އެތަްނ

.  ތައްޔާރުުކރެވިގެްނވާ    = ވެރިންނަށް. تقوى    = .  އެީއ ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ  

    = (  ފަސޭހައިގަްއޔާ އުނދަުގލުގަިއ (މުދާ ގިނައިރަާށއި މުދާ މަދުިއރުވެސް    

    =  ކުޅަދާނަވެގެންވާ ވަގުުތ ރުޅިނައިްސ ޭއގެ އަސަރުަތްއ) . އަިދ އެީއ ރުޅިމަޑުކޮށް މައިތިިރކުރާމީހުންނެވެ

(.  ހިފަހައްޓާ ީމހުންނެވެ        =  ްَعُفوءއަދި ެއއީ މީސްތަކުންނަށ .  ކުރާމީހުންެނވެ   

     =  ިالّلهެތރިންނަށް  إحسانއަދ  . . = ލޯބިެވވޮިޑގަންނަވައެވެ  އަދި އެީމހުންނަކީ  

    =  ްކަމެއް  َفاحشއެމީހުނ.   ކޮށްފިއްޔާ     =  ެތަކަްށ  نفسނުވަތަ އެމީހުންގ
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.  އަނިޔާވެިރވެއްޖެއްޔާ    =  ްالّلهއެމީހުނ .  ހަނދާންކުރާމީހުންނެވެ        =  ައިދ

.  نْ  އެމީހުންގެފާފަފުއްސެވުމަށްއެމީހުްނ ދަންނަަވއި     = އަިދ ފާފަފުއްސަވަީނ ކާުކހެއްެޔވެ؟  

  = الّله .   މެނުވީ    =  / . . قائمއަދި އެމީހުން ދެމިުނތިބެއެވެ  ެވ ނުތިބެއެވެ     = 

(.  އެމީހުން އެކުރާކަެމއްގެމަތީގަިއ / ުކރާ ނުަބއިކަމެއްަގއި      =  حالއެމީހުންނަްށ އެނޭގ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެަކލާނެގ  الّلهވެގެންވަނީ ހަަމ  ِمْلكُ ވެ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިވާނަަމ ވާާހއެއްޗެްއ  )129( އަށެވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ   عذابއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ެއކަލާނެގ ފުއްަސވައެވެ
. އަިދ  .  رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلهދެއްވައެވެ  ެލއްުވން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. ބަ إميانއޭ  )130( . އަިދ ެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ އިބަޔަްށ ގިނަާވގޮތަށް ިގނަކޮށްކޮށްގެން ަކލޭމެން ރިބާނުކާށެވެ
.  الّلهކަލޭމެން  . އެއީ ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާުބުވމަށްޓަކައެވެ  އަށް ިބރުވެތިވާށެވެ

)131(  ! ) ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެވެ  تقوىއަދި ކާފަރުންނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރުކުެރވިފައިވާ އަލިފާނަށް (ނަރަކައަށް
! ވެރި  ވާށެވެ

! އެީއކަލޭމެންނަށް  َرسولއަށާއި  الّلهއަދި ކަލޭމެން  )132( .  رمحةއާއަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ  ލެްއވުމުގެ އެދުމުގައެވެ

ން ފާފަފުއްސެވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެެވ! އަދި އެތާނގެ ފުޅާމިްނ  حضرةގެ  ربّ އަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  )133(
) އުޑުތަކާިއ ބިންތަުކގެ ތަނަަވސްކަމާއި ެއއްފަދަވެގެންާވ ސުަވރުެގއަށް (އަަވްސ  (ނުވަތަ ތަނަވަސްކަން

!) އެތަން ތައްާޔރުކުެރވިގެންވަީނ  .  تقوىވެގަންނާށެވެ  ވެރިންނަްށޓަކައެވެ

)  فقريސޭހަމަކާއި އުނދަގުލުަގއި (ނުވަތަ ތަނަވަސްކަމާއި ވެރިންނަކީ ފަ تقوىއެ  )134( ެގ  الّلهކަމުގައިވެސް
. އެބަީހ ކުޅަދާނަވެގެންވުމާިއ އެުކވެްސ  . އަދި ެއއީ ރުޅިެވރިކަން ަކިއލާމީހުންނެވެ މަގުގައި ހޭދަކުރާމީހުންނެވެ

. އަިދ އެީއ މީސްތަކުންެގ ކިބައިން  .  عفوءރުޅިވެރިކަްނ ހިފަހައްޓާީމހުންނެވެ .  معافކުރާމީހުންނެވެ ކުރާމީހުންނެވެ
.  الّلهތެރިންނަށް  إحسانއަދި   ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ

އަްށ  نفسކަމެއްުކރެވިްއޖެއްޔާ ނުވަަތ އަމިއްަލ  فاحشއަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންނަށް  )135(
.  الّلهއަނިޔާވެިރވެވިއްޖެއްާޔ  . ދެން އެީމހުން އެީމހުނެްގ ފާފަތަްއ  ِذكرއަށް  الّلهހަނދާންކުރާީމހުންނެވެ ކުރާމީހުންނެވެ

. އަދި  މެނުވީ ފާފަފުއްސަާވނީ ދެން ކާކުހެްއޔެވެ؟ އަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންަންށ  الّلهފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވަެއވެ
. (އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ  حالއެނގިތިބޭ  އަަވސް އަަވހަްށ  ؟އެމީހުންނަށް އެކުެރވުނު ފާފައިގެމަތީ ދެމިނުިތބޭމީހުންނެވެ

.) رجوعއަށް  حضرةގެ  الّلهވެ  توبة  ާވ މީހުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .  އެީމހުން ދަންނަެއވެ   =  جزاءއެމީހުންެގ .  އަކީ    =  ެގ  َربّ އެމީހުންެގ

. حضرة  ން ފާފަފުއްސެވުމެވެ   =  ިއަދ.  ަބގީޗާތަކަާކއި / ުސވަުރގެތަކާއި          = 

.  އެތަންތާނގެދަށުން އާރުތައްދެމޭ      = .  އެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވެ  =  ިއަދ

. نعمةރަނގަޅު   އެކެވެ       =  ( . عمل(ހެޔޮ (ޭއ  =     ކުރާމީހުންގެަދރުމަ

. أهلކަމުގެ  إميان !) ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެކުރިްނ ވޭތިވެ ހިނގައްޖެއެވެ  مثال -ގޮތްތަކެއް  =  ވެރިންނޭވެ

ތަކުެގ ީމހުްނ  أّمةންނާއި އެބޭަކލުންނާއިމެުދ ެއ  َرسولތަކަްށ ފޮނުވުުނ  أّمة(ެއއީ އިސްވެދިަޔ  –ތަކެއް 

(.   ކަންކުރިގޮތާިއ އޭެގ ނަތީޖާތަކެވެ     =  !. ަފހެ ަކލޭމެްނ ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ހަދައިަބލާށެވެ

    = !  ދެްނ ކަލޭމެްނ ދެކިބަލާެށވެ   = .  ވީ ކޮންފަދައަކުންކަން      = 

. . / އެމީހުންެގ ނިމުން  ދޮގުކުރާމީހުންގެަފހުކޮޅު      =  ވެދިަޔ ވާހަކަަތަކީކ  بيانިމ

. بيانމީސްތަކުންނަށްވާ   އެެކވެ    =  ިوعظ نصيحةއަިދ ތެދުމަގާއ .  ެއކެވެ    = 

.) އަދި އޭ  أصحابގެ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلم(އޭ  =   ވެރިންނަށްވާ. تقوى .  مؤمنންނޭވެ ންނޭވެ

. َضِعْيفُ ކަލޭމެން ބަލިކަިށވެ    ނުވާށެވެ   = .  އަދި ކަލޭމެން ހިތާމަނުުކރާށެވެ      އަިދ

.  މަތީބަޔަކީ ަކލޭމެންނެވެ     =  ީمؤمنކަލޭމެްނނަކ .   ންކަމުަގއިވަންޏާ    = 

. َزَخمކަލޭމެންނަށް  ނޑި ފާުރވަންޏާ    ޖެހެްނާޏ / ކަލޭމެްނ ތަންތަން ކެ      =  ފަެހ

) ކަތިވުމާ  مشركހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށްވެސް ( . َزَخمންނަށްވެސް  ވުންވެއެވެ     .  ހަމައެފަދައިން  

  =  ެތައް) َواِقعة ގެ ަހގނުރާމަފަދަ أحدގެ ހަނގުރާމަޔާ  َبْدر އެބަހީ ތައް َواِقعةއަދި އެދުވަސްތަްއ (އ  

   = .   ތަކުރާރުވާގޮތަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަްނކަން ލައްވަމެވެ   = .  މީސްތަކުންގެމެދުގައި
      =  الّلهއަިދ އެީއ . . =   ދެނެވޮޑިގަތުްނ ފާޅުކުރެއްުވމަށެވެ  އީމާންީވ މީސްތަކުން
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      =  ެَشِهْيدُ އަިދ ަކލޭމެންގެތެެރއިން އެކަލާނގ .  ްނ ހިއްެޕވުމަށެވެ    =  އަިދ

.ލޯބިވެވޮޑި  الّله  ނުގަންނަވަެއވެ    = .  އަނިޔާެވރިންނަށް        =  އަިދ

 . . طاهرއެމީހުްނ  الّله تعاىلކުރަްއވާ އެމީހުންެގ ފާފަތަކުން  إمتحانއީމާންވީ މީސްތަކުން  ކުަރއްާވ ސާފުކުެރއްވުމަށެވެ
        =  ޮباطلތައް އުނިުކރައްާވ  عملއަދި އެަކލާނެގ ކާފަރުންެގ ެހޔ .  ކުރެްއވުމަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެމީހުްނގެ ޖަޒާއަކީ އެީމހުންގެ  )136( . ފާަފ  مغفرةން އެމީހުންނަށް  حضرةގެ  َربّ އެމީހުން ދަންނައެވެ އެވެ

. އެމީހުން އެތާ ދެމިތިޭބ  . ސުަވރުގެތަކެވެ . އަިދ އެތަންތާނގެދަށުން އާރުތަްއ ދެމޭ ަބގީާޗތަކެވެ  حالފުއްސެވުމެވެ
. އަިދ ހެޮޔ  . جزاءގެ  عملކުރިމީހުންެގ  عملގައެވެ  އަދި އޭެގ ަދރުމަ ރަނގަޅުވެގެން ެވއެވެ

. / ނުވަތަ  إميان(އޭ   )137( .) ހަމަކަށަވަރުްނ  أصحابގެފާނުންގެ  حمّمدކޮށް  خاصّ ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ންނޭވެ
. (އެީއ އިސްވެދިަޔ  مثالކަލޭމެންގެކުރިްނ  ތަކާިއ ެއ  أّمةތަެކްއ ގޮތްތަކެްއ އަދި ކަންތައްތަކެްއ ިއސްވެހިނގައްޖެެއވެ

. ތެދުެވރިންނަށް ކާމިޔާުބެވ ންނާއިމެދު ކަންތަްއ ހިނގާިދޔަޮގތާއި އަދި އޭެގ ނަތިޖާއެވެ َرُسولތަކަށް ފޮނުއްވުނު  أّمة
. އެއީ  .) ފަެހ ކަލޭމެން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނާގވެ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ  سّنةގެ  الّلهދޮގުވެރިން ހަލާުކވެދިޔައީެއވެ ެއވެ

. އަދި ޮދގުކުރާމީހުްނގެެ◌ ފަހުކޮޅު  އެމީހުންެގ ނިމުން ވެގެން ދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ނިކަްނ  –ހަދާބަލާށެވެ
 . . عربةދެކެބަލާށެވެ  ލިބިގަންނާށެވެ

. ( بيانއިސްވެދިޔަ ާވހަކަތަކަކީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްާވ  )138( .) އަދި ެއީއ  عربةެއކެވެ ގެ ިފލާވަޅުތަކެކެވެ
.  وعظ نصيحةވެރިންނަށްާވ ތެދުމަގާއި  تقوى  އެކެވެ

. ކަލޭމެންނަކީ  )139( . އަދި ހިާތމަނުކުރާށެވެ ންކަމުަގިއ  مؤمنއަދި ކަލޭމެން ަބލިކަށިވެ ެދރަބަޔަކަްށ ނުވާށެވެ
 .  ވަންޏާ މަތީބަޔަީކ ކަލޭމެންނެވެ

) ހަަމ  مشركއެ  يعىن( –ވުމާއި ފާުރވުންތައް ވަމުންދާިއރު އެމީހުްނނަށް  َزَخمْ ކަލޭމެންނަށް  )140( ންނަށްވެސް
. އަދި އެުދަވސްތަކަކީ ( َزَخمއެފަދައިން   واقعةހަނުގރާމަފަދަ  أحدހަނުގރާމަ  َبْدرވުމާއި ާފރުވުްނ ލިބެމުންދެއެވެ

) މީސްތަކުންެގ މެދުަގއި  . (ެއއްފަހަުރ ެއއްބަޔަަކްށ  تكرارތަކަކީ ވާގޮތަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލައްާވ ކަްނކަމެވެ
. އެންމެފަުހެގ ހެޮޔ ނަތީާޖ އޮންނާީނ ކާމިޔާބުވެ އަނެއްފަަހުރ އަނެއްބަޔަކަްށ ކާިމޔާބުވާގޮތަްށ   مؤمنެލްއވީމެވެ

.) އަދި އެއީ ކަލޭމެންކުރެ  ދެނެވޮޑިގެންފައިވާކަން ހާމަކުެރއްވުމަށާއި އަިދ  الّلهންނަކީ ކޮންބައެއްަކން  مؤمنންނަށެވެ
. ައދި އަނިޔާެވރިންނަށް  شهيدކަލޭމެންގެތެރެއިްނ އެަކލާނގެ  . ލޯބިވެ الّلهން ލެއްވުމަށްޓަަކއެވެ  ވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ

ުކރައްާވ  طاهرއެމީހުން  تعاىل الّلهުކރަްއވައި އެމީހުްނގެ ފާފަތަކުން  إمتحانއަދި އެއީ އީމާންީވ މީސްތަކުން  )141(
. އަދި ކާަފރުންގެ ހެޔޮ  . باطلތައް އެކަލާނގެ އުނިުކރައްާވ  عملސާފުކުރެއްވުމަށެވެ  ުކރެްއވުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = އަދި ކަލޭމެން ހީކުރަީނހެއްެޔވެ؟       = .  ކަލޭމެން ުސވަރުެގވަނުމަށް     

  =  ިالّلهއަދ (   ގެ ދެނެވޮޑިގަތުން (ހާމަނުކުރަްއވަނީސް   =  ްجهادކަލޭމެންގެ ތެރެއިނ 

.  ކުރިމީހުން      = ) ްبَيانއަދި އެކަލާނގެ ެދނެވޮޑިގަތުމުގައިވާ ކެތްެތރީނ (  ނުކުރައްވަނީސް
   = ) مؤمنއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެްނ . ) ވީުމއެވެ  ން      =  މަުރވުމަްށ އެދޭކަމުގަިއ

) شهيد(   ވުމަށް އެދޭކަމުގައި    =  އެޔާ ބައްަދލުވުމުެގކުރިން (އެބަހީ ހަނގުރަމަާޔ

. ) ުނވަތަ މަާރއިބައްދަުލވުމުގެ ކުރިން   ބައްދަލުވުމުގެުކރިން   =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން އެަމުރ

 . .) أْحدُ (އެއީ  –ދުއްޓެވެ  ހަނުގރާމައިަގއެވެ     =  َحالُ ކަލޭމެން ބަލަބަލާތިިބ .      

. حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަދި  =   ނުވެެއވެ = َرُسول .     ބޭކަލަކު ކަމުަގއިމެނުވީ   = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ކުރިްނ އިްސވެގޮސްފަިއވެއެެވ.     = ބޭކަލުން َرُسول.      = 

  އަޅެފަހެ ެއކަލޭގެފާނުންައވަހާަރވުމުން    =  قَـْتلُ ނުވަަތ .   ެވވުމުން  =  ކަލޭމެްނ ފުރޮޅިގަންނަންީވ

 .  / ފުރޮޅިގެންދާންވީ ހެއްޔެވެ       = . އަދި    ކަޭލމެންގެ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަށް

.  ފުރޮޅިގެންދާމީހާ    = (!ެދަންނައެވ) .އޭނާެގ ދެފުންނާބުމައްޗަްށ         =  އޭނާއަްށ

. الّلهއެއްވެސްގޮތަކުްނ   އަކަށް ެގއްލުމެްއ ނުކުެރވޭނެއެވެ      =  الّلهއަދި ނިކަްނހުެރ 

(. . (ހެޔޮަދރުމަދެއްވާ ހުއްޓެވެ   ޖަޒާދެއްވާހުއްޓެވެ    = شكر .  ކުރާމީހުންނަށް    

  =  ް(ވާނޭކަމެއްނޫނެެވ.) نفسއެްއވެސ .   އަކަްށ ނުެވއެވެ  =  ެنفسއ .   އެްއ މަުރވުން

     = ގެ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ. الّله        = ެނޑައަޅުއްވާ އެކަލާނގ ލިުއއްވިފޮތެްއ  އަޖަލުތައް ކަ

.   ވެއެވެ  = .   އަދި އެދޭމީހާ    = .  ދުނިޔޭގެ ބޭނުންތައް    = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާޔަށް އެތަނުން ދެއްާވހުށީމެވެ  = .   އަދި އެދޭމީހާ  = ގެ  آخرة

  .ثواب      = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް އެަތނުން ދެއްވާހުށީމެވެ         = 

. (ހެޔޮދަރުމަާޔ  َجزاءކުާރމީހުންނަށް  شكرއަދި ނިކަންހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް  ދެއްވާހުށީމެވެ
(.    ޖަޒާދެއްވާހުށީމެވެ  =  ްَنىبُّ ްނ ހެއްެޔވެ؟ (ަވރަށްގިަނ  َنىبُّ އަދި ކިަތއ  (   ން      = 
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 .  އެބޭކަލަކާިއއެކު ހަނގުރާމަުކރީ    = تقوىވެިރ  علم .  ވެިރ ގިނަ އަޅުވެރިން     =  ފަެހ

 .  އެބޭކަލުްނ ދެރަެވ ަބލިކަށި ުނވެއެވެ     =  އާިއ އެިޅ  َزَخمެއބޭކަލުންނަށް ދިމާިވ ކަންކަމުްނ (ީވ

   ވޭނުން)  = الّله  .  ގެމަގުގައި    =  ްَضِعْيفُ އަދި އެބޭކަލުނ  / . ނުވެެއވެ

.  ދެރަނުވެއެވެ       =  ދެރަެވ) . .)  عُدوّ އަދި އެބޭކަލުްނ ދަށް ުނވެއެވެ   ންނަށް ބޯނުލަބަެއވެ  

     =  ްالّلهއަދި ކެތްތެރިންނަށ  .   ލޯބިވެވޮޑިގަްނނަވައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ދެނެވޮޑިގެންވާަކން ފައުޅުނުކުރައްވަނީްސ އަދި ަކލޭމެންކުެރ  تعاىل الّلهކުރިމީހުްނ  جهادއަދި ކަލޭމެންުކރެ  )142(

 ނުުކރައްވަނީްސ ކަލޭެމން ސުވަުރގެ ވަނުމަްށ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟  بيانދެެނވޮޑިގެންވާކަން  الّلهކެތްތެރިން 

) އެދޭބަޔަުކ  شهيدއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ހަނުގރާމަާޔ ބައްދަުލވުމުގެުކރިން ަމުރވުމަށް ( )143( ކަމުަގިއ ވުމަށް
) . ހަނގުރާމައަްށ ނުދެވުނު މީހުްނ ތިބީ ހަނުގރާމައެްއ ދިމާވުމަށް އެިދއެދިކަމުގަިއ  بدرކަލޭމެން ވީމުެއވެ

. އެީއ ހަނގުރާމަކޮްށ  .) ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެންނަށް ެއކަން ފެނުނެެވ.  شهيدބުނެވުނެވެ ވުމަށެވެ
. ެއއީ ަކލޭމެްނ ބަލަބަާލ ތިިބ ވެގެންދިޔަ شهيدމީސްތަކުންގެތެރެއިްނ ބަޔަކުމީހުްނ  . (އެީއ  حالއެވެ  أحدަގއެވެ

(.  ހަނގުރާމަިއގެ ދުަވހުގަެއވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  َرُسول) ައކީ صّلى لّله عليه وسّلم( حمّمدއަދި  )144( ބޭކަލަކު ކަމުގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ
. އަޅެ َرُسولއެކަލޭގެފާނުންެގ ުކރިންވެްސ   قتلފަެހ އެަކލޭގެފާނު އަވަާހރަވުމުްނ ނުވަތަ ބޭކަލުން ިއސްވެގޮސްފަިއެވއެވެ

  ُمْرَتدُّ ދޫކޮށް  إسالم دينވުމުން ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމަްއޗަށް ުފޮރޅިގަންނަންވީ ހެއްެޔވެ؟ (
. ވާީމާހ   ُمْرَتدُّ އެބަހީ ދީްނ ދޫކޮްށ  –) އަިދ އެމީަހކު އެމީހަކުެގ ދެފުންނާބުމައްޗަށް ފުރޮޅިގަންނަމީހާ ؟ވާންވީހެއްެޔވެ

!) ފަެހ އެފަދަމީހާގެަފރާތުން  . (ވާާހ   الّله(ދަންނައެވެ އަށް ެއއްެވސް ގެްއލުމެއް އުނދަގުލެްއ ނުުކރެވޭނެއެވެ
.) އަދި  ވެތިިބ  ثاِبتެވރިންނަށް (ދީންމަީތ  ُشْكرُ ގެއްލުމަކާިއ އުނދަގުލެްއ ވާނީ ހަމަ އެމީހަކަށެވެ

) ނިކަންުހރެ  .  َجزاءހެޔޮ  تعاىل الّلهކިޔަމަންތެރިންނަށް  ދެއްވާުހއްެޓވެ

.) ެއީއ  إذنެގ  الّلهެއްއ  نفسއަދި ެއއްވެްސ  )145( . (މަުރވުމަީކ އޮތްކަމެްއ ނޫނެވެ ފުޅަށް މެނުީވ މަރުނުވާެނއެވެ
. އަިދ ދުނިޔޭގެ ބޭނުންތަާކއި ތަެކިތ   އަޖަލުތަްއ  الّلهއަކަށްވެސް  نفسކޮންމެ  ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތުގައިވާގޮތެވެ

. އަިދ  އެދޭީމހާއަްށ  ثوابގެ ަދރުމަޔާ  آخرةއެދޭމީހާއަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދުނިޔެއިްނ◌ް އޭނާއަްށ ެދއްވާހުށީމެވެ
. އަިދ ނިކަންުހެރ ތިމަ ثوابތިމަންރަސްކަލާނެގ އެތަުނގެ ަދރުމަޔާިއ   شكرންރަސްަކލާނގެއަްށ ދެއްާވހުށީމެވެ

.) َجزاءކުރާމީހުންނަށް  . (ހެޔޮދަރުމަާޔ ޖަޒާދެއްވާުހށީމެވެ  ދެްއވާހުށީމެވެ

ްނވޭހެއްެޔވެ؟ އަިދ  نىبُّ ވެިރ އަޅުވެރިްނ ހަނުގރާމަކުިރ ކިތައްކިަތއް  تقوىެވިރ  علمއަދި އެބޭަކލުންނާއިއެުކ  )146(
.  َزَخمގެމަގުގައި އެބޭަކލުންނަށް އެދިމާވިކަންކަމުްނ (ވީ  الّله ) އެބޭަކލުން ދެަރވެ ބަިލކަށި ނުވެެއވެ އާިއ އެޅި ވޭނުން

. (ފުކެއްވެްސ ހިްތވަރުން ދެރަުނވެއެެވ.  ذليلންނަށް ބޯލަނބައި  َعُدوُّ ވެ  ضِعْيفُ އަދި އެބޭކަލުން  ނުވެއެވެ
.) އަިދކެތްތެިރންނަށް ކަންމަތީ ތިއްެބވީ ثابتކެތްތެރިވެވަޑަިއގެނ  . الّلهއެވެ  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ
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       = .   އަިދ އެބޭަކލުންެގ ބަސްނުެވއެވެ    =  ދެންނެވުްނ) . އެޭބކަލުްނ ވިދާޅުވުންމެނުވީ

 މެނުވީ)  =  ެَربّ ޭއ އަޅަމެންގ !  އެވެ       =  ! އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާަފ ފުއްސަވާނޭދވެ

           =  އަދި އަޅަމެންގެ ކަންކަމުަގއި އަޅަމެން އިސްރާފުުކރިކަންތަކާިއ (އަޅަމެން ުކިރ ބޮޑެިތ

  ފާފަތަކާއި)  =  !. އަދި އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތައް ސާބިތުކުރައްވާނދޭވެ    =  ްއަދި އަޅަމެނަށ

.!  نصر ދެއްވާނދޭވެ          =.  ކާފަރު މީސްތަކުންގެމައްޗަށް     =  ެالّلهފަހ 

.   އެބޭކަލުންނަށް ެދއްވިެއވެ    =  ެكاميابއާިއ  نصرންގެމަްއޗަށް  َعدوّ (އެއީ  ثوابދުނިޔޭގ (.   އެވެ
       =  ގެ آخرةއަިދ .  ަދރުމަ ރަނގަުޅވެގެންވެެއވެ        =  އަިދ

. الّلهތެރިންނަށް  إحسان  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ     =  ޭވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! إميانއ   

      = .  ކާފަުރވީ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެރިވެއްެޖއްޔާ   =  އެމީުހްނ

.  ކަލޭމެން އަނުބރާ ރައްދުުކރާނެއެވެ      = . . ކާފަރުކަމަށް  ކަލޭމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަށް
  .  ދެން އޭރުން ަކލޭމެން އެނބުިރގެން ހިނަގއިާދނެއެވެ   =  ގެްއލި ަހލާކުެވގެންާވ

 . ބަޔަކުކަމުގައިެވގެން  = އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟    = الّله .  އެއީ ކަލޭމެންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ
  = .   އަިދ އެކަލާނގެއީ    = ެދއްވުމުގަިއ އެންމެެހޔޮވެގެންާވ  نصر.  =  ަފރާތެވެ

.  ނިކަންހުރެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަލއްވާހުށީެމވެ      = .  ކާފަރުީވ މީހުންެގ ހިތްތަކަށް
   = .  ބިރުވެރިކަން      =  شريكއާއި  الّلهއެމީހުްނ .  ކުރިކަުމގެ ސަބަބުން      

 = .  އެތަކެއްޗަށް ބާަވއިލަްއވާފައި ނުވާ ަތކެއްޗާއި     =  ްއެއަްށ އަޅުކަންކުރުްނ  دليلއެއްވެސ / . އެއް
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. ُحّجةހުއްދަވާނެ ެއއްވެްސ    އެއް    = . އަިދ  =  އަދި އެމީހުންގެތަނަީކ ނަރަކަެއވެ

.   ނުބައިވެގެންވެެއވެ     = .   އަނިޔާވެިރން ގޮސްތިބޭތަން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 تقوىވެިރ  ِعْلمُ ބޭކަލުންގެ އަރިހުަގއި ހަނގުރާމަުކރެއްިވ  نىب يعىن -ންގެ  َربّاِىنُّ އެބަީހ  –އަދި އެބޭަކލުންގެ  )147(

. އެބޭކަލުްނ ދެންނެވިއެެވ.  ވެރި އަޅުވެރިންެގ ބަސްފުޅުގަިއ އެބޭަކލުން މިފަދައިން ެދންނެވުން ެމނުވީ ުނވެއެވެ

! އަޅަމެންގެ ކަންތަުކގައި އަޅަމެްނ  َربّ އޭއަޅަމެންގެ  ! އަޅަެމންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުްއސަވައިދެއްވާނދޭވެ އެވެ

! އަިދ އަޅަމެންެގ ކުިރ އިސްރާާފއި (އެބަީހ އަޅަމެންެގ ކު ިދ ބޮޑެތި ފާފަތަްއ) ވެްސ ފުއްަސާވ ދެއްވާނދޭވެ

! އަިދ ކާފަުރ މީސްތަކުންގެަމއްޗަށް އަޅަމެނަށް  !  نصرފައިތިލަތައް ސާބިތުުކރަްއވާނދޭވެ  ދެއްވާނޭދވެ

. ( الّله تعاىلދެންފަހެ  )148( އާއި ކާމިޔާުބ  صرنންގެމައްޗަށް  َعُدوُّ އެބޭކަލުންނަްށ ދުނިޔޭގެ ސަވާބު ެދއްވައިިފއެވެ

.) އަދި  . އަދި  آخرةދެއްވައިފިއެވެ . الّلهތެރިންނަށް  إحسانގެ ދަރުމަ ާމ ރަނގަޅުެވގެންވެެއވެ  ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ

! ކަލޭމެްނ ކާފަރުންނަްށ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެްއޔާ އެީމހުން ަކލޭމެންެގ  )149( އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ

. (އެބަހީ އަލުްނވެސް ކަލޭމެން ކާަފރުކަމުގެ ތެެރއަްށ ފުންނާބުތަކުގެ  މައްޗަށް ކަލޭމެން އަނބުރާ ގެންދާނެއެވެ

. .) ދެން ޭއރުން ަކލޭމެން އެނުބރިދާނީ ގެްއލިަހާލކުވެގެންާވ ބަޔަކުެގ ގޮތުަގއެވެ  ގެންދާނެއެވެ

. އެކަލާ الّلهއަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ ަކލޭމެންގެ ަސހަރޯެވރިއަީކ ހަމަ  )150( ދެއްވުުމަގިއ  نصرނެގއީ އެވެ

 .  އެންމެހެޔޮވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ

އެްއ  حّجةކުރުން ހުއްދަވާެނކަމުގެ އެްއވެސް  شريكއާއި ބައިވެރިކޮށް  الّلهއަދި ކާފަރުވީމީސްތަކުން އެީމހުން  )151(

މުެގ ސަބަބުްނ އާއި ަބއިވެިރކޮށް ހަމަހަމަކުިރކަ الّله -ކުރިކަމުެގ ސަބަބުްނ  شريكއެއްނެތް ތަެކއްޗާިއ  دليل

. އަިދ  ދުވަހުްނ އެީމހުންެގ ޖާގަޔަީކ  قيامةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންެގ ހިތްތަކަްށ ިބރުވެިރކަން ވަްއދަވާހުށީމެވެ

! . އަިދ އަނިާޔވެރިން ގޮސްތިބޭ ޖާަގއިގެ ހުިރ ނުބަިއކަމާއެވެ  ނަރަކައެވެ
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      =  ްالّله تعاىلއަދި ހަމަކަށަަވރުނ .  ކަލޭެމންނަށް ތެދުކޮށްދެއްވައިފިެއވެ   =  އެކަލާނެގ

  ފުޅު. وعد  =  ާއެއީ  قتلކަލޭމެން އެމީހުންމަރ) . .) ميدانގެ  أحدކުރަމުންދިޔަހިނދު  ގައެވެ
    =  إذنَ ެއކަލާނެގ .  ފުޅަށް      = . ނޑިވެ ނާކާމިޔާބުވެއްަޖއުމަށްދާންދެން   ކަލޭމެްނ ފި

     = ) ެِخَالفُ އަދި ކަލޭމެން ދެބަސްވ (  ވެ    = ) ިފުޅާއި) أمرގެ  الّلهކަންތަކުގައ    = 

.   އަދި ަކލޭމެން ުއރެދި      = .  ަކލޭމެންަނށް ދެއްކެވުމަށްަފހު     =  ކަލޭމެްނ

 . . َغِنْيَمةލޯބިކުާރ ކަންތައް . =  މުދާ   ަކލޭމެންގެތެރޭގަިއވަނީ       =  ދުިނެޔ

. (އެއީ  .) َغِنْيَمةއެދޭމީހުންނެވެ . =  އަށް އެދިގެން ދިޔަމީހުންނެވެ   އަދި ކަލޭމެންގެތެޭރގައިެވއެވެ

     = قائمއެދޭމީހުން. (އެއީ ދުނިއުކަން  آخرة (.   ވެތިބިމީހުންނެވެ   =  ދެން އެކަލާނެގ

.ކަލޭމެން   އަނބުަރއިލެްއވިއެވެ   . އެމީހުން ފިޔަވައި       ްإمتحانކަލޭމެނ .  ކުރެްއވުމަށް    

  =  ްَعُفوއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށ .  ކުރެއްިވއެވެ     =  ިَفْضلُ އީ  الّلهއަދ 

.  ވަންތަކަމުގެވެިރ ކަލާނގެއެވެ       = مؤمن .   ންގެމައްޗަށް    =  ކަލޭމެްނ

. ނޑުގަިއ ދުވެފައިދިަޔހިނދު / ނުވަަތ ަކލޭމެން މަްއަޗށްއެރިހިނދު   ވެލިގަ       =  އަިދ

.ކަލޭމެން އެަކކަށްވެްސ އެނބުިރ ބަލަިއ   ނުަލއެވެ    =  ިާއ ަކލޭމެނަްށ  َرسولއަދ

. . ވިދާޅުވަނީއެވެ  ގޮވާލައްީނއެވެ    =  ްمجاعةކަލޭމެންެގ އަނެއ .  ގަިއ ހުންނަވައިގެން   = 

. جزاءފަހެ އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް   ދެއްީވއެވެ     =  ހިތާމައިގެމައްޗަްށ) . ހިތާމަޔަކަށްފަހު ހިތާމަަޔކުން

  ހިތާމައިން)    = .  ކަލޭމެްނ ހިތާަމ ުނކުރުމަށްޓަކައި       =  ަކލޭމެނަްށ

.    ފާއިތުވީކަންތަކުގެމައްޗަށް   =  އަދި ކަޭލމެނަށް ދިމާވިކަންތަކުެގ.  =   މަްއޗަށާއި

. خرب الّلهއަދި   ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ       = .   ަކޭލމެންކުރާ ކަންތައްތަުކގެ

                                         

                                       

                               

               



މާނަ  ގެ آل عمرانسورة   ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

2 2 1   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. މިއާޔަތްތަކުގައި  ން ކުރިން މޮުޅެވ  مؤمنގައި  ميدانހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު އެ  أُُحدُ ވެގެންމިދަނީ  بيانދަންނައެވެ

ންނަށް ލިބުުނ  مؤمنވުމުގެ ސަބަބުން  خالفން  مؤمنގެ ައމުރުފުޅާ ބަެއއް  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمކާމިޔާބުވުމަށްފަހު 
. ިމޒަމާނުގަިއ މިއުޭޅ  إمجاىلދެރަކަމާއި ހިތާމައިގެ ވާހަކައިެގ  َرُسول الّله ީވ ކަމަކީ ންވެސް ހަނދާންކުރަން مؤمنވާހަކަކޮޅެކެވެ

. އެީއ  خالفފުޅާ އެއްކަމެއްގައިވެްސ  أمرގެ  صّلى الّله عليه وسّلم ވެއްޖެއްޔާ ގެއްލުާމ ހިތާމަޔާ މޮޅި ނުލިބިނުދާނެކަމެވެ
.   ޝައްކެއްހުރި ކަމެއްނޫނެވެ

........................................... 
. (އެ  وعدކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ުކރެއްވި  الّله تعاىلއަދި ހަމަކަށަަވރުން  )152(  وعدފުޅު ތެދުކުރެްއވިއެވެ

.  وعد ގެ ދޫފުޅުްނ ކުަރއްާވފައިވާ َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمފުޅަކީ  ކަޭލގެފާުނ  އެ ދުނިެވރިންނަށްފުޅެެކވެ
. "ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ  ވެތިބޭށެެވ! އަުހރެމެން ެދރަީވ ކަމުަގއި ކަލޭމެނަްށ ފެނުނަްސ  ثابتަގއި  مكانވިދާޅުވިއެވެ

. މި  ." މިއެވެ ފުޅު އެކަލާނގެ ތެދުޮކްށ  وعدކަލޭމެން ތިޔަތާ ސާބިތުވެތިބިާހހިނދަކު ައހުރެމެންނަކީ ގަދަމީހުންނެވެ
(.  ދެއްވިއެވެ

. ކަލޭމެްނ  مؤمنގެ އިޒުނަފުޅަށް ކަލޭމެން  الّلهއެއީ  ންގެ އަތްތަކުްނ އެމީހުން މަރަމުންދިޔަހިނުދގައެވެ
. އަިދ  ނޑިވެ ދެރަެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ ާއެގ  نىبެވ އަދި ކަލޭމެންެގ  خالفެގ އަމުރުފުާޅމެދު ކަލޭމެްނ  الّلهފި

. (ދުނިއުަކން ތިބިމީހުްނ أمر ންެގ  إسالمލައްވާދެން ވެ އެތަން ދޫކޮށް خالفފުޅާ  أمرފުޅަށް އުރެދިއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ
. އެީމހުން އެތަން ދޫކޮށްލަްއވާ ހަަމ ދިއުމުން ދެން ހުރިާހ  نصرދިޔައީ ކާމިޔާބުވެ  لشكر ވެރިވަމުންނެވެ

 . . އޭގެސަބަބުްނ  َرسولގަރަބުެވ  ميدانނާކާމިޔާބަކާއި ދިމާވީެއވެ  مؤمنއާ އަަވހާރަީވކަމަށްވެސް ކާފަރުްނ ގޮަވއިލީެއވެ
.) މިކަންކަން މިހެން ދިމާވީ ަކލޭމެން އެޭދ  ނޑީން ކަތިާވވަރަށްުވރެ ާމބޮޑަށެވެ ންގެ ހިތްތަްއ ކަތިވެގެންދިަޔއީ ކަ

. (އެއީ  . ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ތިބީ ދުނިޔެ އެދޭމީހުންނާިއ  نصرކަންތައް ކަލޭމެނަށް ފެނުމަށް ފަހުގަެއވެ އާއި ކާިމޔާބެވެ
. (ދުނިޔެ  آخرةއަދި  .  غنيمةއެދޭމީހުންނަކީ އެދޭމީހުންނެވެ އެދުނުމީހުންނަީކ  آخرةމުދަލާއި ދިމާއަށް ެދވުނުމީހުންނެވެ

) ަކލޭމެްނ  ثابتދުނިއުކުމުގައި  .) ދެން އެކަލާނެގ އެމީހުން ފިޔަވައި (އެމީހުންނާދުރަށް ވެތިބިމީހުންނެވެ
. ެއއީ ކަލޭމެްނ◌ެ  . ( إمتحانއަނބުރުއްަވއި ލެްއވިއެވެ ވުމުގެ ދެރަކަްނ  خالفފުޅާއި  مرأއާގެ  َرسولކުރެްއވުަމށެވެ

.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގެ ަކލޭމެްނގެ ކިބައިން އެކަން  . (އެަބީހ  عفوދެއްކެވުމަށެވެ ކުރެްއވިއެވެ
ގެ ކަންތައް ހަމައަކަށް އަޅުއްވައިދެްއވައިފިއެެވ.  لشكرއަށް ލިބުމަށްފަހުވެސް ައލުންވެސް  لشكرގެއްލުންތަކެްއ މުޅި 

. އެވަގުތުކޮޅުގެެތރޭގައި ހަތްިދހަ ބޭކަލުން  عفو އެއީ އެކަލާނގެ َرُسول الّله صّلى الّله ވެ  شهيدކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާެއވެ
.) އަދި  َزَخم عليه وسّلم .  مؤمنއީ  الّلهވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ  ންގެ މައްޗަށް ނުހަނު އޯގާވަންަތ ކަމުެގ ވެިރ ކަލާނގެއެވެ

ތަކުްނ ރައްކާެތރިވެގަތުމަްށ) ފަރުބަދަމަްއޗަށް އަރަްނ ދުއްަވއިގަތްހިނުދ  محلةންެގ  مشركން ( مؤمنކަލޭމެން  )153(
!) ަކލޭމެްނ  ميدانނުވަތަ  ނޑުމަތީ ުދްއވަިއގަތްހިނދު (ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ ެގ ހުސްތާނެގ ވެލިގަ

ގަިއ  مجاعةރާުތގަިއ އަނެްއ އާ އަނެްއ ފަ َرُسولހަމައެކަކަށްވެްސ އެނުބރި ފަހަްތ ަބ◌ައްަލވައިނުއްަލއި ިދޔަިހނދު 
) . ގެ އަޅުތަކުންނޭ ތިމަންކަލޭގެފާނު ައރިހަށް އަންނާޭށ  الّله - ِإَيلَّ ِعَباَد الّلهހުންނަވައިގެން ަކލޭމެނަށް ޮގވާލަްއވަނީއެވެ

. އަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ  – ) ކަ  جزاءއާ ދޫކޮށްފާދިޔަކަމުގެ  نىبމިފަދައިން ގޮވާަލއްވަނީެއވެ ލޭމެންނަްށ އެއްެގގޮތުން
. އެއީ ވޭތިވެދިޔަތަނާމެދު ދެން ަކލޭމެްނ  ހިތާމަޔާ މޮޅިވެރިކަން މަތިމައްޗަށް އެކަލާނގެ ޖެއްެސވިއެވެ

. އަިދ  . އަިދ ަކލޭމެނަށް ޖެހުުނކަންތަކުގެމައްޗަްށެވސް ހިތާަމ ނުކުުރމަށެވެ ީއ ކަލޭމެންުކާރ  الّلهހިތާމަނުކުރުމަށެވެ
.ދެނެވޮޑިގެންާވ  خربކަންތައްތަކުގެ   ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .   ދެން ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންެގ މައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފިއެވެ     =  ހިތާމަާޔ

. ( =  މޮޅިޔަށްފަހު. .) أْهلُ ތެިރކަމުގެ  إخالصއަމާންކަން  ވެރިންނަށް އަމާންކަާމ ހަމަޖެހުން   =  އެީއ

.  ނިދިޖެހުމެކެވެ     = (. . (އެބަޔަުކ ނިދީގަިއ ނިވަިއވިއެވެ =  އެއްޖަމާޢަތެްއ ނިވައިކޮްށލިއެވެ  

. مؤمنކަލޭމެން   ންުކރެ   = . .) ُمَنافق(އެއީ  އަދި އަނެއްބަޔަކު   ންނެވެ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

. ُمِهمُّ އެމީހުންނަށް   ކަމަކަށްވީ   =  ެنفسއެމީހުންގ (. . (އެމީހުންނަށް ނިދިނާދެއެވެ   ތަކެވެ   

.އާއިމެދު  الّلهއެމީހުން  =   ހީކުރަނީ   =  ّނޫންގޮތްގޮތަށެވެ. حق       = ގެ  َجاِهِليَّة

). .) نصرއަށް  حقّ ހީކުރުމެވެ . =  ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ  އެމީހުން ބުނަނީެއވެ    =  އަހުރެމެންަންށ

(.   ވޭހެއްެޔވެ؟ (ައހުރެމެންނަކަްށ ނުވެއެވެ      =  .ކަންތަކުެގ ތެރެއިްނ އެްއވެސް އެއްޗެްއ

.) إْخِتَيار(އެއްވެސް   އެއް  =  !. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ ހުިރހާކަމެއްވަީނ

. الّله   އަށެވެ    =  ތަކުގައި  نفسއެމީހުން އެމީހުންެގ.  =     ވަންހަނާުކރަނީއެވެ

. . =  ކަލޭގެފާނަށް އެމީހުްނ ފާޅުނުކުރާތަކެތި   އެމީހުން ބުނަނީއެވެ    =  / . އަހުރެމެންނަށްވީނަމަ

.   އަހުރެމެންނަށް އޮތްނަމަ    = ކަމުގެ އެއްވެްސ  أمر) . .) إختيارގެތެރެއިްނ އެއްވެްސ އެއްެޗއް  އެއް
         = .  އަހުރެމެްނ މިތާ މަރުުނވީހެވެ  = !    ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    = 

.    ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ގެތަކުަގއި ވީނަމަވެސް   =  ހަމަކަށަަވރުން އެބައެއްގެަމއްޗަްށ

. ނޑައެޅިގެންވާ މީހުން ިނކުތީހެވެ  ކަ   =.   މަުރވުން     = .  އެމީހުން ަމރުވާންވީތަނަށް
       =  ިالّله إمتحانއަދ .    ކުރެއްވުމަށެވެ    = .  ކަލޭމެންގެ ހިތްަތކުގަިއވާ އެްއޗެއް

      طاهرއަދި ސާފުކޮްށ .  ކުރުމަށެވެ      = .  ކަލޭމެންެގ ހިތްތަކުަގއިވާެއއްޗެއް   = 

. الّلهއަދި    ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ   = .   ިހތްތަކުގެ އަޑީަގއިވާތަކެތި     = 

. . =  ހަމަކަށަވަރުން ުފރަގަސްދިން ީމހުން  ަކލޭމެންގެތެރެއިން        =  ެَلْشكرދ 

) ُأحدޖަމާވީ ދުަވހު  لشكرބައްދަލުވީދުަވހު / ދެ   ހަނުގރާމަިއގެ ދުވަހު       =  ހަމަކަށަަވރުން ެއީއ
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. އެމީހުން  ކުށުގެެތރެއަްށ ވައްާޓލާ ެދރަކޮށްިލ މީހުންނެވެ    =  . ސައިތާނު      =  އެމީހުްނ

.  ކުރިބައެްއ ފާފައިެގ ސަބަބުން        =  ްَعُفوءއެމީހުންނަްށ  الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 

.   ކުރައްަވއިފިއެވެ  =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ . ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ ކޯާފ މަުޑ  =    އީ

.  ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ެއ އަމާންކަަމީކ  )154( ދެން ހިތާމަޔާ މޮޅިޔަށްފަުހ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ައމާންކަން ބާވައިެލއްވިެއވެ

. (އެއީ  . ކަލޭމެންގެތެެރއިން އެއްބަަޔކު އެނިދީގަިއ ނިވައިވިެއވެ .  مؤمنތެރި  إخالصނިދިޖެހުމެކެވެ  أبوطلحةންނެވެ

. އަުހރެންގެ އަތުްނ  . އެދުވަހު ނިދީގެ ިނވައިކަން ޖެހުުނމީހުންގެތެރޭަގއި އަުހރެންވީމުއެވެ ކިޔާ ބޭކަލަކު ވިދާޅުިވއެވެ

 = ....... ނޑި ނެގުމުްނ އަލުްނެވސް ވެއްޓުެނެވ. ދެންވެސް ެނގީއެވެ . އަިދ ކަ ނޑި ދޫވެގެން ވެއްޓުނެވެ تفسريا ކަ
 =) طربى

. އެއީ مجاعةއަނެއް   .  ُمنافقަގއިވާ  لشكر އެްއވެއެވެ . އެމީހުންނަކަށް ނިންޖެްއ ނާދެއެވެ ންކަމުަގއިވެއެވެ

 . . ބިރުން ހުންނަ މީާހ ނިދި ނާްނނާނެއެވެ ކަމަކަށް ވެަފއިވަީނ  ُمِهمُّ އެމީހުންނަށް  –އެއީ ބިރުންކަުމގައިިވއެވެ

. އަިދ އެމީހުން  دفاع نفسހަމައެކަނި އެީމހުންގެ  . ( حقّ ީނ އާއި މެދު ހީކުރަ الّلهކުރުމެވެ އަްށ  الّله حقّ ނޫން ހީއެވެ

.  نصر .) އެީއ  مؤمنާއއި  َرُسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمނުދެއްވާނެކަމަށެވެ  جاهليةން އެކީއެކަްށ ަހލާކުވެދާނެކަމުަގއެވެ

. އަުހރެމެންނަކަށް ކަންތަކުެގ ެއއްވެްސ  . އަިދ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ . (ޭއ އެްއ ނުވެ إختيارޒަމާނުގެ ހީުކރުމެކެވެ ެއވެ

!) ހަމަކަަށވަރުްނ ުހރިާހކަމެއްވަނީ  رسول الّله ! ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ . އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  الّلهއެވެ  نفسއަށެވެ

. އަިދ އެމީުހްނ  . އެީއ ކާފަރުކަާމއި ޝަްއކެވެ ތަކުގައި  ކަޭލގެފާނަށް ފާޅުުނކުރާ ކަންތައް ވަންހަނާކުރަީނއެވެ

. އަހުރެމެން އެއްވީނަމަ މިތާ އަހުރެމެން (އަހުރެމެންގެެތރެއިްނ  إختيارނަށް މިކަމުގައި ެއއްވެސް ބުނަނީއެވެ

 . ) ަމރުވެގެންނުދިޔަީއއެވެ ! ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ގެތަކުަގއި (ހަނގުރާމަަޔްށ  –މަރުވިމީހުން ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވެ

) ތިބިނަމަވެްސ އެމީހެްއގެ ަމއްޗަްށ މަރުވުްނ ނިޔާުކެރވިފައިާވ މީހެއްނަަމ އެމީހަުކ މަުރވާންވީތަނަްށ ނުކުެމ  ނުނުކުމެ

. އަދި ެއއީ ކަލޭމެންެގ ހިތްތަުކގައިާވ  . އަދި ަކލޭމެްނެގ  إمتحانަކމުގެ ޝައްުކ  نفاقހަމަޖެހޭނެއެވެ ކޮށްލުމަށެވެ

. އަދި  طاهرެގ ތަކެތި ިފލުާވ  َوْهمُ ހިތްތަކުގައިާވ ޝަްއކާއި  ީއ ހިތްތަުކގައިާވ ކަންތައްތަާކއި ތަކެިތ  الّلهކުރުމަެށވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ން ުފރަގަސްދިންމީހުްނ  ميدانހަނގުރާމަިއގެދުވަުހ ކަލޭމެންުކރެ  أحدބައްދަުލވި  لشكرހަމަކަށަވަރުްނ  ދެ )155(

!) އެީއ އެމީހުންނަށް ކުރެވިަފއިވާ ަބއެއް ފާފަިއެގ ސަބަބުން  އެމީހުްނ ދެރަކޮށް ކުށުގެތެެރއަްށ  އާ شيطان(ދަންނައެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން  . ހަމަކަށަވަރުން  عفوއެމީހުންނަށް  الّله تعاىلވައްޓައިލިީމހުންނެވެ ީއ  الّلهކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

. عقوبةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ ކުްއލިއަކަްށ   ނުދެއްވާ ކޯފާމަޑު ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = !.   އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވެ  =  !. ކަލޭމެްނ ނުވާށެވެ    = 

.  ކާފަރުވީ މީހުންފަދައިން   =  ކާފަރުކަމުގެ  أخއަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ) .  أخންނަށް ބުނި

(.  ންނަށް ބުނި        =  ދެްނ) . ) ހިނގާފައިދަންޏާ އެމީހުްނ ބިމުަގިއ (ވިޔަާފރިކުރުންފަދަކަމަކު

(   އެމީހުން މަުރވި     = .   ނުވަަތ އެމީހުްނ ހަނގުރާމަޔަށްދިަޔ ބަޔަކުކަމުަގއިވަންޏާ     

= . ) ތިބިނަމަ  އެމީހުން ައހުރެމެންގާުތގައި (ދަުތރު ނުކޮށް    = .   އެމީހުން މަރުނުީވހެވެ  = 

. قتلއަދި އެމީހުން   ނުވީހެވެ      =  ްالّله تعاىلއެއީ އެމީހުން އެބުނި ބަސ .  ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ
  = .  ހިތާމައެްއކަމުގައި    = .  އެމީހުންެގ ހިްތތަކުގައި        =  (ތަކެިތ)  الّلهއަިދ

.  ދިރުއްާވ މަރުްއވައެވެ  =  އީ .الّله تعاىلއަިދ         =  ކަލޭމެންުކާރ ކަންތަަކްށ

.   ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާގެއެވެ     =  ްقتلއަދި ަކލޭމެނ .  ވިޔަސް    = الّله  .  ގެމަގުގައި

  = ) الّلهނުވަަތ (.  ގެމަގުގަިއ އުޅެނިކޮްށ ކަލޭމެްނ މަރުިވަޔސް      =  ްނޑައެޅިގެނ ެގ  الّلهކަ

  ން ފާފަފުއްސެވުން. حضرة      =  ެرمحةންވާ  حضرةއަދި ެއކަލާނގ .  މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ   

    = . ) ތަކެއްޗަްށވުރެ  އެމީހުން އެޖަމާކޮށް އެއްުކރާ (ދުނިޭޔގެ    =  އަދި ަކލޭމެްނ

.   މަރުވެއްޖެނަމަވެސް  =  ްقتلނުވަތަ ކަލޭމެނ .  ވެއްޖެނަމަވެސް    =  ްނޑައެޅިގެނ ެގ  الّلهހަމަ ކަ

  އަށެވެ. حضرة   =  ްحمشرކަލޭމެނ .  ވުންވަނީ        =  ެرمحة ންވާ  حضرةގެ الّله ފަހ

. ) ޯއގާވެިރެވ  =   ގެ ސަބަބުންނެވެ ކަޭލގެފާުނ އެމީހުންނަށް (މީސްތަކުންނަށް

.  މައިތިރިވެވަޑަިއގެންނެވީ    =  އަދި ކަލޭގެފާނު ހަރުކަިށވެ މައިތިިރ ނޫްނ

 ބޭކަލަކުކަމުގައވެވަޑިގެންނެވިނަަމ .    =  ހިތްަގދަ  އަިދ ަހރުކަށިބޭކަަލކުކަމުގަިއވެވަޑައިގެންނެވިނަަމ

   = .   ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެނބުިރ ހިނގައްޖައީެހވެ  =  ކަލޭގެފާނުންެގ

.  ވަށަވަށައިގެން     =  ްعفوފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުްނނަށ !  ކުރައްވާށެވެ      =  އަިދ

 !.  އެމީހުންގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެިދވަޑައިގަންނަވާށެވެ    =  ާمشورة އަިދ އެމީހުންނ!.  ކުަރއްވާށެވެ  
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  = .  ކަންތަކުގައި    =  ( . َعْزمއަިދ ކަޭލގެފާނު (ކަމެއްކުރުމަށް ނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ  ކުރަްއވާ ކަ
       =  ( !  الّله ފަހެ (އެކަމަކާމެދު ! وكيل ގެމައްޗަްށ އިުތބާރުކުރަްއވާށެވެ   ުކރައްވާެށވެ     

. تعالىالّله ހަމަކަށަަވރުން  = ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ      =  وكيل .  ކުރާމީހުންނަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  )156( ! ަކލޭމެން ކާަފރުންފަދަިއން ނުވާށެވެ  އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

ން ވިޔަފާރިކުރުންފަދަކަމަކު ދަތުރަކު ދަްނޏާ ުނވަތަ ހަނުގރާމަ ދަތުރަކު ދަްނޏާ "އެމީހުްނވެްސ  أخންނާމެދު އެ  أخ

. އަދި  ." މިފަދައިން އެމީހުންގެ  قتلދަތުރު ނުކޮށް ައހުރެމެން ގާތުތިބިނަމަ މަރުނުީވހެވެ ންނަށް  أخވެސް ނުވީހެވެ

! ެއމީހުން އެބަސް އެބުނަނީ  އެމީހުން އެބުނި ބުނުން އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ  ّله تعاىلالބުނިމީހުންފަދައިން ނުވާށެވެ

. ެއހެންނޫންނަަމ  . ( އެމީހުްނ އެހެްނ އެބުނަީނ ެއމީހުންގެ އީމާންކަްނ ެދރަކަމުންނެވެ ހިތާމަޔަކަށް ލެއްވުމަށެވެ

.)  الّلهއެންމެހައި ކަމަީކ   ގެ ާބރުގެދަށުން ހިނގާކަންތައްކަްނ އެީމހުން ދަންނަންވާނެއެވެ

. އަދި ަކލޭމެންކުރާ ކަންތައްތައް  الّله تعاىلއަދި   الّله އީ ތަކެތި ދިރުްއވާ އަދިަމރުއްވާ ކަލާނގެއެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

)157(  ( ވީނަމަވެސް ުނަވތަ މަރުވިނަމަވެްސ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނަްށ  قتلގެމަގުގަިއ  الّلهއަދި ކަލޭމެން(މުއުމިނުން

ނޑައެޅިގެްނ އެާވ ފާފަފުއްސެވުމާިއ ައދި  حضرةގެ  الّله އެީމހުން އެޖަމާކުާރ ދުނިޔޭެގ ސާމާނަށްުވެރ  رمحةްނ ކަ

 .  މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން  قتلއަދި ކަލޭމެްނ މަރުވިނަަމވެސް އަިދ ނުވަަތ  )158( ައްށ  حضرةެގ  الّلهވީނަމަވެސް ކަ

. ( حمشر . ެއއްކުެރއްވޭނެއެވެ .) حضرةއަދި ެއއްކުެރވޭނީ ހަަމއެކަލާނެގ ކުރެވޭނެއެވެ  އަށެވެ

!) ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ޯއގާެވރިެވ މަޑުމައިތިިރ ބޭކަލަުކކަމުގައިީވ ހަމަ  رسول الّله(ޭއ   )159( ެގ  الّلهއެވެ

. އަިދ ކަޭލގެފާނަީކ ހަުރކަށި ކުރަިކ އަިދ ހިްތގަަދ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ ެވވަޑަ رمحة ގެންނެވިނަަމ ކަޭލގެފާނުންެގ އިންނެވެ

. ފަހެ ަކލޭެގފާނު އެމީހުނަށް  ! އަދި އެމީހުންެގ  عفوވަށައިގެން މީސްތަކުން ދުރަށް ހިނގައްޖަީއހެވެ ކުރައްވާށެވެ

! އަިދ އެކިެއކި ކަންަކމުގައި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުާނ  ! (އަިދ  مشورةފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ކުރައްވާެށވެ

! އަދި އެީމހުންގެ ފަރާތުން ެއީހ އެމީހު ންގެ ވާަހކަ ކަޭލގެފާނު އައްސަާވކަން ކަލޭގެފާނު އެީމުހންނަށް ދައްކަވާށެވެ

!) އަދި ކަލޭގެފާނު ކަެމއްކުަރއްވަން  ނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ ަފހެ  عزمބޭނުންފުޅުކުރައްވާށެވެ  وكيلއަށް  الّلهކުރައްވާ ކަ

! ހަމަކަަށވަރުްނ  . الّلهމީހުންނަށް  ކުރާ  وكيلކުރައްވާެށވެ  ލޯބިެވޮވޑިގަންނަވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  نصر ަކލޭމެނަށް  الّله .   ދެއްވަްނޏާ   = .  ަކލޭމެނަށްވުެރ ގަަދވާނެބަޔަުކ ނުވެއެވެ
     = . ނޑުއްަވލައްވަްނޏާ  އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ދެރަުކރައްވާ ެއހީތެރިކަން ކަ     = 

. نصر ކަލޭމެނަްށ  =  ދެންފަހެ ކާކުެހއްޔެވެ؟   ދޭނީ  = .  އެކަލާނގެއަށްފަހު     = 

ނޑައެޅިގެން   އަށް. الّله އަދި ހަމަކަ       =  ެوكيل ން  مؤمن ފަހ  !.  ކުރާހުށިކަމެވެ  

 =  ްއަކަށް  َنىب އަދި އެްއވެސ. ) ެވގެން ނުެވއެވެ   (ުހއްދަ     =  އެަބީހ  ُغُلول މުދަލުން  َغِنْيَمة) . ކުރުން

(   ބެހުމުގެކުރިން ތިާމ އަމިއްަލއަށް ބޭނުންކުރުން   =  ިކޮށްފިމީހާ (ބެހުމުގެކުރިްނ  ُغُلول އަދ

) (ދަންނައެވެ!)   ބޭނުންކޮށްފިމީހާ     =  ެُغُلول އޭނާ އ .  ުކރި ެއއްޗަކާިއގެން އަންނާނެެއވެ  

    =  ِقَيامة .   ދުވަހުން     =  ެنفس ދެން ކޮންމ .  އަކަްށ ބަރާަބރުުކރެވޭނެއެވެ  

  ެنفس އ.  ެއއްކުރިކަެމއް      =  ްއަދި އެމީހުނަށ.   އަނިޔާނުވެވޭެނއެވެ      

    =  ެވެއްޖެމީާހވާނޭހެއްޔެވެ؟تبع ެގ ރުއްެސވުމާއި الّله އަޅެފަހ        =  ކޯފާޔާއިގެްނ

  އެނބުރި ައއިމީހާފަދައިން   =  حضرة ގެ الّله. قيامة ާޖގަޔަީކ (އަދި އޭނާގެ  =    ން
. ) ަނރަކަެއވެ   ދުވަހުން    = .   އަދި އޭނާ ެއނބުރިދާތަން ނުބައިެވގެންވެެއވެ    = 

.   އެމީހުންވަނީ ަދރަޖަތަކެއްަގއެވެ   = حضرةގެ  الّله .  ގައި   =  الّلهއަިދ 

.  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ      = .  الّلهހަމަކަށަަވރުން  =    އެމީހުްނކުާރ ކަންތައްތައް

. نعمة تعاىل  ލައްާވ ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެންނެވިެއވެ      = مؤمن .   ންގެމައްޗަށް      = 

. َرسولއެއީ އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް    ބޭކަލަކު ފޮނުިވހިނދުންނެވެ   =  / ްއެމީހުންގެ މީހުންގެެތރެއިނ

.  އެބަހުން      = ެآية އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުްނނަށް އެަކލާނގ .  ތަްއ ކިަޔވަިއ ވިދާޅުވެދެްއވާ
    =  ާتبعއަދި އެމީހުން (އެކަޭލގެފާނ  (. ކޮށްދެއްވަިއ  طاهرވުުމގެ ސަަބބުން       =  ައިދ

.  އެކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ފޮތް އުގަންަނވައިދެއްވާ   =  ިއާއި) ُسّنةއާއި ( حكمةއަދ       

  = .  އަިދ މީގެުކރިން އެީމހުންވިޔަސް       =  ިނޑައެޅ .  بيانކަ ވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައި

          =  ްއެއްޖެހުނު ކޮންމެހިނދެއްގަިއހެއްެޔވެ؟ مصيبةކަލޭމެނަށ   = 

. ) ޖެއްސީމުއެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ (އެމީހުންނަށް    =  ބަުދރުގެދުަވހު ކާފަރުންނަށް ޭއެގ) . އޭެގ ދެގުނަ
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. އެމީހުްނގެ  مصيبةދެގުނަ  .) 70މީހުންމަުރވެ  70ޖެހުނެވެ   މީހުން ހައްަޔރުވިެއވެ    =  ްކަލޭމެނ
. މިީއ ކިހިނެއްެޖހުނު  . އަިދ  جهادގެމަގުަގިއ  الّلهއެއްެހއްޔެވެ؟ (އަހުރެމެްނ  مصيبةބުނީމުއެވެ ކުރަނީެއވެ

....) َرسولބާވައިެލއްވޭ  وحىއަހުރެމެންގެެތރޭ   އެކެވެ  = !   ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     = 

. (ބަޔަކު  نفسއެއީ ހަމަ ަކލޭމެންގެ  .) َرسولތަކުގެ ފަރާތުންނެވެ   އާގެ ބަހަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެންނެވެ  = 

.  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ        = .  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ އެކަލާނެގ  نصرކަލޭމެނަށް  الّله )160( ެދއްވަންާޏ ފަެހ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަަދާވނެ އެހެްނ ބަޔަުކ ުނވެއެވެ

ދޭނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟  نصرކަލޭމެން ދެރަުކރައްވާ އަދި އެީހވެވޮޑި ނުގަންނަވަްނޏާ އެަކާލނގެއަށްފަހު ދެން ަކލޭމެނަށް 
.) އަދި ހަމައެކަނި  نصر( !  وكيل އަށް الّلهން  مؤمنދޭނޭ މީހަކު ނުވާނެެއވެ  ކުާރހުށިކަމެވެ

އަކަްށ  نىبން ނުބަހަނިްސ އެއިްނ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ބޭނުންކުރުމަީކ އެްއވެްސ  قواعدމުާދ  غنيمةއަދި  )161(
. އަދި ުނ  !)  قواعدހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ ުދވަހުްނ އެމީހަުކ  قيامةްނ އެއިްނ ެއއްޗެްއ ޭބނުންކޮށްފިމީހާ (ދަންނައެވެ

. އެީމހާ އެއިން ަސލާމަތްވާްނ  . (އެމީހެއްގެ ކަރުަގއި އެްއެޗއް ބަނދެވިފައިވާނެއެވެ އަންނަހުށީ އެއެްއޗަކާއިގެންެނވެ
.) ދެން ކޮންމެ  . އެކަމަކު ސަލާމަތް ނުެވވޭނެއެވެ ފުރިހަމަ  جزاءއެއް ކުރިކަމެްއގެ  نفسއަކަށްމެ އެ  نفسއެދޭނެއެވެ

. އަދި .  ކުރެވޭނެެއވެ  އެީމހުންނަށް އިުތރު އަނިާޔ ނުލިެބވޭނެއެވެ

ން ކޯފާޔާިއގެްނ އެނބުިރ ައއިމީހާާޔ  حضرةެގ  الّلهވީީމހާޔާިއ  تبعެގ ރުއްސެވުާމ  الّلهއަޅެފަހެ  )162(
.) އަދި ކޯފާޔާއިގެްނ އައިމީާހގެ ޖާގަަޔކީ  . ައިދ  قيامةހަމައެއްފަދަހެއްެޔވެ؟ (ެއހެން ނުވާެނއެވެ ދުވަހުްނ ނަރަަކއެވެ

 .  އޭނާ އެނބުިރގޮސް ނިމޭތަން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ

. ( އެބަހީ  حضرةގެ  الّلهއެމީހުންވަނީ  )163( ގެ ރުއްސެވުމާއި ތަާބވީ މީހުންަވީނ هللا ގައި ދަރަޖަތަކެއްގަެއވެ
.) އަދި އެމީހުން ުކރާ ކަންަތކަށް  . الّلهދަރަޖަތަކެއްގަެއވެ  ބައްަލާވޮވޑިގެންވެއެވެ

. އެީއ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ  نعمةންގެމައްޗަްށ  مؤمن تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  )164( ލަްއާވ ދަރުމަަވންތަވެވޮޑިގެންވިއެވެ
. އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންަންށ  رسولއެމީހުން ވާަހކަދައްކާބަހުން އެމީހުންނަށް އެަކލާނގެ  ބޭކަލަކު ފޮނުއްިވހިނދުންނެވެ

) އެމީހުން ފާފައިން  تبعއެކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްާވ އަދި އެީމހުން (އެކަލޭގެފާނާ   طاهرވުމުން
. އަިދ ) އުގަންނަވައިެދއްާވ ބޭކަެލކެވެسّنة(އެބަހީ  حكمةކުރައްާވ އަިދ ެއކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ފޮތާިއ 

ނޑައެޅިގެން  . بيانއޭގެކުީރގައި އެމީހުން ކަ  ެވގެންވާ ަމގުފުރެުދމެއްގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ
ންގެ ފަރާތުްނ ކަލޭމެނަްށ  مشركއެއްޖެހުުނ ކޮންމެހިނދެއްަގއި (އެބަހީ  مصيبةއަޅެފަހެ ކަލޭމެނަްށ  )165(

. ިމއީ ކިހިނެއްޖެހުުނ  ) ަކލޭމެން ބުނަނީެހއްޔެވެ އެއްހެްއޔެވެ؟ (އަުހރެމެން ިމ ހަނގުރާަމުކރަީނ  صيبةمނާކަމިޔާބުވީމާ
. އަދި ައހުރެމެންގެެތރޭގަިއ މިވަނީ  الّله . އަދި  رسولބާވައިލެއްޭވ  وحىގެ މަގުގައެވެ  نصرވަނީ  الّلهއެކެވެ

.) ޭއ  وعدދެއްވާނެކަމުގެ  . އެީއ ހަމަ ކަލޭމެންެގ  رسول الّلهފުޅުކުރައްވާފަެއވެ . ަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ތަކުެގ  نفسއެވެ
. ކަލޭމެންގެެތރެއިން ކޮންމެެވސް ަބޔަކު  مصيبةފަރާތުން އައި  ވުމުގެ ސަބަބުންއަިއ  خالفއާގެ ބަސްފުޅާ  رسولއެކެވެ

) ކަލޭމެްނނަށް  مصيبة . އަދި މީެގކުީރ ބަދުރު ހަނގުރާަމއިގާ  مشركބުނުަވރުެގ ދެގުނަ ހަނގުރާމައިާގ މިލި أحدއެކެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ކޮންމެކަމެްއގެ ަމއްޗަށް  . الّلهންނަށް ކަލޭމެން ދިނީމުއެވެ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ުمصيبةއަދި ަކލޭމެނަށް ޖެހުނުނަމަ ެޖހުނ .   އެއް އެއީ       =  ެلشكرދ 

. أحدބައްދަލުިވ ( ) ުދވަހު   ހަނުގރާމައިގެ      ީالّلهފަހެ އެއ .  ެގ އިޒުނަފުޅަށެވެ        

. مؤمنއަިދ  =  ްނ ދެނެގަތުމަށެވެ        =  ُمنافقއަިދ .  ވީ މީސްަތކުން ދެެނގަތުމަށެވެ  

  = .  އަިދ އެމީހުންނަށް ބުެނވުނެވެ   = !ެކަލޭމެން އަންނާށެވ        =  ްالّلهކަލޭމެނ 

!   ގެމަގުގައި ހަނގުރާަމ ކުރާެށވެ     ަނުވަތަ ެއކުވެިރވާށެވެ!) ِدَفاعނުވަތ / ! ! (ބައިގިނަުކރާށެވެ  ކުރާށެވެ
  = .   އެމީހުްނ ބުންެޏވެ     = .   ހަނގުރާމަެއއްވާކަްނ އަުހރެމެންނަށް އެނގޭނަމަ      

. تبعހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެމެްނ ކަލޭމެނާިއ  =   ވީމުހެވެ     =  . އެމީހުން ކާފަރުކަމަްށ އެދުަވހު

        = .   އީމާންކަމަށްުވެރ އެމީހުްނ ާގތްކަންބޮޑެވެ  =  އެމީހުްނ

.އެމީހުންގެ އަނގަތަކުްނ     ބުނަނީއެވެ   = .  އެމީހުންެގ ހިތްތަކުގައިުނވާ ތަކެތި   

. الّلهއަިދ  =  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ    = .   އެމީހުްނ ެއ ވަންހަނާުކރާތަކެތި  = 

. (އެ  .) منافقއެމީހުންނަކީ ބުނި މީހުންނެވެ ންނަށް  أخއެމީހުންގެ  =  ންނަކީ ބުނި ީމހުންނެވެ

.) منافق(އެބާވަތުގެ ެއހެން   ންނަށް  =  ިއަދި އެމީހުން ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސް އިށީނދެތިބެފައ  

  =  އަުހެރމެންގޮތަށް ހަނުގރާމައަްށ) . )އެމީހުްނ އަުހރެމެންނަށް ިކޔަމަންވީނަމަ   ނުދިޔަނަމަ   
.  އެމީހުން މަރުނުީވހެވެ  =  رسول الّله(ޭއ  !. !) ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ    =  ފަހެ ަކލޭމެން ނިކަްނ

!   ދުރުކޮށް ބަލާށެވެ   =  ެنفسކަލޭމެންގ  .  ތަކުގެ ފަރާތުން   = .    މަރު

   = .     ކަލޭމެން ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ  =  ިقتلއަދ 

!  ވެގެންދިޔަމީހުންނާއިމެުދ ކަލޭމެްނ ހީނުުކރާށެވެ      = الّله .   ގެމަގުގައި   =  َميِّتُ އެީއ 

(. . (މަރުވެދިޔަބަޔަުކކަމުގައި  ންކަމުގައި     = .    އަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ެއއީ ދިރިތިބި ބައެެކވެ

. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ  =   ގައި   = حالލިބިލިބި ތިބޭ  رزق .    =  ާحالއުފާުކރ  .

(  (އުފާވެގެން       = އެމީހުންނަށް ދެއްވި  الّله.   ތަކެތީގެ ސަބަބުން  =  ެَفْضلُ އެކަލާނގ 
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.  ވަންތަކަމުގެތެރެއިން    =  ިحالލިބޭ  خربއަދި އެމީހުންނަށް އުާފވެރ .        = 

(. އެމީހުންެގ ފަހަތުްނ (އެމީހުންނަށްފަުހ  =   އެމީހުންނާ ބައްަދލުނުވާމީހުްނގެ (އެމީހުންނާމެދު

   ދުނިޔޭގައިތިބި މީހުންެގ)  = .    އެމީހުންަނށް އެއްވެްސ ބިުރވެރިކަމެްއ ނެތްކަމުގެ

     = . ިއަދި އެމީހުންަނކީ ހިތާމަުކރާނެބަޔަުކ ނޫންކަމާއ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ދުވަހު ަކލޭެމން  أحدބައްދަލުވި ( لشكرއަދި ދެ  )166( އެއް އެއީ  مصيبةންނަށް އެދިމާވި  مؤمنހަނގުރާމައިގެ

. ( الّلهހަމަ  .) އަދި އެީއ  قَضاء َقَدُرެގ  الّلهެގ އިޒުނަފުޅަށް ދިމާވިކަމެެކވެ ންނަްށ  مؤمنގެފަރާތުން ައއިކަމެކެވެ

. (އެަބހީ  .)  مؤمنވެރިންނަީކ ކޮބައިކަންެވސް  أهلކަމުެގ  إميانއެންގެވުމަށެވެ  ންނަށް އެންގެވުމަެށވެ

. (އެބަހީ  منافقއަދި  )167(  منافقންނާއި  مؤمنތެިރ  إخالصންނަށްވެސް  منافقވީ ީމހުންނަށްވެސް އެންގެވުމަށެވެ

.) އަިދ ެއ  . ަކލޭމެން  منافقން ރަނގަޅަްށ ވަިކކޮށް އެނގުމަށްޓަކައެވެ ގެ ަމގުގަިއ  الّلهންނަށް ބުނެވުނެވެ

! ނުވަަތ  ގަިއ  جوابގައި މީހުން ގިަނކޮށް ބައިބޮޑު ކުރުމަށް އަންނާށެެވ! އޭެގ  ميدانހަނގުރާމަުކރުމަށް އަންނާށެވެ

 تبعއްވާނެކަން އަހުރެމެންނަށް އެނގޭނަމަ އަހުރެމެން ކަލޭމެނާ އެމީހުން ބުނީ ހަނުގރާމައެއްަކހަލަ ހަނގުރާމައެ 

.) އެުދވަހު އެމީުހްނ  . (ައހުރެމެންނަށް ހީވާގޮުތގަިއ ތިޔަީއ އެއްެވސް ހަނގުރާމައެްއ ހިނގާެނކަމެއްނޫނެވެ ވީމުހެވެ

. އެމީހުންގެ ހިްތތަކުގައި ނެތްތަކެތި އެމީހު إميان . ކަމަށްވުރެ ކާފަުރކަމަށް ގާތްކަން ބޮޑެވެ ންގެ ދޫަތކުން ބުނަނީއެވެ

. الّلهއަދި އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައި ވަންހަނާކޮށް ިނވައިކޮށްފަިއވާ ަތކެތި   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

) އެމީހުްނ ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮސް ގޭަގއި އިށީނދެތިބެ ( منافقއެމީހުންނަކީ (އެބަީހ އެ  )168( ންކުެރ  مشركންނަކީ

) ން مشركހަނގުރާމައިގާ ަމރުވި  أحد . މި  خماطبންނަށް  أخގެ .  منافقކުރެވޭޮގތަްށ ބުނިމީހުންނެވެ ން ބުންޏެވެ

) އަހުރެމެންނަްށ ކިޔަމަންވެގެްނ ތިބިނަމަ ެއ  .  ميدانއެމީހުންވެްސ (އެބަީހ އެަމރުިވ މީހުންވެސް ަގިއ މަރުނުީވހެވެ

! ކަލޭމެންަނކީ ތެދުބުނާ ބަަޔކުކަމުގަިއވަންޏާ ކަލޭމެން ިނކަްނ  رسول الّله(އޭ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ

.  نفسކަލޭމެންގެ  !) ެއއީ ވާނެކަމެއްނޫނެވެ ! (ަކލޭމެން މަުރވިޔަނުދޭށެވެ  ތަކުން މަރު ުދރުކޮށްބަލާެށވެ

ހުންނަީކ މަރުވެަފއިާވ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ވެގެންދިަޔ މީ شهيدވެ  قتلގެމަުގގަިއ ހަނުގރާމަކޮްށ  الّلهއަދި  )169(

! އަދި ިކއެއްެހއްޔެވ  رزقގަިއ  حضرةގެ  ربّ އެީމހުންނަކީ އެމީހުންެގ  ؟އެއްގޮތަކަށްވެްސ ަކލޭމެން ހީނުކުރާެށވެ

.  حالލިބިލިބި ތިޭބ   ދިރިތިބި ބައެެކވެ

 ނުކުރެވޭާހ  عددދެއްވިތަކެއްޗާމެދު (ވަންތަކަމުގެ ތެެރއިން އެމީުހންނަށް  فضلއެކަލާނގެ  الّلهއަދި  )170(

. އަދި އެީމހުން  كرامةއާއި  نعمة ) އެމީހުން އުފާކުރެެއވެ ވެގެން އެމީހުންާނ  شهيدވެގެންދިޔައިރު  شهيدއާއިމެދު

ބައްދަލުނުެވ ދުނިޔޭގަިއ އަިދ ތިިބ މީހުްނ ެގ މަްއޗަށް ެއއްވެްސ ބިރުެވރިކަމެްއ ނެތްކަމާިއ އަިދ އެީމހުންނަީކ 

. އެމީުހންނަށް އެޚަބަރު ެދއްވަނީ خربރާނެ ބަަޔކުނޫންކަމުގެ އުާފވެިރ ހިތާމަކު  ެއެވ. الّله ލިބިލިބިެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  حالއުފާވެރިާވ .          = فضلއާއި އަދި  نعمةންވާ  حضرةގެ  الّله 

.  ވަންތަކަމުގެ     تعاىل الّلهއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ .     = .  ގެްއލެނި ުނކުރަްއވައެވެ      

 = مؤمن .   ންގެ ަދރުމަ     =  ގެްއލެިނ  الّله ثوابއެމީހުްނނަކީ (އެަބހީ އެމީހުންެގ ދަރުމަާޔ

. ) އެއީ އިޖާބަދިން މީހުންނެވެ   ނުކުރައްވާޭނ މީހުންނަކީ  = رسولއަށާއި އަިދ  الّله .   އާއަށް

      = .  އެމީހުންނަށް ޖެހުމަށްފަހު / އެމީހުްނނަށް ދިމާވުމަށްފަހު     = ކަތިވުމާިއ  زخم /

 . ނޑުމާއި ފާރުވުން ކެ       =  ްإحسانއެީމހުންގެެތރެއިނ .  ތެރިވީމީހުންނަށްެވއެވެ  = 

. تقوىއަދި އެމީހުން   ވެރިވި     = . އެމީހުންނަީކ  =    ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ

.  އެމީހުންނަށް ބުނިމީހުންނެވެ   = .  މީސްތަކުން    = .   ހަމަކަށަަވރުްނ މީސްތަކުން  

 =  ްކަލޭމެްނނާ ހަނގުރާމައަްށ  مجعހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނަށ) . .) مجعވެއްޖެެއވެ  ވެއްޖެއެވެ    ެފަހ

!  ކަލޭމެން އެމީހުނަށް ބިުރވެތިވާށެވެ     = .  ފަހެ އެމީހުނަށް އީމާންކަން އިުތރުވީެއވެ  = 

.  އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ    = الّله .  އަހުރެމެންނަށް ފުދެއެވެ      =  އަދި އެީއ

. وكيلއެންމެރަނގަޅު އެންމެ އިތުާބރުކުެރވޭ   އެވެ    = .  ދެންފަހެ އެބައިީމހުން އެނބުިރ ހިނަގއްޖެއެވެ
      = نعمةން  حضرةގެ  الّله .  އާއިގެން   =  ިفضلއަދ .   ވަންތަކަމާއި    = 

. . / ނުބީހެއެވެ   އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ނުަބއެއް / ނުަރއްކަެލއް ނުޖެހެއެވެ    =  ްتبعއަދި އެބައިމީހުނ 

. . الّله =     ވީ  ރުއްސެވުމާއި  =  ިއީ. الّلهއަދ       =  ާفضلބޮޑުވެގެންވ 

.   ވަންތަކަމުގެވެިރ ަކލާނގެެއވެ         =  شيطانހަމަކަށަވަރުން އެީއ .   އާ ެއވެ   

. مؤمنްނ މެދުވެރިކޮްށ (ކާަފރުން މެދުެވރިކޮްށ  وىلّ އޭނާ އޭނާެގ  = ) ބިރުގަންނަވަީނއެވެ   ން  =  ެފަހ

! مؤمنކަލޭމެން ( ) އެމީހުންދެެކ ބިރުނުގަންނާށެވެ  ން  =  އަދި ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެައްށ

!  ބިރުވެތިވާށެވެ     =  ީمؤمنކަލޭމެންނަކ .  ންކަމުގައިވަންޏާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  حالވަންތަކަމުްނ އުފާުކރާ  فضلއާިއ  نعمةންާވ  حضرة ގެ الّله )171(  مؤمنަގއި އެީމހުންވެއެވެ

.  الّله ثوابންގެ ދަރުމަާޔ   ގެއްލެނި ނުކުަރއްވާނެެއވެ

ގެއްލެިނ ނުކުރަްއވާނޭ ކަމަށް މިއެްނގެވުނުމީހުންނަީކ      ثواب الّلهއެމީހުންނަކީ އެބަީހ އެބައިީމހުންގެ ަދރުމަޔާ  )172(
. އެމީހުންގެ ތެރެިއްނ  رسولއަށާއި  الّلهވެ ފާރުވުމާއި އެުކވެސް އެމީހުން  زخمއެމީހުން  އާއަށ އިޖާބަދިން މީހުންނެވެ

. ވެިރވީމީހުންަނށްހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ ަދރުމައެ تقوىތެރިެވ އަދި އެމީހުން  إحسانހެޔޮކޮށްހިތަިއ   ވެ

ވެއްޖެޭއ (އެބަީހ  مجعއެމީހުންނަކީ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންާނ ހަނުގރާމަކުރުމަްށ މީސްތަކުން ެއއްެވ  )173(
! މިހެްނ  أبوسفيان ) ަފެހ އެެހންވެ ަކލޭމެން އެމީހުންދެެކ ބިރުގަންނާށޭ އާިއ އޭނާެގ ެއކުވެރިްނ ޖަމާވެއްެޖއޭ

. (މިއާޔަތުގަިއ ިމފަހުން މިނަންގަނެވުުނ މީސްތަކުންނޭ އޮތްބަސްފުޅުެގ  މީސްތަކުން އައިްސ ޮގވާލެވުުނ މީހުންނެވެ
.) ދެންފަހެ މިމީަހކު ައއިސް ިމހެްނ مفّسرބައެްއ އަކުކަމުގަިއ  َأْعَراىبފޮނުިވ އެންެމ  أبوسفيانމުރާދަކީ  ން ލިުއއްވައެވެ

. ައިދ  أصحابއަާށއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمގޮވާލެވުމުްނ  ންނަށް އިތުުރވެގެންދިޔަީއ އީމާންކަެމވެ
. (އަހުރެމެްނ  الّلهއެބޭކަލުން ވިދާޅުީވ އަުހރެމެންނަށް  .) އެަކލާނގެީއ  الّلهރުުކރަނީ ކޮށް އިތުބާ وكيلފުދެއެވެ އަށެވެ

.  وكيل  ކޮށް އިތުބާރުުކރުމަށް އެންެމ ރަނގަޅުެވގެންވާ ަފރާތެވެ

!) އެބޭކަލުްނ  لشكرެގ  أبوسفيانދެންފަހެ ( )174( އާ ދިމާއަްށ ނުކުންނެިވ އިްސލާމުންގެ ބޭަކލުން ދަންނަެއވެ
. އަދި އެބޭކަލުންނަށް އެއްވެްސ  فضلއާިއ  نعمةން  حضرةެގ  الّلهއެނބުރި ވަޑަިއގެންނެވީ  ަވންތަވެރިކަމާއިގެންެނވެ
. އަދި އެބޭަކލުން  –ބާވަތެއްގެ ނުބަެއއް  ެގ  الّلهވެވަޑައިގެންނެީވ  تبعނުރައްކަެލއް ދިމާއެއް ުނވެއެވެ

. (އެއީ  ންގެ ފަހަތުން އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަްށ  عدوّ އާގެ އެްނގެވުމަށް  َرسولރުއްސެވުމާިއއެވެ
.ނުކުމެވަ .) تبع ާއއި َرسول ޑައިގެންނެވުމެވެ އަިދ   ވެވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންެނވި ުރހިވޮޑިގަތުމެވެ

.  فضلއީ ބޮޑުވެގެްނވާ الّله   ވަންތަކަމުެގ ެވރިކަލާނެގއެވެ

: (އެބަީހ ހަމަކަަށވަރުްނ މީސްތަުކން ކަލޭމެނާ ހަނގުރާަމކުރުމަށް ޖަމާެވއްޖެޭޔ  )175( ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ އެއަޑަކީ
 كلمةާއ ކޮންމެވެްސ މީެހއްެގ އަނގަޔަްށ ެއއްިލ  شيطانކަލޭމެން އެީމހުނަށް ިބރުގަންނާޭށ !) މިހެން ގޮާވލި އަޑަކީ 

. އެީއ  ) ކަލޭމެން  أبوسفيانއްވަިއ (އާ އޭނާގެ އެހީތެރިްނ ލަ  شيطانތަކެކެވެ ްނ  مؤمنއާއި އޭނާެގ އެުކވެރިްނ ލަްއވައި
! އަދި ަކލޭމެންަނކީ  . ފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުްނނަށް ބިރުނުގަންނާށެވެ  مؤمنބިރުގަންނަވަން ގޮވިޮގވުމެކެވެ

 !  ންކަމުގައިވަންާޏ ހަމައެކަިނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ބިރުގަންާނށެވެ

! އިސްވެދިޔަ  * ހަނުގރާމައިެގ ކަންތަްއ ނިމިގެްނ  أحدހަަތުރ އާޔަތުަގިއ އިޝާރާްތވެގެްނ ެއދަނީ  ދަންނައެވެ
 ތަކާއިއެުކވެްސ ނުކުމެވަޑައިގަތް  َزَخمފުޅަށް ކިޔަމަންެތރިވުމުގެގޮތުްނ  أمرެގ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم

. ނަތީޖާއަކަށްީވ އެބޭަކލުންނަށް އެއްވެްސ އުނދަގު އާއަްށ  رسولއާިއ  الّلهލެްއ ެގއްލުމެްއ ނުެވ ބޭކަލުންގެާވހަކައެވެ
. رجوعކިޔަމަންތެރިވުމުެގ ނަސީބު ލިބުާމއިއެކު ސަލާމަތުން އެނުބރި   ވުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = !އަދި ކަޭލގެފާނު ހިތާމަވެިރ ރުިވޔަ ނުދެއްވާށެެވ     = .  އަވަސްވެގަންނަމީހުން  

    = .  ކާފަރުކަމުގައި  = .ްހަމަކަށަަވރުން އެމީުހނ        =  އެއްވެސްގޮަތކުްނ

. الّلهއެއްވެސްކަމަކުްނ އެމީހުންނަްށ   އަށް ެގއްލުމެްއ އަިދ އުނދަގުެލއް ނުުކރެވޭނެެއވެ    = الّله 

.   އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ    = .  އެކަލާނގެ އެމީހުްނނަށް ނުލެއްވުމަށެވެ      = ގައި  آخرة

.  އެއްވެްސ ނަސީބެއް     =  ާعذابއަދި އެީމހުންނަށް ުހރީ ބޮޑުެވގެންވ .  ެއވެ   

     = .  ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުކަން ގަތްމީހުން   = .ްއީމާންކަމަށ         = 

. الّلهއެއްވެސްކަމަކުން އެީމހުންނަށް   އަކަށް ެގއްލުމެއް ނުެދޭވނެއެވެ  ) ްقيامةއަދި އެމީހުންނަށ  ( ދުވަހުން

.   ހުރީ    =  ިعذابވޭންދެނިވ .   ެއވެ     =  އަިދ ކާފަުރީވ މީސްތަކުްނ

.  ހީނުކުރާހުށިކަެމވެ         =  ُمْهَلةހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ .   ދެްއވުން ެއއީ
    =  ެنفسއެމީހުްނގ .  ތަކަށްާވ ެހވެްއކަމުގައި         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް   ދެްއވަނީ      = .  އެމީހުންނަށް ފާފަ އިތުރުކުރުމަެށވެ  

. قيامةއަދި އެމީހުންނަށް ( = ) ުހރީ . عذابއީހާނާތްތެިރވެގެންާވ  =    ދުވަހުން  އެވެ    

     =   مؤمن الّله تعاىل .  ން ޫދކުރަްއވާނޭަކމުގައި ނުެވއެވެ       =  ަކލޭމެްނ

. (  އެގޮތެއްެގ މަތީގަިއ ތިޔަތިިބ ގޮުތގެ ަމއްޗަްށ (ތިމާމެންނީ ުމއުމިނުންނޭ ހަމައެކަިނ ބުނެަލއިގެން     

  = ) . .) منافقވިޔާނުދާނުބައިމީހުން ވަިކކޮށްފުމަށްދާންދެން   ން ވަކިކޮށްފުމަށްދާންދެން    = 

.  ރަނގަޅު ހެޮޔލަފާ މީހުންގެެތރެއިން        =  ިކަލޭމެނަށް އަްނގަވާނޭ ކަމުަގިއ  الّله تعاىلއަދ
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.  ނުވެއެވެ         = َُغْيب     =  ުالّله تعاىلއަދި އެހެނެއްކަމަކ.         = 

. خاصّ ކުަރއްާވ  إختيارންގެެތރެއިްނ  رسولُ އެކަލާނެގ    ކުަރްއވައެވެ  =  ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ

.  އަޅަކު          =  َرُسول  އަށާިއއެކަލާނގެ  الّلهފަހެ ކަލޭމެްނ !  ންނަްށ އީމާންވާށެވެ   

 އަދި ަކލޭމެން އީމާންެވއްޖެއްޔާ  =   =  ްتقوى އަދި ަކލޭެމނ .   ވެރިެވއްޖެއްޔާ     = 

.   ފަހެ ކަލޭމެނަށް ހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) ކާަފރުކަމުގަިއ ައވަސްވެަގންނަމީހުންނާއިމެދު ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުުޅ  رسول الّله(ޭއ   )176( އެވެ

! ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކަށް  .  الّلهވިޔަނުދެއްވާށެވެ  الّلهއަށް ެއއްވެސް ގެްއލުމެއް އުނަދގުލެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ
. އަިދ އެީމހުންނަށް އެއް ުނލެއްވު نصيبގަިއ އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ  آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ  ުދވަހުްނ  قيامةމަެށވެ
.  عذابހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ   އެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އީމާންކަންދީފާ ކާފަރުކަން ގަންނަ މީސްަތކުން (އެބަހީ އީމާންކަން ކާަފރުކަމަށް ބަދަލުުކާރ  )177(
! އެއްެވސް ގޮތަކުްނ އެްއވެސްކަމަކުްނވިޔަސް އެީމހުންނަށް  ) ަދންނައެވެ އަކަށް އުނދަގުެލއް އަިދ  هاللّ މީހުން

. އަިދ  . َعَذابދުވަހުން އެމީހުންަނށް ހުންނަހުށީ ހަމަ ވޭންދެނިިވ  قيامةގެއްލުމެްއވިޔަސް ނުދެވޭެނއެވެ  އެކެވެ

ދެއްާވ ތަންވަުޅ ދެއްވުްނ އެީއ  ُمْهَلةއަދި ކާފަުރވީ މީސްަތކުން އެީމހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  )178(
! ހަމަކަށަަވރުްނ  نفسއެމީހުންގެ  ތަކަށްވާ ހެޔޮކަމެއްކަުމގައި އެީމހުން އެއްގޮަތކަށްވެްސ ހީނުުކރާހުށިކަމެވެ

.  ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް  ދެއްާވ ވަގުތުެދއްާވ ހައްދަ ވަނީ އެމީހުްނގެ ފާފަ އިތުރުުކރުމަށެވެ
.) އަދި އެމީހުންނަށް ގިނަވާނެކަީމ ޝައްކެްއހުިރ ކަމެއް عذاب(ގިނަދުވަުހ ފާފަކުރުމުްނ  ދުވަހުްނ  قيامةނޫނެވެ

.  عذابހުންނަހުށީ ހަަމ އިހާނާތްެތރިވެގެންާވ   އެކެވެ

ންނޭކިޔައިގެން އެއުޅޭ އެންމެން އެމީހުން ހަަމ އެތިބިގޮތަށް ޭއގެތެރޭަގއިތިބި ވިޔާނުާދ  مؤمن )179(
 منافقންނޭކިޔަިއގެން  مؤمنންނާިއ  مؤمنވެރިްނ ވަިކ ނުުކރަްއވަިއ (ުނވަތަ ރަނގަޅު  تقوىނުބައިމީހުންނާއި ރަނގަުޅ 

) ހަމަ ެއހެން ދޫކޮްށލާނޭ ކަަލކުކަމުގަިއ  . ( الّلهވެގެން އުޅޭމީހުންނާިއ ވަކި ުނކުރަްއވައި ކުަރއްވަިއ  إمتحانނުވެއެވެ
.) އަިދ ކަލޭމެނަްށ  . އަިދ  الّلهހާމަކުަރއްވާނޭަކލަކުކަމުގަިއވެސް އަންގަާވ  َغْيبُ ދެބައި ވަކިުކރައްާވ ުހއްޓެވެ ނުެވއެވެ

) އެކަލާނގެ ފޮނުއްވާ  َغْيبُ އެހެންނަމަވެސް (އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ މިންވަރަކަްށ   َرسولއެންގެވުމަށް
. ފަެހ ަކލޭމެްނ  إختيارުކރައްާވ  خاصّ ބޭކަލުންކުެރ ބަެއއްބޭކަލުްނ އެަކލާނެގ   رسولއެަކލާނެގ އަށާިއ  الّلهުކރައްވަެއވެ

! އަިދ ކަލޭމެްނ އީމާންވެއްޖެްއޔާ އަިދ ކަލޭމެން  ވެިރވެއްޖެއްާޔ ފަެހ ކަލޭމެންނަްށ ހުީރ  تقوىންނަށް އީމާންވާށެވެ
 . . ثوابބޮޑުވެގެންވާ ދަރުަމއެވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ިވާމީހުން ހީނުކުރާުހށިކަމެވެ! خبَِْيلُ އަދ        =  ްދެއްިވ  الّلهއެމީހުންނަށ

.  ތަކެއްޗާއިމެދު    =  َفْضلއެކަލާނެގ .    ވަންތަެވރިަކމުގެތެރެއިން  =  ީއެމީހުންނަށްާވ އެއ

.  ހެވެއްކަމުަގއި      = .  އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟ އެީއ އެީމހުންނަށްވާ ނުަބއެކެވެ   = 

. ) ވަަށއިގެން އެޅެވޭެނއެވެ .  خبَِْيلُ އެމީހުން  =    ނިކަންހުރެ އެމީހުްނގެ (ކަނދުރާތަުކގައި އެވީ ތަކެތި

  ނުކޮށް ބެހެއްޓި މުދާ) َخَردُ (      = قيامة .  ދުވަހުން          =  އަިދ

 އަށެެވ. الّلهވެގެންވަނީ  خاصّ އަށް  الّلهއުޑުތަކާއި ބިމުގެ ާވރުތަ   =  ިއީ. تعاىل الّلهއަދ        

 =  َخبـَرُ ކަލޭމެންކުާރ ކަންަތއްތަކުެގ .   ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކާލނގެއެވެ     =  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

.    އައްސަވާވޮޑިގެންފިެއވެ  = . ) އަޑު  ބުނިމީހުންގެ (ބުނުމުގެ     = 

. فقريއީ  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުން   ކަލެކެވެ      = .  އަދި އަހުރެމެންނަީކ މުއްސަނދީންނެވެ    

  = .  ނިކަްނހުެރ އެމީހުްނ އެބުނިތަކެިތ ތިމަންަރސްކަާލނގެ ލިއުއްާވހުށީމެވެ      =  އަިދ

. قتلއެމީހުން ނަބީބޭކަލުްނ   ކުރުމާއި   =  ްحقّ ެއއްވެސ .  އަާކއި ނުަލއި  =  އަިދ

. وحىތިމަންރަސްކަލާނގެ  ! =  ކުރައްވާހުށީމެވެ   ކަލޭމެން ރަހަލިިބގަންނާށެވެ     = 

. عذابއަލިފާނުގެ  .) عذاب(އެދެއްވާ  =  ގެ  އަކީ    =  ެއަތްތައް އިސްކުިރ ކަލޭމެންގ

.  ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ    =  ްتعاىل الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުނ     =  އަނިޔާކުރައްާވ

.  ކަލަކުކަމުގަިއވޮޑިގެން ުނވެއެވެ    = .   އަޅުތަކުންނަށް  = .  އެއީ ބުނިމީހުންެނވެ  

      =  ްَعْهدُ އަހުރެމެންނަށް  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުނ . .  وصّية ކުރައްވާފައިވެެއވެ   ކުރައްވާފަިއވެއެވެ

    =  َرُسولއެއްވެްސ .  ބޭކަލަކަްށ އީމާްނނުވުމަށް        =  އެބޭަކލަުކ

. قـُْربَانއަހުރެމެންނަށް   އެްއ ގެނަސްދެްއވައިފުމަށްދާންދެން      = .  އޭތި އަލިފާންކަިއލާ  =   ޭއ)

! َرُسول الّله !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ   އެވެ     =  ްނ  َرُسولހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންގެގާތަްށ

.   ވަޑައިގެންފިއެވެ   = .  އަހުރެންގެކުރިން    =  ާدليلބަޔާންވެގެންވ .  އާއިގެން     = 
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.   އަދި ކަލޭމެްނ ތިޔަބުިނ ކަންތަކާއިގެންާނއި    =  ްުކީރ  قتلދެން ަކލޭމެން އެބޭަކލުނ

 ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟      = .   ަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ވެގަންނަ މީހުްނ  خبَِْيلُ ވަންތަކަމުގެތެރެއިން އެަބއިމީުހންނަށް ދެއްވިތަކެއްޗަށް  فضلއެކަލާނގެ  تعاىل الّلهއަދި  )180(
) އެީއ އެމީހުންނަށްާވ ެހވެއްކަމުގަިއ އެއްގޮތަކަްށވެްސ  خبَِْيلُ ަތއްނުކޮްށ  خردވާ  َالزمގެމަގުގަިއ ުކރުްނ  الّله( ވާީމހުން

. އެމީހުްނ  ! އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ އެީއ އެމީުހންނަށްވާ ނުބައެެކވެ ނުކޮްށ  خردެވގެްނ  خبَِْيلُ އެމީހުން ހީނުކުާރހުށިކަމެވެ
. (އެއީ އަލިފާުންނ ދުވަހުން އެީމހުންގެ ކަނދުރާތަުކގަ قيامةއެބެހެއްޓި ތަކެތި  އި ވަށަިއގެން އެޅެވޭނެއެވެ

 . އަިދ  –والّله أعلمވަށާލެވިފަިއވާ އުޅައެއްކަމަށާިއ / އަދި ެއއީ ބޮޑުހަރުފަެއއްަކމަށާ މިގޮތޮްގތަށް ބުނެވިފައިވެެއވެ
. އަދި ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަުކގެ الّلهެވގެންވަނީ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އުޑުތަކާއި ބިމުެގ ވާރުަތ   خرب الّله އަށެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ކަލެޭކ އަިދ އަހުރެމެންީނ މުއްސަނދީންނޭ މިހެްނ ބުނިމީހުންެގ އެބުިނ ބުނުމުެގ  فقريީއ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  )181(
. (އެބަސްބުީނ  الّلهއަޑު ކަށަަވރުންވެްސ  .)  يهودىއައްސަާވވޮޑިގެންވެެއވެ .  وحى الّله تعاىلންގެ ަބއެކެވެ ުކރެއްިވއެވެ

. އަދި އެީމހުން އެްއވެސް   حقّ އެމީހުން އެބުނި ެއއްޗެއް ނިކަްނހުރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލިއުްއވާހުށީމެވެ
ގެ ރަަހ ލިބިގަންނާޭށ  عذابކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުްނނާއި ކަލޭމެން ައލިފާނުގެ  قتلބޭކަލުން  نىبއަކާއިނުލަިއ 

. އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަ  ންގަާވހުށީމެވެ

. ައިދ އެދެއްވަނީ ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުން ަކލޭމެން ކުރި  عذابއެ  )182( ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުންނެވެ
. تعالىهللا އަޅުތަކުންނަށް އަނިޔާވެިރވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލަުކ ކަމުގަިއ    ވޮޑިގެންނުެވއެވެ

)183( " . تعاىلއަދި އެީމހުންނަކީ ިމހެްނ ބުނި ީމހުންނެވެ  رسولުކރައްވާަފއިވަީނ ކޮންެމ  وصّيةައހުެރމެންނަށް  الّله
އާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިއްޔާމެުނވީ އެބޭަކލަކަށް ައހުރެެމްނ  قربانބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލަުކ އަުހރެމެންގެ ގާތަްށ 

. (އޭ ނުޑ ކައިލަންވާނެެއވެ . އަދި އެގެންނަވާ ޤުރްބާެނއް އަލިފާންގަ !) ކަލޭގެފާުނ  رسول الّله އީމާންނުވުމަށެވެ އެވެ
! ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާުނންގެުކރިން  . ބަޔާންވެގެންާވ  رسولވިދާޅުވާށެވެ  دليلބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. (ކަލޭމެން އެދުުނގޮތަްށ  . އަދި އެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެވީ ކަލޭމެން ތިޔަބުނި ކަންތަކާއިގެންނެވެ ތަކާއިގެންނެވެ
. ަފެހ  قتلސް ަކލޭމެން ޭއގެބައެްއ ބޭކަލުްނ ކަންތައްވުމާއިއެުކވެ .) ކަލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ ކުީރމުއެވެ

 ކުީރ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟ قتلކަލޭމެން އެބޭަކލުން 

* ) ! ުކރައްވައިިފއްާޔ  قبول الّلهއެްއ  صدقاةއެްއޮކށް ެއ  صدقاةައއުމުގެކުރިްނ މީަހުކ  إسالم دينދަންނައެވެ
. އަންދައިުނލައިފިއްާޔ ެއ މަތިން އަން  قبولެއއް  صدقاةނަ ައލިފާނެްއ އައިްސ ެއއެއްޗެްއ އަންދަިއަލއެވެ
(.  ނުވެވުނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = (. . (އެޔަކީ އާކަމެއްނޫެނވެ    ފަހެ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ދޮުގކުރިޔަސް   =  ފަެހ

. ން  ބޭކަލު رسولހަމަކަށަވަރުްނ    ދޮގުުކރެވުނެވެ  = .  ކަލޭގެފާނުންގެުކރިން      = 

. دليلއެބޭކަލުން ވަޑައިގެންެނވީ ބަޔާންވެގެން   އާިއގެންނެވެ           =  އަދި އަލިުކރަނިިވ

.  ފޮތްތަކާއިގެންނެވެ   =  ެنفسކޮންމ .  އެއް އެއީ     =  މަރުގެރަަހ ލިބިގަންނާޭނ

.  އެއްޗެކެވެ      =  ިއަދ.  ފުިރހަމަކުެރވޭނެކަްނކަށަވަރީ   = .   ކަލޭމެންގެ ދަރުމަ

   = ދުވަހުންނެވެ. قيامة            = .  ފަހެ ނަރަކައިން ފޭވެ ދުުރކުރެިވއްޖެމީހާ   

   = .   އަދި އޭނާ ސުަވރުެގ ވެއްދެވި  = .  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާ ނަސީބުެވރިވެއްެޖއެވެ  

        =  ެحياةއަދި ދުނިޔޭގ . . / ދުނިޭޔގެ ދިރިއުޅުން ނުވެއެވެ   ނުވެއެވެ        = 

.   ހެއްލުންތެިރކުރެޭވ ައރާމުކޮޅެއް ކަުމގައިމެނުވީ   =  إمتحانހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލ .  ކުެރވޭނެއެވެ  

  = (  ކަލޭމެންގެ މުދާތަކުަގއި (ބަާލ މުސީބަތް ޖަްއސަވައިގެން   =  ެنفسއަދި ކަލޭމެްނގ 

(.  ތަކުގައްޔާިއ (ގާތްތިމާގެ ީމހުން މަުރވުންކަަހލަ ކަންތަކުން    =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެްނ

. ަކލޭމެން  . مؤمنއަހާނެއެވެ     ން އަހާނެެއވެ    =  / .  يهودىފޮތްދެއްވުނުމީހުންގެފަރާތުން

. نصارىންނާ  . =   އިންެގ ފަރާތުން   ަކލޭމެންކުރީން   =  ިشريكއަދ 

.  ކުރިމީހުންގެ ަފރާތުންނާއި     = (. . (އަހާނެއެވެ  ގިނަ އުނދަޫގތައް    =  އަދި ކަލޭެމްނ

.  ކެތްތެރިވަންޏާ   =  ްتقوىއަިދ ަކލޭމެނ .  ވެިރވަްނޏާ    =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެކަންަތއްތަްއ

.   އެއީ     = .  ކަންތައްތަކުގެެތރެއިން ަގދަވެގެންވާ ކަންކަމެވެ       =  الّلهއަިދ 

.  ހިއްޕެވިހިނދު         = ) ްއިންގެކިބައިްނ)  نصارىންނާ  يهودىފޮތްދެއްވުނުމީހުންގެ ކިބައިނ

. َعْهدُ   ކަށަވަރު        =  ްبـََيانކަލޭމެން އެކަން މީސްަތކުންނަށ ) ! ަކްނ  َرُسولގެފާނުންގެ  حمّمدކޮށްދޭށެވެ

! بيانމީސްތަކުންނަށް ރަނގަޅަށް    ކޮށްދޭެށވެ    = !  އަިދ ަކލޭމެން އެކަްނ ވަންހަާނ ނުުކރާށެވެ
  =  ެއ) . .) َعْهدُ ދެންފަހެ އެމީހުން އެެއއްލަިއލައިފިެއވެ  ކަށަވަރު އެްއލައިަލއިފިއެވެ    = 
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(  އެމީހުންެގ ބުރަކަށިތަުކގެ ަފހަތަށް (ފުރަަގހަށް   =  އޭިތ) . އަިދ އެމީހުްނ އޭިތ ިވއްކައިފިެއވެ

(.  ބަދަލުކޮށްފިއެވެ     = (  ދާދި ކުޑައަގަކަށް (ދުނިޔޭގެ ކުޑަ އެތިކޮޅަކަށް  =  ފަެހ

.  ނުބައިވެގެންވެެއވެ     = (. . (އެމީހުން އެބަަދލުކުިރއެތި  އެމީހުްނ އެގަްތ އެތި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) އެީމހުން ަކލޭގެފާނުްނ ދޮގުކުިރޔަސް (ެއއީ  رسول الّله(އޭ  )184( .) ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ  عجائبއެވެ ކަމެއްނޫނެވެ

. (ކުރީގެ  رسولކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގެ  ތަކުގެ މީހުންވެސް އެމީހުން ގާތަށް ވަޑަިއގެންެނިވ  أّمةންވެސް ދޮގުކުރެވުެނވެ
.) އެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެީވ ބަޔާންވެގެްނވާ  رسول . دليلން ދޮގުކުރިއެވެ  އާއި އަދި ައލިކުާރ ފޮތްތަކާއިގެންެނވެ

. ަކލޭމެންެގ ( نفسކޮންމެ  )185( ) ަދރުަމ ކަލޭމެނަްށ ފުިރހަަމ  عملއަީކ މަރުެގރަަހ ލިބޭނޭ އެއްޗެެކވެ ތަކުގެ
) ނަރަަކއިން ުދރުެވ ސުަވރުެގ ވަދެވިއްޖެީމާހ  قيامةކުރެވޭނެކަންކަަށވަީރ  . ފަެހ (އެދުަވުހން ދުވަހުންެނވެ

. އަިދ ދުނިޔޭެގ މި ދިިރއުޅުމަކީ ހެްއލުންތެރިެވވޭ ކުޑަ ައރާމުކޮޅެއްކަމުގަިއ ހަމަކަށަވަރުްނ ނަސީބުެވރިވެއްޖެެއވެ
 .  މެނުވީ ނުވެއެވެ

)186(  ( އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގ މުދަލުގަިއ (ބަލާ މުސީބާތްޖެިހ ހަލާކުވުންފަދަ ކަންތައް މެދުެވރިކުރަްއވައި
. އަދި ަކލޭމެންެގ ގާތްތިާމގެ މީހުްނ މަރު  إمتحانކަލޭމެން  ވުންފަދަ ހިތްދަިތވާ ޒާތުެގ ކަންތަްއ ުކރަްއވާހުށީމެވެ

 ( . އަިދ  إمتحانމެދުވެރިކުަރއްވައިގެްނވެްސ ކަލޭމެްނ (ެގ އީމާންކަން ންެގ ކިަބއިންނާިއ  أهل كتابކުރައްާވ ހުށީމެވެ
. (އެފަދަ  ِشركއަދި   ކުރިމީހުންގެ ކިބައިން އުނދަޫގވާފަދަ އެތައް ލަފުެޒއް ހަމަކަށަަވރުންވެސް ަކލޭމެން އަހާެނއެވެ

 . .  فقريއެީއ  الّلهމީސްމީހުން ބުނާނެއެވެ . އަިދ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ . އަުހރެމެން މިއީ މުއްސަނދިންނެވެ الّله ަކލެކެވެ
. ފަެހ މިފަދަ މިފަދަ ބަސްބަަހކީ ތެދުެވިރ  فقري ވެގެން ހޭަދ ނުކުރުމަްށ އެަކލާނގެ އަތްޕުޅުވަނީ ކަސްތޮޅު އެޅެވިފައެވެ
.  كلمةއެއްގެ ހިތަށް  ވަރަށް އުނދަގޫތައްވާނެ  مؤمن  غريةއަޅާގެ ހިތުގައިވާ ލޯބިވެިތކަމާ  مؤمنއަށްޓަކައި  الّلهއެވެ

) ކަލޭމެން ( . ދެން ެއކަލާނެގ ެއ އަންގަވަނީ ) ކެތްތެރިެވ  مؤمنތެރިކަން އުުތރިގަންނަަވރުގެ ބަސްަބހެވެ  تقوىން
.  ވެރިވެއްެޖއްޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ އެމީހުންގެ  އެބަހީ ެއކެތްތެރިކަމާިއ ެއ  –އީމާންކަން ުފރިހަމަކަމުެގ ދަލީލެެކވެ

. ( الّله أمرވެރިކަމަކީ އެކަންކަމަްށ  تقوى ވަުރގަދަ ީމހުންނަށް މެނުީވ  َعْزمُ ކުރަްއވާފައިާވ މަތިެވރި ކަްނކަމެވެ
 (.  ނުވާނެކަންކަމެވެ

)  نصارىންނާ  يهودىއަދި ފޮތްދެވުނު މީހުންގެކިބައިން (އެަބހީ  )187( ކަށަވަުރ  الّله تعاىل َعْهدُ އިންގެކިބައިން
!) ެއ  !  بَيانކަަށވަރަީކ  ކަލޭމެްނ އެކަްނ މީހުންނަްށ  َعْهدُ ހިއްޕެވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ ކޮށްދެްއވާށެވެ

.!)  بيانށް ތައް މީސްތަކުންނަ خربކަމާއި ެއކަލޭގެފާުނންގެ  َرسولގެ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلم(އެބަހީ  ކޮށްދެއްވާެށވެ
! ދެންފަެހ އެމީުހން އެކަްނ (ެއ  ) އެމީހުންެގ ފުަރގަަހްށ  َعْهدُ އަދި ެއކަން ކަލޭމެްނ ވަންހަާނ ނުުކރާށެވެ ކަށަވަރު

.) އަދި ދުނިޭޔގެ ދާިދ ކުޑަކުަޑ  . (އެމީހުންނަށް ކުރުމަްށ އެންިގ ކަްނތައް ނުކުިރއެވެ އެއްލަިއ ަލއިފިއެވެ
. ފައިދާކޮޅަކަށް އެމީ . (އޭތި ދީާފ ކުަޑފައިދާކޮޅެއް އެމީހުްނ ގަނެފިއެވެ  خربގެފާނާބެޭހ  حمّمدހުން އޭތި ިވއްކައިފިެއވެ

.) ފަެހ އެީމހުން އެ އެއްެޗއްދީފަިއ އެގަްތ އެީތެގ  ތައް އެީމހުން ވަންހަނާކޮްށ މީސްތަކުންނަްށ އޮޅުވަިއލީއެވެ
.  ނުބައިކަން ބޮޑުވެގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ުއަިދ ެއ އުފާުކރާމީހުންާނމެދު ކަޭލގެފާނ!.  ހީފުޅުނުކުރައްވާެށވެ     = 

. (ދުނިޔެއިން އެމީހުންނަްށ ލިބުުނ ތަކެއްާޗއިމެދު) އަދި އެމީހުްނ  =  އެމީހުންނަށް ލިެބވުނުތަކެއްާޗއިމެދު

.   ލޯބިކުރާ   = .  އެމީހުންނަށް ާތރީފާ ސަާނ ލިބުމަށް     =  ނުކުާރ އެމީހުްނ

.   ކަންތަކާއިމެދު   =  !. ފަހެ ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނާމެދު ހީފުޅުނުކުރައްވާެށވެ       = 

. عذاب  ން ސަލާމަތްވެގެންވާޭނ ކަމުގައި  =.   އަދި ެއމީހުންނަށްހުރީ   =  ވޭންދެނިިވ

. عذاب  އެވެ  =  خاّص އަްށ الّله އަިދ .  ވެގެންެވއެވެ       =  އުޑުތަާކއި ބިުމގެ ވެރިކަްނ

.   އީ الّله تعاىلއަދި  =  / ނުވަތަ އެތަންތާނގެ އެންމެހާ ަތކެތި     = .  ކޮންމެކަމެއްގެމަްއޗަށް
  = .    ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގެެއވެ       =  ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަްއ

.  ހެއްދެވުމުގައި   = .  އަދި ބިމާއި        =  ނޑާިއ ދުވާުލ ތަފާުތ އަިދ ރޭގަ

.  ކުރެއްވުމުަގއްޔާއި  =  ާނޑައެޅިގެންވ .دليل ހަމަކަށަަވރުްނ ކަ   ވެއެވެ        = 

.   އެމީހުންނަީކ (އެބުއްިދވެރިންނަީކ)  =  ބުއްދިވެރިންނަށް   =  ِذكر އަށް الّله . ކުރާީމހުންނެވެ

.)الّله (  ހަނދާންކުާރ މީހުންނެވެ    = .  ކޮޅަްށތިބެގެންނާއި އަިދ އިށީނދެ ތިޭބއިރުވެސް   

 =  ްއަދި އެީމހުންގެ އަރިކަށިތަުކގެމައްޗަްށ އޮންނަިއރުވެސ     =  ކޮްށ ِفْكُر އަިދ އެމީހުްނ

.  ވިސްނާހަދާ         = . (އެމީހުްނ    އުޑުތަކާއި ބިން ހައްަދވާފައިާވގޮތާއިމެދު

.) ޭއ އަޅަމެންގެ  .! َرّب ދަންނަވައެވެ އެވެ       =  ގޮުތަގިއ باطل އިަބރަސްކަލާނގެ މިތަކެިތ

.  ނުހައްދަވަމުއެވެ   =  طاهر އިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ.  ވަންތައެވެ  =  ފަހެ އަޅަެމްނ

!.   ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ   =  ެعذاب ން / އަލިފާުނގެ عذاب ނަރަކައިގ. ޭއ  =   ން

 އެވެ! ربّ އަޅަމެންގެ        =  ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަްސކަލާނގެ ަނރަކައަށް ވައްދަވައިފި އަޅަުކ

  (ދަންނައެވެ!)   = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަަރސްަކލާނެގ އެއަޅަުކ ގެްއލެިނ ކުރަްއވައިފީމުއެވެ  

   = .   އަދި އަނިޔާވެރިންަނކަށް ނުވެއެވެ   =  ްވެރިއަކު  نصرއެއްވެސ.  =  ޭއ

! ربّ އަޅަމެންގެ   އެވެ         = .  ހަމަކަށަވަުރން ގޮާވލައްވާޭބކަލެްއގެއަޑު އަޅަމެން އަަހއިފީމުއެވެ
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     = .  އެބޭކަަލކު އީމާންކަމަށް ގޮވާަލއްވާ     =  އަްށ  ربّ ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ

 އީމާންވާށޭ!    = .  ފަހެ އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމުއެވެ  =  ެއެވެ! ربّ އޭ އަޅަމެންގ       

   = . !  ފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްަސާވދެއްވާނދޭވެ    =  އަިދ އަޅަމެންެގ

!  ކިބައިން ދުުރކުރަްއވާ ިފއްލަވާނޭދވެ   = .  އަޅަމެންގެ ނުބައިތަްއ / ކުށްތައް    =  އަިދ އަޅަމެްނ

!   މަރުގަންނަވާނދޭވެ    =  (. . (ރުެހވިގެންާވ ކިޔަމަންތެރީންނާއެކު    ރަނގަޅު މާތްމީހުންނާއެކު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އުފާުކރާމީހުން އަދި އެމީހުން ނުުކރާ ކަންތަކުްނ  )188( އަދި ތިމާމެނަށް އެލިބުނު (ދުނިޭޔގެ ފައިދާކޮޅާމެދު

ން ސަލާމަތްވެގެންވާނޭކަމުގަިއ އެްއގޮތަކަށްވެްސ  عذابލިބުމަށް ލޯބިކުރާމީހުން  تـَْعرِْيفُ އާއި  َمَدحَ އެމީހުންނަށް 
! އަދި އެމީހުން . (މިއީ  عذابނަށްހުީރ ވޭްނދެނިވި ކަލޭގެފާނު ހީފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ ގެ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއެވެ

 بيانފޮތްތަކުގައި  تفسريއިންގެ ވާހަކަކަމުގައި  نصارىންނާއި  يهودىތައް ވަންހަނާކޮށް އަދި އެކަމަށް އުފާކުރި  خرب
 .  ) والّله أعلمވެގެންވެެއވެ

. ައިދ  الّلهވެގެންވަނީ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއިބިމުގެ މުޅިވެރިކަާމއި އެތަންތާގައި ވާހާ އެއްޗެްއ މިލްކުވެ  )189( އަށެވެ
.  الّلهކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް   ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެއެވެ

ނޑާިއ ދުވާުލ ތަފާތުުކރެއްވު )190( ުމގަިއ އެކަްއޗަށްފަުހ ހަމަކަށަވަރުްނ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެވުމުގަިއ އަިދ ރޭގަ
 حّجةކުާރ  دليلެތރިކަމުގެމައްޗަްށ  قدرެގ އެއްަކއުވަންތަކަމާއި الّلهއަނެކަތި އަންނާނޭގޮްތ ެލއްވުމާިއ މިކަންކަމުގަިއ 

. އެއީ އެކަންކަމަށް ވިސްނާ  .ِفكرތަކާއި ހެކިަތއްވާކަންކަަށވަރެވެ  ކޮށްހަދާ ބުއްދިެވރިންނަށެވެ

) އެމީހުންކޮޅަށްތިބޭ  )191( ގައްޔާިއ ައިދ  حالގައްޔާއި އިށީނދެތިޭބ  حالއެމީހުންނަކީ (އެަބހީ އެުބއްދިވެރިންނަކީ
ކޮްށ އެކަލާނގެ ހަނދާންުކާރ  ِذكرއަށް  الّلهއެމީހުން ައރިކަށިމައްޗަްށ ައރިޔަށް އޮށޯވެ އޮންނައިުރ ގަިއވެސް 

. އަދި އުޑުތަކާއި ބިްނ ހެއްެދވިފައިާވ  . (އަިދ  ِفكرގޮތާއިމެުދ އެމީހުްނ މީހުންނެވެ ކޮށް ވިސްާނހަދާމިހުންނެވެ
.) އޭއަޅަމެންގެ  ! އިަބރަސްަކާލނގެ މިތަކެިތ  ربّ އެމީހުން ދަންނަަވއެވެ ގޮތުަގއި (އެއްވެްސ ފައިާދއެއްނެްތ  باطلއެވެ

. އިބަރަްސކަލާނެގ ހުސް  ) ނުހައްަދވަމުއެވެ . ފަހެ އަަޅމެން އަ طاهرބޭކާރުގޮތުަގއި ްނ  عذابލިފާނުގެ ވަންތައެވެ
 !  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަަރސްކަލާނެގ ަނރަކައަށް ވައްދަވައިިފ އަޅަކު ކަަށވަރުްނވެްސ  ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )192( އެވެ
. އަދި އަނިާޔވެރިންނަށް ެއއްވެސް   نصرއެއަޅަކު އިބަރަްސކަލާނގެ ގެއްލެނިުކރަްއވާ ނިަކމެތި ކުަރްއވައިފީމުއެވެ

 .  ވެރިއަުކ ނުވެެއވެ
.  ربّ އޭ އަޅަމެންެގ  )193( ! ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންކަމަށް ގޮވާަލްއވާ ބޭަކލެއްެގ އަޑު އަޅަމެން ައހައިފީމުއެވެ އެވެ

! ކަލޭމެްނ ަކޭލމެންގެ  . ޭއ ަކލޭމެންނޭވެ ! ދެންފަެހ އަޅަމެްނ  ربّ އެބޭކަލަުކ ވިދާޅުވެެއވެ އަްށ އީމާންވާށެވެ
 . ! އަދި އަޅަމެންގެ އެންމެަހިއ އީމާންވެއްޖައީމެވެ ފަހެ އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތަްއ ފުއްސަވާދެއްވާނދޭވެ

! އަިދ ރަނގަޅު މާތްމީހުނާެއކު (އެބަީހ އިަބރަސްކަލާނެގ  ކުށްތަކާއި ނުަބއިތަްއ ނެތިކުަރއްާވ ދުރުުކރައްވާނޭދވެ
) އަޅަމެން މަުރގަންނަ !ރުހިވޮޑިގަންނަާވ   ކިޔަމަންތެިރ އަޅުންނާއެކު  ވާފާދޭވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ެربّ އޭ އަޅަމެންގ ! ! އަދި އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ  އެވެ    =  އިބަރަސްަކލާނެގ

. وعدއަޅަމެންނަށް   ކުރެއްވިތަކެތި     =  ެން  َرُسولންގެމައްޗަށް ( َرُسولއިބަރަސްކަލާނގ

(   މެދުވެރިކުަރއްވައި   = ! ! ނިކަމެތި ނުކުަރއްވާނދޭވެ   އަދި އަޅަމެން ގެއްލެިނ ނުކުރައްވާނދޭވެ

    = قيامة .  ދުވަހުން    =  ެخالفހަމަކަަށަވރުން އިަބރަސްކަލާނގ .  ވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ
   = وعد ވޮޑިގެންނެވި ވެ وعد .   ފުޅަކާއި       =  ربّ ދެންފަހެ އެަބއިމީހުންެގ 

. إجابةއެމީހުންނަށް   ކުރަްއވައިފިއެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ގެްއލެިނ

.  ނުކުރައްވާނޭކަމުަގއި      =  ޮعملކަލޭމެންކުރެ (ހެޔ.   ) ުކރާމީހެްއގެ ދަރުމަ    

= .   ފިރިހެނުންގެ ެތރެއިންވިޔަސް ުނވަތަ އަންހެނުންެގ ތެެރއިންވިޔަސް     =  ކަލޭމެންެގ

) . .) دينކުރުމާ ިކޔަމަންތެރިވުމާއި  عملއެއްބަޔަކުވަީނ އަނެއްބަޔަުކގެ ެތރެއިންނެވެ  ގެގޮތުްނ ހަމަ އެއްބައެެކވެ
     =  هجرةފަެހ .  ުކރިމީހުން       =  އަިދ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޮގވަތިގެދޮރުްނ

.   ނެރެވުނު    = .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަމގުގައި އެމީހުންނަށް އުނދަގޫތައް ލިބެވުނު  

= .  އަދި އެމީހުން ހަނގުރާމަުކރި  =  ްقتلއަދި އެމީުހނ .  ވެވުނު     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ުފއްސަވާހުށީެމވެ   = .  އެމީހުންގެ ނުަބއިކަންތައްތަްއ / ކުށްފާފަތައް
      =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުްނ.  ބަގީޗާަތކަކަށް ވައްދަވާހުށީެމވެ   

       = .  އެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތައްދެމޭ       = ثوابންާވ  حضرةގެ  الّله 

.  އެއްގެގޮތުން    =  ިحضرةއެކަލާނގެ  – الّلهއަދ .  ގައިެވއެވެ     =  ުثوابރަނގަޅ 

   .جزاء/ ރަނގަޅު     = !    ަކލޭގެފާނު ެހއްލުންތެިރ ނުކުރާހުށިކަެމވެ  =  ކާފަުރީވ
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.  މީހުން އެފުރޮޅޭ ުފރޮޅުންތަކަށް      = .  ަރށްތަކުގައި    =  އެއީ ދާދި ކުޑަކުަޑ

.   އަރާމުކޮޅެކެވެ     = .   ދެން އެމީހުންގޮްސ ތިބޭނެތަނަކީ ނަރަކައެވެ    =  ިއަދ

.   އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ތަންމައްޗެކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފޮުނއްވި  ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )194(  وعدބޭކަލުންގެ ދޫފުޅުމަތިން އަޅަމެންނަށް  رسولއެވެ

! (އެއީ  ްނ  مفّسرދެއްވުންކަމުގައި ބަެއއް  نصرތެރިންގެމައްޗަށް  عدواةކުރައްވާފަިއވާ ކަންތަްއ އަޅަމެނަށް ދެއްވާނދޭވެ

 . !  قيامة) އަދި والّله أعلمލިއުއްަވއެވެ ! ގެއްލެިނ ނުކުަރއްވާނދޭވެ ދުަވހުން އަޅަމެން ދެރަނުުކރައްވާނދޭވެ

. وعد ވޮޑިގެންެނވިވެ وعدހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގ   .  خالف ފުޅަކާއި  ވެވޮޑިނުގަންނަވާހުއްޓެވެ

.)  إجابةއެމީހުންނަށް  ربّ ދެންފަހެ އެބައިމީހުްނގެ  )195( . (އެަކލާނގެ އަންގަަވއެވެ ުކަރއްވައިފިއެވެ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެއްލެނިނުުކރަްއވާހުށީމެެވ.  –ުކރާމީހެއްެގ  ދަރުަމ  عملހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންކުެރ ހެޮޔ 

. ކަލޭމެންުކރެ އެއްބަޔަުކަވީނ  ފިރިހެނުންގެތެެރއިންވިޔަްސ އަންހެނުންގެެތރެއިންވިޔަްސ މެއެވެ

. (އެބަީހ އަނެއްބައެއްގެތެ  .) ފަެހ  دينުކރުމާ ިކޔަމަންތެރިުވމާއި އަިދ  عملރެއިންނެވެ  هجرةގެގޮތުން ހަމައެއްބަެއކެވެ

އަިދ އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  –އަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޮގވަތިގެދޮރުްނ ނެރެވުނު ީމހުން –ކުރި މީސްތަކުްނ 

ވެދިަޔ މީސްތަކުން (މިމީހުްނ  قتلަހނގުރާމަކޮްށ އަދި  އަިދ އެީމހުން –މަގުގަިއ އުނދަގޫތަްއ ލިެބވުނުމީހުްނ 

. އަިދ  !) ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނެގ ކުށްފާފަތަްއ ފުއްސަާވ ދުރުުކރަްއވާހުށީމެވެ ދަންނައެވެ

) ތިމަ ންރަސްަކލާނެގ ހަމަކަށަވަރުން އެތަންތާނގެދަށުން އެިކވައްތަުރގެ ާއރުތައް ދެޭމ ބަގީޗާތަކަކަށް (ުސވަުރގެތަކަށް

. އެީއ  . އަިދ ރަނގަޅު  ثوابންދެއްާވ ދަރުަމޔާ  حضرةގެ  الّلهއެމީހުން ަވއްދަވާހުށީމެވެ ާއިއ  ثوابެއއްެގ ގޮތުންނެވެ

.  حضرةެގ  الّلهދަރުމަވަނީ ހަަމ   ގައެވެ

.) ކާފަރުންެގ މީހުން ރަށްތަކުގަިއ އެފުރޮޅޭ ފުރޮޅުމަށް (އެީމހުން ެއާރާވ  رسول الّله(އޭ   )196( ެއވެ

)  تـََرقِّىތަކަާށ ުކާރ ވިޔަާފރިތަކަްށ އަދި އެީމހުންެގ  مجعيةޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާިއ ހަާދ  ނޑިތަކާއި މެދު ނޑުދަ ެގ ލަ

.  ކަލޭގެފާނު ހެއްލުންެތރިވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ

. ދެްނ  އެއީ ދާދި ކުޑަކުޑަ )197( . ައރާމުކޮޅެކެވެ ދުވަހުްނ އެމީހުންގޮްސ ތިބޭނެތަނަކީ ހަަމ  قيامةފައިދާކޮޅެކެވެ

.  ނަރަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްتقوىއެހެންމަވެސ . . ربّ އެމީހުންގެ  =  ވެރިވީީމހުން  އަށް    = 

. . / ސުވަުރގެތަކެވެ  އެމީހުންނަށް ހުީރ ބަގީޗާަތކެކެވެ           =  އެތަންތާގެދަށުްނ

.  އާރުތައްދެމޭ     =  ޭحالއެމީހުން އެާތ ދެމިތިބ.         = ްނާވ  حضرةގެ  الّله

. مْهَمان  ދާީރއެއްެގގޮތުން     =  ިحضرةެގ  الّلهއަދ .   ަގއިވާތަކެތި   =  ިކޔަމަންތެިރ

.  މާތްމީހުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެެއވެ          =  ންެގ  أهل كتابއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ

) . .) نصارىންނާިއ  يهودىތެރޭގައިެވއެވެ  އިންގެތެޭރގައިެވއެވެ      =  ްައްށ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

.  އީމާންވާމީހުން        = ) ްمؤمنއަދި ަކލޭމެންނަށ . ) ބާވަިއލެއްވިަތކެއްޗަށާއި  ންނަށް        

.އަދި  =  އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗަށާއި    =  ްއަށް ބިުރވެތިވެ މަޑުމޮޅިާވ  الّلهއެމީހުނ

. حال       =  ިالّلهއަދ (  ގެ އާޔަތްަތްއ އެމީހުން ނުވިއްކާ (ބަަދލުނުކުރާ     = 

(  ކުޑައަގަކަށް (ދުނިޔޭެގ ފައިދާއަކަށް   = (!ެދަންނައެވ) ްއެމީުހނ      =  އެމީހުންނަްށ

. . حضرةގެ  ربّ އެމީހުންގެ  =    އެމީހުންގެ ދަރުމަެވއެވެ   ަގއި  =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

.   އީ      = .  ހިސާބުބެއްެލވުން ައވަސްވެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ    = 

! ! ( =  އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ ެގ ކިޔަމަުނގައިވުަމްށ  الّلهކަލޭެމން ކެތްތެިރވާށެވެ

(.  ކެތްތެރިވާށެވެ   = ) ްعداوةއަދި ކަލޭމެނ ! ) ކެތްުކރާށެވެ  ތެރިްނގެ ކަންތަކާއިމެދު   =  އަިދ

! الّلهކަލޭމެން ( ނޑަކަށްވާށެވެ ) އެކަކު އަނެކަކާިއ އެުކވެރިެވ އެކަިތގަ  ގެމަގުަގއި    =  ްالّلهއަދި ަކލޭމެނ 

 !. އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ     =  ްކަލޭމެންނަށ.   ކާމިޔާބުވޭތޯ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެވރިެވ ިބރުވެތިވެއްޖެބަަޔކު (ދަންނައެެވ!) އެބަަޔކަްށ  تقوىއަްށ  ربّ އެހެނެއްކަމަުކ އެބަޔަުކ އެބަޔަުކގެ  )198(

. އެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބޭގޮތަށެެވ.  . ސުވަރުގެތަެކވެ ހުރީ އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމެމުންދާ ބަގީޗާަތކެވެ

. އަދި ކިޔަމަންތެރި މާތްމީހުންނަށް حضرةގެ  الّله تعاىلއެއީ   حضرةގެ  الّله ން އެމީހުންނަްށވާ މެހްމާންދާރީެއވެ

 .  ގައިވާ ަތކެތި ެހޔޮވެގެންެވއެވެ

:  –ޮފތްދެއްވުނު މީހުްނގެތެރޭަގއިވެްސ  يعىن: –ންގެެތރޭގަިއވެސް  أهل كتابއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )199( (އެަބހީ

ނޑައެޅިގެން  نصارىންނާއި  يهودى ) ކަ . އަދި ކަލޭމެން  الّلهއިްނގެތެރޭަގއިވެސް  مؤمن(އަށް އީމާންވާ މީހުން ވެއެވެ

. އެމީުހްނ  ން)ނަށް ބާވައިލެއްވުނު ަތކެއްޗަށާއި އަދި އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެއްވުނު ތަކެްއޗަށް އީމާންވާ މީހުންެވއެވެ

. އަިދ ކުޑައަގަކަްށ  الّله ެގ ާއޔަތްތައް އެމީުހްނ  الّلهއަްށ ބިުރވެތިެވ ކިޔަމަންތެިރވެ މަޑުމޮޅިވެގެންެވއެވެ

. (އެބަީހ ދުނިޔޭެގ ކު އެމީހުން ބަަދލުކޮްށ  حكمެގ  دينޑަފައިދާކޮޅަކަށް އެމީހުންަނށް އެނގިފަިއވާ ނުވިއްކައެވެ

! އެމީހުްނގެ  .) އެމީހުން ދަންނަެއވެ .  حضرةގެ  ربّ ނުހަދައެވެ  ثوابގައި އެީމހުންނަށް އެމީހުންގެ ަދރުމަވެެއވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ  .  الّله تعاىلހުއްޓެވެ  އީ ހިސާބުބެއްެލވުން ައވަްސވެވޮޑިގެންވަ ކަލާނެގއެވެ

! ކަލޭމެން ( )200( ! އަދި ކަލޭެމްނ  الّلهއޭ އީމާންވެގެްނވާ މީސްތަކުންނޭވެ ) ކެތްތެރިވާެށވެ އަށް ިކޔަމަންވެތިބުމަށް

! އަދި ަކލޭމެން ( عداوة(ކަލޭމެންގެ  ) ކެތްތެރިކަންަމތީ ދެމިތިބޭށެވެ ގެަމގުގަިއ  ّلهالތެރިްނގެ ކަންތަކާއިެމދު

. އަިދ ަކލޭމެން  ނޑަކަށްވާށެވެ ) އެކަުކ އަނެކަާކއި އެކުެވރިެވ އެކަިތގަ !  تقوىއަްށ  الّلهކުރިޔަށްދާިއރު ވެިރވާށެވެ

. ! އެީއ ކަލޭމެންނަްށ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބު ލިބުމަްށޓަކައެވެ  ބިރުވެތިވާށެވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  النسـاء ُسورة

 

 )176(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      النسـاء ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

       = !   އޭ މީސްތަކުންނޭވެ     = تقوىއަށް  َربّ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ  / ! ވެރިވާށެވެ

! . =   ބިރުވެތިވާށެވެ   އެކަލާނެގއީ ކަލޭމެން ހެއްދެވި ަކލާނގެއެވެ   =  އެންެމ

. އެީއ  نفس   .ގެނަފުސުފުޅެވެ الّسالم عليه آدمއަކުން      =  ެގ  نفسްނ ެއ  نفسއަދި ެއ

. އެީއ  . حّواىއަނބިކަބަލުންވެްސ އެކަލާނގެ ހެއްދެވިެއވެ  އެވެ        =  އަދި އެދެކަނބަލުންެގ

.  ފަރާތްޕުޅުން ގިނަ ފިރހެނުން ެއކަލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ  = .  އަިދ އަންހެނުންނާއި    =  އަިދ

! /  الّلهކަލޭމެން  .! تقوىއަށް ބިުރވެތިވާށެވެ  ވެރިވާެށވެ     =  އެކަލާނގެީއ އެަކލާނގެާއއިމެުދ

.  ކަލޭމެން އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކާ ސުާވލުކުރާ ކަލާނެގއެވެ    =  ިއަށްވެސް (ކަލޭެމްނ  َرِحمއަދ

 (!   ބިރުވެތިވާށެވެ     =  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ      = ) ެعملކަލޭމެންގ 

. ) މަްއޗަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަމުގައި  ތަކުގެ      =  ންނަށް އެކުދިންެގ ުމާދ  يَِتيمއަިދ

!   ކަލޭމެން ދޭށެވެ     = !  އަދި ކަލޭމެން ިވޔާނުދާ ނުބައިއެއްޗެތި ބަދަލު ނުުކރާށެވެ   

= .    ރަނގަޅު ަތކެއްޗާއި  = !  އަދި ަކޭލމެން އެކުދިންގެ މުާދ ނުކާށެވެ     = 
.  ކަލޭމެންގެ މުަދލާއެކު     = .   ހަމަކަށަވަރުން ެއކަންވިއެވެ    =  ބޮޑުވެގެްނާވ

.  ފާފައެއްކަމުގައި    .    އަދި ކަލޭމެން ިބރުވެތިވަްނޏާ          = عدلކުދިންނަށް  يَِتيم 

.  ވެރިނުވެވޭނެކަމާމެދު         = !   ަކލޭމެން ހިތަިއާވ (ރުޭހ) ީމހުންނާ އިންނާށެވެ    

= .  އަންހެނުންގެތެެރއިން      = . . އަދި ހަތަރުީމހުނާ . އަދި ތިންމީހުނާ   ދެމީހުނާ    

=.   އަދި ކަލޭމެން ިބރުވެތިވަްނޏާ   =  عدلކަލޭމެނަްށ . ފަހެ އެަކާކ  =  ވެރިނުވެވޭނެކަމަށް
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. .)  އެވެ    (އިންނާށެވެ    =  ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ ކަނައަތްތައް ިމލްކުކުރި އެއްޗަކާ (އެަބީހ

  އަޅުއަންހެނުންނާ)   = . . / ގާތްެވގެންވެެއވެ   އެގޮތް ކުަޑވެގެންެވއެވެ   = 

. ) ނުލެނބުން   (އަނިޔާވެރިނުވުުމގެ ފަރާތަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ  )1( ! އެކަލާނގެއީ އެންެމ  تقوىއަްށ  َربّ އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ! ިބރުވެތިވާެށވެ ވެިރވާށެވެ

. ެއއީ  نفس . ( نفسގެ  آدم عليه الّسالمއަކުން ަކލޭމެން ެހއްދެވި ކަލާނެގއެވެ ހައްަދވަިއ  آدم عليه الّسالم  الّله تعاىلފުޅެވެ

. އެންމެންނަކީ  .) އަިދ  آدمއެކަލޭގެފާނުންެގ ދަރިފަސްކޮުޅ ކަމުގަިއ އެންމެަހއި އިންސާުނން ލެްއވިއެވެ ގެ ަދރިންނެވެ

. ( ِستـَُّنا َحوَّاىގެފާނުންގެ ކިބައިން އެަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ  آدم  َحوَّاىގެފާނު އެކަލާނގެ ެހއްދެވިެއވެ

.) އަިދ  آدم عليه الّسالمވަނީ ގެފާނުން ހައްދަވާފައި  ގެ އަރިކަށީެގ ކަށިކޮޅަކުން ކަމުގައި ރިވާެވގެން ވެއެވެ

. އަދި ަކލޭމެން  އަްށ  الّلهއެދެކަނބަލުންގެ ަފރާތުން އެަތއްގިނަ ިފރިހެނުންނާިއ އަންެހނުން އެކަލާނެގ ެހއްދެވިއެވެ

! އެކަލާނގެއީ އެަކލާނގެާއއިމެދު ކަލޭމެން ެއއްބަޔަ . އަިދ ބިރުވެތިވާށެވެ ކު އަނެއްބަޔަކާ ސުވާުލކުރާ ަކލާނގެެއވެ

. އަދި  އާއިމެދުެވސް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވާށެެވ.  َرِحمއެކަލާނެގ މެދުވެރިކޮްށ ަކލޭމެން ކަންކަމަްށ އެދޭ ަކލާނގެެއވެ

.! އެކަމާމެދު ބިރުވެ ނޑާށެވެ ! އެގުޅުން ނުކަ ިތވާށެެވ! އެބަހީ ގާތްތިމާގެކަުމގެ ގުޅުން ަކލޭމެން ގުޅާ ދަމަހައްޓާށެވެ

) ކަަލކު ކަމުަގއި  .  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރާ އެންމެަހއި ކަންތަކަްށ ބަްއލަވާ (ާފރަވެިރވެވޮޑިގެންވާ  ވިެއވެ

!)  َمْسؤلކުދިންގެ  يَِتْيمُ (އޭ   )2( ) އެކުދިންގެ މުދާ އެކުދިންނަށް  َتَصّرفން (ބޮޑުވެ  يَِتْيمُ ވެރިންނޭވެ ފުދުނީމާ

. އަދި   حاللއެއްޗެތި  حرامވިޔާނުދާ ނުބައިތަކެިތ ރަނގަޅު އެއްޗެްއސަްށ ކަލޭމެން ބަދަުލ ނުކުރާށެެވ! (ދޭށެވެ

 / . ކުދިންެގ ރަނގަުޅ މުދާ ަކލޭމެންެގ ދެަރ އަިދ ދަށް މުދަލަްށ ބަދަުލ  يَِتْيمُ އެއްޗެއްސަްށ ބަދަުލ ނުކުރާެށވެ

.) އަދި ކަލޭމެންެގ މުދަލާއިއެުކ އެކުދިންގެ މުދާ  ! ހަމަކަށަަވރުން އެގޮތަށް ކަންަތއް ކުރުމަީކ ނުކުރާށެވެ ނުކާށެވެ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެެކވެ

) ކާވެިނރަން ފުިރހަމައަށް އަާދނުކުރެވޭނެކަމަށް ަކލޭމެން ބިުރވެތިވަންޏާ،  يَِتْيمُ އަދި  )3( (އަންހެންކުދިންގެ
) ކަލޭމެން ރުޭހ އަދި ހިތައިާވ  عدلއެކަމުގައި  ެވރި ނުެވވޭނެކަމަށް ބިުރވެތިވަންާޏ (ެއކުދިން ފިޔަވައި

! ދެންފަހެ އަނބީންގެ މެދުަގއި   عدلއަންހެނުންކުރެ ދެމީހުނާ، އަދި ތިންމީހުނާ، ނުވަތަ ހަަތރުީމހުނާ އިންނާށެވެ
. އަިދ އެންމެ އަ ްނހެނެއްެގ ކަންތައް ނުެބލެހެއްޓޭެނކަމަްށ ވެރި ުނވެވޭނެކަމަށް ިބރުވެތިވަްނޏާ ެއކަކާ އިންނާށެވެ

 ! ބިރުވެތިވަންާޏ ނުވަތައެންެމ އަނތްބަކުންނުފުދެންޏާ ދެްނ ަކލޭމެންގެ ކަނާތްތަްއ މިލްކުުކރި ީމހުން ގެްނގުޅޭށެވެ
. ! ެއގޮތް އަިނޔާވެިރވުމުގެ ަފރާަތށް ލެބެވުން ކުޑަވާނެއެވެ  އަޅު އަންހެނުން ގެްނގުޅޭށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  !  އަދި ކަލޭމެން އަްނހެނުންނަށް ދޭށެެވ! އަދާކުރާެށވެ  =  އެކަނބަލުްނެގ

.  ކާވެނިރަން   = ާނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވ . فرضކަ  އެްއޗެއްގެގޮތުން     =  ފަެހ އެކަނބަލުްނ

. އޭގެތެެރއިން ެއއްވެސް އެއްޗަާކއިމެދު އެކަނަބލުްނ  =     ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަލޭމެނަށް ދީފިއްޔާ

. !=  ރުހިގެން . ޭބނުން ކުރާެށވެ  ފަހެ ަކލޭމެން ެއއެއްެޗއް ކާށެވެ     =  އުނދަުގލެްއ

.   މަކަރެއްނެތި ފަސޭހަކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާެއކު     =  އަދި މޮޔަ ދެއުޅިއެއްނުވާ މީހުންަންށ

! ) ނުދޭށެވެ . =  (އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނަށް  ކަލޭމެންގެ މުދާ         =  ާއެމުދ

. الّلهކަލޭމެނަށް   ލައްވާފައިވާ  =  ްقائمކަލޭމެންގެ ދިިރއުޅުނ .  ކުރާ އެއްެޗއްކަމުގައި     = 

!. ! /  އަދި = އަދި އެއިން އެމީހުންނަށް ކަލޭމެން ރިޒުގުދޭެށވެ ކަލޭމެން އެމީހުން ނިވަިއކޮށްދޭށެވެ

  ހެދުންދޭށެވެ!  =  !.  އަދި އެމީހުންނަްށ ކަލޭމެން ބުނާށެވެ    =  .ރަނގަޅު ހެޔޮބަްސ

.  އޯގާވެރިބަސް      =  ްއެކުދިންެގ  إمتحانން  يَِتْيمއަިދ ަކލޭމެނ) ! ރަނގަޅުޯތ  َتَصّرفުކރާށެވެ

 ބަލާށެވެ!)         =  ُبَالِغ .  ެވ ާކވެނިކުރާުޢމުރުހަމަ ވެއްޖައުމަށްދާންދެން    =  ފަެހ

.  ކަލޭމެންނަށް ފެނިއްޖެއްޔާ   =  ިَصَالِحيَّةއެކުދިންގެ ކިަބއިން ބުއްދީގެ ރަނގަޅުކަމާއ .      

   =  ާއެކުދިންނ ! .!  حوالފަެހ ކަލޭމެްނ އެކުދިންނަްށ ދޭށެވެ ކުރާށެވެ  = .   އެކުދިންެގ މުދާ

  = ! ! / ބޭނުން ނުުކރާށެވެ  އަދި ކަލޭމެން އެމުދާ ނުކާެށވެ    = َحَرامގެގޮތުން (  إسراف 

) ނާއި  . ގޮތުން . =    ައވަސްކުރުުމގެގޮތުން   އެކުިދން ބޮޑުވެދާނެތީ    =  އަދި އެމުާދ)

. ) މުއްސަނދިމީހެއްނަމަ  ބަލަހައްޓާމީާހއީ   =  ާِعفَّةފަހެ އޭނ !.   ތެރިާވހުށިކަމެވެ   = 

. އަކުفقريއަދި އޭާނ   ކަމުަގއިވަންޏާ        =  ބޭުންނ ! ފަހެ އޭނާ ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ެއއިން ކާެށވެ

! (އެއީ އޭާނގެ މަސައްކަުތގެ  .) أُجورކުރާށެވެ   އަށްވާަވރަށެވެ        =  ދެންފަހެ (އެކުދިން ބޮޑުެވ

) އެކުދިންނާ  َتَصّرف . حوالފުދިގެން  ކުރަންޏާ  = .  އެކުދިންގެ މުދާ     =  ފަހެ ކަލޭމެްނ

! حوالއެކުދިންގެމައްޗަށް (މުދާ  ) ހެކިުކރުވާށެވެ  ކުރިކަމުގެ         =  އަދި ހިސާބުކުރަްއާވ

. الّلهކަލަކުކަމުގަިއ   ފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ   = .  ފިރިހެނުންނަށް ަބއެއްވެެއވެ      = 
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.  މައިންބަފައިން ދޫކޮށްފާދިޔަ ތަރިކައިން   = .  އަދި ގާތްތިމާގެމީހުންނާއި    =  އަިދ

.  އަންހެނުންނަށް ބައެއްެވއެވެ       =  . މައިންބަފައިން ދޫކޮށްފާދިޔަ ތަރިަކއިން   = 

.  ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި      = .   އެއިން ކިަތންމެ މަދުއެއްޗެއްނަމަވެސް   =  ނުވަަތ

.  ގިނަނަމަވެސް      = حقّ ވެގެންވާ  فرضކުރެވިގެންވާ ަބއެއްގެ ގޮތުގަިއ ( فرض (.   އެްއގެގޮތުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑައެޅި ބަޔާންެވގެންވާ  )4( !) އަންހެނުންނަށް އެކަނަބލުންގެ ކާވެނިރަން ކަ  فرضއަދި (އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ
! ދެންފަެހ ެއކަނަބލުންގެ ހިތްހަމަެޖހިގެން ޭއގެތެރެއިްނ މިންަވރެއް ކަލޭމެންނަށް ދީފިއްާޔ  އެއްޗެއްެގ ގޮުތގައި ދޭެށވެ

ނޑައެޅޭ ރަނުެގ ބައެްއ  ) އެއެްއޗެްއ ކަޭލމެން އުނދަގުެލްއ އަިދ މަކަރެއްނެިތ ފަސޭަހކަމާެއުކ  معاف(ކަ ކޮށްިފއްޔާ
 ! . އޭގަިއ ބޭނުން ުކރާށެވެ  ކާށެވެ

!) ކަލޭމެންގެ ިދރިއުޅުމުގެ ކަންތައް އޭގެމަތީގައި  )5( ވެގެންވާ އެއްޗެްއ ކަމުގަިއ  قائمއަދި (އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ
! (މުދާ ގެންގުޅެން ނޭނގޭ މޮަޔއިން ައަތްށ  َسِفْيهُ ކަލޭމެނަށް ލައްވާދެްއވާފައިވާ މުދާ  الّله ން އަތަށް ުނދޭށެވެ

!) (ގިނަ  . ނަމަވެސް ތަކުގައިވަނީ އެމީހުتفسري ނުދޭށެވެ ގޮތެއްކަމުަގިއ  حقّ ންނަކީ އަްނހެނުންނާ ކުޑަކުދިން ކަމުގައެވެ
.) އަިދ އެއިްނ އެީމހުންނަްށ  ފެންނަނީ ފިރިހެނުްނ ނެއްކަމަުކ މުދާ ގެންގުޅެން ނޭނޭގ ީމހުން އަތަްށ ނުދޫކުރުެމވެ

! އަދި އެއިްނ ކަލޭމެްނ އެީމހުން ނިވަިއކޮށްދޭ ! ކާންދޭށެވެ ! އަދި ަކލޭމެްނ ކަލޭމެން ރިޒުގުދެށޭވެ ! ފޭރާން ދޭެށވެ ށެވެ
 .  އެމީހުންނަށް އޯާގވެިރ ރަނގަޅުބަސް ބުނާެށވެ

!)  َمْسؤلންެގ  يتيم(އޭ   )6( ) ކަލޭމެްނ  بَالغވެއްަޖއުމަށްދާންދެން (ނުވަަތ  بَاِلغُ ކުދިްނ   يتيمެވރިންނޭވެ ވީމާ
. ދެންފަެހ ކަލޭެމންނަްށ އެކުދިްނގެ ކިބައިްނ  إمتحانއެކުދިން ބުއްިދ ރަނގަޅުތޯ   ކުރަްއވާށެވެ

! އެކުދިންނާ  َصَالِحّيةބުއްދީގެ ރަނގަޅުކަމާިއ   حوالސާބިުތވެއްޖެއްާޔ ދެްނ ެއކުދިންގެމުދާ ެއކުދިންނަށް ދޭށެވެ
.! އަދި  ދިން ބޮޑުވެދާނެީތ ގޮތުގައި އަވަހަށް އެކު حرامއަދި  –އެބަހީ ނަހަމަގޮުތގައި  –ގޮތުގައި  ގެإسرافކުރާށެވެ

ةއޭގެކުރިން ަކއި އެއިން ބޭނުން ނުކުރާެށވ! އަދި އެމުދާ ަބލަހައްޓާ މީަހކީ މުއްސަނދިމީހެއްނަމަ ފަހެ އޭނާ   ِعفَّ
! އަިދ އެމުދާ ަބަލހައްޓާ މީާހއަކީ  ! އެމުދަލުން ބޭނުްނ ނުކުރާެށވެ އެއްނަަމ ރަނގަޅުގޮުތގައި އެއިްނ  فقريތެރިވާށެވެ

! ބޭނުން  .) ދެންފެަހ ކަލޭެމްނ  ކައިހަދާށެވެ ! (އެމިްނވަރަީކ އޭނާެގ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައަްށ ވާަވރެވެ ކުރާެށވެ
) އެކުދިންނާ މުދާ  تصّرف(އެކުދިން ބޮޑުވެ  ކުިރކަމަްށ  حوالކުރަންޏާ ެއކުދިންނަށް އެމުދާ  حوالފުދުމަށްފަހު

! އަިދ ހިސާުބުކރައްާވ ކަލަ  ) ހެކިުކރުވާށެެވ! ހެކިންލާށެވެ . އެަބީހ  الّلهކުކަމުގަިއ (ދިންކަމަށް ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ
 ހެކިވޮޑިގަންނަާވ ކަލަުކކަމުގައި އެކަލާނގެ ފުދިވޮޑިގަންނަަވއެެވ. 

) ފިރިހެނުންނަށް (ކަނޑަެއިޅ  )7( މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާގެމީހުްނ މަރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިދާ ުމދަލުން (ތަރިކައިން

. އަދި މައިންބަފައިންނާިއ ގާްތތިމާގެ މީހުން މަރުވުމަށްަފހު ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލުްނ  عّني  ) ބައެއްެވއެވެ ވެގެންވާ
ނޑައެޅި  ) އަންހެނުންނަށް (ކަ . އެީއ ކިތަންމެ މަުދ މުދަލެއްނަމަވެްސ އަިދ  عّني (ތަރިކައިން ) ބަެއއްވެއެވެ ވެގެންވާ

ނޑައެޅި  .! ވެގެންވާ  فرضގިނަމުދަލެއްނަމަވެސް ކަ އެއްެޗއްެގ ގޮތުން އެމީސްމީހުންނަށް އެތަކެތި ދޭންވާެނއެވެ
.) تفصيل(ދެންފަހެ މިކަމާބެހޭ   ތައް މިސޫރަތުެގ ެއގާރަވަަނ އާޔަުތން ފެށިގެންވާ ދެތިން އާޔަތެްއގައިވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ްަބހާތަނަށ ( . حاضرއަިދ (މުދާ  ވެއްޖެއްޔާ       = .  ގާތްތިމާގެމީހުން
        =  ިِمْسِكنيންނަށާއި  يتيمއަދ .  ންނާއި    =  ފަހެ ަކލޭމެން އެމީހުންަންށ

! ! މިންަވރެއް ދޭެށވެ   އެއިން ރިޒުގުދޭެށވެ  = !.   އަދި ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ބުނާށެވެ    

 = .  އޯގާެވރި ރަނގަޅުބަސް    =  !   އަިދ ބިުރވެިތވާހުށިކަމެވެ  =  އެބަަޔކު ދޫުކިރ

  =  . އެމީހުންެގ ފަހަތަށް      =.  ނިކަމެތި ދަރިންކޮޅެއް   =  އެކުދިންެގ

 ! މައްޗަށް ިބރުވެތިވާ     =  الّلهފަހެ އެމީހުްނ  ! އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ   =  އަދި އެމީހުްނ

 . .  =   ބުނާހުށިކަމެވެ ސީާދ ތެދުބަސް     =  / ހަމަކަަށވަރުްނ ކާމީސްތަކުްނ

 .  ބޭނުންކުރާ މީސްތަކުން     = ންގެމުދާ.  يتيم    =  . އަނިޔާވެރިގޮތުން     = 

.  އެމީހުން ކާކަން ކަށަަވރީ    =  . ނޑުތަކަށް އެމީހުންގެ ބަ  = .  އަލިފާނެވެ      

=  . އަދި ނިކަންހުރެ އެީމހުން ނަރަކައަށް ވަންނަ ހުއްެޓވެ    = الّله  . ކަލޭމެނަށް އަމުރުކުރަްއވައެވެ  

    =  .  ކަލޭމެންގެ ަދރިންނާއިމެދު   =  . ފިރިހެންކުއްޖަކަށް        = 

 ދޭން ދެއަންހެންކުދިންގެ ބައި     = . (ގިަނ  –ފަހެ އެކަނބަލުންނަކީ އަންހެނުންތަެކއްކަމުގަިއ ވަންޏާ

  އަންހެނުންކަމުގައި)   =  ަދެއަންހެނުންނަށްުވރެގިނ    =  ފަހެ އެކަނބަލުންނަށް ހުންނަހުީރ

 . ތިންބައިކުޅަދެބައެވެ    = َميِّت  . އާ ދޫުކރި މުަދލުގެ     =  އެްނެމ ( އަދި (އެއަްނހެނުން އެއީ

 . އަންހެނެއްކަމުގަިއވަންޏާ     = .  ފަހެ އެއަންހެންީމހާއަށް މުދަުލގެ ދެބައިކުޅަެއއްބައެވެ  =  ައިދ

 . އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް      =  . އެދެމީުހންކުރެ ކޮންެމ މީހަކަށް  =  ހަބައިުކަޅ

.  އެއްބައި    = އާ ދޫކުރިތަކެތީގެ َميِّت        =  ްދަރިންވަްނާޏ  َميِّت(އެބަހީ  –އޭނާއަށ ( އާއަށް

 -އޭނާގެ ދަރިންތިބިއްޔާ         =  ާއާގެ ދަރިން ދުނިޔޭގަިއ  َميِّت -ފަހެ އޭާނއަށް ދަރިން ނެތިއްޔ

 . ނެތިއްޔާ   =  .  އޭނާެގ ބައްޕަާއއި މަންަމ އޭނާެގ ާވރުތަކުރާނެެއވެ    =  ފަެހ އޭނާެގ

.  މަންމައަށް ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ         =  ްނ  أخ -އާއަށް  َميِّتއެބަހީ  –ފަހެ އޭނާއަްށ

 .  ދިރިތިބިއްޔާ   = .   ފަހެ އޭާނގެ މަންމައަްށ ހަބައިކުޅަ ެއއްބައެވެ     އަށްފަުހ  وصّية

.) وصّيةއާކޮށްފައިާވ  َميِّت(   އަށްަފހު  =  ްوصّيةއޭނާ އެކަމަކުނ  . ނުަވަތ  =    ކޮށްފައިވާ

                                     

                                   

                                       

                                       

                                                

                 



މާނަ  ގެ النساءسورة   ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

2 4 9   

.  ދަރަންޏަށްފަހު  = (!ދަންނައެެވ) ްކަލޭމެންގެ ބަފައިނ    = .   އަދި ކަލޭމެންގެ ދަރިންނާއި
  = . . ނޭނގޭނެެއވެ   ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ       =  ްَفعَ ކަލޭމެނަށ .  َمنـْ ބޮޑީ ކާކުކަން

     = ( މިކަން މިގޮތަށްކުރާށެެވ!) فرضންވާ  حضرةގެ  الّله  އެއްގެގޮތުން

      =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ  . . ވޮޑިގެންެވއެވެ ވޮޑިގެްނވިއެވެ     =  ާحكمةދެނެވޮޑިގެންވ 
 .  ވަންތަކަލަކުކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 مسكنيންނާއި  يتيمއަދި ތަރިކަމުާދ ބަހާތަނަށް (އެމުާދ ާވރުތަނާރާ ުދރުހިސާބުެގ) ގާތްތިމާގެމީހުންނާިއ  )8(

.!  حاضرންނާއި  ވެއްޖެއްޔާ ަކލޭމެން އެއިން އެބަހީ އެމުަދލުން އެމީހުންނަށް ކޮންމެވެސް މިންަވރެއް ޭދހުށިކަމެވެ
 .  އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ޯއގާެވރި ެހޔޮބަސްބުނާށެވެ

. އަދި ބަެއއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ ިމއާޔަަތީކ   .! މިއާޔަތުގަިއ މިބަޔާންކުީރ އާޔަުތގެ އެއްމާަނއެވެ ދަންނައެވެ
. އެއާޔަތް ބާަވއިލެްއވުމުން މިއާޔަތުގެ  تفصيل حكمރިކަބެހުމުގެ ތަ  حكم َمْنُسوخއައުމުގެކުރިން އޮތްގޮތް ކަމަށެވެ

 . . އެހެންެވ އެާވހަަކ  إختالفއާއިމެދު  ُمَراد. ކޮންމެއަކަްސ އާޔަުތެގ  والّله أعلمވެގެންވާ ކަމަށެވެ ވެއެވެ
 . .  َمْنُسوخހަނދާންކޮށްލީއެވެ  ނުވެޔޭ ބުނާބަސް ގަދައެވެ

. މަރަްށ  حاضرުކރާތަނަށް  وصّيةވާމީާހ  حاضر(މަރަށް   )9( ) އަދި ބިރުވެތިވާހުިށކަމެވެ ވާމީހުްނ  حاضرވާީމހާ
ކުދިންކޮޅެއް ދޫކޮށްފާދާނަމަ އަދި އެކުދިްނ ގެއްލި ހަލާުކވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވަްނާޏ  َضِعْيفُ ދުނިޔެއަށް ނިކަމެތި 

ުކރާނަމަ އެމީހުންެގ ދަރިންނަްށ އެމުދާޮކުޅ  قصدކޮށްާފ ެއހެނިހެްނ މީހުންނަށް ދޭްނ  وصّية އޭނާގެ މުދާކޮޅު 
. ފަެހ އެމީހުްނ  . އެބަީހ ެއ  تقوىއަްށ  الّلهބަހައްޓާހުށިކަމެވެ އަްށ  الّلهއަޑުއަހަންތިިބ މީހުްނ  وصّيةެވރިވާހުިށަކމެވެ

.! ައިދ  تقوى .! ދަިރންނަށް މުދާކޮޅު ބެހެއްޓުމަްށ ވިސްނައިދޭެށވެ ވެރިވެ އޭނާއަށް ރަނގަޅުގޮްތ ވިސްނައިދޭށެވެ
 !.  އެމީހުން ސީދާ ތެދުބަްސ ބުނާހުށިކަމެވެ

ނޑުތަކަށް އެމީހުން އެއަޅަީނ  يتيمއަދި  )10( ކުދިންގެ މުދާ އަނިޔާވެރިގޮތުަގއި ކަިއހަދާމީހުން އެމީހުންގެ ބަ
. އަލިފާނެއެވެ  . އަިދ ނިކަންުހރެ އެީމހުން ނަރަަކއަށް ވަންަނހުްއޓެވެ

މުދާބެހުމުގައި ފިިރހެންދަރިއަކަްށ ެދ  َترَِكةުކރަްއވަނީ  أمرަކލޭމެނަށް  الّلهކަލޭމެންެގ ދަރިންނާމެދު  )11(
. ފަހެ ދެއަންހެންކުދިންނަށްުވރެ ގިނަ އަްނހެނުން ތިބިއްޔާ ( )  ةَعَصبَ އަންހެންދަރިންގެ ަބއިދިނުމަށެވެ ތެރިން ނެތްނަމަ

.) އަިދ  . (އެބައި ެއކަނބަލުންެގ މެދުގަިއ ބެހެވޭެނއެވެ ތަރިކައިގެެތރެއިްނ އެކަނބަލުންނަްށ ތިންބައިކުޅަ ދެބަެޔވެ
. އަދި  َعَصَبةއެއީ އެންެމ އަންހެެނއްނަމަ ( ) އޭނާއަށް މުދަުލގެ ދެބަިއކުޅައެއްބައެވެ ާއެގ  َمّيتުކރާނޭ ީމހަކު ނެިތއްޔާ

. އެއީ  َمّيتމައިންބަފައިންކުރެ ކޮންމެ މީަހކަށް  އާ އަްށ ދަރިންިތިބ  َمّيتއާ ދޫކުރި ަތރިކައިެގ ހަބައިކުޅަ އެއްަބއެވެ
. އަިދ  . ަފހެ އޭާނެގ  َمّيتކަމުގައި ވަންޏާެއވެ އާ ަދރިންނެތްނަމަ އޭާނެގ މައިން ބަަފއިން ާވރުތަުކރާނެއެވެ

. މިގޮތަްށ  أخއާއަށް  َمّيت. އަދި މަންމައަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައެވެ ންާވނަމަ އޭނާގެ މަންމައަށް ހަަބއިކުޅަ އެއްބަެއވެ
) އެދަރަނީގެ ކަންަތ  وصّيةއާ ކޮށްފައިވާ  َمّيتމިކަން ހިނގާނީ  އާއި އަިދ އޭނާގެ ދަރަނި (އޮތްނަމަ

. ކަލޭމެންެގ ބަފައިންާނ އަިދ ދަރިްނކުެރ ކަލޭމެނަްށ  فَ އަދާކުރުމަށްފަހުަގއެވެ ބޮޑީ އެތަނުން ކާކުކަމެްއ  عَ َمنـْ
) އެީއ  . (އަދި އިްސވެދިޔަފަދައިްނ މުދާބެުހން ނޑައަޅުއްވާފައިާވ  الّلهކަލޭމެނަކަށް ނޭނގޭެނއެވެ އެއްެގގޮތުްނ  فرضކަ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  . حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّله تعاىلކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ  ވަންތަ ކަލަުކކަމުގައިިވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = . ) ދެަބއިކުޅައެއްބައި ުހއްޓެވެ  އަދި ކަލޭމެން (ފިރިންނަށް      = 

. َترَِكةކަލޭމެންެގ އަނބީްނ ދޫކުިރ މުދަުލެގ / އަނބީންެގ   އިގެ        =  އެކަނބަލުންނަްށ ދަރިްނ

.  ނެތްކަމުގައިވަންޏާ      = .  ފަެހ ެއކަނބަލުންނަށް ދަރިްނ ތިބިކަމުގަިއވަންޏާ  

  =  ްކަލޭމެނަށ. ) ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބައިެވއެވެ  (ަތރިކައިން       =  އެކަނބަލުން ދޫުކިރ

.   މުދަލުގެ    = ްނ ދޭންއޮްތ އެްއޗެްއ ދިނުމަށްފަހު. وصّية    =  އެކަނަބލުން ެއ

. وصّية .ނުވަަތ ަދރަންޏަށްފަހު، އެބަީހ  =    ކުރާ  ދަރަނިދޭންއޮްތ މީަހކަްށ އެދަރަިނ ދިނުމަށްފަހު
     = . ) ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބަިއ ހުއްެޓވެ  އަދި އެކަނަބލުންނަށް (އަނބީންނަށް      = 

.     ކަލޭމެން ފިރިްނ މަުރވަމުން ދޫުކާރ މުދަލުގެ     =  ކަލޭމެނަށް ދަރިްނ.  ނުވަންޏާ  

    = .   ފަހެ ކަލޭމެނަށް ދަރިންތިބިކަުމގައިވަްނޏާ    =  ފަހެ އޭރުްނ އެކަނބަލުންނަްށ

.  އަށްބައިކުޅައެއްބައެވެ       = (   ަކލޭމެން ދޫުކިރ މުދަލުގެެތރެއިްނ (ފިރިްނެގ ތަރިކައިން  

  = َوِصيَّة . . َوِصيَّةއަކުން ކަލޭމެން  َوِصيَّةއެ  =   އަށްފަހު ނުވަަތ  =    ުކރާ

.  ދަރަންޏަށްފަހު        = .   އަދި ިފރިެހނަކުވީނަމަ  = ގެގޮތުްނ  َكالَلَـة

.   ވާރުތަކޮށްދޭކަމުަގއި  =  ަނުވަތ.  އަންހެނަކު     =  ްُأْختއެްއ ނުވަތަ  أخއޭނާޔަށ 

.    އެއްވާ   = .  އެދެކުދިންކުެރ ކޮންެމ ކުއްޖަކަށްހުއްެޓވެ  = .  ހަބައިކުޅައެއްަބއި
     = .  އަދި އެީމހުން ާވކަމުގައިވަްނޏާ     = .  ެއއަށްވުެރ ގިނަކަުމގައި  

         = .   ފަހެ އެމީހުންނަކީ ތިންަބއިކުޅައެއްަބއިގެ ބަިއވެރިންނެވެ     އަްށ  وصّية

.   ފަހު  =  وصّيةެއ . . =   އެއްުކރެވޭ   ނުވަތަ ަދރަންޏަށްފަހު   = )أهلއާގެ) َميِّت 

.  ވެރިންނަށް ދަތިުކރުމަކާއިނުަލއި      =  ( ންާވ  حضرةެގ  الّله(މިގޮތަށް ބެހުްނ މިއީ

.  އަމުރެއްެގގޮތުންނެވެ     =  ިالّلهއަދ .   އީ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކޯފާމަޑު ކަލާނގެއެވެ
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    =  ީނޑައަޅުއްވާފައިވާ  الّلهއެއ . حدّ ގެ  الّلهކަ   ތަކެވެ         =  ިއަށާއި  الّلهއަދ

. رسولއެކަލާނގެ  އާއަށް ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހާ    =  އެކަލާނގެ އެމީހަކު ސުވަުރގެތަަކްށ

. ) ވައްަދވާނެއެވެ  (ބަގީޗާތަކަށް           = .  އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުަތއްދެމޭ  

    =  ޭحالއެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބ .    =  .  އަދިެއއީ      =  ބޮޑުވެގެންާވ

.   ނަސީބެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި ކަލޭމެންގެ  )12( އަނބީން މަުރވެގެންދަމުން ދޫކުރި މުދަލުްނ ކަލޭމެން ފިރިންނަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަެއވެ

. ފަެހ ެއކަނބަލުންެގ ދަރިްނ ތިބިކަމުގަިއވަންާޏ އެކަނަބުލްނ  އެއީ އެކަނބަލުންެގ ަދރިްނ ނެތިއްޔާެއވެ

. އެއީ  ައކުން ދޭންީވ ެއއްޗެްއ  وصّيةއިވާނަަމ ެއ އެއް ކޮށްފަ وصّية ދޫކުރިމުދަލުްނ ކަލޭމެންނަްށ ހަތަރުަބއިކުޅައެއްބަެއވެ

. އަދި  . އަދި ަކލޭމެން ފިރިން ަމރުވެގެްނ  مّيتދިނުމަށްފަހުގައެވެ އާގެ ަދރަނިވާނަމަ ދަރަިނ އަާދކުރުމަށްފަހުގަެއވެ

. ެއއީ ަކލޭމެންގެ ަދރި  ްނ ދަމުން ދޫކުރި މުދަލުްނ އެކަނބަލުންނަށް އެބަހީ އަނބީންނަށް ހަތަރުބަިއކުޅައެއްބައެވެ

. ކަލޭމެންނަށް ަދރިން ތިބިކަމުގަިއވާނަަމ ކަލޭމެން ދޫކުިރ މުދަލުން އެކަނަބލުންަންށ  ނެތިއްޔާއެވެ

. ެއއީ ކަލޭމެންުކރި  . ައިދ  وصّيةއެއްވާނަަމ އެ  وصّيةއަށްބައިކުޅައެއްބައެވެ ގެ ކަންތައް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ

. އަދި  ެގގޮތުން ފިރިހެނަކު ުނވަތަ އަންހެނަުކ ވާރުަތކޮށްދޭނަަމ  كاللةދަރަންޏެއްވާނަމަ އެދަރަނި ނިންމުމަށްފަހަުގެއވެ

) އެންމެ  كاللة( (  أختއެްއ ނުވަަތ  أخއަކީ . އެހެްނ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއިްނ ކޮންެމ މީހަ )مّيتއެްއވާ ަކްށ ީމހާއެވެ

. ދެން އެއަށްުވރެ ގިނަ  ންތިބިނަމަ އެ އެންމެންގެ މެދުގައި ތިންބަިއކުޅައެއްބަިއ  أختންނާ  أخހަބައިކުޅައެއްބަެއވެ

. އެީއ ކޮށްފައިވާ  . ާވރުތަވެރިންނަށް އެއްވެްސ  وصّيةބެހެވޭނެއެވެ އާއި ދަރަނީެގ ކަންަތއް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ

. މިއީ އުނދަގުލެއް ަދއްޗެއް ުނވާނެގޮތުންނެ . އަިދ  حضرةގެ  الّلهވެ އީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهންވާ އަމުެރއެްގ ގޮުތގައެވެ

 .  ކުއްލިއަކަްށ ބަދަުލ ނުހިއްޕަާވ ކޯފާމަޑު ަކލާނގެއެވެ

:  حدّ ެގ  الّلهއެއީ  )13( . (އެަބހީ ނޑައަޅުއްވާފަިއާވ  الّلهމުާދ ބެހުާމ ބެޭހގޮތުން އަންގަވާފަިއ ެއވަނީ  َترَِكةތަކެވެ ކަ
. އެ  ނޑުތަކެވެ .) އަދި  حدّ މިންގަ އާއަްށ  رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުން ވާޖިބުވެެގންވެއެވެ

 / !) އެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތައް ދެމިދެމިއޮންނަ ބަީގޗާތަކަކަށް  –ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހާ (ދަންަނއެވެ
. އެތަންތާނގައި އެމީހުން ދެމިތިބޭ އެކަލާނގެ  –ސުވަރުގެތަަކކަށް  . އެީއ  حالއެމީހުން ަވއްދަވާނެއެވެ ގައެވެ

.  ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ިرسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهއަދ .  އާ އަށް އުރެދިއްޖެމީހާ     = 

. حدّ އަދި އެމީހަުކ އެަކލާނގެ   ތަްއ ފަހަނަޅައިގޮސް    =  ުައލިފާނަކަްށ އެކަލާނެގ އެމީަހކ

.  ވައްދަވާހުްއޓެވެ     =  އެތާ ދެމިހުންަނ (      . حالއޭނާ (ެއކަނިވެިރގޮތަކަށް

 =  ާعذابއަދި އޭނާއަށް ހުރީ ިއހާނާތްތެރިެވގެންވ .  އެވެ        =  ިކަންތަްއ  فاِحشއަދ

)ގެނަސްގަންނަ    އަްނހެނުން (އެަބހީ ޒިނޭުކރާއަންހެނުން    = ) .   مؤمنކަލޭމެންެގ އަންހެނުންުކރެ

(  އަންހެނުންކުރެ      =  !ހެކިްނ ގެންނާށެެވ ( ފަހެ އެކަނބަލުްނގެ މައްޗަށް (އެކަން ުކރިކަމުގެ

!  ހެކިކުުރވާށެވެ    = .ކަލޭމެންކުރެ ހަތަރުމީހުްނ     = .  ފަހެ އެމީހުން ހެކިދީފިއްޔާ
       = !   ފަެހ ގެތަކުަގއި ަކލޭމެން އެަކނބަލުން ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާެށވެ   

   = .   އެކަނބަލުންނަށް މަުރއަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން      =  ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށްޓަކަިއ

 ލައްވައިފުމަށްދާންދެން. الّله   = (. . (މަގެއް   އެހެންގޮތެއް    =  އަިދ

. -ކަން  فاِحشކަލޭމެންގެތެރެއިްނ އެކަން (އެބަހީ  ) ގެނަސްގަންނަ ދެމީހުން  ޒިނޭ   =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

(. ! (ުދލާ އަތުން  އެދެމީހުންނަށް އުނދަޫގކުރާށެވެ        =  ެވ އަިދ  َتوبَةފަެހ އެދެމީހުްނ

. إصالحއެދެމީހުން   ކޮށްފިއްޔާ      =  !. ދެން ކަލޭމެން އެދެމީހުންެގ ކިބައިްނއެބުރި ުފރަގަސްދޭށެވެ

    =  ްالّله تعاىلހަމަކަށަވަރުނ .   ވޮޑިގެންވެެއވެ      =  ްرمحةލައްވާ  َتوبَةގިނަގިނައިނ 

.  ލެއްވުންބޮޑުވެގެްނވާ ކަަލކު ކަމުަގއި          =  ވުންކަމުގައިވާކަްނ  توبةގައި  حضرةގެ  الّله

.  ކަށަވަރީ       =  ުއރެދުމަށް ައރަިއގަންަނ . ނުބަިއ ކަންތައްކުރާމީހުންނަށެވެ

.  މީހުންނަށެވެ  = .   ނޭނގިގެން  =  توبةދެން އެމީހުްނ .   ވާ  =  . ދާދިއަވަހަކަށް

(.  (ކުށްކުރެވުާމ ދާދިގާތުގައި    =  ް(ދަންނައެވެ!)ފަެހ އެފަދަމީުހނ       =  الّله 

. توبةއެމީހުންގެމައްޗަށް   ލަްއވައެވެ    =  الّلهއަިދ .  ވޮޑިގެން ވެއެވެ      = 
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. حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަަކލަކުކަމުަގއި     =  توبةއަިދ .  އެްއ ނުވެެއވެ     

    = .  ނުބައިކަންތައްަތއް ކުރާމީހުންނަކަށް      = حاضر .  ވެއްަޖއުމަށް ދާންދެން  

   =  . އެއިްނ މީަހކަށް ަމރު  = .  އޭނާ ދެންެނވި      =  توبةހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާމިހާުރ 

.    ވެއްޖައީމެވެ  = ) ްتوبةއަިދ މަުރވާީމހުންގެމައްޗަކަށްެވސ . ) ނުވެެއވެ  އެއް  

  =  حالއެމީހުްނ ކާފަރުްނކަމުގައިާވ .      = .  އެމީހުން      =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   އެމީހުނަށް ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ    =  ިعذابވޭންދެނިވ .  އެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهއަދި  )14( ތަްއ  حدّ އާއަށް އުރެދިއްޖެމީހާ އަިދ އެކަލާނގެ ކަ

ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެމީހާ ދަންނައެެވ! އެކަނިެވރިކޮށް  ހުްނނަގޮތަށް އެކަލާނގެ އޭނާ އަލިފާނަކަށް (ަނރަކައަްށ) 
. އެާތ ދެމިހުންނަ  . އަދި އޭާނއަށް ހުރީ އިހާނާތްތެިރވެގެންާވ  حالވައްދަވާހުްއޓެވެ .  عذابގައެވެ  އެކެވެ

/  فاحش) އަންހެނުންގެތެރެއިން ޒިނޭުކރުމުގެ  مؤمنއަދި ކަލޭމެން ( )15(  –ކަންތައް ގެނެސްގަންނަ މީހުން
! ދެންފަެހ އެމީހުން ހެކިީދ  ޒިނޭކުރާމީހުން އެކަންުކރިކަމުގެމަްއޗަށް ކަލޭމެްނގެތެރެއިން ަހތަރުހެކިން ހެކިކުުރވާށެވެ

ނޑައަޅުއްވާދެްނ އެމީހުން الّلهއެކަން ސާބިތުެވއްޖެނަމަ އެކަނބަލުްނ މަުރވަންދެން ނުވަަތ  ނަށް ެއހެންގޮތެްއ ކަ
  !އެކަނބަލުން ޭގގަިއ ބަންދުކޮށްފާ ބައިތިއްބާެށވެ 

 !ކަންތައްުކރި ދެމީހުން އަންހެްނމީހާޔާ ފިރިހެންީމހާޔާ ދެމީހުްނ ދަންނައެވެ  فاحشއަދި ކަލޭމެންުކރެން ެއ  )16(
ފައިވާނުންތެޅުމާިއ މިފަދަ ކަންތައްކަުމގަިއ  (ެއއީ ހުތުުރ ެއްއޗެިތ ކިއުމާ  !ކަލޭމެން އެީމހުނަށް އުނދަގޫކުރާެށވެ 

. އަިދ މިކަމަކީ ޒިނޭެގ  . އަިދ  حكمބާވަިއލެއްވުުމެގ ކުީރގަިއ އޮްތ  حدّ ރިވާވެގެްނވެއެވެ  حدّ އެއްކަމުަގއިވެެއވެ
ނޑައެޅުމުން މިއާޔަތުގެ  .)  حكمކަ ދެންފަެހ  –= تفسري بن كثري=އެގޮތަށް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ވެއެވެ

 !ދޫކޮށްލާށެވެ  !ކޮށްފިއްޔާ އެދެމީހުންެގ ފަރާުތން ކަލޭމެން އެނބުރިދުުރވެގަންނާށެވެ  إصالحވެ  توبةއެދެމީހުން 
.  رمحةަލއްވާ  توبةއީ ގިނަގިަނއިން  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ލެއްވުްނ ޮބޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

ކޮށްހެދީމާ ެއކަމާބެހޭގޮތުްނ އައިސްަފިއާވ  ِلواطއެިޅ އަިދ މިއާޔަތަީކ ިފރިހެނުްނ ފިރިހެނުންނާ !ދަންނައެވެ 
. ކޮންމެޔަަކސް މިއީ  تفسريއާޔަތެއްކަމުގަިއ  .  مفّسرފޮތްތަކުގައި ރިާވވެގެންެވއެވެ ންގެ ބަސް ތަފާތުވެފައިވާ ާއޔަތެކެވެ

 .  . والّله أعلم بالّصوابވީމާ އެާވހަކަ ހަނދާންކުރުން ހުއްޓެވެ

. ދެްނ ދާދިައވަހަްށ އެމީުހްނ  توبة )17( އޮންނާނެކަންކަށަވަީރ ތިމާމެންނަށް ނޭނިގގެްނ ކުށްކުާރ މީހުންނަށެވެ
. ފަެހ  توبةއެކުށާމެދު  . އަިދ  توبةއެމުީހންގެަމްއޗަށް  الّله تعاىلާވ މީހުންނަށެވެ ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّله تعاىلލަްއވައެވެ

.  حكمة  ވަންތަ ކަލާނގެކަމުަގއިވިެއވެ

ވެއްޖެްއާޔ  حاضرއެމީހުންނަށް ަމރު  އއމީހުން ތައުބާުނެވތިއްބާ  އަދި ނުބައިކަންތައްތަްއ ކުރާީމހުން )18(
. ބުނާމީހުންެގ މައްޗަށާިއ އަދި ކާފަުރކަންމަތީ މަުރވެގެންދާމީހުންެގ މަްއޗަކަްށ  توبةމިއަޅާ މިހާުރ   توبةވެއްޖައީމެވެ

. އެބައިީމހުންނަށް ވޭންދެނިިވ  . عذابއެއް ނުެވއެވެ  އެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = !   އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވެ   =  ްحاللކަލޭމެނަށ  / . ނުވެެއވެ

.   ނުވާނެއެވެ     =  ްކަލޭމެނ.  އަންހެނުން ވާރުަތކުރާކަށް   = .ްގަދަކަމުނ     = 

!. ! ބަންދު ނުުކރާެށވެ  އަދި ކަލޭމެން ެއކަނބަލުން މަނާނުުކރާށެވެ    = .  ތިޔަބައިމީހުން ގެނައުމަށްޓަަކއި
       = .   ެއކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެްނ ިދންތަކެތީގެ ބަެއއް      ެއކަނބަލުްނ

 . ގެނަސްގެންފިއްާޔ މެނުވީ    =  ާفاحشބަޔާްނވެގެްނވ .  ކަމެއް   =  އަިދ ަކލޭމެްނ

!.  އެކަނބަލުންނާމެދު ކަންތަްއ ކުަރއްވާށެވެ      = .  ރަނގަޅު ހެޮޔގޮތުގައި       =  ެފަހ

.  ކަލޭމެން އެކަނަބލުންނާމެދު ނުުރހެންޏާ           = .  ފަެހ ކަލޭމެްނ ކަމަާކ ނުރުހިދާނެެއވެ
       =  ިއެކަމެއްގައި ލައްަވއިފައިވާ  الّلهއަދ     = .  ގިނަވެގެންވާ ހެޔޮ      

. قصدއަދި ަކލޭމެން  =  ކޮށްފިްއޔާ     =.  އަނތްބަކު ބަދަލުުކރަން     =  އަނބެއްެގ

.  ބަދަލުގައި   = .  އަދި ކަލޭމެން އެއިން ބޭކަނބަލަކަށް ދީފައިވާ  = .   ބައިވަރުމުދާ
      = !ފަހެ ކަލޭމެން އެއިން އެކަިތކޮޅެއްވެސް އަތުނުލާށެެވ    =  ކަލޭމެްނ

  އެހިފާނީހެއްެޔވެ؟ / ބޭނުންުކރާނީހެްއޔެވެ؟    =  ާحالދޮުގހަދ – (.  (އަނިާޔވެރިގޮތުން       

. بيانއަދި  =  ވެގެންވާ ފާފައެްއގެގޮތުން      =  / ކަލޭމެން އެހިފާނީ ކޮްނގޮތަކުން ހެްއޔެވެ؟

  ވާނީ ކޮންގޮަތކުންހެއްެޔވެ؟ حقّ ހިފަން    (. . (ރޭކޮށްފީމެވެ  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ނިަވއިކޮށްފީމުއެވެ
        =  ެކަލޭމެންުކރ. އަދި އެކަބަލުންވަީނ  =   އެއްަބޔަކު އަނެއްަބަޔކާއި

.  ކަލޭމެންގެ ކިބައިން ލިބިގެންފައެވެ       =  ާَعْهدُ ގަދަވެގެންވ ) . ކުރުމުގެ  حاللތައް  فرجކަށަވަެރއް

.) كلمة   ފުޅު  = !ެއަދި ކަލޭމެްނ ކާވެިނ ނުކުާރށެވ       =  ަކލޭމެންގެ ބަފައިްނ

.  = ކާވެނިކުރިމީހުންނާއި  .   އަންހެނުންގެތެެރއިން    =  .އިްސވެގޮސްފައިވާތަންމެނުީވ

(.  (އިސްވެދިޔަ ކާވެނިަތއް މެނުވީ      =  ީކަމެއް  َفاِحشހަމަކަށަވަރުން ެއކަންވާނ / . ކަމުަގއެވެ

.  ހަޑިހުތުުރ ކަމެްއ ކަމުަގއެވެ  = .  އަިދ ކޯފާެވވޮޑިަގންނަވާ ކަމެްއކަމުގައެވެ      =  އަިދ

.  ނުބައިވެގެންވާ ަމގެއްކަމުަގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! އަްނހެނުން ގަދަކަމުން ާވރުތަކުރުން  )19( . އަިދ  حاللއޭ އީމާންވެއްޖެ މީހުންނޭވެ ވެގެން ނުވެެއވެ

އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެން ދީފަިއވާ ތަކެތީގެ ަބއެއް ހިނގައިދާނެތީ އެކަނަބލުން (މީހުނާ އިނަނުީދ) 

! އެކަނބަލުްނ  ! ބަންދު ނުުކރާށެވެ އް ގެނަސްގެންފިއްާޔ މެނުވީއެެވ. ކަމެ فاحشެވގެންވާ  بيانނުހިފަހައްޓާށެވެ

.) އަދި ރަނގަޅުގޮތުގަިއ އެކަނބަލުންނާިއ   ُمعاشرة(އެފަދަކަމެއް ގެނެސްގަނެިފއްޔާ ެއކަނބަލުން ހިފެހެއްޓިދާނެެއވެ

. ނުރުހުނު ނަަމވެސް ކަލޭމެްނ  ! ފަެހ ކަލޭމެން ެއކަނބަލުްނނާމެދު ނުރުހިދާނެއެވެ ! ގުޅުން ބަަހއްޓާށެވެ ކުރާށެވެ

.  أّميدއެކަުމގައި އެތަކެއްގިަނ ހެޔޮތަެކއް ލެއްުވން  الّلهއިމެދު ނުރުހޭކަމާ  ކުރެވެެއވެ

! މިާއޔަތުެގ މާނައިގައި   : މިީއ  تفسري علم ދަންނައެވެ . ފުރަތަަމގޮތަކީ ެވރިން ެދގޮަތކަށް މާނަކުަރއްވަެއވެ

. އެކަންވާގޮތަީކ ދެމަފިރިންކުެރ ފިރިެހންމީހާ މަރުވީމާ جاهلّية ދެން އެއިންނަ ުހވަފަތް އަންހެނުްނ  ޒަމާނުގެ ކަމެކެވެ

. ނުވަަތ  حقّ އެފިރިހެންމީހާެގ އެންމެގާްތ މީހެްއގެ  . އޭާނ ބޭނުންވިއްާޔ އެއަްނހެންމީހާއާިއ އިނދެއެވެ ކަމުަގއިވެއެވެ

. ދެންުހރި މުަދލެއްވެްސ  . އެގޮތަްށ މަރުވާންދެން ހިފަހައްޓަެއވެ އޭނާ އެދެންާޏ މީަހކާ އިނަ ނުީދ ހިަފހައްޓަެއވެ

: ފިރިީމހާ އަނބިމީާހއާއިއެުކ އުޅޭހިތް ނުވުމާއެުކވެސް އަނބިމީާހއަށް ދީފައިާވ ވާ . އަނެްއގޮތަކީ ރުތަކުެރއެވެ

. އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް މިާއޔަތުގެ   ترمجةކާވެނިރަން ނުވަތަ ރަނުގެ ބަެއއްދޭ ދެން ވަރިނުކޮްށ ހިފެެހއްޓުމެވެ

 .  . وابوالّله أعلم بالصّ ގައި ާވހަކަދެކެވިަފއިވެއެވެ

!) ކަލޭމެން އަތްންބަކު ަވރިކޮްށ އަިދ އޭނާގެ ބަަދލުގަިއ އެހެންީމހަކު އިނދެގެްނ   )20( (އޭ ިފރިހެނުންނޭވެ

އެއްގެ މުދަލެްއ ދީފައިވީނަމަވެސް ކަލޭެމްނ  عددކުރާ އަތްންބަކަށް ކިތަންމެިގނަ  قصدގެންނަންޏާ އެަވރިކުރާްނ 

 (. . ފާފައެކެވެ ! (އެއިްނ އެތިކޮޅެއް އަތުލުމަކީ އަނިާޔއެކެވެ ! އަތްނުލާެށވެ އެއިން އެކަތިކޮޅެއްވެސް ުނހިފާށެވެ

 ވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟  حاللއަނިޔާވެިރވެވޭ އަދި ފާފަެވރިވެޭވގޮތަކަށް ެއމުާދ ހިފުން ަކލޭެމނަށް 

. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ަކރިައްށ ހަ )21( މަކަށަވަރުން ަކލޭމެން ވަނީ އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކު ނިވަިއކޮށްފައެވެ

) . .) އަދި ކަލޭމެންގެ ިކަބއިން އެަކބަލުންވަނީ ގަދަވެގެްނވާ  ِمجَاعُ ވަދެފައެވެ .  عهدވެފައެވެ ކަށަވަރެއް ިހއްޕެވީމެވެ

. ެއ  كلمةކުުރމުގެ  َعْقد. ކާވެިނ ފުޅެވެ كلمةކުރުމުެގ  حاللތަްއ  فرج(އެއީ  ފުޅުގެމަތީން ކަލޭމެންވަީނ  كلمةފުޅެވެ

.)  عهد  ވެ ނިންމާފައެވެ

އަދި އަންހެނުންގެެތރެއިން ަކލޭމެންގެ ބަފައިން ާކވަނިކޮށްަފއިވާ މީހުންނާ (އިނެދވަރިކޮށްފަިއ ނުވަަތ  )22(

 . ! އިސްވެދިަޔ ތަން ދެން އެދިަޔއީއެވެ ) ަކލޭމެން ނުއިންނާށެވެ ބައްޕަ މަރުވެ ހުވަފަތް ވެފައިވާ ީމހުންނާއި

.  فاحشީމހުންނާ ކަލޭމެން އިނުމަކީ ހަޑިހުުތރު އެބަީހ ބައްޕައިން އިނދެފައިވާ  –ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކީ  ކަމެކެވެ

. الّلهއަދި  . އަިދ ނުބައިެވގެންވާ މަެގކެވެ  ކޯފާވެވޮޑިގަންނަާވ ކަމެކެވެ
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     =  ްާކވެނި  حرامކަލޭމެންގެ މަްއޗަށ) / . .) حرامކުރެވިއްެޖއެވެ  ކުރެވިއްެޖއެވެ  

  = .  ކަލޭމެންގެ މައިންާނއި  އަދި ކަލޭމެންގެ އަންހެންދަރިން      =  އަިދ

)  أْختُ ކަލޭމެންގެ  .ންނާއި / އަދި ަކލޭމެންގެ (ބަފައިފުށުގެ  ބޮޑުދައިތައިން   =  އަދި ކަލޭމެްނެގ

.  މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތައިންނާއި    =  ެأخއަިދ ކަލޭމެްނގ .  ންެގ އަންހެްނ ދަރިންނާއި    

. أْختُ އަިދ ކަލޭމެްނގެ  =  ްނގެ އަންހެްނ ދަރިންނާއި        =  އަިދ ަކލޭމެންނަްށ

 (  ކިރުދިން އެމައިންނާއި (ިކރުމައިން       =  އަދި ކިރުބުއިމުގެ ގޮތުން ކަލޭމެންެގ

 ންނާއި. أْختُ      = (. . (މައިދައިތައިންނާއި  އަދި ކަލޭމެންގެ އަނީބންގެ މައިންނާއި    

= .  އަދި ކަލޭމެންގެ ދޮންަދރިންނާއި       = .   އެކުދިން ކަލޭމެންެގ އުނގުތަުކގައިވާ

   = (. . (އަނބިންގެެތރެިއން  ކަލޭމެންެގ އަންހެނުންުކރެ      =  އެކަނަބލުންގެގާތަްށ

(  ކަލޭމެން ވަދެފަިއވާ (ރޭކޮށްފައިވާ     = .  އަދި ަކލޭމެން ނުވަންޏާ   = 

   އެކަނބަލުންގެ ގާތަށް ވަދެފައި (ރޭކޮށްފަިއ)   = .  ކަލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ކުށެއްނެތެވެ
        = .  އަިދ ަކލޭމެންެގ ފިރިހެންަދރިްނގެ އަނބީންނާއި       = 

 އެފިރިހެންކުދިްނ ކަލޭމެންެގ ބުރިކަށިަތކުންވާ (އަމިއްަލ ުއފަންދަރިންގެ)       =  އަިދ ކަލޭމެްނ

.   ޖަމާކުރުމާއި   =  ެأْختُ ދ (. . (އެކެއްގެ ދެއަންހެންކުދިންނާ ެއއްފަހަރާ އިނުން   ންގެ ދެމެދު

     =  ިމ) . )حكمއިސްވެގޮސްފައިވާތަން  މެނުވީ   އައުމުގެކުރިންދިޔަތަްނ މެނުވީ    = 

. الّلهހަމަކަށަވަރުން    ވޮޑިގެންެވއެވެ    =  ާލެއްވުން ބޮޑުެވގެންާވ  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

.   ކަލަކުކަމުގައި

                                   

                                      

                                   

      



މާނަ  ގެ النساءسورة   ފޮތް  ހަތަރުވަނަ 
 

2 5 7  

 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

) ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ  )23( . ަކލޭމެންގެމައިްނ  حرام(މިއަންނަނިވިމީހުން ަކލޭމެންެގ އަންހެްނ  –ކުެރވިއްޖެއެވެ

 –ކަލޭމެންެގ މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތައިްނ  –ން ކަލޭމެންގެ ބަަފއިފުށުގެ ބޮޑުދަިއތައިން  ُأْختُ ދަރީން ކަލޭމެންެގ 

ގެ އަންހެން ދަރިން ަކލޭމެންނަށް ކިރުދިން ިކރުމައިްނ  ُأْختُ ކަލޭމެންގެ  –ގެ އަންހެންދަރިން  َأخُ ކަލޭމެންގެ 

)  ُأْختُ ކިރުބުއިމުގެ ގޮތުން ަކލޭމެންގެ  ) ކަލޭމެންެގ އަނބީންގެ ަމއިން (މައިދައިތަ ން (އެްއކިރުބުިއ އަންެހންކުއްޖާ

އެކަނބަލުންާނ ޭރ  –ފައިވާ އަނބީންގެ ކަލޭމެން ގެންގުޭޅ ދޮންދަރިން ކަލޭމެން ެއކަނބަލުންނާ އިނދެ ޭރކޮށް –

 . ކަލޭމެންގެ އުފަން ފިިރހެން ދަރިންެގ  –ނުކުރާނަމަ އެކުދިންނާ އިނުމަކުން ަކލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ުކށެއްނެތެވެ

. (އެބަހީ  ُأْختُ އަދި ެއއްފަހަާރ ދެ  –އަނބިން (ދަނބިގޮއްެޔ / ދަނބިކޮިއ)  އެކަާކއި އިނދެގެްނހުެރ  ން ޖަމާކުރުން

. . މިއެވެ ައއުމުގެ ކުިރްނ  حكمމީގެތެރިެއްނ މި  –އެއަންހެންކުއްޖާެގ ދައްތަާޔ ނުވަަތ ކޮއްޮކޔާ އިނުން

. ހަމަކަށަަވރުްނ  ލެއްވުްނ  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّله تعاىلއިސްވެގޮސްފަިއވާ ކަމެްއ މެނުވީއެވެ

.  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
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          = ިެއއީ .) (އެވެَحرام  ކާވެނިވެސް  އެމީހުންގެ . (ންނާއިُحمَْصُن  އަްނހެނުންގެތެެރއިން އަދ 
  .)މީހާެއވެ ސަލާމަތްވެފައިވާ  ކިބައިން ެއހެންމީހުންގެ فرج  އޭނާގެ  ސަބަބުން  ހުރުުމގެ ފިރިއެއް        

 .)ހުއްދަެއވެ އެމީހުން.އަްނހެނުންނެވެ އެއީއަޅު . (މެނުީވއެވެ މީހުން ކުރި  ިމލްކު ކަނާތް ކަލޭމެންގެ =        = 

 .ލިުއއްިވއެވެ ކުރައްަވއިفرض  ެއގޮތަށް ކަލޭމެންގެމައްޗަށްالّله      = ިحالل  ކަލޭމެންނަށް އަދ

  .ކުރެވިގެްނވެއެވެ    = ްތިބިމީހުން ދެން ފިޔަވައި  އިސްވެދިޔަީމހުން. (ދެންހުިރހާީމހުން އޭގެަފހަށ(   

    =  ެއިނުމަށް ރަންދީގެން ކާވެނި. (އެދިގަުތމަށް ކަލޭމެން މުދަލުން  ކަލޭމެންގ(.  = 

   .حال ތެރިެވގެންވާِعّفة ) އެކަނބަލުން(    = ޭحال ނުކުރާ ޒިނ.            =  ެފަހ 

 .ެއއްޗަުކން ކޮންމެ އަދި  ކަަމކުން ކޮންމެ ައރާމުލިބިގަތް  ކަލޭމެން  =   ެކިބައިން ެއކަނބަލުންގ.   

   = ެއެކަނބަލުންގެ އެކަނބަލުންނަށް ފަހ ! .!ކާވެނި ރަންދޭށެވެ  އުޖޫަރދޭށެވެ   = އެއްގެ فرض 

   .ގޮތުން  =  ިކުށެއްނެތެވެ އެްއވެސް މައްޗަކަށް  ކަލޭމެންގެ  އަދ.       =  ްއެކަމަުކނ 

 )ކަންކަުމގައި ލުއިުކރުންފަދަ ރަން  ކާވެނި  ވެގެްނވާقبول  އަްނހެންމީހާ. (ވެއްޖެކަމަާކއިމެދުقبول  ުރހި ދެމެދުގައި  ކަލޭމެންގެ
        = ނޑައަޅާ، ކުރުމަށްފަހުفرض    .ނިމުމަށްފަހު ކަ  = ްވޮޑިގެްނ الّله  ހަމަކަށަަވރުނ

 .ވެއެވެ        = ާަވންތަކަލަކުކަމުގައިحكمة  ދެނެވޮޑިގެންވ.        = ިއަދ 

 .މުދަލުގެގޮތުން– ތަނަވަސްކަުމެގގޮތުން =  .ނުވެއްޖެމީހާ ކުޅަދާނަ ކަލޭމެންކުރެ        

    = ްއިނުމަށް އަންހެނުންނާއި مؤمن  މިިނވަނ.         = ްކަނާތްަތއް  ކަލޭމެންގެ  ދެނ 
  .)އަޅުއަންހެނުންނެވެ އެަބހީ. (މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ މިލްކުރި        = ްއަޅުއަންެހން مؤمن  ކަލޭމެނ 

 .ކުދިންގެތެރެއިން       = ިދެނެވޮޑިގެންވެެއވެالّله  ީއމާންކަން ކަލޭމެްނގެ އަދ.      

 .ތެރެއިންނެވެ އަނެއްބަޔަުކގެ އެއްބަޔަކު ކަލޭމެން =    =ެއެކަނބަލުންނާ ކަލޭމެން ފަހ !  އިންނާށެވެ   

   = ެއިޒުނަޔާެއކު ސާހިބުމީހާގެ އޭނާގެ. (އިޒުނަޔާއެކު ވެރިްނގެأهل  އެކަނބަލުންގ(       =

! ކާވެނި އެކަނބަލުންނަށް އަދި  ރަންދޭށެވެ        =ިރަނގަޅުގޮތުގައ.     =ްِعّفة  އެކަނބަލުނ

   .حال  ތެރިވެގެންވާ      =ޭحال  ކަމުގައިވާ ކަނބަލުން ނުކުރާ ޒިނ.       = 
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 )ުނގެންގުޅޭ ބޮއިފްރެންޑުން. (ނުގެންގުޅޭ ފިިރހެންކުދިން ސިއްރުެވރި      =ެއެކަނަބލުން  ދެންފަހ 

 )އެއަށްފަހު. (ކާވެނިކޮށްފިއްޔާ ނުވަތަ/  އިސްލާމްވެއްޖެްއޔާ          =ެفاحش  އެކަނބަލުން ދެންފަހ

 .ޒިނޭކޮށްފިއްޔާ. ގެނެސްގެންފިއްޔާ ކަމެއް     = ެުހއްޓެވެ އެކަނބަލުންގެމައްޗަށް ފަހ.      

       = ްެދބައިކުޅައެއްބައި ުހރިވަުރގެ ކުދިންނަށް) ބިކުުރވެރި( މިނިވަނ .    =  ގެެތރެއިންعقوبة  /
 .ގެތެރެއިންحّد   = ީހުއްދަވީ އިނުމަށް އަޅުއަންހެންކުދިންނާ އެބަހީ ( އެއ(          =

 .މީާހގެމައްޗަށެވެ ބިރުވެތިވާ ޒިނޭކުެރވިދާނެކަމަށް ކަލޭމެންކުރެ   = ިކެތްތެރިވެތިބުން  ކަލޭމެން އަދ .
 .ހެޔޮވެގެންެވއެވެ ކަލޭމެނަށް=     )ނުއިނދެތިބުން  އަޅުއަންހެނުންނާ(       =  ިالّله  އަދ
  .ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުންرمحة  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ރައްކާތެިރކުރެވިަފިއވާ  ަތއްفرج  އެމީހުންގެ ސަބަބުން ތިބުމުގެ ިފރިން އެމީހުންގެ އަންހެނުންގެެތރެއިން އަދި )24(

 ައދި . މީހުންެނވެ ިފރިންތިބި އެމީހުންނަށް އެއީ . ވެގެްނވެއެވެحرام  އިނުންވެސް އެމީހުންނާ އެބަހީ . އަންހެނުންނާއެވެ
الّله  އެފަދައިން  ަފހެ. ހުއްަދއެވެ ލިބިގަތުން  އަރާމު  ކިަބއިން އެީމހުންގެ. މެނުވީެއވެ އަޅުއަްނހެނުން ަކލޭމެންގެ އެކަމަކު

 މީުހން  މިބަޔާންވެދިޔަ އެަބހީ ފިޔަވައި އެމީހުން އަދި. ިލއުއްވާފަިއވެއެވެ. ކުަރއްވާފައިެވއެވެفرض  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް
حالل  ފިރިހެނުންނަށް  ކަލޭމެން  އެދިގަތުން  އެމީހުންނަށް  އަދާކޮށް  ރަން ާކވެނި އެމީހުންނަށް މީސްމީހުން ދެންތިބި  ފިޔަވައި

 ިފރިހެުނން  ކަލޭމެން ދެން. ގައެވެحال  ނުކުރާމީުހންކަމުގައިވާ ޒިނޭ ތެިރވެِعّفة  އެކަނބަލުން އެއީ . ވެގެންވެެއވެ
 އެއްގެގޮުތން فرض  އުޫޖރަ ލުންގެއެކަނބަ ެއކަނބަލުންނަށް ކުރަންޏާَلّذة حاصل  ައރާމުލިބިލިިބގަނެ ކިބައިން އެކަނބަލުންގެ

ނޑައެޅިފައިއޮވެ  ! (ރަންކަ ! ކާވެިނރަްނ ދޭށެވެ  ކާވެިނރަން  އަދި .) ވީއެވެفرض  ރަންއަދާުކރުން ވެއްޖެއްޔާمجاع  އަދާކުރާށެވެ
ނޑައެޅުމަށްފަހު . ކުށެއްނެތެވެ  މައްޗަށް ކަލޭމެންގެ  އެނިންމާގޮތަކަށް ރުހެވުނުކަަމކަށް ެދަފރާތް ވާހަކަެދކެވި ދެފަރާތުން ކަ

 އީ الّله تعاىل  ހަމަކަަށވަރުން.) ކަމެެކވެ ުހއްދަ ެއއީ ުރހެންޏާ އެއްބަްސވެ ދެފަރާތް  ކުރުމުަގއި އުނިއިތުރު  ާކވެނިރަން އެބަހީ(
 . ިވއެވެ ކަލަކުކަުމގައި ވަންތަحكمة  ދެނެވޮޑިގެންވާ

 އަތްމަތި ، ނެތްމީހާ ތަނަވަސްކަމެއް އިންނާނެ އަންހެނުންނާ މިނިވަން ފިރިހެނުންގެތެެރއިން ކަލޭމެން އަދި )25(
 ެއއްބަަޔކު  ަކލޭމެން. ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެالّله  އީމާންކަން ކަލޭމެންގެ  !އިންނާށެވެ އަޅުއަންހެންކުއްަޖކާمؤمن  ދެން، ދަތިމީހާ
. ކިބައިން . އެންމެންނަކީވެްސ އާދަމުެގ ދަރިންެނވެ  ހޯދައިެގން  އިޒުނަ ސާހިބުީމހާގެ އެކަނބަލުްނގެ އަދި އަނެއްބަެއކެވެ

! އަިދ ރަނގަޅު ހެޮޔގޮތުގަިއ އެކަނބަލުންނަށް ކާވެިނ ރަްނ ދޭށެވެ!  ިޒނޭ  އެކަނބަލުން އެއީ އެކަނބަލުންނާ އިންނާެށވެ
 ނިަވން މި ެވރިِبُكُر  ޒިނޭކޮށްފިއްޔާ  ކުރުމަށްފަހު  ކާވެނި  އެކަނބަުލން ދެންފަހެ. ވަންާޏއެވެ ތެރިންކަުމގައި ِعّفة  އަދި ނުކުރާ

ނޑައެޅިގެންވާ އަންހެނުންނަށް  . ުހއްޓެވެ އެަކނބަލުންގެމައްޗަށް ދެަބއިކުޅައެއްބައި އަދަބުގެ ކަ

 ބިރުވެިތވާ  ޒިނޭކުރެވިދާނެކަމަށް  ފިރިހެނުންކުރެ  ަކލޭމެން ހުއްދަވެގެްނވަނީ އިނުން އަޅުއަންހެންކުދިންނާ  އެގޮތަށް
الّله  އަދި . ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ ަކލޭމެންނަށް ތިބުން ކެތްެތރިވެގެން ) ނުއިނދެ އަޅުއަންހެނުންނާ ( އަދި . މައްޗަށެވެ ފިރިހެނުންގެ 

 .ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުންرمحة  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އީ
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   ަތުރަޖމާ     

      =ިއެދިވޮޑިގަންނަވަނީالّله  އަދ.       =ްحالل  އާއިحرام . (ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަެށވެ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށ

 .)ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ   =  ިެދއްވުމަށެވެ މަގުދައްކައި ކަޭލމެނަށް އެަކލާނގެ އަދ.    

  = ެްނގެމަގުمؤمن  ކުީރގެ ކަލޭމެންގެ ( މީސްތަކުންގެމަގު ުކރީގެ  ަކލޭމެންގ(     = ިަކލޭމެްނގެ  އަދ 

 .ލެއްވުމަެށވެتوبة  އެަކލާނގެ  މައްޗަށް      =ިވަންތަކަލާނެގއެވެِحْكَمة  ދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ الّله  އަދ. 
     =ިއެދިވޮޑިގަންަނވަނީالّله  އަދ.         = ެލެއްވުމަެށވެتوبة  އެަކލާނގެ  މައްޗަށް  ކަލޭމެންގ. 

         = ިއެދެނީ) ވާމީހުންتـََبَع  އަށްَهوى نفس ( ާވމީހުންتبع  އެދުންތަާކއި އަދ.    

  .ލެނބުމަށެވެ އަށް) َهوى نفس އެމީހުންގޮތަށް. (ލެނބުމަށެވެ ކަލޭމެން =    =  ާބޮޑުވެގެންވ 

 .ލެނބުމަކުން    =  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީالّله.    = ެލުއިކޮށްދިނުމަށެވެ ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގ. 
      =ިހެއްެދވިފައިވެެއވެ އިންސާނާ  އަދ.       =ްިނކަމެތިކޮށ .       =  ޭއ 

. އީމާންވެއްޖެ   !މީހުންނޭވެ  = ްނުކާށެވެ  ކަލޭމެނ.!     =ެަކލޭމެްނގެ  މުދާ ކަލޭމެންގ 

 .މެދުގައި     ގޮތުަގއި=  بَاِطُل.        =ްވަްނޏާމެނުވީ ިވޔާފާރީެގގޮތުނ.     

= ިުރހިގެން) ދެފަރާތް( ކަލޭމެންގެމެދުަގއ.       =ިނުމަރާެށވެ ތައްنفس  ަކލޭމެން ަކލޭމެން އަދ.!   

  = ްالّله تعاىل ހަމަކަށަަވރުނ.          = ުވަންތަ  َرِحْيُم  އޯާގވަންތަ ކަލޭމެންނާއިމެދ 

 . ކަލަކުކަމުގަިއވިއެވެ    =  ިމަަރއިފިމީހާ އެއް  نفس އެަބހީ(އެކަންކޮށްފިީމހާ އަދ(       =

  .އަނިޔާެވރިކަމުގެގޮތުން ތެރިކަމާ َعَداوة    = ެަނރަކަައށް  އެީމހަކު ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނިކަންުހރެ ފަހ 

 .ވައްދާހުށީެމވެ) އަލިފާނަށް(   = ިއެަކންވިއެވެ އަދ.         =ދާދި  އަށް الّله 

 .ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި     =  ާކަލޭމެންދުރުެވގަންނަންޏ.          = ްަކލޭމެނަށް  އެކަންކަމުނ 

 .ހުށީމެވެ ުފއްސަވާ  ކިބައިން ަކލޭމެންގެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ =    .ބޮޑެތިފާފައިން ފާފައިގެ  ނަހީވެވިފައިވާ 
    = ެކުދިފާފަތައް ކަލޭމެންގ.     =ިަވއްދާހުށީމެވެ ކަލޭމެން  ިތމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ .  

     =ެސުވަރުގެއަށް( – ތަނަކަށް  މާތްެވގެންވާ ވަދެވޭނ(.  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ކޮށްދެއްވައި  بيان  ކަލޭމެންނަށް ންގެމަގުތައް مؤمن ބޭަކލުންނާއިَنىب އިްސވެދިޔަ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ الّله تعاىل )26(

 ވަންތަ  ِحْكَمةދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ الّله އަދި. ެލއްވުމަށެވެ توبة އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އަދި. ދައްކަވައިދެްއވާށެވެ
 . ކަލާނގެއެވެ 

 تبع ތަކާއި  َشْهَوة އެދުންތަކާއި ގެ َهوى نفس އަދި. ލެއްވުމަށެވެ توبة ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ الّله އަދި )27(
 އެެދނީ ) ީމހުން އެބާވަތުގެމީހުންފަދަ ދެންވެސް މީހުްނނާއި ޒިނޭުކރާ އިންނާއި نصارى ންާނއި يهودى( ވާމީހުން

 އެމީހުންފަދައިން  ވަދެ އެޔަށް . (ލެނބުމަށެވެ ލެނބުމަކުން ބޮޑުވެގެންވާ  ފަރާތަށް  އެނުބައިގެ  ަކލޭމެންވެސް ) އެމީހުންގޮތަށް(
 .) ތެޔޮހަނުވުމަށެވެ

 ކަންތައް  ދެއްވުންފަދަ ހުއްދަ އިނުމުގެ އަންހެންކުދިންާނއިއަޅު مؤمن( އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ تعاىلالّله  )28(
 މީހަުކގެ  ضعيف ބަލިކަށި ހެއްދެވިފަިއވަނީ އިންސާނާ އަދި. ލުިއކޮށްދެއްވުމަށެވެ ކަލޭމެންނަށް) މެދުވެރިކުަރއްވައި

 .) ކުޑަވުންަފދައިންނެވެ ހިފެެހއްޓުން ަގއިގޯޅިވުމުގައި  އަންހެނުންނާ. (ގޮތުގައެވެ

 !ނުކުރާށެވެ  ބޭނުން !ނުކާށެވެ ގޮތުގައި بَاِطل ދެމެދު ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެންގެމުދާ !މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ )29(

 ައދި  !ުނހަދާށެވެ ބޭނުންކޮށް އަނެކަކު  މުދައު  އެކަުކގެ ގައިމެުނވީ حال ުރހެވިގެްނވާ ދެމެދު ދެފަރާތުގެ  ވިޔަފާރީެގގޮތުގައި 

 ަބއެއްކަމުަގއި  ެއއްދީނެއްގެ ންނަކީمسلم( !ނުމަރާށެވެ އަެނއްބަަޔކު އެއްބަަޔކު !ނުމަރާށެވެ ތައް  نفس ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެން
ނޑުއެއްބަފާ އެންމެންނީ ވެފައި والّله . ުކރެއްީވއެވެ وحى ނުަމރާށޭ ތައް نفس ކަލޭމެންގެ  ކަލޭެމން ވާތީ  ބަަޔކުކަމުގައި  އެއްބަ
 .ކަަލކުކަމުގަެއވެ ޯއގާވަންތަ ނުހަނު ަކލޭމެންނަށް ވޮޑިގެންވަނީ الّله تعاىل ހަމަކަށަަވރުން) أعلم

 އެއް  نفس އެއްނެތި حقّ  ެއއްވެސް އެބަހީ( ކޮށްފިމީހާ ެއކަން އަިނޔާވެިރކަމުގެގޮތުން ތެރިކަމާއި عداوة އަދި )30(

 ައދި . ަވއްދާހުށީމެވެ އަލިފާނަކަށް) ބޮޑުވެގެންވާ( އެމީހަކު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނިކަންުހރެ ފަހެ) !ދަންނައެވެ( މަރައިފިމީހާ
 .ކަުމގައިވިެއވެ ދާދިފަޭސހަކަމެއް އަށް الّله އެކަމަކީ

 އެހެނިހެން  ކަލޭމެންގެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދުުރވެގެންފިްއޔާ ަކލޭމެން ފާފަތަކާއި  ބޮޑެތި ނަހީެވވުނު ކަލޭމެނަށް )31(
 . ވައްަދވާހުށީމެވެ ަކލޭމެން) ސުވަުރގެއަށް( ތަަނކަށް މާތްވެގެްނވާ އަދި. ފުއްަސވާހުށީމެވެ ކަލޭމެނަށް ފާފަތައް ކުދި

 ކަމަކީ  ކޮންެމ ނިމިފައިވާ  ވާހަަކއިން ުހރިކަމުގެ عذاب ގަދަވެގެްނވާ ނުވަތަ  ކޯފާއަކުން  ގެ  الّله !ދަންނައެވެ *
 علم ބަދަލުވެދާނެކަމަށް ފާފަައކަށް ބޮޑު ދެމިހުރެއްޖެއްޔާ ކުދިފާފައިގެމަތީ އަދި . ނޭނެގއެވެ އެއް عدد އޭގެ. ބޮޑުފާފައެކެވެ

 والّله أعلم. ވިދާޅުވެެއވެ ވެރިން
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   ަތުރަޖމާ    

    = !. ! ދަހިވެތިނުވާެށވެ  އަިދ ަކލޭމެން ނޭދޭެށވެ         = މާތްުކރަްއާވ  ّهللا އެކަންކަމުްނ

.  މަތިވެރިކުަރއްވާފައިވާ ކަންކަމަށް       =.  ކަލޭމެންކުރެ އެއްބައެްއގެމައްޗަށް އަެނއްބަޔަކު
     = ނަސީެބއް ނުވަަތ . . ِحّصةިފރިހެނުންނަްށ ބައެްއ ެވއެވެ  ެއއްވެެއވެ     = 

. ُعقُوبَةއާިއ  ثوابގެ ( عملއެމީހުންކުރި  ) ެއމީހުން ހޯދައިގަތް އެއްޗެްއގެ  ގެ ގޮތުން      =

 . . ނަސީބެއްވެއެވެ . ِحّصةއަދި އަންހެނުންނަށް ބައެއްވެެއވެ  ެއއްވެއެވެ    =  ިعملއެކަނބަލުން ކުރ 

. ُعقُوبَةާއއި  ثوابގެ ( ) އެީމހުންހޯދައިގަްތ ެއއްޗެއްގެ  ގެ ގޮތުން    =  ްެގ  ّهللا އަދި ަކލޭމެނ

  ގައި އެދޭށެެވ! حضرة  =  ެفضلވަންތަކަމަށް (އެ  فضلއެކަލާނގ (  ވަންތަކަމުން ދެއްަވއިތޯ
      = ްّهللا ހަމަކަށަވަރުނ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ         = ހުރިާހއެއްޗެްއ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި     =ެމީހަކަށް ކޮންމެ އަދި ކޮންމެ ީމހަކަށް (ކަލޭމެންުކރ(     = 

 .ލެްއވީމެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ވާރުތަެވރިންތަކެއް       = ްމުދަލުަގއި ާވރުތަ ދޫކުރި  މައިންބަފައިނ. 
   = ިމީހުންނާއި ގާތްތިާމގެ އަދ.       = ިعقد ުހވައިތައް  ަކލޭމެން އަދ 

 )!ދަންނަެއވެ( ކޮށްފައިވާމީހުން   = ެބައިދޭެށވެ އެީމހުންގެ އެމީހުންނަށް ަކލޭެމން ފަހ.!      

 .)ވޮޑިގެންެވއެވެ. (ވޮޑިގެްނވިއެވެ الّله تعاىل ހަމަކަށަަވރުން=          = ްކޮންމެކަެމއްގެމައްަޗށ 

 .ކަަލކުކަމުގައި ހެކިވެވޮޑިގެންވާ    = ީފިރިހެނުންނަކ  ސީދާުކރުންމަތީ . / ތިބޭމީހުންނެވެ ވެ قائم 

. ދެމިތިބޭމީހުންނެވެ       = ްކަންތަކުމަތީގައި ައންހެނުންގެ/  އަންހެނުންގެމައްޗަށ .       = الّله 

 .ކަންަތއްތަކުގެސަބަބުން މާތްކުރެއްވި      = ުއަނެއްބަަޔކުގެމައްޗަށް ެއއްބަޔަކ.       = ިއަދ 

 .މުދަލުން އެމީހުްނގެ =   .ސަބަބުންނާއި  ހޭދަކުރުމުގެ އެމީހުން          = ެމާތް  صاحل ފަހ 

 .މީހުންނެވެ ކިޔަމަންތެރި  އަންހެނުންނަކީ     = ިފރިީމހާ . (އަންހެނުންނެވެ ރައްކާެތރިވެގަންނަ އަށް  غيب 

.) حقّ  ިފރިމީހާގެ އަށާއި نفس ތިމާގެ ނެތްވަގުތު  ަތކަށްރައްކާެތރިެވަގންނަމީހާއެވެ      = ްަރއްކާތެރިުކރުމަށ 

. ّهللا   އެންގެިވ ކަންކަމުން   = ިއަންހެނުން ބިުރވެތިވާ  ކަލޭމެން ެއކަނބަލުްނނާމެދު އަދ.   = 

 .ނުކިޔަމަންތެރިކަމާމެދު އެކަނބަލުންގެ    = ެދޭށެވެ نصيحة އާއި  وعظ ެއކަނބަލުންނަށް ފަހ!    
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 !.ދުރުވެގަންނާށެވެ އެކަބަލުންނާއި  އަދިކަލޭމެން =       =ާރޭނުުކރާށެވެ ެއކަނބަލުންެގ ގާތު . (ތަންމަތީގައި ނިދ!( 

  = ިޖަހާެށވެ އެކަނބަލުންަގއި ަކލޭމެން އަދ.!       =  ެަކލޭމެނަށް  އެކަނަބލުން ދެންފަހ 

  .ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެްއޔާ     = ެނޭދޭށެވެ މައްޗަށް ެއަކނބަލުންގެ ކަލޭމެން ފަހ.!   = ްއެހެންމަެގއ .

  .)އެހެންގޮތެއް އަދަބުދޭނެ(    =  ްވޮޑިގެންވިއެވެ الّله ހަމަކަށަވަރުނ.      = ުނުހަނ 

  .ަކލަކުކަމުަގއި ހައިބަބޮޑުެވގެންވާ މަތިވެރިވެގެްނވާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 !ނޭދޭށެވެ ކަލޭމެން ވަންތަކަމަށް فضل ދެއްާވފައިވާ الّله އަެނއްބަޔަކަށް އެއްބަެއއްގެމައްޗަށް ކަލޭމެންގެ އަދި )32(

 ގެގޮތުން  عذاب އާއި  ثواب. (ބަެއއްވެެއވެ އެއްަޗކުން ހޯދަިއަގތް އެމީހުން  ފިރިހެނުންނަށް  !އެދުންެވރިނުވާށެވެ އެކަމަށް
 އާއި  ثواب( –. ބައެްއވެއެވެ ެއއްޗަކުން ހޯދައިގަތް ެއމީހުން އަންހެނުންނަށްވެސް އަދި.) އެމީހުންނަްށވެއެވެ ބައި އެމީހުންގެ

 ގެ  الّله އަދި .) ނާންަގވައެވެ ެއހެން –. ނޭނގެެއވެ އެއްަވރުާވނެކަމެއްކޮންމެހެން  ބައި  މިދެމީހުންގެ  އަދި . ގެގޮތުންނެވެ عذاب
! ހަ َحْضَرةُ އެަކލާނގެ  ކަލޭމެން ދެއްވައިތޯ ވަންތަކަމުން فضل  ހުިރހާކަެމއް  އީ الّله މަކަަށވަރުންގައި އެދޭެށވެ

 . ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ
އަދި ކަލޭމެންގެ މައިން ބަަފއިންނާ ގާތްތިމާގެ މީހުން ދޫުކިރ ތަރިކަ މުދަލަށް އެކޮންމެ މުދަލަކަށްވެްސ  )33(

! އަދި ަކލޭމެްނ ވާރުތަެވރިންތަކެއް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ  . އެމީުހންނަށް އެމީހުންގެ ަޙއްޤު ދޭށެވެ ލެއްވީމެވެ
! އެއީ ވާރުަތވެރިްނ ނޫްނ  ހުވައިތަްއ ޢަޤުދު ކޮށްަފއިާވ މީހުންނަށްވެްސ އެމީހުންނަްށ އެއްބަްސވީވަެރއް ދޭެށވެ

ުކރާ ޢަޤުދެކެެވ. މީހުންނަށްވެސް ދެފަރާތް އެއްބަސްެވގެން ާވރުތަމުދަލުން ދޭގޮތަށް ދެފަރާތުން ުހވަިއ ކޮށް 
.  تـََعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުްނ   ހުިރހާ ކަެމއްގެ ަމއްޗަށް ހެކިެވ ވޮޑިެގންވާ ކަަލކު ކަމުަގއި ިވއެވެ

  . . އަިދ ިއސްލާމް ދީނުގެ ުކރީކޮޅުގައިެވސް އޮތް ގޮތެވެ : މިކަމަކީ ޖާހިިލއްޔަ ޒަމާނުގައި އޮތް ކަމެކެވެ ނޯޓް
. މިާހރު އޮީތ މިހާުރ މުާދ ބަާހ بـَْعٍض...... َوأُلُو اَألْرَحاِم بـَْعُضُهم أوىل بِ ދެން  މިާއޔަތުން އެކަންުއވިގެން ިދޔަީއ އެވެ

.  ގޮތަށެވެ
.) ީމހުންނެވެ ތިބެންވާނެ. (ވެތިބޭމީހުންނެވެ قائم ސީދާކުރުންމަތީ އަދަުބވެރިުކރުވާ  އަްނހެނުން ފިރިހެނުންނަކީ )34(

 އަްނހެނުންގެ  އެަބހީ( ސަބަބުންނާއި ވަންތަކަމުގެ فضل ދެއްވާަފިއވާ الّله އަނެއްބަޔަކަށް ެއއްބައެްއގެމައްޗަށް އެމީހުްނގެ އެއީ
) އެކަނަބލުންނަށް( މުދަލުން އެމީހުންގެ އެފިރިހެނުން ައދި) ސަބަބުންނާއި މާތްކަމުގެ ފިރިހެނުންނަށްދެއްވާފަިއވާ މައްޗަށް
 ގައި  َغْيبُ  ފިރިންގެ އަދި( ކިޔަމަންތެރި ައންހެނުންނަކީ މާތް صاحل ފަހެ. ސަބަބުންނެވެ ުކރުމުގެ ހޭދަކުރާ އެމީހުން

. އަންހެނުންނެވެ ރައްކާތެިރވެގަންނަ) ތަކަށް حقّ  އޭނާގެމުދަލާއި ފިރިީމހާގެ އަށާއި نفس ތިމާގެ) ގައި حاضر އެމީހުންނެތް
. އަދި  ّهللا  ަރއްކާތެިރވުމަށް އެކަނަބލުން އެއީ  އެކަނބަލުންނާއިެމދު  އަންގަާވ އަމާނާތްތެިރކުރުވާފައިާވ ކަންކަމުަގއެވެ
 އެކަނަބލުންނަށް  ފުރަތަމަ ކަލޭމެން !ދަންނައެވެ ައނބީން ބިރުވެިތވާ ަކލޭމެން ުނކިޔަމަންތެރިކަމަށް އެކަނބަލުންގެ އަދި
 އަދި ) (!ނުނިދާށެވެ އެއްތާ( !ދުރުވެގެންނާށެވެ ންތަނު ނިދާ އެކަނަބލުންނާ) ނުވިނަމަ އެވަރުން( !ދޭށެވެ نصيحة އާއި وعظ

 ކަލޭމެންަނށް  އެކަނބުަލން  ދެންފަހެ .) ނުވާގޮތަށެވެ زخم( !ަޖހާށެވެ ގައި ެއކަނބަލުން ަކލޭމެން) ނުވިނަމަ އެވަރުން 
 އަދަބު  ދެން އެަބހީ( !ނޭދޭށެވެ ަކލޭމެން އެހެންގޮތަކަށް  އަދަބުދޭނެ އެކަނަބލުންނަށް ދެން ކިޔަމަްނވެއްޖެއްޔާ ) އެގޮތުން(

. ހައިބަބޮޑު މަތިވެިރވެވޮޑިގެންވާ  ުނހަނު އީتعاىل الّله ހަމަކަށަވަރުން) !ނުދޭށެވެ  ކަލަކުކަުމގައިވޮޑިގެްނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ިބިރުވެިތވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެން އަދ.      =ެއެަބހީ ( ދެކޮޅުވެރިކަމާމެދު އަރަިއރުމާ އެދެމީހުންގ 

 )ދެމަފިރިންގެ       = ެފޮނުވާށެވެ ކުރާނެމީހަކު حكم ކަލޭމެން ފަހ!      =ެއެަބހީ ( އޭނާގ 

 .ތިމާގެމީހުންުކރެ/  ވެރިންުކރެ أهل) ފިރިމީހާގެ       = ިحكم ެވރިންކުރެ أهل އެއަންމީހާގެ  އަދ 

 . ކުރާނެމީހަކާއި        = ްކުަރން  إصالح ން َحَكمُ  ދެ އެބަހީ( އެދެންޏާ ކުރަން إصالح އެދެމީހުނ 

 .އެދެންޏާ         = ުދެއްވައިފާނެއެވެ الّله توفيق އެދެީމހުންގެދެމެދ.       =ްالّله ހަމަކަށަަވރުނ 

 . .ވޮޑިގެންވެއެވެ       =ާަކލަކުކަމުަގއި ކުރައްވާ خرب އަދި ދެނެވޮޑިގެންވ.      =  ިއަދ 

    )!ިކޔަމަންވާށެވެ ބޯލަނބައި  އެަކލާނގެއަށް ( !އަޅުކަންުކރާށެވެ އަށް الّله ކަލޭމެން   = ިަކލޭމެން  އަދ 

 !ނުކުރާށެވެ شريك ެއކަލާނެގއާއި އެކައްޗަާކވެސް         = ިތެިރވާށެވެ إحسان މައިންބަފައިންނަށް އަދ! 

  )!ހިތާށެވެ ހެޔޮކޮށް(    = ިމީހުންނަށާއި ގާތްތިމާގެ އަދ.            =ިންނަށާއި  يتيم އަދ 

 )!ހިތާެށވެ ހެޔޮކޮށް ( ންނަށްވެސް  مسكني          =ިައވައްޓެރިންނަާށއި ވެރި  ގާތްކަމުގެ  އަދ .

 )ގާތް ނަސަބުގެގޮތުން(      = ިީބރައްޓެހިންާނއި ނުވަތަ/  އަަވްއޓެރިންނަށާއި ދުރުގެ  އަދ.    

    = ިއެކުވެިރޔާއަށާއި ދަތުރުގެ އަދ.     = ިދަތުރުވެރިންނަށާއި  އަދ.       =ިއަދ 

 )އަޅުންނަށާއި އެބަހީ ( މީހުންނަށާއި  މިްލކުރި  ކަނާތްަތއް ކަލޭމެންގެ      = ްالّله تعاىل ހަމަކަށަަވރުނ 

  .ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ     = ިވެއްޖެމީހަކަށް ބޮޑާކަމުގައ.     =ިَفْخرُ  އެމީހަކު އަދ 

   .ވެރިވާ    =ްވާމީހުންخبَِْيُل  އެ އެމީހުނ.      = ިކުރާأمر  މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން އަދ .

      =  ވުމަށްخبَِْيُل.     =  ިވަންހަނާުކރާ އެމީހުން  އަދ.       = އެމީހުންަނށް الّله 

  .ދެއްވިތަކެތި    = ެވަްނތަކަމުގެތެރެއިންفضل  އެކަލާނގ.          =  ިއަދ 

  .ަތއްޔާުރކުރެްއވީމެވެ ކާފަރުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ      = ިއެއްعذاب  އިހާނާތްތެރ.  

 = ިހޭދަކުރާމީހުން އަދ.  = ެމުދާތައް އެމީހުންގ.       =ްދައްކަން މީސްތަކުންނަށ.  

    =ިއީމާންނުވާ އަށްالّله  އެމީހުން އަދ.        = ިދުވަހަށްވިަޔސް آخرة  އެމީހުން އަދ 
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   )އީމާންނުވާ(     = ިާއވެއްޖެމީހާ شيطان  އަދ.    = ެއެުކވެރިާޔކަމުގައި އެމީހެްއގ.    

    = ެނުބަިއވެގެންވެެއވެ އޭނާ އެުކވެިރއެއްެގގޮތުން ފަހ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ަކލޭމެން  ދެކޮޅުެވރިކަމާމެދު އަރަިއރުމާ ދެމަފިރިްނެގދެމެދު: އެަބހީ ދެމެދު އެދެމީހުންގެ ) !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ( )35(

 ުކރާނެމީހަާކއި حكم  ެވރިންކުރެأهل  އަންހެންމީހާގެ ކުރާނެމީަހކާއިحكم  ވެރިންުކރެأهل  ފިރިހެންމީާހގެ ބިރުވެތިވެއްޖެްއޔާ
!( އެދެމީހުން ގޮތެއްނިންމާށެވެ!) ދެމީހުން  ކުރަންإصالح  ދެމެދު ދެމަފިރިން) ންَحاِكم  އެދެ( އެދެީމުހން ފޮނުވާށެވެ
. ވާްނވާނެއެވެ ދެމީހުންކަމުަގއި ވެރި عدل  ދެމީހުންނަކީ. (ދެއްަވއިފާނެއެވެتوفيق  އެކަުމގެ އެދެީމހުންނަށްالّله تعاىل  އެދެންޏާ

 ނުަވތަ  އެގޮތް  ފެންނަންޏާ  ދޭން نصيحة  ދެމީހުންނަށް. ކުެރވޭނެއެވެحكم  ގޮތެއްގެމަތިން  އެއްަބސްވާ  އެދެމީހުން  އަދި
. އެދެމީހުންނަށް އެގޮތްވެސް ފެންނަންޏާ ދުރުކުރަން ދެމީހުން  މޮޅަށް ތައްخرب  އީالّله تعاىل  ހަމަކަށަވަރުން) ިނންމޭނެއެވެ

 . ކަލަުކކަމުގައިެވއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

 ައދި ) !ކިޔަމަންވާެށވެ ބޯލަނބައި  ެއކަލާނގެއަށް ( !އަޅުކަންކުރާެށވެ އަށް الّله  ކަލޭމެން) !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ( )36(

 !ތެިރވާށެވެإحسان  މައިންބަފައިންނަށް އަދި !ނުކުރާށެވެ ބައިެވރި !ނުކުރާށެވެشريك  އެަކލާނގެާއއި ހަމައެކައްޗަާކވެސް

 ައދި  އަވައްޓެރިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ ންނަށާއިمسكني  ންނަށާއިيتيم  - މީހުންނަށާއި ގާތްތިމާގެ އަދި !ހިތާށެވެ ހެޔޮކޮށް
) އަދި ދަުތރުެގ އެުކވެރިންނަށާިއ ދަތުރުެވރިންނަާށިއ  ނުވަތަ( އަަވއްޓެރިންނަށާއި  ގާތްތިމާގެނޫން ީބރައްޓެހިންނަށާއި

! إحسانއަދި އަޅުންނަށާިއ މިއެންމެންނަށްވެސް ކަލޭމެން  فخر  ބޮޑާވެ އެމީހަކު  ހަމަކަަށވަރުން ތެިރވެ ެހޔޮކޮށްހިތާށެވެ
  .ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެالّله  ީމހަކަށް ވެރިވާ

 ވުމަށް خبَِْيُل  އަދި. ދަހިވެތިވާމީހުންެނވެ. މީުހންނެވެ ވާخبَِْيُل ) ވެިރވާމީހުންނަކީَفْخُر  ބޮޑާވެ އެބަހީ( އެމީހުންނަކީ )37(
 ތަެކތި  ދެްއވި އެީމހުންނަށް ވަންތަެވރިކަމުގެތެެރއިންفضل  ެއކަލާނގެ الّله  އަދި . ުކރާމީހުންނެވެأمر  މީސްތަކުންނަށް

رسول الّله صّلى  ަގއިވާتوراة  ވީކަމެއްކަުމގައިވަނީخبَِْيُل  އެީމހުން. ބުނެވެެއވެ ންކަމުަގއިيهودى  ެއއީ. (ކުރާީމހުންނެވެ ވަންހަނާ
 މީސްތަކުންަނށް  ކާފަރުވެއްޖެ އަދި.) ކުރުމެވެ ވަންހަނާ ނާންގައި މީސްތަކުންނަށް ތައްخرب  ސިފަފުޅުތަކާއި ގެالّله عليه وسّلم 

 . ކުެރއްވީމެވެ  ަތއްޔާރު  އެއްعذاب  އިހާނާތްތެރި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 އީމާންނުވާ  އަށްالّله  އެމީހުން އަދި، ހޭދަކުާރމީހުން ދެއްކުމަށް މީސްތަކުންނަށް މުދާތައް ތިމާމެންގެ އަދި )38(

 !ދަންނަެއވެ( އީމާންނުވާމީހުން ދުވަހަށްވިޔަސް آخرة  އެމީހުން  އަދި ނުުކރާقبول  އެއްަކއުވަންތަކަން އަދިއެކަލާނގެ 

) !ދަންނައެވެ( ެވއްޖެމީހާ އާشيطان  އެކުވެރިާޔކަމުގައިއެމީެހއްގެ އަދި.) އެުކވެރިންނެވެ ާއގެشيطان  އެމީހުންނަކީ
 .ނުބައިވެގެްނވެއެވެ އޭނާ  ގޮތުން އެކުެވރިއެއްގެ  ހަމަކަށަވަރުން
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   ަތުރަޖމާ     

    = ި؟ކޮންގެއްލުމެްއހެއްޔެވެ. (؟ކޮންކަެމއްހެއްެޔވެ އޮތީ އެމީހުންގެމައްޗަށް އަދ(      =  ްއެމީހުނ 

 .އީމާންވީނަމަ އަށްالّله     =  ިދުަވހަށާއި آخرة  އަދ.   = ިހޭދަކޮށް އެމީހުން  އަދ.    

  =  ރިޒުގުން ދެއްވި  އެމީހުންނަށް الّله.       = ިވޮޑިގެންވެެއވެ އެީމހުންނާއިގެން الّله  ައދ.     =

 .ކަލަކުކަުމގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ     = ްނުގަންނަވައެވެ އަނިޔާވެރިެވވޮޑިالّله  ހަމަކަށަވަުރނ.     

 )ިވޔަސްجزاء  ގެعمل  އެަވރުގެ. (ބަރުމިންވިަޔސް އެއްގެِمثْـَقال  =    = ިއެއީ ) عمل( އެ އަދ 

  .ހެޔޮކަމެއްކަމުަގއިވަންޏާ    =ެއިތުރުުކރައްަވއެވެ) ަދރުމަ( އެއަށް އެކަލާނގ.      = ިއަދ 

 .ދެއްވައެވެ އެކަލާނގެ ންحضرة  އެކަލާނގެ        = ާދަރުމަ ބޮޑުވެގެންވ.        = ެފަހ 

  ؟ކޮންފަދައަކުްނހެްއޔެވެ ދެންވާނީ ގެންނަވައިފިްއޔާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = ެއަކުންވެސް أّمة  ކޮންމ 

 .ހެކިވެިރއަކު     = ިގެންނަވައި  ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ.         = 

 .ބޭަކލަކުކަމުަގއި ހެކިދެއްވާ މިއެންމެންގެމައްޗަށް  ްއެދުވަހުނ .     =  ްކާފަރުވީމީުހނ 

 .ލޯބިކުރާނެެއވެ    = ިއުރެދި އެމީހުން އަށްرسول  އަދ.        =  ްއެމީހުންނާއިގެނ 

ނޑު   .)ނަމަެއވެ ބިުމހުރިެވއްޔަށްވާނެ އެއްގޮތަށް ޫސފިތަކާއިبـََهاِئم  އެމީހުންވެސް  އެަބހީ. (ހަމަހަމަވާނެނަމައެވެ ބިންގަ

     = ިވަންހަނާނުުކރިނަމައެވެ އަށް الّله  އެމީހުން އަދ.    = ްވާހަކަެއއް އެްއވެސ.      

 = ޭމީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އ!      =  ްގާތްނުވާށެވެ ނަމާދާ ކަލޭމެނ!      =

 .ގައި حال މަސްތުވެގެންވާ  ކަލޭމެން        = ްކަލޭމެންަނށް  ކިޔާއެއްޗެްއ)(– ބުނާއެްއޗެއް ކަލޭމެނ 

  .އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން    =ިަގއްޔާ حال ޖުނުބުވެރިވެގެންވާ އަދ.         =

.)މެނުވީ  ދަތުރުުކރާމީހަކު. (މެނުވީ  މަގުހުރަސްުކރާމީހަކު     = ްދާންދެން ހިަނއިގެންފުމަށް ކަލޭމެނ.   

   =ިބަިލލީމިހުންކަމުަގއިވަންޏާ ަކލޭމެންނީ އަދ.         = ަދަތުރެްއގެމަތީގަިއވަންޏާ ނުވަތ.  

     =ިއަުތވެއްޖެއްޔާ ީމހަކު ަކލޭމެންކުރެ އަދ.      =  ކުޑަކަމު ނުވަަތ ބޮޑުކަމުގޮސް ނިިމގެްނ

         = ްމިީއ ަވރަށ) .  -ުހރި މަްއސަލަެއއް  إختالفނުވަަތ ކަލޭމެްނ އަްނހެނުންގަިއ ބީހިއްޖެ
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   .)ވުމެވެ ِجَماعއެކަަބލުންނާއިގޮތަީކ  راِجح  = ެފެުނން . / ނުފެނުން ފެން  ަކލޭމެންނަށް ދެންފަހ 

 .ކުެރވޭގޮތްނުވި إستعمال     = ްުކރާެށވެ تـََيمَّمُ  ަކލޭމެން ދެނ!       =ުވެލިން ރަނގަޅ.    = 

 !.ފުހޭެށވެ ަކލޭމެން ފަހެ   = ެއަތްތަކުގައި ކަލޭމެްނގެ ޫމނުތަކުގައްޔާއި ަކލޭމެންގ.      = 

 ފުއްސެވުން  ފާފަ ބޮޑު ކުރެއްވުން َعُفوء =    .ވޮޑިގެންިވއެވެ تعاىل الّله ހަމަކަށަވަރުން

 .ގިނަކަލަކުކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ގެމަގުަގއި  الّله އެމީހުން ން رِْزقُ  ދެއްވި އެމީުހންނަށްالّله  އަދި އީމާންވެ ދުވަހަށްآخرة  އަދި އަށާއިالّله  އެމީހުން )39(

 الّله އަދި) ؟ގެއްލުމެްއހެއްެޔވެ ކޮން ވާނީ އެމީހުންނަށް(؟ ކޮންކަމެްއހެއްެޔވެ  އޮްނނާނީ އެީމހުންގެމައްޗަށް ހޭދަކުރިނަމަވެސް
 . ެވއެވެ ކަލަުކކަމުގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ  ކަންތައް އެންމެހައި އެމީހުންގެ އީ

) އަކީ  عمل( އެ އަދި. ނުގަންަނވައެވެ އަނިާޔވެރިވެވޮޑި الّله މިންވަރުިވޔަސް ބަރުމިުނގެ ެއއްގެ ِمثْـَقال ހަމަކަށަވަރުން )40(
 ދަރުމަ  ބޮޑުވެގެންވާ  ން  حضرة އެަކލާނގެ  އަދި . އިތުރުކޮށްެދއްވައެވެ ަދރުމަ ޭއގެ އެކަލާނގެ  އެްއކަމުގައިވަްނޏާ عمل ހެޔޮ

 .)ތަެކވެ نعمة އެތާނގެ ސުވަުރގެޔާ އެއީ . (ެދއްވަެއވެ އެކަލާނގެ

 ހެކިދިނުމަށް  މައްޗަށް  އެއެންމެންގެ  އަދި  ގެންަނވައި ހެކިެވރިއަކު ތިމަންރަސްކަލަނގެ އަކުން  أّمة ކޮންމެ އަދި )41(
 ؟ކޮންފަދަައކުންހެްއޔެވެ ކަންތައްވާނީ ދެން ގެންނަަވއިފިއްޔާ ކަލޭގެފާނު

 ހަމަހަމަވާނެނަަމއޭ  ބިމުގެެވއްޔާ ތިމާމެން އުރެދުނުމީުހން އާއަށް رسول މީހުންނާއި  ކާފަރުވީ  އެދުވަހުން )42(
ނުކުިރ ނަމައޭވެްސ ހިތަްއ  ވަންހަނާ  ވާހަކަެއއް އެއްވެސް އެމީހުން އަށް الّله އަދި. ލޯބިކުރާެނއެވެ އެކަމަށް. ހިތަށްއަރާނެެއވެ

.   އަރާނެއެވެ

 ކަލޭެމން  އެއީ . ގާތްނުވާެށވެ ނަމާދައި  ކަލޭމެން حال މަސްތުެވގެންވާ  ަކލޭމެން. މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންެވއްޖެ އޭ )43(
 ވެސް  حال ެވރިވެގެްނވާ ُجُنبُ  އަދި.) ހޭވަރިވާންދެެނވެ އެވަރަށް . (ދެންނެވެ އެނގޭން ކަލޭމެންނަށް ނުކިޔާެއއްޗެއް ކިޔާ

 މީަހކު  މަގުުހރަސްކޮށްލާ  ހަމަެއކަނި. ނުވަންނާށެވެ މިސްކިތަށް . ގާތްުނވާށެވެ) މިސްކިތާ އެބަހީ  ނަމާދުކުރާތަނާއި(
 މަތީގަިއވަންޏާ  ދަތުެރއްގެ ނުވަތަ ަބލިމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ ކަލޭމެންނީ އަދި. މީހުންނެވެ ރިންފަދަދަތުުރވެ އެއީ. މެނުވީއެވެ

 ެއއީ ( ީބހިއްޖެއްޔާ އަންހެނުންގައިގާ ކަލޭމެން ނުވަތަ– އަުތވެއްޖެއްޔާ ފާޚާނާކޮށްގެން މީހަކު ކަލޭމެންކުރެ ނުވަތަ
 ނުފެނިއްޖެއްޔާ  ކަލޭމެންނަށް ެފން) ވެގަންނާނޭ ! طاهر( ކަލޭމެން ދެން.) ވުމެވެ مجاع ނުވަތަ. ބީހުމެވެ އެދުންވެރިކަމާިއއެކު

 މޫނުތަކުގަްއޔާ  ކަލޭމެންގެ  ފަހެ !ުކރާށެވެ تـََيّمم ކަލޭމެން  ެވިލން طاهر ދެން) ނުެވއްޖެއްޔާ ުކރެވޭގޮތް  إستعمال ފެނުން ނުވަތަ(

 ގިނަގިނަިއން  އަދި ބޮޑު ުކރެއްވުން  عفوء އީ  تعاىل الّله ހަމަކަށަަވރުން !ފުހޭށެވެ) ެއވެލިން( އަތްތަކުގައި  ކަލޭމެންގެ
 .ވޮޑިގެންވިއެވެ  ކަމުގައި ފާފަފުއްސަވާކަލަކު
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ުނުގަންނަވަމުތޯއެވެ  ދެކެވަޑައި  ކަލޭގެފާނ.         = ްމިންަވެރއް  ކޮންމެވެސ 

  .)ންނެވެ يهودى އެއީ( – ދެވުނުމީހުންނަށް     =ްފޮތުނ.      = ްމަގުފުރެުދން  އެމީހުނ 

 .ގަންނަނީއެވެ  = ިއެދެނީއެވެ އެމީހުން  އަދ.        = ްމަގުުފރައްދަިއލާން ކަލޭމެނ.   

      = ިބޮޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން ތެިރން عداوة ަކލޭމެންގެ تعاىل الّله އަދ.         = ިައދ 

 .ފުިދވޮޑިގަންނަވައެވެ الّله ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި       = ިالّله ދެއްވާަފރާތެއްކަމުަގއި نصر އަދ 

   .ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ  = ިވެއެވެ މީހުންގެތެޭރގައި ވީ  يهودى އަދ.      =كلمة 

  .ބަދަލުކުރާީމހުން ބަސްފުޅު ާބވައިެލއްވި/  ބަދަލުކުރާމީހުން  = ުނުވަތަ  ހުރިތަންތަނުން އެބަސްފުޅ 

  .ބުނަނީއެވެ  އެމީހުން  އަދި =   .މާނައިން އެބަސްފުޅުގެ        = ްއަދި . އަަހއިފީމެވެ އަުހރެމެނ 

 .ުއރެދިއްޖައީމެވެ އަހުރެމެން      = ިނުއިވޭށިެއވެ ކަޭލގެފާނަށް. އައްސަވާށެވެ ކަލޭެގފާނު އަދ.!   

 ހުތުރުބަެހްއގެ  ބޭނުންުކރާކަމުަގއިވަނީ ން يهودى. އެކެވެ كلمة މާނަެއއްވާ އެތައް މިއީ. (ބަްއލަވާށެވެ ައހުރެމެންނަށް އަދި= 
 .)ގޮތުގައެވެ       = ެދޫުފރޮޅުމުގެގޮތުން އެމީހުންގ.       = ިَعْيبُ  އަށް دين އެމީހުން  އަދ 

 .ކިޔަން     = ިބުނިަނމަ އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުން އަދ.         =ްއަުހރެމެން  އަަހއިފީމޭ އަުހރެމެނ 

 )މިފަދައިން. (ކިޔަމަންވެއްޖައީމޭ    =ިއައްސަވާށޭ އަދ.!      =ިކޮށްެދއްވާށޭ إنتظار އަހުރެމެންނަށް އަދ. 
     = ްހެޔޮވެެގންވީހެވެ ެއގޮތް އެީމހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުނ.    =ްބޮޑުވީހެވެ އަދިސީދާކަނ.    

       =ިލެްއވީެއވެ لعنة އެމީހުންނަށް الّله އެހެެނއްކަމަކު އަދ.     =ްސަބަބުން ކާފަުރކަމުގެ އެީމހުނ.  

  =ެއީމާންނުވާެނއެވެ އެމީހުން ފަހ.     =ީދާދިކުޑަކޮށްމެނުވީ. ދާދިމަދުންމެނުވ.     

     = ެއޭފޮތްދެވުނުމީހުންނެވ!         =ެކަލޭެމން  ާބވައިެލއްވިތަކެްއޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ  

 .އީމާންވާށެވެ      = ާحالތެދުކުރާ ެއކުގައިވާަތެކތި ކަލޭމެންނ .           = 
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 .ނެތިކުރެއްވުމުެގކުރިން އަނިދރިކުރަްއވާ އެކަށް /  ފޮެހލުމުގެުކރިން އެކަށް  މޫނުތަކެއް    =  ްއެމޫނުަތއް  ދެނ 

 .ރައްދުުކރައްަވއި. / އަނބުރާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ        =ެފުަރގަހަށް އެމޫނުތަކުގ.     =  ަނުަވތ 

 .ލައްވައި لعنة ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބައިމީހުންގެމައްޗަށް          =  ެއެުކވެރިންަނށް  ހޮނިހިރުުދވަހުގ 

 .ލެްއވިފަދައިން لعنة     =  ިފުޅުވިއެވެ  أمر ގެ الّله އަދ.     =ާتـَْنِفْيذُ /  ކަމެއްކަމުގައި  ވެނިމިފައިވ 

  .ކުރެވޭނެކަމެއްކަުމގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ކަލޭގެާފނު ) ންނަށް يهودى އެބަހީ( ދެވުނުމީުހންނަށް ކޮންމެވެސްަވރެއް ފޮތުގެ) !އެވެ الّله رسول އޭ(  )44(

 އެމީހުްނގެ . ބަދަުލކުރަނީެއވެ އަށް حقّ  ނު حقّ  އެމީހުންއެއީ . (ަމގުފުރެދުންގަންނަނީއެވެ އެމީހުން ؟ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ
 حقّ  އެއީ  އެަކލޭގެފާނު އަދި ، ވަންހަނާކޮށް ސިފަފުޅުތައް ގެ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمد އެނގެންއޮތް  ރަނގަޅަށް ފޮތުން

 ކުަރއްަވނީ  وحى އެ ގަންނަކަމުގައި  މަގުފުރެދުން އެމީހުން. ދޮގުުކރަނީއެވެ އެކަލޭގެފާނު  އެނގިތިބުމާެއކުވެސް ނަބިއްޔާކަން
 . ަމގުފުރައްދައިލާެށވެ) ން مؤمن( ަކލޭމެން އެދެނީ އެީމހުން އަދި.) އެހެންވެގެންނެވެ

 ައދި . ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ މޮޅަށް ދެކޮޅުވެރިކަން ތެިރކަމާއި عداوة ތެރިންގެ  عداوة ންގެ  مؤمن ަކލޭމެން تعاىل الّله އަދި )45(
 .ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ الّله ވެިރއަކުކަމުގައި  نصر ދެއްވާ نصر އަދި. ފުދިވޮިޑގެންވެއެވެ الّله ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި

 ައދި . މީހުންވެެއވެ ބަދަލުކުރާ ) މާނަ ގެ كلمة އެ  ނުވަތަ كلمة ބާަވއިލެްއވި( ންގެތެޭރގައި يهودى ފޮތްދެވުނު އަދި )46(
 الّله !ނުއިވޭށިެއވެ  ކަލޭގެފާނަށް . އައްސަވާެށވެ ކަލޭގެފާނު.) ބުނެެއވެ އެމީހުން  ކޮށް  ُخماطب ާއއި الّله رسول. (ބުނެެއވެ އެމީހުން

 ބޭނުންކުަރނީ  އެމީހުން  ބަސް عرب އޮތް މިހެން " ބައްލަވާށޭ އަުހރެމެންނަށް ކަލޭގެފާނު" އަދި !ނުއިްއވާށިއެވެ  ކަލޭގެފާނަށް
 މި  أُْنظُْرنَا ބަަދުލގައި އޭގެ ބަަދލުކުރަްއވައި الّله މިހާރު كلمة މި. އެވެ كلمة އޮތް  އޭ َراِعَنا އެއީ. މާނައިަގއެވެ ހުތުރުއެްއޗެތިކިޔާ

 . ބާަވއިލަްއވާފައެވެ ވާނީ كلمة

 އެމީުހން  އަދި. ގޮތުންނެވެ ކިއުުމގެ َعْيبُ  އަށް دين އަދި. ދޫފުރޮޅުމުގެގޮތުންނެވެ ކިޔަނީ  كلمة އެބާވަުތގެ އެމީހުން ފަހެ
 ައދި  !ައއްސަވާށެވެ އަދި. ވެއްޖައީމެވެ ކިޔަމަންތެރި އަުހރެމެން އަދި. ައހައިފީމެވެ އަހުރެމެން) އޭގެބަދަލުަގއި(

 އެހެެނއްކަމަކު  އަދި . މާބޮޑުވީެހވެ ސީާދކަން މާހެޔޮވެފައިއެމީހުންނަށް  ބުނިނަމަ މިހެން . ުކރައްވާެށވެ إنتظار އަހުރެމެންނަށް
 . ުނވެއެވެ އީމާން މަދުންނޫނީ ދާދި އެމީހުން ފަހެ. ލެއްީވއެވެ لعنة އެމީހުންނަށް الّله ސަބަބުން ކާަފރުކަމުގެ އެމީހުންގެ

 ތަެކއްަޗށް  ބާވަިއލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ حال ތެދުކުރާފޮތް ކަލޭމެންނާއިއެކުވާ !މީހުންނޭވެ ދެވުނު އޭފޮތް )47(
 އަނެއްަފރާތަށް  ފަރާތްނޫން ެއހުރި އެމޫުނތައް އަނދިރިުކރައްވާ މުޅިން މޫނުތަކެއް އެއީ. އީމާންވާށެވެ ކަލޭމެން

 لعنة ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކުެވރިންނަށް ޮހނިހިރުދުވަުހގެ ނުވަތަ. ކުރިންނެވެ  ބަދަުލކުރެްއވުމުގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 އީާމން  ަކލޭމެން އަށް قرآن މިީކރިތި އެަބހީ. (އީމާންވާށެވެ ކަލޭމެން ލެއްވުުމގެކުރިން  لعنة ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްވިފަދައިން
 ހޮިނހިރުދުަވހު  ނުވަތަ. ބަދަލުކުރައްަވއިފާހުށީމެވެ އަނެއްފަާރތަށް ނޫން ހުރިތަން މޫނުތައް ކަލޭމެްނގެ ނުވެއްޖެއްޔާ
 .އެއްޗެެކވެ ވެވޭނޭ تـَْنِفْيذُ  އެއީ ފުޅު أمر ގެ  الّله އަދި.) ލަްއވާފާހުށީމެވެ  لعنة ެލއްވިފަދައިން لعنة ީމހުންނަށް ކުރި ކެއޮޅުކަން
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ްނުފުްއސަވައެވެ الّله ހަމަކަށަވަރުނ.   = ްشريك. / ފާފަ ުކރިކުރުުމގެ شريك އެކަލާނެގއަށ 

 .ކުރިކުރުން       =  ިފުއްސަވަެއވެ އެކަލާނގެ  ފާފަ އެނޫން އަދ.     =  ެއެަކލާނގ 

  .އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ     =ިކޮށްފިމީހާ شريك އަށް الّله އަދ.     = ްއެމީަހކު  ހަމަކަށަަވރުނ 

 .އުފައްދައިިފއެވެ އެމީަހކު. / ދޮގުހަދައިފިއެވެ       = ާފާފަެއއް ބޮޑުވެގެންވ.     =  ުކަލޭގެފާނ 

 .ދެެކވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯެއވެ. / ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ       = ްطاهر ަތއް نفس އެމީހުންގެ  އެމީހުނ 

 .ކުރާމީހުންނަށް         = ިބަރީައކުރަްއވައެވެ. / ކުަރއްވައެވެ طاهر الّله ؟ކިެއއްހެއްެޔވެ އަދ.      =

 . އަޅަކު އެިދވޮޑިގަންނަވާ އެކަލާނގެ      =ިَلة އަދ  އެމީހުންަނށް  މިންަވރަށްވެސް އެއްގެ َفِتيـْ
َلة. އަނިޔާނުވެވޭނެއެވެ  . ފަްއވަރެެކވެ ހިމަ އެތާމަތީަގއިވާ ފެޅުނުފަރާތުގެ އޮުށގެ ނޮޅައިލީމާ ކަދުރު: އަކީ َفِتيـْ   = )ޭرسول އ 

 !ބައްަލވާށެވެ ނިކަން ކަލޭގެފާނު) !އެވެ الّله    = ްކޮންފަދައަކުންކަން އުފައްދައިގަންނަނީ އެމީހުނ.    

    = ޮދގު ގެމައްޗަށް الّله.     = ިއެކަންފުދެއެވެ އަދ.        = ާބަޔާންވެގެްނވ 

 .ފާފައެއްކަމުގައި    = ުދެކެވަަޑއިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ/  ނުބަްއލަވަމުތޯ ކަޭލގެފާނ.         =

  .މީހުންނަށް ދެވުނު މިންވަެރއް ކޮންމެވެސް     =ްފޮތުނ .  = ްއީމާންވަނީއެވެ އެމީހުނ.     

    = )ާއާއަށް شيطان އަާށއި ِسْحر ނުވަތަ) ދެބުދަށް އެދެނަމުންވ.   =ިބުނަނީެއވެ އެމީހުން އަދ. 
    =  ާދިމާއަށް ކާފަރުންނ.     = ްމާބޮޑެވެ ތެދުމަގުގަިއވުން މިމީހުނ.     = 

 .މީސްތަކުންނަށްވުރެ  އީމާންވީ    = ްަމގުގެގޮތުނ.       =ްއެއީ އެމީހުނ.         = الّله 

  .މީހުންނެވެ ލައްވާަފއިވާ لعنة އެމީހުންނަށް     =ިމީހަކު ލެްއވި لعنة އެމީހަކަށް الّله އަދ.     

   =ްދެކެަވޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ ަކލޭގެފާނު  ވެިރއަކު نصر އެއްވެސް  އެީމހާއަށ.          =

 ؟މިންވަެރއްވޭެހއްޔެވެ އެއްވެސް ) މުދަލުެގތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ( ގެެތރެއިން  ُمْلكُ  ފަހެ  އެމީހުންނަށް  ނުވަތަ   = 

  )ލިިބގެންވީނަމަ މިންަވރެއް އެބަހީ( އެހެންވެއްޖެއްޔާ       = ްނުދިނީހެވެ މީސްތަކުންނަށ.    =

   .ލޯވަޅެެކވެ އިންނަ ފަރާތުަގއި ބުރިކަށި އޮށުގެ ނޮޅައިލީމާ ކަދުރު، ައކީ نَِقري(. މިންަވރުވެސް އެއްގެ نَِقري

    = ަމުރާދަކީ  އޮތްބަސްފުޅުގެ މީސްތަކުންނޭ އާޔަުތގައި(؟ ެވރިވަނީެހއްެޔވެ حسد މީސްަތކުންނަށް އެމީހުން ނުވަތ 
 .ެއވެ وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول          = ްއެކަޭލގެފާނަށް . (ަތކެތީގެމައްޗަށް ދެއްވި الّله އެމީހުންނަށ 
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  )ކަމުގެމަްއޗަށް َنِىب  ދެއްވި   =ެވަންތަކަމުގެތެރެއިން َفْضلَ  އެކަލާނގ.    =  ްހަމަކަަށވަުރނ 

  .ދެްއވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  = މީހުނަށް ވީ تـََبعَ  އެކަޭލގެފާނާ. (ންނަށް َءالُ  ގެ) الّسالم عليه( إبراهيم( 
      = ިައކީ  حكمة. ބަސްފުޅުތަކެވެ ފަދަ صحف ބާވައިލެްއވި އެކަޭލގެފާނަށް އެފޮތަކީ( حكمة އަދި ފޮތާއ 
 .އެވެ وحى ެއހެން ދެން ފޮތްނޫން    = ިދެްއވީމެވެ އެބޭަކލުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އަދ.      

  =ާރަސްކަން/  ެވރިކަން ބޮޑުވެގެންވ.  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ައދި . ނުފުއްސަވާެނއެވެ އެަކލާނގެ) ދުވަހުން قيامة( ފާފަ ުކރި شريك އެަކލާނގެއާއި تعاىل الّله ހަމަކަށަވަރުން )48(

 ހަމަކަަށވަުރން  ކުރިމީހާ  شريك އަށް الّله އަދި . ފުއްސަާވނެއެވެ އަޅަކަށް  އިރާދަުކރެއްވި  އެަކލާނގެ  ފާފަ  އެހެނިހެން
 . ފާފައެެކވެ ބޮޑުެވގެންވާ އެއުފައްދައިގަތީ

 ؟ނުބައްލަވަމުޯތއެވެ  ކަލޭގެފާނު  ބަީރއަކުރާމީހުންނަށް ކުށުން ކޮށް  طاهر އަމިްއލައަށް ތިމާމެން ތައް  نفس ތިމާމެންގެ )49(
.) މީހުންނެވެ ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވާ އަދިއެކަލާނގެ.  ދަިރންނެވެ ގެ الّله އަހުރެމެންނަކީ އެބުނަނީ އެމީހުން. ންނެވެ يهودى އެއީ(

 އެަކލާނގެ .) އެވެ الّله ކުަރއްވަނީ  ަބރީއަ  ކުށުން ކޮށް طاهر(؟ ިކއެއްެހއްޔެވެ އަދި. ެއހެންނޫނެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް 
َلة އަދި . ކުރަްއވައެވެ طاهر ެއކަލާނގެ  އަޅަކު އިރާދަކުެރއްވި  . ނުވެވޭެނއެވެ  އަނިޔާ  އެމީހުންނަށް  މިްނވަރުވެސް  އެއްގެ َفِتيـْ

َلة(  .) ފަށްވަެރވެ މަތީގައިވާ  ދިމާ ފެޅުނު އޮުށގެ ނޮޅައިލީމާ ކަުދރު އަކީ َفِتيـْ
 އަދި  !ބަްއލަވާށެވެ ނިކަން ކަލޭގެފާނު ކޮންފަދައަުކންކަން ދޮުގހަދަނީ އަށް الّله އެމީހުން ) !އެވެ الّله رسول އޭ(  )50(

 . ފުދެެއވެ ފާފައެްއކަމުގައި ބޮޑުެވގެންވާ އެއީ އެކަން
 ހުިރގޮތް  ކަންތައް  އެމީހުްނގެ( ؟ުނބައްލަވަމުތޯއެވެ ކަޭލގެފާނު) ންނަށް يهودى( ެދވުނުމީހުންނަށް މިންވަރެއް ފޮތުން )51(

. އާއެވެ شيطان އަކީ  طَاُغوت .އެވެ ِسْحر އަކީ  ِجْبت. (އަށެވެطَاُغوت އާއި  ِجْبت އީމާްނވަނީ އެ އެމީހުން) !ބައްަލވާށެވެ ނިކަން
 بن َكْعبُ  އާއި أْخَطب بنُ  ُحَييُّ  ްނގެ يهودى މުރާދުކުރެވެނީ އިން كلمة ދެ މި ނުވަތަ. ދެބުދެވެ އެދެނަމުގަިއވާ އެއީ ނުވަތަ/ 

 ބުނަނީ  އެީމހުން ކާަފރުވީމީހުންނަށް އަދި) بالّصواب أعلم والّله. ކިޔާަފއިވެއެވެ  ގޮތްގޮތަްށވެސް ެއހެން އަދި. އެވެ َأْشرف
 . ބޮޑެވެތެދުމަުގގައިުވން މާެހޔޮވެފައި މިކާފަރުން މީހުންނަށްވުރެން  އީމާންވީ

. ބައެކެވެ ލަްއވާފައިވާ  لعنة އެމީހުންނަށް الّله) އެއީ  އީމާންވާމީހުންއަށް  طَاُغوت އާއި  ِجْبت އެބަހީ( އެއީ  އެމީހުން )52(
 . ނުގަންނަވާެނއެވެ ދެެކވަޑައި ކަލޭގެފާނު އެކަކުެވސް ދޭނޭ نصر މީަހކަށް ެލއްވި لعنة މައްޗަށް  އެބައެްއގެ الّله އަދި
 ؟ ލިބިގެންވަނީެހއްޔެވެ  މިންވަރެއް ޮކންމެވެސް މުދަލުގެެތރެއިން ެވރިކަމާއި އެމީހުންނަށް ނުވަތަ އަދި )53(

 މިންވަުރވެސް  އެއްގެ نقري އަށް) وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول (ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް އެީމހުން އެހެންކަމަށްވަންޏާ
 .)ވިދެެކވެ. ހިމަޯލވަޅެކެވެ އިންނަ ުބިރކަށިފަރާތުގައި އޮށުގެއަޑީގައިވާ  އޭގެ ނޮޅަިއލީމާ ކަދުރު އަކީنقري. (ނުދިނީހެވެ

 حسد ތަެކއްޗަށް ދެއްވާފަިއވާ ތެރެއިން  ވަންތަަކމުގެفضل އެކަލާނގެ الّله މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން  ނުވަތަ )54(
. ެއވެ وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول ހަމަސީދާ މާނައީ އޮތްބަސްފުޅުގެ  މީސްތަކުންނޭ މިއާޔަތުަގއި. (ވެރިވަނީެހއްޔެވެ
 ފަހެ .) ވެރިވަީނހެއްޔެވެ حسد ކަމަށް نىب ެއކަލޭގެފާނުންގެ އެމީހުން: ވީމާ. ކަމެވެ نىب އެްއޗަކީ އެެދއްވި އެކަލޭގެފާނަށް
 ވީީމހުންނަށް  تبع އީމާންވެ  ެއކަލޭގެފާނަށް  އެަބހީ – ްނނަށް آل އެަކލޭގެފާނުންގެ  އަށާއި  الّسالم عليه إبراهيم ހަމަކަށަވަރުން 

 ގެފާނަށް  حمّمد ؟ކީްއވެބާވަެއވެ ވެރިުނވަނީ حسد އެީމހުންނަށް މިބައިީމހުން. (ދެްއވީމެވެ حكمة ފޮާތއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 ވެރިކަމާއި  ބޮޑުވެގެންވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ެއމީހުންނަށް އަދި ) ؟ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ ެވރިވާންވީ  حسد ކަންދެއްވީމާ نىب

 . أعلم والّله.) ެވރިކަމެވެ އަށްދެްއވިފަދަ الّسالم عليه سليمان. (ތަކެތިދެއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ެންގެތެޭރގައިވެެއވެ يهودى. (އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ ފަހ(.     =ްމީުހން  އީމާންވީ އެކަލޭގެފާނަށ 

 )އީމާންވީމީހުން އަށް وسّلم عليه الّله صّلى حمّمد އެބަހީ(  = ިއެމީހުންގެެތރޭގައިެވއެވެ އަދ .    = 

 ) އީމާންނުވިމީހުން. (ދުރުެވގަތްމީހުން އެނުބރި ކިބައިން އެކަލޭގެފާނުންގެ        =ިނަރަކަ  އަދ 

   .ފުދެއެވެ ައލިފާނަކަށް) ދޮގުވެރިންނަށްވާ(  = ްމީސްތަކުން ކާަފރުވެއްޖެ ހަމަކަށަވަރުނ.      =

  .އާޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = ެއަލިފާނަަކށް  އެމީހުން  ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ނިކަންހުރ 

  .ވައްދާހުށީމެވެ        =ެހިނދެއްގައި ކޮންމެ ފައްާކވި ހަންތަްއފިހެވި އެމީހުންގ.     

 .ބަދަލުުކރަްއވަމެވެ ހަމެއް  އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ =   = ްއެނޫންެއހެނ.       = ީެއއ 

  .ަރހަދެއްކެވުމަެށވެ ގެ َعَذاب އެމީހުންނަށް  = ްވޮޑިގެންވެެއވެ الّله. (ވޮޑިގެްނވިއެވެ الّله ހަމަކަށަވަރުނ(. 
      =ކަލަުކކަމުަގއި ވަންތަ  حكمة ވަންތަ ِعّزة.   = ިމީސްތަކުން އީމާންވީ އަދ. 

        = ިކުރި عمل صاحل އެމީހުން އަދ.    = ެއެީމހުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިކަންހުރ 

 .ވައްދަާވހުށީމެވެ ބަގީޗާތަކަކަށް        =  ެހިނަގހިނގާއޮންނަ ާއރުތައް  ދަށުން އެތަ◌ަންތާނގ. 
      =ްحال ދެމިތިބޭ އަބަދާއަބަދު އެތާ އެމީހުނ .        =ްވެއެވެ އެތާ އެމީހުންނަށ.  

    = އަނބީންތައް طاهر.    =ިަވއްދަވާހުށީމެވެ އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ.      =

ނޑަކަށް ނޑަކަށް ދާއިމީ /  ބޯހިޔާގަ    .ހިޔާގަ    =ްއަުމރުުކރައްވަނީ ަކލޭމެނަށް تعاىل الّله ހަމަކަށަަވރުނ. 
         =ްއަދާކުރުމަށް ކަލޭމެން އަމާނާތްތައ.       = ެވެރިންނަށް أهل އޭގ.       = ިއަދ 

  .ކުރަންޏާ ُحكم ކަލޭމެން   = ިމީސްތަކުންގެމެދުގައ.          =ކަލޭމެން  ވެިރގޮތުގައި عدل 
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 .)ކުަރއްވަެއވެ أمر. (ކުރުމަށް حكم      = އެކެވެ نعمة ދެއްވި الّله.     = ެެއކަންކަމުން  އެކަލާނގ 

 .ދެއްވުން نصيحة އާއި  وعظ ކަލޭމެނަށް      = ްވޮޑިގެންެވއެވެ الّله ހަމަަކށަވަރުނ.      = 

 .ކަލަުކކަމުގައި ބައްަލވާވޮޑިގެންވާ  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އީމާންވީ ) އަށް وسّلم عليه الّله صّلى حمّمد އެބަހީ( އެކަލޭގެފާނަށް  ންގެތެޭރގައި يهودى: އެބަހީ  އެމީހުންގެެތރޭގައި  ފަހެ )55(
 އެއީ  ނަަރކަ އަދި. ވެއެވެ އެނބުރިފުރަގަްސ ދިންމީހުން އީމާންނުވެ އެަކލޭގެފާނަށް އެމީހުްނގެތެރޭަގއި އަދި. މީހުންވެއެވެ

 . ތަނެކެވެ ފުދޭަވރު ައލިފާނަކަށް) ދޮގުވެރިންނަށް(

 ިނކަންހުރެ ) !ދަންނައެވެ( މީސްތަކުން ކާަފރުވީ  ާއޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން  )56(
 ހިނދެއްަގއި  ކޮންމެ ފައްާކވާ ފިހެވި ހަންަތއް ގައިގެ އެމީުހންގެ އަދި. ލާހުށީމެވެ ނަރަކައަށް އެީމހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 އެމީހުން  ރަހަ ގެ عذاب އެއީ. ބަދަލުކުރަްއވާހުށީމެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ހަން އައު  ެއހެން އެނޫން އެމީހުންނަށް

 ހަމަކީ  އިންސާނާގެ !ދަންނައެވެ. (ކަލާނގެެއވެ ވަންތަ حكمة ވަންތަ عّزة އީ تعاىل الّله ހަމަކަަށވަރުން. ލިބިގަތުމަށެވެ
ނޑު ނަރަކަަވންތަވެރިންގެ  ެއހެންވެ . ތަނެވެ އެންމެބޮޑު ުކރުމުގެ  إحساس އަސަރުތައް   ދިއުުމން  އަނދާ  ފިހި  އެއްފަަހރު ހަންގަ

ނޑު އަނެއްކާވެސް  . ސަލާމަތްުކރައްވާިށއެވެ  އެތަނުން އަޅަމެން الّله. ކޮޅުނެތްކޮޅެވެ ގެ  عذاب ފިެހވިވުމީ ިފހިއަނދާ އާހަންގަ
 )آمني

 ހިނަގހިނގާ  އާރުަތއް ދަށުން އެތަންތާނގެ ނިކަްނުހރެ) !ދަންނައެވެ( ުކރިމީހުން عمل صاحل އީމާންވެގެން އަދި )57(
 ދާއިީމގޮތެއްގައި  އެތާ އެމީހުން. ވައްދަާވހުށީމެވެ ެއމުީހން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ) ސުަވރުގެތަކަށް( ބަގީޗާތަަކކަށް އޮންނަ

 ދާއިމީ  ނުވަތަ ބޯހިޔާނގަޑަކަށް އަދި. ވެއެވެ ައނބީންތައް ވެގެންވާ طاهر އެމީހުންނަށް އެތާނގައި އަދި. ތިބޭގޮތަށެވެ
ނަޑކަށް  . ވައްަދވާހުށީމެވެ އެީމހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހިޔާގަ

 أمر ަކލޭމެނަށް تعاىل الّله އަދާކުރުމަށް ެވރިންނަށް أهل އޭގެ އަމާނާތްތައް ހަމަކަށަަވރުން) !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ( )58(
 أمر ެއކަލާނގެ ުކރުމަށްވެސް حكم ވެރިކޮށް عدل ކުރަްނޏާ حكم ަކލޭމެން މީސްތަކުންގެމެުދގައި އަދި. ކުރައްަވއެވެ
 نعمة ބޮޑު ދެްއވާ އެކަލާނގެ  ދެއްވުންެއއީ نصيحة އާއި  وعظ އެަކލާނގެ  ަކލޭމެންނަށް ކަްނކަންކަމުން އެފަދަ. ކުރައްަވއެވެ

 ަބއްލަާވވޮޑިގެްނވާ  ައއްސަވާވޮިޑގެންވާ އީ تعاىل الّله ހަމަކަށަަވރުން (އެކަމުަގއި ހުިރ ަރގަޅުކަމާއެވެ!) .އެކެވެ
 .ކަލާނގެއެވެ 
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   ަތުރަޖމާ     

     = ޭމީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އ.!      =ްކިޔަމަންތެރިވާށެވެ އަށް الّله ކަލޭމެނ!   

  = ިކިޔަމަންެތރިވާށެވެ އާއަށް رسول ކަލޭމެން އަދ.!        =ިކަންކަމުގެ  ކަލޭމެްނގެ އަދ 

 .ވެރިންނަށާއި     = ިދެަބސްވަންޏާ އަރަިއރުންވެ ކަލޭމެން އަދ.   =  ިކަމެއްަގއި ދީނުގެ . (ކަމެއްގައ( 
   = ެރައްދުުކރާށެވެ ަކލޭމެން ެއކަމެއް ަފހ.!         = ާއއަށް رسول އަދި  އަާށއި الّله.     

    = ްއީމާންވާކަުމގައިވަންޏާ އަށް  الّله ަކލޭމެނ.      = ިދުަވހަށާއި آخرة އަދ.    = ްެއގޮތ 

 .ހެޔޮވެގެންެވއެވެ     = ިރަނގަޅުގޮތެވެ އެންމެެހޔޮ ވުމުގެގޮުތންއެއީ ُرُجوع އަދ.     =  ުަކލޭގެާފނ 

 ؟.ދެެކވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ ؟ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ         =ާލަފާކުރާީމހުންނަށް/  މީހުންނަށް ހީކުރ. 
    =  ްކަމުގައި އީމާންވެގެްނވާ  އެމީހުން  ހަމަކަަށވަރުނ.         =  ްަކލޭގެފާނަށ 

 .ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗަށް       =ިތަކެްއޗަށާއި ބާަވއިލެްއވުނު ކުީރގައި ކަލޭގެާފނުންގެ އަދ.   

 .އެދޭ އެމީހުން  =        = ްހޯދުމަށް ނިޔާ –/ ހޯދަިއަގތުމަށް حكم އެމީހުނ.        = ُطَاُغْوت 

  .ގެފަރާތުން   = ިައމުރުވެވިގެްނވެއެވެ އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުން އަދ.       = ެއަށް  طَاُغْوتُ  އ 

 .ެދކޮޅުހެދުމަށް/  ކާފަރުވުމަށް        =ިއެދެނީ އާ شيطان ައދ     = ްއެީމހުނ 

 .މަގުފުރައްދައިލާެށވެ      =  ުމަގުފުެރއްދުމަކުން ދުރ.          = ިއެމީހުންަނށް  އަދ 

 .ބުނެވިއްޖެއްޔާ  = ްއަންނާށޭ ަކލޭމެނ.!            =ގަިއވާ  قرآن. (ަތކެއްޗަށް ާބވައިެލއްވި الّله 

 )އެއްޗެއްބަލަން      = ިަބލާށާ ވިދާޅުވާއެއްޗަކަށް ރަޫސލާ ( އަށާއި އާ رسرول އަދ(      = منافق 

 ވެގަންނަތަްނ   َمَنعَ  ދުުރވެ ަކލޭގެފާނުގެަފރާތުން =   .ދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ  ން ކަޭލގެފާނު
   =ްނޑައެޅިގެނ   .ދުރުވުމަކުން ކަ         =ެނޑައެޅިގެން  ފަހ  އެމީހުންނަށްކަ

 ؟ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ ދެންވާނީ  ޖެހިއްޖެްއޔާ އެއް  ُمٍصْيَبة    = ެިއސްކޮށްފަިއވާ  އަތްތައް އެީމހުންގ 
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  .)ފާފައިން ުކރި( ކަންތަކުން  = ްައއިސް  އަިރހަށް  ކަލޭެގފާނުންގެއެމީހުން ދެނ.      =  ްއެމީުހނ 

  .)ކުރާެނއެވެ ދޮުގހުވައި . (ހުވައިުކރާނެއެވެ ގަންދީ الّله      =ްحكم ގެފަރާތުން طَاُغوت. (ނޭދެމެވެ އަުހރެމެނ 

  .)ނޭދެމެވެ ހޯދައިގަތުމުގައި    =ުގޮްތމެނުވީ ހަމަރަނގަޅ.        =ިއެއްބަްސވެ  ދެފަރާތް އަދ 

 .ހަމަޖެހުންމެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އަދި  !ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ އާއަށް رسول ކަލޭމެން އަދި !ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ އަށް الّله !މީހުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ )59(

 الّله އެއީ . ެއއްވެެއވެ شرط ދެތިން ކިޔަމަންވުމުގައި ެވރިްނނަށް) (!ކިޔަމަްނވާށެވެ( ވެސްެވރިންނަށް ކަންކަމުގެ  ކަލޭމެންގެ
 ކުރާކަމަކަށް  މަންފާ ންނަށް مسلم - ުކރުން حكم ޭއނާ އަށް َعْدل – ނުކުރުން  އަމުރު  އޭނާ  ކަަމކަށް ުއރެދެވޭ އަށް

 ގައި  حالت އެނޫން. ކިޔަމަންވުމެއްނެތެވެ އަމުރަށް އެ އަމުރުުކރިަޔސް އޭނާ ކަމަކަށް  އުރެެދވޭ  އަށް الّله ފަހެ – އަމުރުކުރުން 
 .) ެއވެ واجب ކިޔަމަންވުން އޭނާއަށް

 ކަލޭެމން  ވަްނޏާ އަަރއިރުން ދެބަސްވެ) ގެކަަމކާމެދު دين ކޮށް خاصّ ( ކަމަކާމެދު ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ދެންފަހެ
 ގޮތަކަށް  ޭއގައިވާ !ހަދާށެވެ ެއއޮތްގޮތަކަށް ބަލައި ޮއތްގޮތެއް ެއކަން ފޮތުގައި ގެ الّله އެަބހީ( !ރައްުދކުރާށެވެ އަށް الّله އެކަމެއް
 އެގޮތަށް  ބަަލއި ވިދާޅުވިގޮެތއް وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول އެކަމުގައި  އެބަހީ( !ަރއްދުކުރާެށވެ އަށް އާ  رسول އަދި.) ހަދާށެވެ
 އަށް  آخرة އަށާއި الّله އެބަހީ. (ީއމާންވެގެންވަންާޏއެވެ ދުވަަހށް آخرة އަށާއި  الّله ަކލޭމެން ހަދަންޖެހެނީ އެހެން) !ހަދާށެވެ

 حديث އާއި قرآن. ވާގޮތަށެވެ ގައި سّنة އާގެ رسول ފޮތާއި ގެ  الّله ުކރަންވާނީ ުހރިހާކަމެއް ގެ دين ބަޔަކުިވއްޔާ އީމާންވެގެންވާ
 އާގެ  رسول އަދި. ފުޅެއްނޫނެވެ أمر ގެ الّله އަޅުކަންކުރުމީ ައށް مذهب. އޮތްގޮތަކަށްނޫނެވެ ެއއްގައި مذهب. ފެންނަގޮތަށެވެ ން

. ައރަިއގެންއުޅޭ އެއީ. ނޫނެވެ އަުމރެއްވެސް  ެއއްގެ إمام އެއްގެ  مذهب އަދި. އަމުރުފުޅެއްނޫނެވެ  ) އޮޅުމެކެވެ

 . ހެޮޔގޮތެވެ އެންމެ ވުމުގެ  رجوع އަށް  حقّ  އަދި. ޮގތެވެ ރަނގަޅު އެންމެހެޔޮ  ެއއީ ހެދުން ގައިާވގޮތަށް أصل އެދެ ދެންފަހެ

 ުކރީގައި  ކަޭލގެފާނުންގެ އަދި  ތަކެއްޗަާށއި ބާވަިއލެްއވި ކަޭލގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން ) !އެވެ الّله رسول އޭ(  )60(
 އެެދނީ  އެ އެީމހުން ؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ ކަލޭގެފާނު ބަަޔކަށް ހީކުރާ ކަމުގިައ އީމާންވެގެްނވާ ތަކެއްޗަްށވެސް ބާވައިލެްއވި

. ކާފަރުވާެށވެ އަށް طاغوت ވެވިގެްނވަނީ أَْمرُ  ެއމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ހޯދުމަށެވެ حكم ފަރާތުން ގެ طاغوت
. މަގުުފރައްދަިއލާށެވެ  މަގުފުރެދުމަކުން ދުރު ވަރަށް އެމީުހން އެދެނީ އާ شيطان އަދި. ނުހޯދުމަށެވެ حكم އޭގެފަރާތުން
 . އޮޅުވައިލާށެވެ

 ދަމާއަންނާށޭ  ކުރަން  حكم ވިދާޅުވާގޮތަކަށް  އާ  رسول އަދި  ފޮތުަގއިވާގޮތަށާއި  ގެ  الّله ކަލޭމެްނގެ އެމީހުންނަށް  އަދި )61(
 . މަނާެވގަންނާތީއެވެ ުދރުވެ ކަލޭގެފާނާއި ންގެމީުހން منافق އެ  ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ ަކލޭގެފާނު ބުނެވިއްޖެއްޔާ

 ސަބަުބން  ހޯދުުމގެ حكم ގެފަރާތުން  طاغوت ެއބަހީ( ސަބަބުން ކަންތަކުގެ  އިްސކޮށްފައިވާ  އަތްތައް  އެމީހުންގެ  ފަހެ )62(
 ގަންދީ  الّله އައިސް  ައރިހަށް  ކަލޭގެފާނުންގެ  އެމީހުން ދެން  އަތުވެއްޖެއްޔާ  އެމީހުނަށް ކޯާފއެއް ގެ الّله) ފާފަވެރިވެގެން
 އަދި  ގޮތްމެނުވީ ހަމަރަނގަޅު) ހޯދުމުގައި حكم ގެފަރާތުން طاغوت އެބަހީ( އެކަމުަގއި އަުހރެމެން. ބުނާނެެއވެ ހުވައިކޮށްފައި

 .ނޭދެމެވެ ހަމަޖެހުންމެނުވީ އެއްބަސްވެ  ދެފަރާތް
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   ަތުރަޖމާ     

      = ްނޑައެޅިގެނ  .އެއީ އެމީހުން ކަ    = ބައެެކވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّله.       = 

 .ތަކެތި ހިތްތަުކގައިވާ  އެމީހުންގެ      = ެވަޑައިގަންަނވާށެވެ އެނުބރި ކިބައިން އެމީހުންގެ ަކޭލގެފާނު ފަހ! 
  !.ފާރަނުލައްވާެށވެ އެމީހުންނަށް  = ިދެއްވާށެވެ نصيحة!.ދެއްވާށެވެ وعظ އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނު އަދ.!    

  = ިވިދާޅުވާށެވެ އެމީހުންނަށް  ަކލޭގެފާނު އަދ.!       = )ްއެމީހުންނަށް ހަމަސީދާ) ނުލައި އެހެންީމހުނ  /
   .ަގއި حقّ  ތަކުގެ نفس އެމީހުންގެ ނުވަތަ   =ަބަސްފުޅު ތެރި بَالَغة އަސަރުުކރާފަދ.        

  = ިނުފޮނުއްވަމެވެ ބޭަކލަކު رسول އެްއވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ.          = ގެ  الّله 

 .މެނުވީ ކިޔަމަންވުމަށް އެބޭކަލަކަށް އިޒުނަފުޅުން    = ިްއެީމހުނ ހަމަކަށަވަރުން އަދ◌        =

  ހިނދު  އަނިޔާެވރިވީ ނަފުސުތަކަށް އެމީހުންގެ އެމީހުން   = ްައއިނަމަ ައރިހަށް ކަޭލގެފާނުންގެ އެމީހުނ. 
        = ްފާފަފުއްެސވުމަށް ގައި حضرة ގެ الّله އެމީހުން ދެނ .  އެދެފި         =  ައިދ

. رسولއެމީހުންގެ ފާފަފުއްސެވުމަށް  . ދެކޭނީ الّله އެމީހުން = ހަމަކަށަވަރުން   އާ އެދިވަޑަިއގެންފިނަމަ

 )އެނގޭނީ އެމީހުންނަށް އާއިމެދު الّله(      =ކަމުގަެއވެ ބޮޑުކަލަކު  ލެއްވުން  رمحة ކުަރއްވާ قبول توبة.  

    = ެނުވެެއވެ އީމާން އެމީހުން. ކުރަްއވައެވެ وحىހުަވއި ގަންދެއްވައި َربّ  ކަލޭގެފާނުންގ.   

     =ީދާންދެން ހަދައިފުމަށް އެމީހުން މީހަކުކަުމގައި ކުރާ حكم އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނ.         = 

 .ނުދެކޭ އެމީހުން  ދެން =     .ކަންކަމުގައި ވެވޭ އަރަިއރުން އަދި ދެބަސްވެވޭ  އެމީހުންގެމެދުގައި       

    = ެިހތްބަރުކަމެއް. (ދަިތކަމެއް އެއްވެސް ތަކުގައި نفس އެމީހުންގ(      = ުކުެރްއވި  ކަލޭގެފާނ 

 .ައކާއިމެދު حكم. / ނިޔާޔަކާމެދު      = ިވެ  قبول ައހައި ބޭރުފުށުން އެތެރެފުށާ  އަދ 

  .ކިޔަމަންތެރިވެއްޖައުމަށްދާންދެން          = ިއެމީހުްނގެމައްަޗށް  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަދ 

 .ުކރެއްެވވިނަމަ فرض/  ލިއުއްެވވިނަމަ      = ްުކރާށެވެ قتل !ަމރާށެވެ ތައް نفس ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެނ.!  

   =  ަނުކުންނާށެވެ ަކލޭމެން ނުވަތ.!     =ެގެދޮރުތަކުން ޮގވަތި ަކލޭެމންގ.     = ްެއކަން  އެީމހުނ 

  .ނުކުރީހެވެ     =ްމެނުވީ މަދުބަޔަކު އެމީހުންގެތެެރއިނ.      = ިހަމަކަށަަވުރން  އަދ 

 .އެމީހުންކުރިނަމަ    = ްިކޔަމަންވުމެވެ އަށް الّله އެއީ( .ދެވޭކަންތައް وعظ އެމީހުންަނށް އެކަމަކުނ(. 
     = ަހެޮޔެވގެންވީހެވެ އެމީހުންނަށް އެކަން ކަށަވަރުންހަމ.      =ިކަން إميان( އަދ (
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 .މާގަދަވީެހވެ ސާބިތުވުން      = ިއެމީހުންނަށްދެއްީވހެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަަކށަވަރުން ޭއރުން އަދ. 
   = ެން حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގ.          =ާދަރުމަ ބޮޑުވެގެންވ.      = ިައދ 

 .ދެްއކެވީހެވެ ތެދުމަގު  އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން        = ާސީދާވެގެންވ 

  .ތެދުމަގަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ކަމުގެ  نفاق ލެނބުމާއި ުދރަށް އާއި حقّ ( ހިތްތަކުގަިއވާ އެމީހުންގެ) ންނަކީ منافق އެ އެބަހީ( އެމީހުންނަކީ )63(

 ކިބަިއން  އެީމހުންގެ ނުބަްއލަވައި ކަންތަކަށް އެމީހުންކުރާ ކަޭލގެފާނު ފަހެ. ބައެެކވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّله ތަކެތި އެންމެހައި
 ހަމައެަކނި  ުނލައި އެހެންމީހުންނާއި  އަދި  !ދެއްވާށެވެ  نصيحة އާއި  وعظ އެމީހުންނަށް  އަދި  !އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ 

 ބަސްުފޅު  ެތރި بالغة އަސަރުުކރާފަދަ އެމީހުންނަށް ކަލޭެގފާނު ަގއި حقّ  ތަުކގެ نفس އެމީހުންގެ  ނުވަތަ /  އެމީހުންނަށް
 . ވިދާޅުވާށެވެ

 އެބޭކަލަަކށް  އިޒުނަފުޅަށް ގެ الّله ބޭކަލަކު رسول ެއއްވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި) !އެވެ الّله رسول އޭ(  )64(
 ަކލޭގެފާނަށް . ޭބކަލެެކވެ رسول އެފަދަ ތިޔައީ  ކަޭލެގފާނުވެސް. (ނުފޮނުްއވަމެވެ މެނުވީ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް  މީސްތަކުން

 ައށް  حكم ފަރާތުން  ގެطاغوت ( އެީމހުން އަދި.) ވެފަެއވެ فرض ގެމީހުންނަށް قوم ަކލޭގެފާނުންގެ ކިޔަމަންވުންވަނީ
 ެދން  އަިރހަށްއައިސް ކަޭލގެފާނުންގެ އެީމހުން އަނިޔާެވރިވީހިނދު ތަކަށް نفس އަމިއްލަ  އެމީހުްނގެ) ސަބަބުން އެދިގަތުމުގެ
 އާ  رسول ފާފަފުއްސަަވއިދެއްވުމަށް އެމީހުންގެ އަދި ެއދި އެމީހުން ގައި  حضرة ގެ الّله ފުއްސެވުމަށް ފާފަ އެމީހުންގެ

. ދެކޭނެއެވެ އެމުީހން ލަްއވާކަަލކުކަމުގައި رمحة ިގނަގިނައިން ބޮޑު ެލއްވުން توبة އީ الّله ހަަމކަށަވަރުން އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ
 .) އެނގޭނެެއވެ ރަނގަޅަށް އެކަން އެމީހުންނަށް(

 توبة އެދި  ފުއްެސވުމަށް އެފާފަ ގައި  حضرة ގެ الّله ފާފައެއްުކރެވުނަސް  ކިތަންމެބޮޑު މިދަލީުލކުރަނީ  މިއާޔަތުން 
. ފަރާތަކަށް  އިރާަދކުރެްއވި އެކަލާނގެ  އެކަމެއް ވެއްޖެނަމަ  . أعلم والّله ފުއްސަަވއިފާނޭކަމެވެ

 އެންމެންގެ  އެަބހީ( އެމީހުންގެމެދުަގއި: ކުަރއްަވނީ وحى ހުވައި  ގަންދެްއވައި  ربّ  ކަޭލގެފާނުންގެ ފަހެ )65(
 އަދި ، ހަދައި ކަޭލގެފާނު ކުރާމީހަކުކަމުގައި حكم އެީމހުްނނަްށ ެވވޭކަންކަމުގައި ައރައިރުން ދެބަސްވެވި) މެދުގައިވެސް
 އެއްވެސް  ހިތުަގއި އެމީހުންގެ ) ހިތްހަމަެޖހި އެމީހުން ( ނިާޔއަކާއިެމދު ުކރެއްވި  އަާކއިމެދު حكم އެުކރެްއވި ދެން  ކަލޭގެފާނު
 އެމީުހން  ކިޔަމަންތެރިެވއްޖައުމަށްދާން ވެ قبول ރުހި އެީމހުން ބޭރުފުށުން އެެތރެފުށާއި ހިތްަބރުވުމެއްނެތި ނުރުހުމެއް

 . އީމާންނުވެއެވެ
 ގެ މީހާ  ހިތްހަމަނުޖެހުނު ައކަށް حكم އިްސލާްމދީނުގެ. މައްސަަލއެކެވެ ަވރަށްބޮޑު މިއީ . ދަންނަވަންތޯއެވެ 

 تنفيذ ތަެކއްހަދައި حكم ެއހެން ކަމުނުގޮްސގެން ތްައ حكم ދީުނގެ އެހެންީވއިރު. ނެތެވެ ަސލާމަތަކުން އީމާކަންވެސް
 ހަތްވަނަ . ޖަވާބުދޭންޖެހޭކަެމއްވެސްނޫނެވެ މީހަކު  ިމއަކީ ؟ކޮަބއިތޯއެވެ  ައކީ خيال ތިޔަބޭފުޅުންގެ  ކުރާމީހުންނާމެދު

. އީމާންނުާވކަމަށެވެ އެމީހުން ކުަރއްވަނީ وحى އެ  ގަްނދެއްވައި الّله. ާބވައިަލއްވާފައެވެ جواب ޭއގެ އެވަނީ މަތިން އުޑުގެވެސް
 . އިނގޭތޯއެވެ ުނަވދެނުދާނެ ގެތެރެއަށް حكم މި ަތއް قانون َوْضِعى ދިމާނުވާ އިސްލާމްދީނާއި

 އެީމހުން ) އެދުނުމީހުންނަށް ހޯދުމަށް حكم ގެ طَاُغوت އެބަހީ ( އެމީހުންގެަމއްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި )66(
 فرض ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދިއުމަށް ނުކުމެގެން ގޯތިެގދޮރުތަކުްނ އެމީހުންގެ އެީމހުން ނުވަތަ މެރުމަށް ތައް نفس އެމީހުންގެ
ނޑައެޅުއްވިނަމަ ކުރައްވާ   نصيحة އިއާ وعظ އެމީހުންނަށް  އަދި . އެކަންނުުކރީހެވެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ  ޭއގެ ހަމަކަށަަވރުން ކަ
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) މަނާެވގަތްނަމަ އެީމހުން ކަންތަކުން މަނާކުރެވުނު  އެމީުހންނަށް ކިޔަމަންވެ އަށް الّله އެަބހީ( އެމީހުންުކރިނަމަ ކަންތައް  ދެވޭ
 .މާގަަދވީހެވެ ސާބިތުވުމުގެގޮތުން އީމާންަކން އަދި. އެކަްނހެޔޮވެގެްނވެއެވެ އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން

 . ހުށީމެވެ ެދއްވާ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދަރުމަ ބޮޑުވެގެްނވާ އެީމހުންނަށް ން حضرة ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އޭރުން އަދި )67(

 .ހުށީމެވެ މަގުދައްކަވާ  އެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ތެދުމަގަށް ސީދާވެގެްނވާ ހަމަކަށަަވރުން އަދި )68(

 

   ަތުރަޖމާ     

          =ިދަންނައެވެ . (ކިަޔމަންތެރިވެއްޖެމީހުންއާއަށް  رسول އަާށއި الّله އަދ!(     =  ެަފހ 

   .އެމީހުންވަނީ        =ްއެކުަގއެވެ ޭބކަލުންނާ ެލއްވި نعمة الّله އެބޭަކލުންގެމަްއަޗށ.      

  = ިންުކރެން صّديق ނަބީބޭަކލުންނާއ.        =ިމާތްމީހުްނކުރެ صاحل ންނާއި  شهيد އަދ. 
   = ިރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ އަދ.          = ްއެުކވެއުޅުން އެބޭކަލުންނާ /  އެީމހުން އެކުވެރިްނގެގޮތުނ .

         = ެމާތްކަމެވެ. ވަންތަކަމެވެ فضل ދެްއވާ الّله އެމާްތކަމަކީ/  ވަންތަކަމަކީ فضل އ.     

       =ިއަޅުންނާ  ިކޔަމަންތެރިވާ އެބަހީ. (ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ الّله ކަލެއްގެގޮތުން ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދ 

 .)ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ެއކަލާނގެ  އަޅުން ނުކިޔަމަންތެރި    =  ޭވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ إميان އ.!  

    =ެހިފާށެވެ  ހަތިޔާރުަތއް ރައްކައުެތރިވެވޭ( !ހިފާށެވެ  ރައްކާެތރިކަމުގައި  ކަލޭމެންކަލޭމެންގ!(       

  !.ނުކުންނާށެވެ ހަނގުރާމައަށް ކަލޭމެން އަށް مجاعة مجاعة ދެން =       = ައެންމެން ކަލޭމެން ނުވަތ 

 !.ނުކުންނާށެވެ ހަނގުރާމައަށް) އާއިއެކު އާ رسول(    = ިކަލޭމެންގެެތރޭގައިެވއެވެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ.   

     =ްނޑައެޅިގެނ  .)ންނެވެ منافق ެއއީ. (ބަރުެހލިވާމީހުން ލަސްވެ  ހަމަކަ        =  ެދެންަފހ 

   .ެޖހިއްޖެއްޔާ އެއް مصيبة ކަލޭމެނަށް         = ާނުގޮސް  ހަނުގރާމައަށް ަކލޭގެ منافق. (ބުނާނެއެވެ އޭނ 

    .ދެއްވައިފިއެވެ نعمة އަުހރެންގެމައްޗަށް  الّله ހަމަކަށަަވރުން.) ހުރެބުނާނެއެވެ  = ްއަހުރެނ 

 .ސަބަބުންނެވެ  ނުވިކަމުގެ އެމީހުންނާއެކު    =ހަނގުރާމައަށް ( ވީމީހުންގެތެރެއިން حاضر 

 .)ދިޔަމީހުންގެތެރެއިން      = ިމުދަެލއް  غنيمة. (ދިމާވެއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުކަމެއް ކަލޭމެނަށް އަދ 

  )ލިބިއްޖެއްޔާ   = ން حضرة ގެ  الّله.   = ްބުނާނެއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުނ .      =
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  .ނުވާކަހަަލއެވެ    = ާލޯބިވެރިކަމެއް  ގުޅުމެއް އެއްވެސް ދެމެދު އޭނާޔާ ކަލޭމެންނ.       

  = ްރަނގަޅުވީސްހެއްެޔވެ ކޮންފަދަ އެމީހުނާއެުކވީނަމަ އަހުރެންވެސ.    = ެއަހުރެންެވސް  އޭރުން ފަހ 

  )ލިިބގަންނަން غنيمة( ނަސީބުލިބިގަންނަން     = ާނަސީބަކުން ބޮޑުވެގެންވ.            

   !.ހަނގުރާމަުކރާހުށިކަެމވެ ގެމަގުގައި الّله ފަހެ =         =ެވިއްކަިއލާމީހުން حياة ދުނިޔޭގ. 
     = ަދރުމަޔަށް ާއއި ثواب ގެ  آخرة/  އަށް آخرة .          = ިގެމަުގަގއި  الّله އަދ 

 .ހަނގުރާމަުކރާމީހާ        =ެނަސީބުލިުބނު /  ލިބުނު  فتح ގަދަވެ އޭނާ ނުވަތަ ) ވި شهيد( މަުރވި އޭނާ ފަހ 

  )ކޮންމެގޮތަކުންވެސް މިދެގޮތުންކުރެ(   = ެދުވަހުން  قيامة( އޭނާއަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިކަންހުރެ  ފަހ(  

 .ދެއްވާހުށީމެވެ        =ާދަރުމަެއއް ބޮޑުވެގެްނވ.  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 قيامة( އެީމހުންވާހުށީ  ހަމަކަށަވަރުން .) ދަްނނައެވެ( ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހުން ާއއަށް رسول އަށާއި  الّله އަދި )69(

 صاحل އަދި ންނާ شهيد ންނާއި  صّديق ޭބކަލުންނާ نىب ބޭކަލުންކަުމގަިއވާ ލެއްވި  نعمة އެބޭކަލުްނގެމައްޗަށް  الّله) ދުވަހުން
 . ރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ އެބޭަކލުން އެުކވެރިްނގެޮގތުގައިވުމަށް އަދި.) ުސވަރުޭގގައެވެ. (އެކުގަެއވެ މާތްމީހުންނާއި

 الّله ގޮތުން ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ އަދި. ދެްއވުމެކެވެ ންދެއްވާحضرة ގެ الّله ވަންތަކަމަކީ فضل އެ އެމާތްކަމާއި )70(
 .)ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ މޮޅަށް އެަކލާނގެ އަޅުން ނުކިޔަމަްނތެރި އަޅުންނާއި ިކޔަމަންތެރިވާ އެބަހީ. (ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

 ހަތިާޔރު  ހަނގުރާމަިއގެ( !ހިފާެށވެ  ރަްއކާެތރިކަމުގައި ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެން !މީސްތަކުންނޭވެ  އީމާންވެއްޖެ އޭ )71(
 ެއކު  އާއި  رسول( އެންމެން ކަލޭމެން ނުވަތަ !ނުކުންނާށެވެ ހަނުގރާމައަށް ކަލޭމެން  އަށް مجاعة  مجاعة ދެން އަދި) !ހިފާށެވެ 

 ) !ދިމާކުރާށެވެ  ންނާ َعُدوّ ( !ނުކުންނާށެވެ  ހަނގުރާމައަށް ) އަރިުހގައި އެކަލޭގެފާނު

 ަބރުެހލިވެފަިއވާ  ލަްސވެ ނުކުތުން  ނުވަތަ ނުނުުކމެ ހަނގުރާމައަށް  ކަލޭމެންގެެތރޭގައި  ހަމަކަަށވަރުން  އަދި )72(
 ދިޔަ  ހަނުގރާމައަށް ތިބުމާެއކު ނުގޮސް ހަނގުރާމައަށް  އެމީުހން. ންނެވެ منافق ހެދިގެްނއުޅޭ ންނަށް مؤمن އެއީ. (މީހުންވެއެވެ

 منافق އެ . ބުނާެނއެވެ އެމީހުން މެދުވެިރވެއްޖެއްޔާ  ދެަރގޮތެއް ދިމާވެ އެއް  ُمِصْيَبة ންނަށް مؤمن ކަލޭމެން އެބަހީ ) ންނަށް مؤمن
 ައށް  ميدان ހަނުގރާމައިގެ  – ނުވުމުން حاضر އެަތނަށް އެމީހުންނާެއކު އަުހރެން ހަމަކަަށވަރުން. ބުނާނެއެވެ ން

 .)ދިމާނުވިއެވެ އަުހރެންނަށް ެދަރގޮތް އެފަދަ. (ަލއްވައިފިެއވެ نعمة އަުހރެންނަށް الّله ނުދެވުނުކަމުން

 َعُدوّ  ލިބިއްޖެއްޔާ ވަންތަކަމެއް َفْضلَ  ން حضرة ގެ  الّله) ންނަށް مؤمن ދިޔަ  ހަނުގރާމައަށް އެަބހީ( ކަލޭމެންނަށް އަދި )73(
 ލޯބިެވރިކަމެއް  ގުޅުމެއް އެއްވެސް އަމުދުން ދެމެދު އޭނާޔާ ކަލޭމެންނާ( – ލިބިއްެޖއްޔާ ުމދަލެއް ِغِنْيَمة އަތުން ންގެ

 ޭއުރން  ފަހެ ؟ރަނގަޅުވީްސހެއްޔެވެ  ކޮންފަދަ އެީމހުންނާއެކުވީނަމައަަހރެންވެސް. ބުނާނެއެވެ އޭނާ އެހިނދު ).ނެތްފަދައެވެ
 .ލިބުނީެހވެ ނަސީބު ނަސީބުން ބޮޑުވެގެން  އަހުރެންނަށް

 ގެމަގުަގއި الّله  އެމީހާ ވިއްކަިއލާމީހާ ޙަޔާތް އެމީާހގެދުނިޭޔގެ އެމީހާ  އަށްއެިދގެންثواب  ދަރުަމޔާ ގެآخرة  ފަހެ )74(
 ގެމަުގަގއި الّله  އެދޭމީހާثواب  ދަރުމަޔާ  ގެآخرة  ބަދަލުަގއި ގެ حياة  ދުނިޭޔގެ އެބަހީ( !ހަނގުރާމަުކރާހުށިކަމެވެ 

 އަދި  ވެގެންދިޔަޔަސްشهيد  މަރުވެ ހަނގުރާމައިަގއި ޭއނާ ހަނުގރާމަކުރާީމހާ ގެމަގުގައިالّله  އަދި) !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ 
 ނިކަންހުރެ ) ކޮންމެގޮތެއްދިމާިވޔަސް މިދެގޮތުންކުރެ( ލިބުނަސް قتح  ނަސީބުލިބި ގަދަވެ އަތުން ންގެَعُدّو  ނުވަތަ

 .ދެއްވާހުށީމެވެ ދަރުމަ  ބޮޑުެވގެންވާ އޭނާޔަށް) ދުަވހުންقيامة ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ި؟ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ ހަނގުާރމަނުކުރާންވީ) !ންނޭވެ  مؤمن އޭ ( ަކލޭމެން އަދ       = الّله

. (އެަކލާނގެ  .) دينގެމަގުގައި  ކުރިެއރުވުމަށް     =  ާަގއިތިބި އިސްލާމުން  حالދެރަ ނިކަމެތިންވ 
   = ްފިރިހެނުންގެ ތެރެއިނ      =  އަދިއަންހެނުންގެެތރެއިންނާ އަިދ

. . =   ކުދިންގެތެރެއިން  އެމީހުން ދަންނަވަނީއެވެ      =  ެއެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ! 

 !  އަޅަމެން ނެރެދެއްވާނދޭވެ      =  ިއިން) مّكةމިރަުށން (މ       =  ެأهلއެރަުށގ 

.  ވެރިން އަނިާޔވެިރވެގެންވާ     =  ެއަދި އަޅަެމންނަށް ލައްވައިެދއްވާނދޭވ!       = 

. َوِيلَّ ން  حضرةއިބަރަސްކަލާނގެ   އަކު / ަސހަރޯެވރިއަކު     =  ޭއަދި އަޅަމެނަށް ލައްވައިދެއްވާނދ 

     =  نصرން  حضرةއިބަަރސްކަލާނެގ . އީމާންީވ  =   ވެިރއަކު

.  މީސްތަކުން        = الّله .   ގެމަގުގަިއ ަހނގުރާމަކުެރއެވެ  =  އަދި ކާފަރުީވ

.  މީސްތަކުން         =  طَاُغوتُ އެމީހުްނ .  ގެމަގުަގއި ހަނގުރާމަ ކުރެެއވެ  = 

.ކަލޭމެން) !ންނޭވެ  مؤمنއޭ (ފަހެ   ހަނގުރާމަުކރާށެވެ         = ންނާިއ / އޭނާެގ  َوِىلُّ އާގެ  َشْيطَان

.  ސަހަރޯެވރިންނާއި       =  ްَشْيطَانހަމަކަށަަވރުނ .  އާެގ ރޭވުްނ / އޭާނގެ މަަކރު     

 = .  ދެރަނިކަމެތި އެއްޗެްއކަމުގައިިވއެވެ    =ު؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ ަކލޭގެފާނ          = 

  .މީހުންނަށް އެބުނެވުނު އެމީހުންނަށް    =ްހަނގުރާމަނުޮކށް . (ހުއްުޓވާށެވެ އަތްތައް  ކަލޭމެންގެ ކަޭލމެނ 

 )ތިބޭށޭ!      =ި1ކުރާެށވެقائم  ނަމާދު ަކލޭމެން އަދ      =ިޒަކާތްދޭށެވެ ަކލޭމެން އަދ.!   

     = ެުކރެވުުނހިނދު فرض  އެމީހުްނގެމައްޗަށް ދެންފަހ.    = ަހަނުގރާމ .       = ްއެަހއިުރނ 

  .ެއއްގެބަޔަކުمجاعة  އޭގެތެރެއިން      =ެބިރުގަންނަނީެއވެ މީސްަތކުންދެކ.      =  އަށް الّله 

   .ބިރުގަންނަފަދައިން     =ަބޮޑުބިރަކުން އެއަްށވުެރވެސް ނުވަތ.      =ިއެމީހުން  އަދ 

  !އެވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ        =ްކުރެއްވީ فرض  ހަނގުރާމަ އަޅަމެންގެމައްޗަށ 

   ؟ކީއްވެގެންތޯެއވެ     =ް؟ކީއްވެޯތއެވެ ފަސްނުުކރެއްވީ  އަޅަމެން. (ފަސްކުރެްއވިަނމައެވެ އަޅަމެނ(    
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     = ްކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް މުއްދަތަކަށް ގާތ.    =ުވިދާޅުވާށެވެ! ކަލޭގެފާނ         = ެދުނިޔޭގ 

 .މަދެވެ ދާދި  ަތކެތި އަރާމާއި    = ިހެޮޔވެގެންވެެއވެآخرة  އަދ.     =  ވެރިވީީމހަކަށްتقوى.  

      = ިَلة  އަދ   .ނުވެވޭނެެއވެ އަނިޔާ އެމީހުްނނަށް މިންަވރުވެސް  ެއއްގެَفِتيـْ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) ަކލޭމެންمؤمن  އޭ(  )75(  ނިކަމެތި ) ތިބި ގައި مّكة (؟ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ ނުުކރާްނވީ ހަނުގރާމަ ގެމަުގގައި الّله  ންނޭވެ

 !އެވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. އެދަންނަވަނީއެވެ އަށްرّب  އެމީުހންގެ މިއެންމެން ކުޑަުކދިން އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި
 ން حضرة  އިބަރަސްކަލާނގެ ައދި !ނެރެދެއްވާނދޭވެ އަޅަމެން) އިންمّكة ( ރަށުން މިވާ އަނިޔާެވރިެވގެން ވެރިންأهل  މިރަށުގެ

  !ަލއްވާނދޭވެ ވެރިައކުنصر  އަޅަމެނަށް ންحضرة  އިބަަރސްކަާލނގެ އަދި !ލައްަވއިދެއްވާށެވެ ސަހަރޯެވރިއަކު އަޅަމެނަށް

 އަށް هجرة  އަށްمدينة  އަނިާޔވެރިކަމުން ކާަފރުންގެ. ެއވެدعاء  ނިކަމެތިންގެ ގައިތިބިمّكة  ޭއރު މިއީ. ދަންނައެވެ 
ނޑުމެންނަށް މިއަދު. އެވެدعاء  ނިކަމެތިންގެ ނުދެވިތިބި  އާޭދުހގެ  އަަސރުގަދަ މިަފދަ ރަށްރަަށކުން ކިތައްމެ މިއިވެނީ އަޅުގަ
 ސޫދާުނގެ  ހަބްްޝކަރަޔާ . އަޑެވެ ގެ عراق . އަޑެވެ ގެ فلسطني . ރަށެކެވެ ކިތައްމެ. ނޫނެވެ ެދރަށެއް  ެއއްރަށެއް . އަޑުތަކެވެ
 ގެ الّله . ބަަޔކަށެވެ ނުކުންނާނެ އަށްميدان  ެއހީތެރިވުމަށް އެމިސްކީނުންނަށް. އަޑެވެ ންގެمؤمن  މުޅިދުނިޔެޭގ. އަޑެވެ

 އެޔަކަށް . ެއވެثواب  އެދަރުމަޔާ ހަމަ ؟ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ ނުުކރާންވީ ހަނގުރާމަ. އެދީނެވެ. ެއވެالّله  އެ ހަމަ. މަގުގައެވެ
 ދުންަޔވީ  އަުހރެމެން. ރޮނީެއވެ ންمسلم  އާއިإسالم دين . ާއޔަތްތަކެވެعاّم  މިއީ އާޔަތްަތއް. ބަދަލެއްނެތެވެ

 ކުެރްއވި الّله حرام . ލަވަތަެކވެ ެއހަނދާނުގެ ބައިބަލާދިއުމާ. ވާދެމުމެވެ ބޮޑުބެރުޖެހުމާ. ވެފައެވެغرق  މުނިފޫހިވިލުވުންތަުކގައި
والّله  ؟ކަމުދާނެބާވައެވެ ވަންނާން  ައހުރެމެން ހަމަ ންދިޔަސުަވރުގެއަށްمؤمن  ޭއރުތިބި. ގަނީެއވެމަޖާނަ ހޭބޯާނރާ ކަންކަމުގައި

 املـتعان 

 މަގުގައި  ގެطَاُغوت  މީސްތަކުން ކާފަރުވީ ައދި. ކުެރއެވެ ހަނުގރާމަ ގެމަގުގައިالّله  މީސްތަކުން އީމާންވީ )76(
ِوِىلُّ  އޭނާގެ . މީހުންނެވެ ވާتبع  އޭާނޔާ ހަނގުރާމަުކރާނީ އެމަގުގައި . ގެަމގެވެشيطان  ގެމަގަކީ طاغوت . (ުކރެެއވެ ހަނގުރާމަ
 !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ  ަކލޭމެން އިދިކޮޅަށް ވެރިންނާއިنصر ގެشيطان  !ންނޭވެمؤمن  އޭ.) ެވރިންނެވެنصر  އޭނާގެ. ންނެވެ

 . އެއްެޗއްކަމުގަިއވިެއވެ ދެރަިނކަމެތި ޭރވުމަކީ ގެشيطان ހަމަކަށަވަރުން

 އަދި  ުހއްޓައިލާށޭ އަތްތައް ކަލޭމެންގެ) ނުކޮށް ހަނގުރާމަ( ކަލޭމެން އެބައިމީހުންނަށް) !އެވެرسول الّله  އޭ(  )77(
 ؟ނުބައްަލވަމުތޯއެވެ  ކަލޭގެފާނު  މީހުންނަށް އެންގުނު  މިހެން ، ޒަކާތްދޭށޭ ކަލޭމެން އަދި ުކރާށޭ قائم  ނަމާދު ކަލޭމެން

. މީހުންެނވެ އެދުނު ުކރުމަށް ހަނުގރާމަ ންނާمشرك  މިމީހުްނނަކީ ؟ނުވިސްަނވަމުތޯއެވެ ުހރިގޮތާމެދު ކަންތައް  އެމީހުންގެ(
مجاعة  އޭގެެތރެއިން ކުެރއްވުމުންفرض  ހަނގުރާމަ އެމީހުންގެަމއްޗަށް ދެންފަހެ.) ނުކުރައްވަެއވެفرض  ހަނުގރާމަ އޭރު އަދި

 އަދި . ިބރުވެތިެވއްޖެއެވެ މީސްތަކުންދެކެ ބިރަކުން  މާގަދަ އެއަށްުވރެވެސް  ނުވަތަ ވަރަށް  ބިުރވެތިވާ އަށްالّله  އެއްގެބަޔަކު 
مّدت  ކުޑަ ؟ކީްއވެގެންތޯއެވެ  ުކރެްއވީفرض  ހަނގުރާމަ މައްަޗށް އަޅަމެންގެ !ެއވެرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ އެމީހުން
 !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު ) !ެއވެرسول الّله  އޭ. (ލަސްކޮށްެލްއވިނަމައެވެ އަޅަމެންނަށް) ނުކުަރއްވައިفرض  ހަނގުރާމަ ( އަކަށް

 ދަުރމަ  އާއި نعمة  ގެ آخرة  ީމހަކަށް ވެިރވެއްޖެتقوى  އަދި. އެތިކޮޅެެކވެ މަދު ދާދި  ަތކެއްޗަކީ  ައރާމާ ދުނިޔޭގެ
َلة  އަދި. މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ َلة . (ނުވެވޭެނއެވެ އަނިޔާ އެމީހުންނަށް މިންަވރުވެސް އެްއގެَفِتيـْ  އޮުށގެ  ނޮޅައިލީމާ  ކަުދރު: އަކީ َفِتيـْ

 .)ފަށްވަރެެކވެ ހިމަ  އިންނަ ފަރާތުގައި ފެޅުނު
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   ަތުރަޖމާ     

    =ީކޮންމެތަނަކުންވެސް ަކލޭމެންވ.       =  ްކަލޭެމން  މަރު . (މަރުއަުތވާނެއެވެ ކަލޭމެނ 

 .މަރުވާނެެއވެ./ އަތުލާނެއެވެ    =ިކަލޭމެްނވީނަމަވެސް އަދ.          = ާގަދަވެގެްނވ 

 .ކިއްލާއެްއގައި      =ިނުވަތަ  އެއްَغِنْيَمة  ނުވަތަ އެއް فَـَتَح ( ދިމާވެއްޖެއްޔާ  ހެޮޔކަމެއް އެމީހުންނަށް އަދ 

 .ބުނެއެވެ އެމީހުން =   .)ތަނަވަސްކަމެއް       =  ީހެވެެކވެ ލިބުނު ންحضرة  ގެالّله  މިއ.   

   = ިނާކާމިޔާބީއެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް. (ދިާމވެއްޖެްއޔާ ނުބައިކަމެއް އެމީހުންނަށް އަދ(  = 

 .ބުނެއެވެ އެމީހުން     = ީއައިކަމެކެވެ ކަޭލގެފާނުންގެފަރާތްޕުޅުން މިއ.         = 

 .ކަންކަމެވެ ންވާ حضرة  ގެ الّله  ުހރިހާކަަމކީވެސް !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު       =  ްމިީމހުނަށ 

  ؟މިތިބީކީއްވެފައިހެްއޔެވެ  = ްނުވެއެވެ ގާތްވެގެންވެސް  އެމީހުނ.       = ްވިްސނާ  ބަހެއ 

  .ދެނެގަތުމަށްحقيقة      =ެސަލާމަތްކަމާއި  އާއި  نعمة ގެކަމާއި ތިޔާ( ހެޮޔކަމުގެތެރެއިން  ަފހ 

 .ކޮންމެކަމަކީ ދިމާވާ  ކަލޭގެފާނަށް ) ތެެރއިން މިކަންކަމުގެ   =  ެންނެވެ حضرة ގެ  الّله އެއީ  ފަހ.     

    =ިދިމާވާ  ކަލޭގެފާނަށް ) ކަންކަމުގެެތރެއިން  ނޭެދވޭ އަދި އުނދަުގާލއި ތަދުމަޑުކަމާއި ( ނުބައިކަމުގެެތރެއިން އަދ 

 .ކޮންމެކަމެއް   = ެސަބަބުންެނވެ ފާފައިގެ. (ެގތެރެއިންނެވެ نفس ަކލޭގެފާނުންގެ އެއީ ފަހ(.      =

 .ފޮނުއްވީމެވެ ކަލޭގެފާނު  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި    = ްބޭަކލަކުކަމުަގއި رسول މީސްތަކުންނަށ.   

      =  ިފުދިވޮިޑގެންވެއެވެ الّله ހެިކވެރިައކުކަމުގައި  އަދ .         = އާއަށް  رسول 

  .މީހާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ     = ެކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއެވެ  އަށް الّله އޭނާ ހަމަކަށަވަުރން ފަހ.     = 

 )!ދަންނައެވެ( ފުރަގަސްދީފިމީހާ އެނބުރި އަދި      = ެނުފޮނުއްވަމެވެ ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހ. 
    = ާހިސާބުކުަރްއވާ  ބަލަަހއްޓަވާ ތައް  عمل އެމީހުންުކރާ. (އެއްކަމުަގއި َحافظ އެމީހުންގެމަްއޗަށްވ 

  .)ބޭކަލަކުކަމުގައި  = ިفرض ހަނުގރާމަ އެަބހީ. (ކިޔަމަންތެިރކަމެވެ. ބުނެއެވެއެމީހުން އަދ 

 .)ކިޔަމަންވާހުށީމެވެ ފުޅަށް أمر ކަޭލގެފާނުންގެ. ބުނެެއވެ ިބރުގަތްމީހުން މީސްތަކުންދެކެ ކުރެއްވީމާ      
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  =ެނުކުމެއްޖެއްޔާ އެމީހުން  އަިރހުން ކަލޭގެފާނުންގެ  ފަހ.        =  ްބައެއްމީުހން  އެމީހުްނގެތެރެއިނ 

ނޑު. ރޭކުރީ ނޑުގައި  ނުވަތަ( ވޭތިކުރީ  ރޭގަ  ޫނން  ވިދާޅުވާއެތި ކަލޭގެފާނު=     .)ބަދަުލކޮށްފިއެވެ  ޭރގަ

 .އެއްޗަކަށް އެހެން     =ިލިއުްއވައެވެ ގެފަތުގައި عمل ެއމީހުންގެ. (ލިއުއްވައެވެ الّله އަދ(.       = 

ނޑުގައި އެމީހުން  .ެއއްޗެއް އެބަަދލުކުރި ރޭގަ    = ެއެމީހުްނގެކިބަިއން  ކަލޭގެފާނު ފަހ 

 !ވަޑައިގަންނަވާެށވެއެނބުރި       = ިުކރައްވާށެވެ  އިތުބާރު !ކުރައްވާށެވެ وكيل އަށް الّله ކަލޭގެފާނު އަދ.! 

        =  ިފުދިވޮޑިގެްނވެއެވެ الّله އަކުކަމުަގއި وكيل އަދ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ކިއްާލއެއްގައި  ގަދަފަދަ. އަތުލާނެއެވެ ކަޭލމެން މަރު ވީކޮންމެތަނަކުން ކަލޭމެން) !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ(  )78(

 އެއްވުންަފދަ  فتح( އެމީހުންނަށް އަދި.) ުނވާނެއެވެ ައވަހެއް ލަހެއް . (މަރުވާނެެއވެ ޖެހުމުން  َأَجلُ  ކަލޭމެންގެ  ކަލޭމެންވިޔަސް
. ހެޔޮކަެމކެވެ އައި ން حضرة ގެ الّله މިއީ. ބުނެއެވެ ެއމީހުން ދިމާެވއްޖެއްޔާ ހެޔޮކަމެއް ރަނގަޅު) ވުންފަދަ حاصل އެއް غنيمة

 ދެރަކަމެއް  ޖެހުންފަދަ ތަދުމަޑުކަމެއް (ނާކާމިޔާބުވުންފަދަ އެމީހުންނަށް އަދި.) ންނެވެ تقدير މިންަވރުފުޅާ އެކަލާނގެ(
 ކަޭލގެފާނު .) ވަޙީކުެރއްވިއެވެ  އެަކލާނގެ.(ކަމެކެވެ ދިމާވި ސަބަބުން ކަޭލގެފާނުންގެ މިއީ . ބުނެއެވެ އެމީހުން  ދިމާވެއްޖެއްޔާ)
 ؟ކިހިެނއްވެފަިއހެއްޔެވެ މިތިބީ ފަހެ  މިމީހުންނަށް. ކަންަކމެވެއަންނަ  ން حضرة ގެ الّله ހުިރހާކަމަކީވެސް  !ވިދާޅުވާށެވެ
 . ގާތްވެސްުނވެއެވެ މިމީހުން  އަދި ވިސްނާން އެއް حقيقة ަބހެއްގެ އެއްވެސް

 ަކލޭގެފާނަށް ) ކަންކަމުގެެތރެއިން މިބާވަތުގެ ާއއި  نعمة ސަލާމަތްކަާމއި ތިޔާިގކަމާއި !)އެވެ الّله رسول އޭ(  )79(
 އުނދަުގާލއި  ތަދުމަޑުކަންފަދަ( އަދި. ވާކަންކަމެވެ ން حضرة ގެ الّله ެއއީ އެކަމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުކަމެއް ހެޔޮކަމެއް
 ައދި . ިދމާވާކަމެެކވެ ގެފަރާތުން نفس ކަލޭގެފާނުންގެ ެއއީ ކޮންމެކަމަކީ ދިމާވާ ަކލޭގެފާނަށް ކަންކަމުގެތެރެއިން ނޭދެވޭ

 ހެިކވެވޮޑިގެްނވާ  އަދި. ފޮނުއްވީމެވެ ކަމާއިގެން رسول މީސްތަކުންގެގާތަށް  އެންމެަހއި ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 ތެދުވެރިެއއްކަމަށް  ކަޭލގެފާނީ އަދި ތެދުކަމަށާއި ކަން رسول އެބަހީ ކަލޭގެފާނުންގެ. (ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ الّله ކަލަކުކަމުގައި

 .)ހެކިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ الّله

 އެނުބރި  އަދި. ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެެއވެ އެމީހަކު އަށް الّله ހަމަކަަށވަރުން ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެމީހާ އަށް އާ رسول )80(
 ޭބކަލަކުކަުމަގއި  ހިސާބުުކރައްވާ ބަލަހައްަޓވާ ތައް عمل އެމީހުންކުރާ ކަލޭގެފާނު ފަހެ !ދަންނައެވެ ފުރަގަސްދީފިމީހަކު
 . ނުފޮނުްއވަމުއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

.) ބުންެޏވެ  ުކރެއްވީމާ فرض ހަނގުރާމަ  ބިުރގަންނަމީހުން  މީސްތަކުންދެކެ ބޮޑަށް އަށްުވރެ الّله  ފަހެ(  )81(
 ައރިުހން  ަކލޭގެފާނުންގެ އެމީހުން ފަހެ.) ކިަޔމަނެވެ އަުހރެމެން ފުޅަށް أمر ަކލޭގެފާނުންގެ. (ކިޔަމަނެވެ ކަލޭގެފާނަށް

ނޑު ެއމީހުން ެއއްޗަކަށް އެހެން ނޫން ވިދާޅުވިއެތި ކަލޭގެފާނު، ނުކުމެއްޖެއްޔާ  އެމީހުން  تعاىل الّله އަދި. ބަދަލުކޮށްލައެވެ ރޭގަ
ނޑު  އެނުބރި  ފަރާތުން އެމީހުންގެ  ކަޭލގެފާނު ަފހެ. ިލުއއްވައެވެ) ގެފަުތގައި عمل އެީމހުންގެ( ތަކެތި އެބަދަލުުކރާ ރޭގަ

 الّله އަކުކަުމގައި وكيل އަދި !ބަރޯާސކުރަްއވާށެވެ އެކަލާނގެއަށް !ކުަރއްވާށެވެ وكيل އަށް الّله އަދި !ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
 .ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ް؟ނުުކރަނީހެްއޔެވެ تدبري ؟ނުކުރަނީެހއްޔެވެ فكر ިވސްނާ އަށް قرآن ފަހެ  އެީމހުނ     

    )ވީނަމަ قرآن އެ. (އެވީނަމަ=    =ފަރާތަކުން އެހެން  ނޫން ން حضرة ގެ الّله.     

 .ދުށީހެވެ އެއިން އެމީހުން ކަށަވަރުންވެސް=        =ާތައް إختالف ގިނަވެގެންވ.        =

  )އަތުވެއްޖެްއޔާ  ެއއް خرب( އަތުެވއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  އެމީހުންނަށް  އަދި        = ެެތރެއިން  އަމާންކަމުގ 
 ދެރަވުމެއްކަހަލަޚަަބެރއް  އަތުން ންގެ عدوّ  ނުވަތަ އެއް فتح ހަނގުރާމައަށްދިޔަީމހުންނަށް. (ބިރުވެރިކަުމގެތެރެއިން ނުވަތަ

 )ލިބިއްޖެއްޔާ    =  ްުކރެއެވެ شاِئع ފަތުރާ އެއް  خرب އެ  އެމީހުނ.       = ްخرب އެ  އެމީހުނ 

 .ރައްދުކުރިނަމަ      =އާއަށް رسول.              =ިކަންކަުމގެ  އެމީހުންގެެތރެއިން އަދ 

 )ންނަށް أمري. (ވެރިންނަށާއި           = ްެއކަން  ބަލާަބޔަކަށް ހޯދާ އެކަން  އެީމހުންގެތެެރއިނ 

 .އެނގިއްޖައީެހވެ         = ިނުވާނަމަ ވަންތަކަން فضل ގެ  الّله މައްޗަށް ކަލޭމެްނގެ އަދ.     

 .އާއި رمحة އެަކލާނގެ އަދި        =ްެވއްޖައީހެވެ تبع އާއި އާ شيطان  ކަލޭމެން ހަމަކަށަވަުރނ.    

  = ީފެތުރީހެވެ خرب އެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ. (މަދުބަޔަކުމެނުވ(.          =ެކަޭލގެފާނު  ގެމަގުގައި الّله ފަހ 

 ޖެހިެގން  َتْكِلْيفُ  ކަޭލގެފާނަށް ފުޅުމެނުވީ نفس ކަލޭގެާފނުންގެ      =!ހަނގުރާމަުކރައްވާެށވެ

 .ނުވެއެވެ      = ިހިްތވަރުދެްއވާށެވެ) ހަނގުރާަމއަށް( ަތކުންނަށް مؤمن ކަޭލގެފާނު އަދ.       

  = ހުއްުޓވާނެއެވެ . / ުކރެވެއެވެ  أّميد ހުއްުޓވުން تعاىل الّله.       =  ެހަނުގރާމަ ކާަފރުންގ  /

   .އުނދަގޫ ކާފަރުންގެ   =ިބޮޑުކަލާނގެއެވެ ގަދަފަދަކަން ހަނގުރާމަ އީ الّله އަދ.     = 

=    .ެތރިވާމީހާ َشَفاَعة=    .ަކލާނގެެއވެ ގަދަފަދަެވގެންވާ عذاب ދެއްވުާމއި ُعُقوبة އަދި

  .ެވއެވެ އެީމހަކަށް =   )ކިޔަމަންތެިރވެގަތުމަށް ހެޔޮކަާމއި. (އަކުން َشَفاَعة ރަނގަޅު   =  ްއެއިނ 

  .ދަރުމަިއގެ އާއި  ثواب - ަބއެއް  ެއހެޔޮކަމުން – ބައެއް   = ިތެިރވާމީހާ َشَفاَعة އަދ.      = ިނުބައ 

  .)ކަންކަމުގެެތެރއިން ނުިކޔަމަންތެރި  ނުބައިކަންތަާކއި. (އަކުން َشَفاَعة   =ެއޭނާއަށްެވއެވ.     = 

 .މިންަވރެއް ފާފައިގެ، މިންވަރެއް އެއިން    = ިވޮޑިގެންވެއެވެ الّله އަދ.           =
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 .)ަކލަކުކަމުގަިއ (ޢަމަލުަތކުގެ ހިސާބުުކރައްާވ ކަަލކުކަމުގައި ކުޅަދުންވަންތަ މައްޗަށް ކޮންމެކަމެއްގެ     

     =ިނޑައެޅިގެން ަކލޭމެންނަށް އަދ  .ސަލާމްުކރެވިއްޖެްއޔާ ކަ         = ެއެއަްށުވރެ  ކަލޭމެން  ފަހ 

   !ސަލާމްުކރާށެވެ ރަނގަޅަށް   = ަރައްދުުކރާށެވެ ެއސަލާމް ކަލޭމެން ނުވަތ!        = ްހަމަކަށަަވރުނ 

 .ވޮޑިގެންވެއެވެ  الّله        =   ާކަލަުކކަމުގައި ހިސާބުުކރައްވާ  އެްއޗެއް ހުރިހ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ފަރާތަުކން  ނޫން  الّله އެއީ  قرآن އެ. ނުހަދަީނބާވައެވެ ކޮށް ِفْكرُ  ިވސްނާ ކޮށް تدبري އަށް قرآن ފަހެ  އެމީހުން )82(
 . ކަަށވަެރވެ ދެކޭނެކަން އެމީހުން ވާތީ – ތަފާތުތައް – ތައް إختالف ވަރަށް  އޭގައި  ފޮތެއްނަމަ ބާވައިލަްއވާފައިވާ

 فتح - އެއް خرب އަމާންކަމުގެ) އެއްގެފަރާތުން لشكر ހަނުގރާމަ ފޮނުއްވާފަިއވާ وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول( އަދި )83(
 ވާއިރަށް  ހަމަ އެމީހުންނަށް ެއއް خرب ގެ ناكامياىب ެދރަވުމާއި ެއބަހީ އެއް  خرب ބިރުވެތި ނުވަތަ – އެއް خرب ގެ كامياب އާއި

 شائع ފަތުރާ ައވަަހށް  خرب އެ ) ނުބަލައި ދޮގުތެދެއްވެސް  ެއއްގެ  خربއެ ) (ހަަމވާއިރަށް خرب މީހުންނަށްއެ منافق އެ  އެބަހީ(
 ކަމުވޮށިވެގެްނވާ  ކަންކަމުގެެވރިން ނުވަތަ އަށް  وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول خرب އެ އެީމހުން. ހާމަކޮްށލައެވެ. ކޮށްލައެވެ
 ރަނގަަޅށް  އެބޭޭބކަލުންނަށް މިންވަރެއް ހާމަކުރާނެ އަންގާ ންނަށް عامّ  ގެތެރެއިން خرب އެ ދިންނަމަ ންނަށް عامل ހަރުދަނާ

 ަކލޭމެން  ުނވާނަމަ رمحة އެަކލާނގެ  ވަންތަކަާމއި فضل ގެ الّله މަްއޗަށް ްނގެ مؤمن ަކލޭމެން އަދި. އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ
 . ހާމަކޮށްފީެހވެ ފަތުރާ خرب އެ މަދުބަޔަކުމެނުވީ އަދި . ކަށަަވރެވެ ވީސްކަން  تبع އާއި  އާ شيطان

 މެނުވީ  ފުޅު نفس ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި !ހަނގުރާމަުކރަްއވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ގެމަގުގައި الّله) !އެވެ الّله رسول އޭ(  )84(
.)  އަމުރުފުޅަށް އޮތީ ަކލޭގެފާނުންގެަމއްޗަްށ. (ނުެވއެވެ ޖެހިވަޑައިގެން َتْكِليفُ  ކަލޭގެފާނަށް  ކިޔަމަންވެވަޑަިއގެންނެވުމެވެ

 مسؤلّية ގެ أمر ކުަރއްވާ  އެމީހުންނަށް ( !ގަދައަޅުއްވާެށވެ ހިތްވަރުެދއްވާ ) ހަނގުރާމަުކރުމަށް( ންނަށް مؤمن ކަޭލގެފާނު އަދި
 އަދި . ހުއްުޓވާނެއެވެ. ކުރެެވއެވެ أّميد ހުއްޓުވުން الّله އުނދަގޫ ހަނުގރާމައާއި ކާަފރުންގެ.) އެމީހުންގެމައްޗަށެވެ އޮންނާނީ

 . ަކލާނގެެއވެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ދެއްުވން عذاب ދެއްވުމާ عقوبة އަދި ގަދަފަދަކަންބޮޑު ހަނުގރާމަ އީ الّله
) މީހާއަށް އަމުރުުކރާ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ހެޔޮކަންތަްއކުުރމަށާއި( ތެިރވާމީހާއަށް شفاعة އަކުން  شفاعة ރަނގަޅު )85(

 ކުރުމަާށއި  ނުބައިކަންތައް( ީމހާއަށް ތެރިވާ شفاعة އަކުން شفاعة ނުބައި އަދި. ބައެްއވެއެވެ ދަރުަމއިގެ އާއި ثواب އެކަމުގެ
 މަްއޗަށް  ކަމެްއގެ ކޮންމެ އަދި. މިންަވރެއްެވއެވެ އެާފފައިގެ. މިންަވރެއްެވއެވެ ެއއިން) ގޮވާމީހާއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް

 ) .ވޮޑިގެންވެެއވެ الّله(ޢަމަލުތަކުެގ ހިސާބުކުރަްއވާ ަކލަކުކަމުަގއި . ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّله ކަލާނގެކަމުަގއި ކުޅަދުންވަންތަ

ނޑައެޅިގެން )86(  އެ ، ނުވަތަ !ކުރާށެވެ سالم ރަނގަޅަށް ެއއަށްވުރެ ކަލޭމެން ފަހެ ކޮށްފިއްޔާ سالم ކަލޭމެންނާ މީހަކު ކަ

 وعليكم އަޑުެއހިމީހާ ކިޔައިިފއްޔާ عليكم الّسالم ކުރިމީހާ سالم ކުރުމަކީ  ރަނގަޅަށް سالم( !ަރއްދުކުރާެށވެ ކަލޭމެން سالم
. ކިއުމެވެ  އަޑުއެހިމީހާވެސް ހިސާބަށް ކުރިމީހާކީ سالم ަރއްދުކުރުމަކީ سالم އެ. ކިއުމެވެ މިފަދައިން الّله ورمحة الّسالم

 .ަކލާނެގކަމުގައިވެވޮޑިގެްނވެއެވެހިސާބުކުަރއްވާ އެއްެޗއްވެސް ުހރިހާ އީ الّله ހަމަކަށަވަރުން
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   ަތުރަޖމާ     

         = ަކލާނގެއެވެ . އެވެ إله އަކުނުވާ  إله حقّ  މެނުވީ  އެކަލާނގެ ެއއީ الّله.        = ްހަމަކަަށވަުރނ 

 .ކަަށވަރެވެ  ުކރައްވާނެކަން َمجَعَ  ަކލޭމެން އެކަލާނގެ       = ދުވަހުން قيامة.     =  ުއެދުވަހާއިެމދ 

 .)ުދވަހެެކވެ އަންނާނެ އެއީ. (ޝައްކެއްނެތެވެ       =ިޮބޑީ  ތެދުެވރިކަން ވަކިން އަްށވުރެ الّله އަދ 

 .)ނުެވއެވެ އެހެންމީަހކު( ؟ކާކުހެއްެޔވެ    =  ްެދއްވުމުގެގޮތުން خرب ކުެރއްވުމާއި  وحى ބަސ.         

     =ެ؟އެއްގަިއހެއްޔެވެ مقصدކޮން) ން مؤمن( ކަލޭ ންނާމެދު منافق ފަހ   = ެއަކަށްވީ مجاعة ދ.   

   = ިޖައްސަަވއިފިއެވެ އެކޮޅުކޮޅުން އެމީހުން  الّله އަދ.       = ިފާފަިއގެ ( ސަބަބުން ކަންތަުކގެ އެމީހުންުކރ 

 )ސަބަބުން    =ް؟.އެދެނީހެއްެޔވެ ކަލޭމެނ    =ްތެދުމަގުދައްކާން ކަލޭމެނ.         = الّله 

  .ބަޔަކަށް މަގުފުރައްދަވައިފި     =ިމަގުފުރައްދަވައިފިالّله އަދ .    )!ދަންނައެވެ( އަޅަކު  

    = ެުނގަންނަވާނެއެވެ ދެކެވަޑައި ކަޭލގެފާނު އެްއވެސްގޮެތއް ވާނެ واصل ތެދުމަގަށް އޭނާ ފަހ.    

   =ްކުިރއެވެ  ލޯބި ެއމީހުން އެކަމަށް ކާފަުރވާނެނަމަ) ން مؤمن( ކަލޭމެނ.      =  ްއެމީހުނ 

 .ކާފަރުވީފަދައިން   = ްތެުއހަނުވާން( ހަމަހަމަވާން) ންނެކޭ منافق އެ( ކަލޭމެން  އޭރުން ދެނ(  

          = ެނުުކރާށެވެ إختيار ސަހަޯރވެރިން ން وِىلُّ  އެމީހުންގެެތރެއިން ކަލޭމެން ފަހ.!      =

 .ކޮށްފުމަށްދާންދެން هجرة އެމީހުން       = ގެަމގުގައި الّله.      =ެފުަރގަސްދީފިއްޔާ  އެމީހުން ފަހ .

 )މަނާވެގެންފިްއޔާ ުކރުމުން هجرة އީމާންވެގެން(   = ެހިފަިއގަންނާށެވެ އެީމހުން ކަލޭމެން ފަހ! 

 !އަތުލައިގަންނާށެވެ  = ިަމރާެށވެ އެމީހުން ކަލޭމެން އަދ.!     = ްފެނުނުތާކުން ކަލޭމެނަށ .

  )ފެނުނުތާކުން އެމީހުން(      =  ިުނކުރާށެވެ إختيار. ުނހިފާށެވެ އެމީހުންގެތެރެއިން ކަލޭމެން އަދ!    

   =    ްެވރިއަކުިވޔަސް نصر އަދި ސަހަޯރވެރިައކުވިޔަސ.     = މެުނވީ ވީމީހުން واصل  /

 .ދިޔަމީހުންމެނުވީ     =ެތެރެއަށް ބަޔަކުމީހުްނގ.        =ާَعْهدُ  ދޭތެރޭ އެބަަޔކާ ކަލޭމެންނ 

  .ެއގްރިމެންޓެއްވާ/  ކަށަވަރެްއވާ   = ައައި ކަލޭމެންެގގާތަށް އެަބޔަކު ނުވަތ.     = 

.  حال ދަތިވެގެްނވާ ހިތްތައް އެމީހުންގެ     =ާހަނގުރާމަކުރުމަށް ކަލޭމެންނ.       = ަނުވަތ 

                                    

                                    

                                          

                                      

                                  

                     



މާނަ  ގެ سورة النساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

2 8 7   

  .ހަނުގރާމަކުރުމަށް އާއި قوم އެމީހުންގެ     = ިއިރާދަކުރެްއވިނަމަ الّله އަދ.      =  ެއެކަލާނގ 

 .ގަދަކުަރއްވައިީފހެވެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އެމީހުން    =ްނޑައެޅިގެން އެމީހުން ދެނ  ހަނުގރާމަ  ކަލޭމެނާ ކަ

 .ކޮށްފާނެއެވެ        =ިަވިކވެއްޖެއްޔާ ަކލޭމެނާއި އެމީހުން އަދ.     = ިކަލޭމެންނާ  އެމީހުން އަދ 

. ނުކޮށް ހަނގުރާމަ         =ިއެދެފިއްޔާ އަށް  ُصلح ކިޔަމަންތެރިވެ  ކަލޭެމނަށް އެމީހުން އަދ.       

     =ެނުލައްވައެވެ ކަލޭމެނަކަށް تعاىل الّله ފަހ.      = ްއެއްވެސްަމެގއް  އެމީހުންގެމައްޗަށ 

 )ހުއްަދއެއް އެއްެވސް ކުރާނެ  ހަނުގރާމަ އެމީހުންނާ(

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ކަލޭެމން  ދުވަހުން  قيامة ހަމަކަށަަވރުން. ކަާލނގެއެވެ އަކުނުވާ  إله) حقّ ( އެހެންެއއްވެސް ނޫން އެކަލާނގެ އެއީ  الّله )87(

 ަބސް  އަދި. ދުވަެހކެވެ އަންނާނެ ެއއީ. ޝައްކެއްނެެތވެ ެއއްެވސް އެދުަވހާއިމެދު. ޖަމާުކރައްާވހުއްޓެވެ އެކަލާނގެ އެންމެން
 ތެދުެވރިކަންބޮޑު  އެއަށްުވރެން؟ ާކކުހެއްެޔވެ ބޮޑީ ތެދުެވިރކަން އަްށވުރެން الّله ދެްއވުމުގެގޮތުން خرب ކުރެްއވުމާއި وحى

 . ުނވެއެވެ އެކަކުވެސް

؟ ހެްއޔެވެ  އެްއގައި مقصد ކޮން އެއްވާންވީ خيال ދެ ބެހި ދެބަޔަކަށް ކަލޭމެން ންނާމެދު منافق) !ންނޭވެ مؤمن އޭ(  )88(
 ގެތެރެައށް  حكم ކާފަރުްނގެ. (ޖައްސަވައިފިއެވެ މިކޮޅުން ެއކޮޅު އެމީހުން ސަބަބުން ފާފައިގެ އެމީހުންކުރި تعاىل الّله އަދި

 މަގުފުަރއްދިައފި  الّله އަދި؟ އެދެނީހެއްޔެވެ ކަލޭމެން ދެއްެކވުމަށް ތެދުމަގު ބަޔަކަށް މަގުފުރައްދަަވއިފި  الّله.) ލައްވައިފިެއވެ
 . ނުގަންނަވާނެެއވެ ދެކެވަޑައި  ކަލޭގެފާނު ވާތީ އެއްވެސްމަެގއް އެއްވެްސގޮތެއް ވާނެ واصل ތެދުމަގަށް މީހަކު

 ގެ  وسّلم عليه الّله صّلى نىب އެމީހުން. ިވއެވެ ބަަޔކުކަުމގައި ގެ مّكةމިދާބަޔަކީ  ސިަފވެގެން މިއާޔަުތގައި. ދަންނައެވެ 
 ބުދުކަިއރިއަށްޮގސް  ގޮސް ރަށަށް އެމީހުންގެ އެނބުރި ދެން ފައުޅުކޮށް ކަން إسالم ދައްކަން މީހުންނަށް އައިސް އަރިހަށް

 ުނވަތަ  ހުްއޓާލާ އެގޮތް  އެމީހުން . ހޯދާކަމުަގއިވިއެވެ އަމާްނކަން ދެފަރާތުގެ  އެގޮތުން  އެމީހުން . އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއވިއެވެ
 އެއީ  އެއްބަޔަކު  ޭބކަލުންުކރެ أصحاب ދެންފަހެ. އައިްސފައިވެއެވެ އަުމރު ހަނގުރާމަުކރުމަށް އެމީހުންނާ ނުހެދިނަމަ ވެ  ُصلحَ 
 خيال ދެ ންނާމެދު منافق ން مؤمن އާޔަުތގައި ވަނަ 88. ދެެކއެވެ ންކަުމގައި مؤمن އެއީ އަނެއްބަޔަކު . ދެކެެއވެ ންކަމުގައި منافق

 = التّـْفِسري زْبَدةُ . = އެހެންެވއެވެ އެވަނީ  އެއްވާކަމުަގއި

 ކާފަުރވީފަދައިން  އެމީހުން . ކާފަރުވުމަށެވެ  އެްއޮގތަށް އެމީހުންނެކޭ ) ންވެސް مؤمن( ަކލޭމެން އެދެނީ އެމީހުން  އަދި )89(
 އޮމާން  ރީތިކޮށް . (ވުމަށެވެ ހަމަހަމަ އެްއގޮތްވެ ) ދީުނެގގޮތުން(ަކލޭމެންނެޭކ އެީމހުންނެކޭ ޭއރުން ދެން. ކާފަރުވުމަށެވެ

 އެކަުކވެސް  އެމީހުންގެތެރެއިން ކޮށްފުމަށްދާންދެން هجرة ގެމަގުަގއި الّله އެމީހުން ފަހެ.) ތެޔޮހަނަކަށްވުމަށެވެ
 މަާނވެ ) ިދއުމުން އަށް هجرة އީމާްނވެގެން( އެީމހުން އަދި ދެން  !ނުހަދާށެވެ ކަލޭމެން  ައކުކަމުގައި  وِىلُّ  ސަހަރޯެވރިއަކުކަުމގައި

 އެއްވެސް  އެީމހުންގެތެެރއިން އަދި !މަރާށެވެ ައތުލައިގަނެ ހިފައިގަނެ އެމީހުން ފެނުނުތާކުން ަކލޭމެނަށް ފުރަގަސްދީފިއްޔާ
  !ނުުކރާށެވެ إختيار ހިފާ ކަލޭމެން ަސހަރޯެވރިއަކު  ވެިރއަކުއަދި نصر
 ޮގސް  ތެެރއަށް ބަޔަުކގެ ވެަފއިވާ ެއގްރީމެންޓެއް އެްއވެ َعْهدُ  އެަބޔަކާދެމެދު ންނާއި مؤمن ަކލޭމެން މީގެތެރެއިން )90(

 ކަލޭެމން  އަދި ނުވަތަ.) އޮންނާނެއެވެ އެއް حكم އޮތް އެމީހުްނނަށް އެފަދަމީހާއަށް. (ވީމީަހކުމެނުވީއެވެ މީހަކަށް އެމީހުންގެ
 ހިތްދަތިވެގެްނވާ  ހަނގުރާުކރުމަށް މީހުންނާ ގެ قوم އެީމހުންގެ ުނވަތަ حال ހިތްދަތިވެގެންވާ ހަނގުރާމަުކރުމަށް ންނާ مؤمن
 އިރާަދކުރެްއވިނަމަ  الّله އަދި.) އޮންނާނެއެވެ އަމާންކަން އެމީހުންނަށް. (މެނުވީެއވެ އައިބަޔަކު ކައިރިއަށް ކަލޭމެން حال

ދެން ޭއރުން އެމީހުްނ ކަލޭމެްނާނ . ގަދަުކރައްވައިީފހެވެ ފާކުަރއްވާ ެގަމއްޗަށް) ން مؤمن( ކަލޭމެން އެމީހުން
.   ހަނގުރާމަކޮށްފީެހވެ
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 ދެން ( ހުށަހަޅައިފިްއޔާ ވުމަށް صلح ހަނުގރާމަނުކޮށްަކލޭމެނާއި އަދި ދުރުވެ  އެތިިބގޮތުން އެމީހުން ދެންފަހެ
 ނަމަވެސް . ނުލަްއވައެވެ ކަލޭމެނަކަށް  މަެގއް ައރައިގަންނާޭނ އެމީހުްނގެމައްޗަށް ކަލޭމެން އަދި ދެން) !ވާެށވެ صلح ކަލޭމެން
 ޫސރަތުގެ توبة ތަެކއް حكم މިހުރިހާ               ........ ްވެގެން  َمْنُسوخ މިއާޔަތްތަކުނ 

 = الّطربى تفسري. = ހިނގައްޖެއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

      =ެދެކޭނެެއވެ ކަލޭމެން) ެއެހންބަޔަކު ންގެ منافق( ެއހެންބަޔަކު ނިކަންހުރ.    =  ްއެމީހުނ 

. އެދެނީ    =ްވުމަށެވެ  أَمان ކިބައިން ންގެ مؤمن ކަލޭމެނ .   = ިފަރާުތން  ގެ قوم އެމީހުންގެ އަދ 

 .ލިބިގަތުމަެށވެ އަމާންކަން       =ްގޮވިްއޖެ . (ކޮންމެހިނދެއްަގއި ރައްދުުކރެވިއްޖެ  އެމީުހނ 

 )ކޮންމެހިނދެއްގައި       =އަށް شرك( އަށް  فتنة(    =   ްރައްދުުކރެވެއެވެ  އޭގެެތރެއަށް އެމީހުނ .

 .)އެއަށްވަދެއެވެ(        =ެުހއްޓައިނުަލއިފިއްޔާ) ހަނުގރާމަކުރުން( ކިބައިން ކަލޭެމންގެ އެމީހުން ފަހ. 
      =  ިވުަމށް  صلح ކިބައިން ކަލޭމެންގެ  އެީމހުން އެބަހީ( ނުެއއްިލނަމަ َسلم ކަލޭމެނަށް އެމީހުން އަދ 

 )ނުހެދިނަމަ( ހުއްާޓލާ އަތްތައް އެމީހުްނގެ އެމީހުން އަދި =   )ނޭދުނުނަމަ(    = ެފަހ 

 !ހިފާށެވެ އެމީހުން  ކަލޭމެން  =  ިމަރާށެވެ އެީމހުން ކަލޭމެން އަދ.!       =  ްކަލޭމެންނަށ 

 .ފެނުނުތާކުން އެމީހުން    = ިދަންނައެވެ( އެމީހުން  އަދ!(         =  ްއެމީހުްނގެމައްަޗށ 

 .ލެއްވީމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެންނަށް      =   ާއެއް  دليل/  ެއއް ُحّجة ބަޔާންވެގެންވ .

 )މައްޗަށް މުދާއަތުލުމުގެ  އަޅުވެިތކޮށް އެމީހުން ހަނގުރާމަކޮށް އެމީހުންނާއި(        =ިمؤمن ެއއްވެސް އަދ 

  .ވެގެންނުވެެއވެ) ުހއްދަ( އަކަށް     = މެރުން އަކު  مؤمن.         ީއެަބހީ ( ކުށުންމެނުވ 

  )އޮޅިގެންމެނުވީ         =ިމަރައިފިމީހާ އަކު  مؤمن އޮޅުމަކުން  އަދ.         =  ެަފހ 

 .ހުއްޓެވެ މިނިވަންކުރުން) އަޅަކު مؤمن( ކަނދުރާއެއް مؤمن     =ިެއއީމަރުގެ ( ދިަޔޔަކާއި އަދާކުރެވޭ އަދ 

 .)ދިޔައެވެ        = ެވެރިންނަށް أهل އާގެ  َمّيت( ވެރިންނަށް  أهل އޭނާގ(       =  ްއެަބހީ ( އެމީހުނ 

 .މެނުވީ ކުިރއްޔާ عفو: يعىن .ުކރިއްޔާމެނުވީ صدقاة ެވރިން أهل އާގެ َمّيت      =ެއެބަހީ  – ވަްނޏާ އޭނާ ފަހ 
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 .ބަޔަުކގެތެރެއިްނވާމީހަުކ ކަމުަގއި[ ެތރި عداوة ަކލޭމެންގެ=       .ވަންޏާ މަރުވިމީހާ   

  .حال އަކުކަމުަގއިވާ مؤمن އެމީހާ އަދި=        =ެމިނިވަންކުރުން ) އަޅަކު مؤمن( ކަނދުާރއެއް مؤمن ފަހ 

 .ހުއްޓެވެ      =ިވަންޏާ މަުރިވމީހާ އެބަހީ – ވަންޏާ އޭނާ އަދ.          = 

  .ީމހުންގެތެެރއިން ވާަބޔަކު) އެްގރީމެންޓެއް( ކަށަަވރެއް َعْهدُ  ދެމެދު އެމީހުންނާ  ނާއި ) ން مؤمن( ކަލޭމެން   

      =ެހުއްޓެވެ ެއްއދިނުން ِديَة އަދާުކރެވޭ  ެވރިންނަށް  أهل އޭނާގެ ފަހ.     = ިمؤمن އަދ 

 .)ހުއްެޓވެ މިނިވަންުކރުން) އަޅަކު مؤمن( ކަނދުރާއެއް      =ެއަޅަުކ . (ނުލިބިއްޖެމީހާ – ނުފެނިއްޖެމީހާ ފަހ

  )މިނިވަންކުރާފަދަ ނުލިބިއްޖެމީހާ       =ެރޯދަހިފުމެވެ ދެމަސްދުވަހު ފަހ.      ްވިދިވިދގެނ . 

    =  އެއްެގގޮތުން توبة ންވާ  حضرة ގެ الّله.       =ިވޮޑިގެންވެެއވެ. (ވޮޑިގެންވިެއވެ ގެ  الّله އަދ(.    

      =ާވަންތަކަލަުކކަމުގައި حكمة ދެނެވޮޑިގެންވ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެމީހުން އެދެނީ ަކލޭމެްނ  منافقއަދި ކަލޭގެފާނު ( )91( ) ެއހެންބަޔަކު ދެކެވަޑަިއަގންނަވާނެއެވެ  ންގެ

. (އެމީހުން  مؤمن . ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އަާމންކަން ހޯދުމަށެވެ ކަން ފާޅުކޮށްގެްނ  إسالمންގެ ާގތުގައި އަމާންވުމަށެވެ
.) އަދި އެމީހުން އެދެީނ އެމީހުްނގެ  . (އެމީހުްނ  قومއުޅެއެވެ ގެމީހުްނގެގާތުގަިއވެސް އަމާންކަްނ ލިިބގަތުމަށެވެ

.) އެމީހުންނަށް ކައިރިޔަށްޮގސް އެމީހުންުކރާގޮތަށް ބުދަށް އަ ކުރުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެހިނދެްއަގިއ  ِشْركޅުކަން ކުރެެއވެ
. ދެންފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކުރުްނ ުހއްޓަިއ ނުލިްއޔާ އަިދ  އެމީހުން ޭއގެތެރެއަްށ ަވދެގަނެއެވެ

ނުލިއްޔާ ދެން ަކލޭމެންނަްށ  ވެ އެމީހުންގެ އަތްތައް ކަލޭމެންަނށް ގޯނާކުރުމުން ހުއްަޓއި صلحއެމީހުން ކަލޭމެންނާ 
 -ވެގެްނވާ ބާެރއް  بيانއަދި އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެމައްޗަށް ކަލޭމެނަށް  !އެމީހުން ފެނުނުތާކުން ހިފަިއ މަރާށެވެ

.) –އެްއ  دليل . (އެބަީހ ެއމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުރުން ހުއްދަ ކުރެްއވި ބަެއކެވެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްިވ ބައެެކވެ
) އެހެން  އަކު مؤمنއަދި އެއްވެސް  )92( . ހުއްަދ  مؤمنކުށުން (އޮޅިގެން މެނުވީ އަކު މެރުމަކީ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

. އަދި އޮޅުމަކުްނ ( ) މީހަުކ މެރިމީާހ (ދަންނައެވެ قصدވެގެންާވ ކަމެއްނޫނެވެ  مؤمن) ފަެހ އެމީާހ 1އަކާއިުނލައި
 ِدَيةން  قواعدެވރިންނަށް  أهلއާގެ  َمّيتއެބަހީ  –ެވރިންނަށް أهلއަދި އޭާނގެ  1އަޅަކު މިނިވަންކުރާށެވެ

.) އެއީ  ِديَة( !އަދާކުރާށެވެ ނޑައެޅިގެންާވ މިންވަރެކެވެ  معافާއގެ ވާރުތަެވރިން  مّيتއަީކ މުދަލުގެެތރެއިން ކަ
. ( ެއކަމުގެ   )!ފޮތްތަކުން ބައްލަވާެށވެ فقهފޮތްތަކާ  حديث حكم تفصيلނުކުރިއްޔާެއވެ

ެތރިބަަޔކުގެތެރެއިންާވ ީމހެއްކަމުގަިއ ވަންާޏ (އެބަީހ  عداوةންެގ  مؤمنމަރުވިީމހާީއ ކަލޭމެްނ  ދެންފަހެ 
) ފަެހ އެމީހާ ެމރިމީހާ  مؤمنކާފަރުބައެއްގެެތރޭގަިއވާ  .)  ِديَة( !އަޅަކު މިނިވަންކުރާެށވެ مؤمنއެއްނަމަ ދިނުމެއްނެެތވެ

) ނާއެ مؤمنއަދި މަުރވިމީހާީއ ކަލޭމެްނ ( ) ވާަބޔަުކ  َعْهدُ މެދު ދެ  ބަޔަކާ ން ކަަށވަރެްއ (ެއގްރީމެންޓެއް
)  مّيتެއބަހީ  މީހުންގެތެރެއިންާވ މީަހކު ކަުމގައިވަްނޏާ ފަެހ އޭާނގެ (  ِدَيةވެރިންނަްށ އަދާުކރެޭވ   أهلއާގެ

. އަިދ  . ދެންފަހެ  مؤمنކަނދުާރއެްއ ( مؤمنއެއްދިނުން ހުއްޓެވެ ) މިނިވަންުކރުން ހުއްޓެވެ  މިތިންގޮތުންވެސް  އަޅަކު
އަްށ  حضرةގެ  الّلهއެއީ  !ދެން ވިދިވިދިގެްނ ދެމަސްދުވަހު ރޯދަހިފާށެވެހާ އަޅަކު މިނިވަންކުރަން ކުޅަދާނަ ނުވިނަމީ

. އަދި ދެނެވޮޑިގެްނވާ  توبةއޭނާވާ  . الّلهަވންތަ ކަލަކުކަުމގައި  حكمةއެްއގެ ގޮތުންނެވެ  ވޮޑިގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ިމަރައިފިމީހާ އަކު  مؤمن އަދ .     =ަގަސްތުގައި ަހމ.    =   ެޖަޒާައކީ  އޭނާ ފަހ 

 .ނަރަކަެއވެ – އަކީ عقوبة -     =ާحال ދެމިހުންނަ އެތާ އޭނ .         = ިއޭނާގެމައްޗަށް  އަދ 

 .ކޯފާލަްއވައި الّله     = ިލަްއވައި لعنة އޭނާއަށް  އެަކލާނގެ  އަދ.   =   ިއޭާނއަށް  އެކަލާނގެ އަދ 

 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ       = ާއެއް عذاب ބޮޑުވެގެންވ.         =ޭއީމާންެވއްޖެ  އ 

 !.މީސްތަކުންނޭވެ         = ްހިނގާަފއިދަންޏާ) ުކރުމަށް جهاد( މަގުގައި ގެ الّله ަކލޭމެނ.    = 
 ޮކށް  حتقيق ރަނގަޅަށް ބަލާ ންތޯ  مؤمن ނުވަތަ ާކފަރުންތޯ މަރާީމހުންނަކީ ކަލޭމެން އެބަހީ( !ކުރާެށވެ بيان ކަލޭމެން ފަހެ

 !ނުބުނާށެވެ ކަލޭމެން އަދި=    )!މަރާެށވެ މީހަކު ހުއްދަ މަރަން          = ްކަލޭމެނަށ 

   .ފައުޅުުކރިމީހަކަށް ކަން إسالم ކިޔަމަންތެރިވެ    = ޭއަުކކަމުަގއި  مؤمن ކަލޭ . / އެއްނޫެނވެ مؤمن ތިޔައީ  ކަލ 

(. .(މިހެންނުބުނާށެވެ   ނުވަމުއެވެ     =ްއެދެނީއެވެ ކަލޭމެން/  حال އެދޭ ކަލޭމެނ.          

 .ތަކެތި/  ގެބޭނުން حياة ދުނިޔޭގެ  =      =ެގައިެވއެވެ حضرة ގެ الّله ފަހ.     = ާعنيمة ގިނަވެގެްނވ  

 .)ވީމުއެވެ ކަލޭމެން ކާފަރުްނކަމުގައި. (ވީމުއެވެ ަކލޭމެން ހަމައެފަދައިން =    .ެހޔޮތައް ގިނަވެގެްނވާ/ 
   = ްުކރިން އިސްލާްމވުމުގެ/  މީގެކުރިނ.          =ެކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  تعاىل الّله ފަހ 

 .ދަރުމަވަންތަވެވޮޑިގެންނެީވއެވެ   =  ެުކރާށެވެ حتقيق ބަލާ ަރނގަޅަށް ކަލޭމެން ފަހ.      = 

 .ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّله ހަމަކަށަވަރުން         =ާދެނެވޮޑިގެްނވާ  خرب ކަންތަކުގެ ކަލޭމެންކުރ 

 . ކަލަކުކަމުގައި        =ެނުެވއެވެ ހަމަހަމަވެގެން ތިބިމީހުން) ގޯތިގެދޮުރަގއި( އިށީނދ.     

  .ެތރެއިން ންގެ مؤمن =       = ިأهل ދަތިކަމުގެ އުނދަުގލާއ ( .(ޢުޒުރުވެރިންމެނުވީ   ެވރިންމެނުވީ
          =  ިންނާއި جمَُاِهدُ  ުކރާ  جهاد މަގުަގއި◌ެގ الّلهއަދ.       = ެއެމީހުންގ 

 .ތަކުން نفس އެމީހުްނގެ އަދި  މުދަލާއި         = ެމާތްުކރެްއވިއެވެ ން جماهد،  تعاىل الّله ފަހ.  

   = ެތަކުްނޖިހާދުކުރާ  نفس އެމީހުންގެ އަދި މުދަާލއި އެމީހުްނގ        =ިއިށީނދެ  ގޯތިތެދޮރުަގއ 

 .ތިބިމީހުްނގެމައްޗަށް) ނުގޮސް ހަނގުރާމައަށް (    =  ّދަރަޖައެއް خاص.          =ިކޮްނމެ  އަދ 

                                      

                                  

                              

                                              

                              



މާނަ  ގެ سورة النساء  ފޮތް  ފަސްވަނަ 
 

2 9 1   

 .ސުވަުރގެއެވެ ެއއީ. ހެވެވެ. ރަނގަޅެވެ ކުރެްއވީ وعد الّله ބަޔަކަށްވެސް          =  ިتعاىل الّله އަދ ،

 .މާތްކުެރއްވިއެވެ  ން جماهد       =ްހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސްތިބިމީހުންގެމަްއޗަށ.         =
 . ދަރަޖަެއއް ބޮޑުވެގެންވާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
  އޭނާގެ  – އަކީ جزاء އޭނާގެ ފަހެ) !ދަންނަެއވެ( މަރައިފިމީހާ  އަކު  مؤمن ަގއި قصد ހަމަ އަދި )93(

 އޭނާއަށް  އެކަލާނގެ އަދި. ކޯފާއެވެ ގެ الّله ޭއނާގެމައްޗަށްވާ އަދި. ނަރަކަެއވެ ދެމިހުންނަނިވިގޮތުަގއި އެތާ އޭނާ އަކީ عقوبة
 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ އޭނާއަށް އެކަލާނގެ އެއް عذاب ބޮޑުވެގެންވާ  އަދި. ލެއްިވއެވެ لعنة

 އަދި  މިފޮތް. ވެގެްނވެއެވެ بيان ފޮތްތަކުގައި ަތއް بيان ތަކާއި  تفصيل އިތުރު އާޔަތްތަކުގެ  އިސްވެދިޔަ 1ދަންނައެވެ 
 . އެކަްނޏެވެ ترمجة ބަސްފުޅުގެ ބާވަިއލެއްވި މިވަނީ  މިފޮތުގައި. ނުވެއެވެ  ތަނަވަސްވެގެން  އެކަމަށް

 ބިންމަތީަގއި  ހަނުގރާމަކުރުމަށް  ކޮށް  جهاد ގެަމގުގައި  الّله ކަލޭމެން  – !މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ  إميان އޭ )94(
) ބަލައި ންތޯ  مؤمن ވެގެްނވާ َحَرام މުދާ ލެޔާ  ނުވަތަ ކާފަރުްނތޯ حالل މުދާ ލެޔާ ެއއީ މީހުން ދިމާވާ ( ހިނގާފައިދަންޏާ

 غنيمة މުދަލާއި  އޭނާގެ ( ީމހާ  ކިޔަމަންތެިރވެއްޖެ ފާޅުކޮށް ކަން إسالم ަކލޭމެންނަށް އަދި. ުކރާށެވެ حتقيق ސާފުކޮށް ރަނގަޅަށް
 ކަންތައް  އެފަދަ !ނުމަރާެށވެ އޭނާ އަދި  !ނުބުނާށެވެ ަކލޭމެން އެއްނޫނޭ مؤمن ތިޔައީ  ކަލޭ  ދިމާއަށް  އޭނާޔާ) ދަހިވެިތކަމުގައި ގެ

 ައދި . މާގިނައެވެ ތައް غنيمة ހެވާއި ގައިވާ حضرة ގެ الّله ފަހެ . އެދިގެންނެވެ ބޭނުންތައް ގެ حياة ދުނިޔޭގެ އެކުރަނީ ކަލޭމެން
 އެ  ަސލާމަތްވީ  މުާދވެސް ލެޔާ ކަލޭމެންގެ . (ހަަމއެފަދައިންވީމުއެވެ ވުމުގެުކރިން إسالم ަކލޭމެންވެސް  އެބަހީ  – ުކރިން މީގެ
 އެހެްނވެ  ފަހެ . ެލއްވީމެވެ توبة ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެން ކަލޭމެންގެަމއްަޗށް تعاىل الّله ދެންފަހެ.) ސަބަބުންނެވެ ކިއުމުގެ  كلمة

 ދެނެވޮޑިގެންވާ  خرب ކަންކަުމގެ ކުާރހާ ކަލޭމެން تعاىل الّله ހަމަކަށަަވރުން !ުކރާށެވެ حتقيق ަބލާ ރަނގަޅަށް ކަލޭމެންވެސް
 . ވޮޑިގެންެވއެވެ ކަލަކުކަމުގައި 

 ހުރިހާ . ައއިސްފައިެވއެވެ ރިާވޔަތްތައް ގިނަ ސަބަބަކާމެދު ބާވަިއލެއްވި  އާޔަތް  އިސްވެިދޔަ. ދަންނައެވެ 
ނޑަކަށް ައކީ ُخَالصة ރިވާޔަތެްއގެ  مشرك ީމހަކު ގެން مسلم. ރިވާެވގެންވެެއވެ ގައި طربى تفسري. ެއކެއްޗެެކވެ ގާތްގަ
 ިކަޔއި  الّله الَّ  إِ  ِإلَـهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهـدُ . ެއކެވެ مسلم އަހުރެންނަކީ  –. ބުންޏެވެ މީހާ  مشرك ދެން. އަރަިއގަތެވެ މައްޗަށް ންގެމީހެއްގެ 

ނޑިދަށުން އޭނާ ީހވީ މީހާއަށް  مسلم ނަމަވެސް( –. ފާޅުކޮށްފިއެވެ ކަން إسالم އޭނާ  ަބހަނާެއއް  ެދއްކި ސަލާމަތްވާްނވެގެން ކަ
 އޭނާ  ލިބިވަޑައިގަތުމުން  އަށް وسّلم عليه الّله صّلى الّله رسول خرب އެކަމުގެ. ަމރައިަލއިފިއެވެ އޭނާ އެހެްނވެ.) ކަމަށެވެ

 ُعْذرُ  އެމީހާ؟ މެރީހެްއޔެވެ އޭނާ  ކަލޭ  ކިއުމަށްފަހުވެސް  الّله الَّ  إِ  ِإلَـهَ  الَ  އޭނާ. ުކރެއްިވއެވެ حديث ދިމާއަށް  މަރައިލިމީާހއާއި
 حديث وسّلم عليه الّله صّلى نىب الّله. ސަާލމަތްވާންވެގެންނެވެ އެހެންބުނީ  އޭނާ . އެވެ الّله نىب އޭ . ދެންެނވިއެވެ ވެރިވަމުން
 . މިެއވެ) ؟ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ ނުބެލީ . ބެލިނަމައެވެ ފަޅައިެގން ހިތް އޭނާގެ ކަލޭ: يعىن" (قَـْلِبهِ  َعنْ  َشَقْقتَ  فَـَهالَّ . "ކުރެއްިވއެވެ

  بالّصواب أعلم والّله –. ިރވާޔަތްތައްވެްސވެއެވެ އިުތރު މީގެ އަދި

 الّله ސަބަބެއްނެތި އެއްވެސް ދިމާވެގެންމެނުވީ ُعْذر އެކި) ދެންވެސް ދެަރވުންފަދަ ގައިބާރު ލޯއަނދިިރވުންފަދަ(  )95(
 ގެމަުގަގއި  الّله ޖާނުން މުދަލާއި ތިމާމެންގެ  ންނާއި مؤمن ގޯތިގެޮދުރތަކުގައިިތބި ތިމާމެންގެ  ނުގޮސް ުކރުމަށް جهاد ގެމަގުގައި

 جماهد ުކރާ جهاد ޖާނުން މުދަލާއި ތިމާމެންގެ ފަހެ. ުނވެއެވެ ހަމަހަމަެވގެން ެއއްވަުރވެ މިދެބައިމީހުން ންނާއި ކުރާމީހު جهاد
 وعد الّله ބަޔަކަްށވެސް ކޮންމެ އަދި . މާތްކުރެްއވިއެވެ ދަރަަޖެއއް خاصّ  تعاىل الّله ނުގޮސްތިބިމީހުންގެަމއްޗަށް ގޭގައި  ން

 جماهد تعاىل الّله ތިބިމީހުންގެމައްޗަށް ) ނުގޮސް ކުރުމަށް جهاد( ގޯތިގެޮދރުގައި  އަދި . ސުަވރުެގއެވެ. ކުރައްވާފަިއވަނީހެެވވެ
 .މަތިވެިރުކރެއްވިެއވެ މާތްުކރައްވާ  ދެއްވުމުން ދަރުމަެއއް ބޮޑުވެގެންވާ ންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެދަރަޖަތަކެެކވެ ންވާ  حضرة އެަކލާނގ.        = ިއެވެ رمحة ފާފަފުއްސެވުމާއި  އަދ.     

 . ވޮޑިގެްނވެއެވެ الّله އަދި=      = ްބޮޑުަކލަކުކަމުަގއި ލެއްވުން رمحة ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނިއނ.   

  = ްއެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ.          =ެިހއްޕަވާ މަލާއިކަތްޭބކަލުން ފުރާނަަތއް އެބައިމީހުންގ. 
      =ްحال އަނިޔާެވރިވެގެންވާ  ތަކަށް  نفس އެމީހުްނގެ އެީމހުނ .        = ްއެޭބކަުލނ 

  ؟ީވކޮންަކމެއްގައިހެްއޔެވެ) ގެގޮތުން دين( ކަލޭމެން.) ވިދާޅުވާނެެއވެ. (ވިދާޅުވިއެވެ   =ްދެންނެވިއެވެ އެމީހުނ / .

  )!ދަންނަވާނެއެވެ(        =  ީشرك. (ބަޔަުކކަމުގައެވެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ބިމުގައި އަހުރެމެންވ 

. ގަދަަފދަކަމުންނެވެ ން مشرك ަބލިކަށިކަމުންނާއި އިސްލާމްެވވޭގޮތްނުވީ ދޫކޮށް   =ްވިދާޅުިވއެވެ އެބޭކަލުނ / .ެ◌. 
            =ެތަނަވަސްވާެނއެވެ އެަބހީ( ؟ނުޭވހެއްެޔވެ ތަަނވަސްވެގެން ބިން ގެ الّله  އަޅެފަހ(. 

       =   ްކުރާން هجرة ަކލޭމެން އެތަނަށް ދެނ .     =  ެދަންނަެއވެ( އެބައިީމހުން ފަހ!(     =

 .ނަރަކަެއވެ ތަނަކީ ގޮސްތިބޭ) ދުވަހުން قيامة( އެމީހުން        =ިއެތަން  ދާތަނެއްގެގޮތުން އެނބުރި އަދ 

  .ނުބައިވެގެންވެެއވެ      =ިމެނުވީއެވެ ދެރަމީހުން  ނިކަމެތ.           =

  .ކުޑަކުދިންގެތެރެއިން އަދި އަްނހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި       =އެމީހުންނަށް  ހެދުމަށް ެއއް حيلة 

  )ސަލާމަތްވާނެގޮެތއްނުހެދޭ( – ނުވާ  ކުޅަދާނަވެގެން      = ިއެއްެވސް ) ދިއުމަށް އަށް  مدينة( އަދ 

 . މަގެއްނޭނގޭ     = ެދަންނައެވެ( އެމީހުން ފަހ!(             = ްعفو تعاىل الّله އެމީހުންނަށ 

 .ުކރެވެެއވެ أّميد ކުރެއްވުން    = ިވެެއވެ. ވޮޑިގެންވިއެވެ الّله އަދ.      =ްعفو ގިނަގިނައިނ 

   .ކުރައްާވ ފާފަ ފުއްސެވުްނ ބޮޑުވެގެންވާަކލަކުކަމުަގއި       =ިجهاد ގެމަގުަގއި الّله އަދ 

   !.ދަންނަެއވެ  ކުރާމީހާ      =ްދިާމވާނެއެވެ އޭނާޔާ. (ދެކޭނެއެވެ އޭނާ ބިމުނ(.          = 

  .ތަަނވަސްކަމާއި ރިޒުގު އަދި) ަތންތަން ުކރާނެ هجرة ުނވަތަ( ގެގޮތްތައް شريعة ަމގުތަކާއި ދީނުގެ ގެ الّله   

    =ިނުކުމެއްޖެމީހާ ގެއިން އެމީހާގެ އަދ.          =   އަރިަހށް  އާގެ رسول އެކަލާނގެ އާއި الّله 
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  .)ވުމުެގގޮތުން تبع ފުޅަށް أمر އެދެފަރާތުގެ( حال ކުރާ هجرة      =ްަމރު  އޭނާޔާ) ނުދެވެނިސް( އޭނާ ދެނ 

   .އެބަހީމަރުެވއްޖެ/  ދިމާވެއްޖެ   = ެވެއްޖެއެވެ حاصل أُجور އޭނާގެ އޭނާޔަށް ހަމަކަށަވަރުން ފަހ.    

  =  ގައި حضرة ގެ  الّله.      =ިވޮޑިގެންިވއެވެ  الّله އަދ.        =  ްފާފަފުއްސަވާ  ގިނަގިނައިނ 

   .ކަލަުކކަމުގައި ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުން رمحة

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ކުރުުމން  هجرة ކަމުގައި إسالم. ދަރަޖައެކެވެ އިސްލާމްވުުމން. (ތަކެކެވެ ދަރަޖަ އެތައް ންވާ حضرة އެކަލާނގެ އެއީ )96(
 ލެްއވުން  رمحة ފާފަފުއްސަވާ  ގިަނގިނައިން އަދި. އެވެ رمحة ފާފަފުއްސެވުާމއި އަދި.....) އަދިވެސް އަދިވެސް. ދަރަޖައެކެވެ
 . ވޮޑިގެންވެއެވެ تعاىل الّله ކަަލކުކަމުގައި  ބޮޑުވެގެންވާ

) حال ންކަމުގަިއވާ مشرك( حال އަނިާޔވެިރވެގެންވާ ަތކަށް نفس އެމީހުންގެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން  )97(
 ަކލޭމެންވީ  ދީނުގެގޮތުން. ވިދާޅުވާނެއެވެ ަމާލއިކަތްބޭކަލުން މީހުންނަށް ިހއްޕަވާ ފުރާނަތައް އެީމހުންގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން
. ބަޔަކުކަުމގައެވެ َضِعْيفُ  ދެރަ ބަލިކަށި ބިމުގައި އަުހރެމެންވީ. ދަންނަވާނެެއވެ އެމީހުން ؟ކިހިނަކުންހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން

 އެބޭަކލުން .) ނުީވއެވެ އުޅެޭވވަރު އިސްލާމްވެގެން ފާޅުކޮށްއިސްލާމްދީން ދޫކޮށް شرك ގަދަފަދަކަމުން ން ُمْشرك(
ނޑު ގެالّله ުކރުމަށްޓަކައިهجرة ކަލޭމެން އަޅެފަހެ. ވިދާޅުވާނެއެވެ  ؟ނުވޭެހއްޔެވެ ތަނަވަސްވެގެން ބިންގަ

 ުދވަހުގެ  قيامة އެީމހުންގެ) !ދަންނައެވެ( އެފަދަމީހުން ަފހެ) ؟ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ ނުުކރީ هجرة. ތަނަވަސްވެގެންވާނެެއވެ(
 . ތަނެކެވެ ނުަބއިވެގެންވާ  ގޮސްތިބުން ެއއީ. ނަރަަކއެވެ މަރުކަޒަކީ

 އެީމހުންނަށް  އެމީހުންނަކީ. ކުަޑކުދިންމެނުވީއެވެ އަދި އަންހެނުންނާއި ެދރަނިކަމެތިންނާއި ފިރިހެނުންކުރެ )98(
 . ނޭނގޭީމހުންނެވެ މަގު. ނުވާމީހުންނެވެ މަގެްއވެސް ދާނެ އަދި އެއް  حيلة އެއްވެސް އަށްދާނެ مدينة އެމީހުން

ކުރަްއވާ ފާަފ  عفو ގިަނގިނައިން . ުކރެވެއެވެ أّميد ފުއްސެވުން ފާފަތައް އެމީހުންގެ الّله އެމީހުންނަށް ފަހެ )99(

. ّهللا .ފުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންާވކަލަުކކަމުގައި  ވޮޑިގެންވެެއވެ

 އޭނާ  މަގުތައް ގެ دين މަގުތަކާއި ގެ شريعة ަތންތަން ގިނަ ުކރާނެ هجرة އޭނާ ުކރާމީހާއަށް هجرة ގެމަގުގައި الّله އަދި )100(
 ެގއިން  އޭާނގެ ުކރުމަށް هجرة މަުގގައި  ގެ الّله އެމީހަކު  ައދި. ދެކޭެނއެވެ އޭނާ ތަނަވަްސކަންވެސް ރިުޒގު އަދި. ދެކޭނެއެވެ
 ަމރުވެއްޖެްއޔާ  އޭނާ މަގުމަީތގައި އެބަހީ  ައތުވެއްޖެނަމަ މަރު އޭނާއަށް) ނުދެވެނީސް ތަނަށް ދާންވީ އޭނާ( ނުކުތްމީހާ

ނޑައެޅިއްޖެއެވެ ރަނގަޅަށް ثواب ދަުރމަޔާ ުކރުމުގެ هجرة އޭނާއަށް ގައި حضرة ގެ الّله ހަމަކަށަވަރުން  އީ  الّله އަދި. ކަ
 .ވޮޑިގެންވެެއވެ ަކލަކުކަމުަގއި ބޮޑުެވގެންވާ ލެއްވުްނ رمحة ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިން
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   ަތުރަޖމާ     

         = ިހަދަންޏާ ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހިނގާބިނގާވެ  ބިުމގައި ކަލޭމެން އަދ.        =

 .ކުެށއްނެތެވެ މައްޗަކަށް ކަލޭމެންގެ ފަހެ         =ްކުރުމަކުން قصر ނަމާދު ކަލޭމެނ.     =

 .ބިރުވެތިވަްނޏާ ކަލޭމެން         =ްވެރިކުުރވައިފާނެކަމުގެ فتنة ކަލޭމެން ކާފަރުނ.       

       =ްކާަފރުންވިއެވެ  ަކލޭމެނަށް ހަމަކަށަަވރުނ.       = عداوة ބަޔާްނވެގެންވާ  ެތރިކަން عداوة 

 .ކަުމގައި ތެރިއަކު      =) ޭވެއްޖެްއޔާ އެމީހުންގެެތރޭގައި  ކަލޭގެފާނު ައދި) !އެވެ الّله رسول އ.    

    = ްުކރައްވައިފި قائم ނަމާދު ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާއެކު  ދެނ.         =ެއެމީހުންުކރެ  ފަހ 

 )!ތެދުވާހުށިކަެމވެ ނަމާދަށް( !ތެދުވާހުށިކަެމވެ ބަޔަކު  =ުުކރަން ركعة ެއއް( ކަލޭގެފާނާިއއެކ(    

     = ިހިފާހުށިކަެމވެ ހަތިާޔރު  އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ!       = ެކޮށްިފއްޔާ سجدة އެމީހުން  ފަހ. 
    =ެވާހުިށކަމެވެ އެމީހުން ފަހ!       =ެފަހަތްޕުޅުގައި  ކަލޭމެންގ          =

 )ނަމާދުނުކޮށްތިބި. (ނުުކރާ ނަމާދު އެމީހުން=    )ުކރަން ركعة ެއއް( !ހުށިކަމެވެ އަންނަ مجاعة އަނެއް އަދި
    = ެުކރާހުށިަކމެވެ ނަމާދު ކަލޭގެފާނާެއކު އެމީހުން ފަހ!        =ިއެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ 

 .ބިުރވެތިާވށެވެ) !ހުޝިާޔރުވާެށވެ( !ހިފާހުށިކަމެވެ ހުޝިޔާރުކަމުަގއި     =ިހަތިާޔރުތަާކއި  އެމީހުންގެ  އަދ 

 )!ހިފާށެވެ ހަތިާޔރު އެބަހީ(      ިލޯބިުކރަނީ ކާފަރުން އަދ.     =ްَغاِفل ަކލޭމެނ 

  .)ވުމަށެވެ َغاِفل ަކލޭމެން. (ވާނެނަމައެވެ     =ެހަތިާޔރުތަކުން ަކލޭމެންގ.       = ިކަލޭމެްނގެ  އަދ 

. ތަކެތީން ހިފާގެންގުޅޭ      =ްމައްަޗށް  ކަލޭމެްނގެ( ލެނބިގަތުމަށް މައްޗަށް ކަލޭމެންއެމީހުން ދެނ 

 )އަރައިގަތުމަށް     =ާއަަރއިގަތުމަކަށް އެއްފަަހރާ ެއކީއެކައްޗަކަށް( ލެނިބގަތުމަށް އެއްފަހަރ(   

    =ިކުށެއްނެތެވެ ކަލޭމެންގެމައްޗަކަށް އަދ.        =ްއުނދަގުެލއްވަންޏާ ކަލޭމެނަށ.    

   .ސަބަބުން ވާރޭގެ =   =ަބަިލމީހުންކަމުގައިވެއްެޖއްޔާ ަކލޭމެން ނުވަތ .          = 
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 .ެބހެއްޓުމަކުން ހަތިޔާރުަތއް ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެން      =ިހުޝިާޔރުކަމުަގއި  ކަލޭމެންގެ  ަކލޭމެން އަދ 

 !ބިރުވެިތވާށެވެ !ހިފާށެވެ     =ްتعاىل الّله ހަމަކަށަަވރުނ.       =ްއެކަލާނގެ  ކާފަރުންނަށ 

 .ތައްޔާރުުކރެއްވިެއވެ      = ާއެއް عذاب އިހާނާތްތެރިެވގެންވ.  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

ންެގ ފަރާތުން ކާފަރުންެގ  عدوُّ ރުުކރަންާޏ ކަލޭމެންެގ ދަުތރުފަތު ބިމުގައި ކަލޭމެން ) !މީސްތަކުންޭނވެ އޭ( އަދި )101(

َنةފަރާތުން ކަލޭމެން  ުކރުމަކުން (ުކުރ  قصرވެރިކޮށްފާނޭކަމަށް ކަލޭމެން ބިުރެވތިވަންޏާ ކަލޭމެން ނަމާދު  ِفتـْ

 (. . (ެއއީ ހުއްަދ ކަެމކެވެ ) ކަލޭމެންނަކަްށ ކުށެއްނެެތވެ  مؤمنަހމަކަަށވަރުްނ ކާަފރުން އެީއ ކަލޭމެްނ (ކުރުމަކުން

) ނަށް  .  عداوةވެގެންާވ  بيانން  ތެރިންކަމުަގއިވެެއވެ

َنةމިއާޔަތުަގއިމިވާ ކާަފރުން  !ދަންނައެވެ  .  َشْرطُ ވެިރކޮށްފާނޭކަމުެގ ބިރުވެތިވަްނޏާއޭ އޮތް  ِفتـْ މިާހރު ނެތެވެ

َنةއެމީހުންގެ ަފރާތުން  . އެކަްނ  قصرދަުތރުމަތީ ނަމާދު  ވެރިކަުމގެ ިބރެއްނެތަސް ِفتـْ ްނ  حديثކުރުން ހުއްދަެއވެ

 .  .  أعلم والّلهރަނގަޅަށް ސާބިތެވެ

) އެމީހުންނާިއެއުކ !އެވެ الّله رسول(ޭއ   )102( ) ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ވެފައި (ހަނގުރާމަިއގެ ވަގުތު

(މިީއ  !ެއއް ކަލޭގެފާނާިއއެކު ނަމާދަށް ތެދުވާހުށިކަމެވެ مجاعةކުރައްވަންޏާ އެމީހުންގެތެެރއިން އެއް  قائمނަމާދު 

) އެމީހުން ހަތިޔާުރ ހިަފއިގެްނ ތިބޭހުށިކަމެވެ َخْوفُ  .) އަދި (އަނެއްބައިމީހުން ދެންފަެހ  !ނަމާދުކުަރއްާވ އެްއގޮތެވެ

ގެފާނުންެގ ކޮށް ނިމުނީމާ ދެން އެމީހުން ކަލޭ  سجدةކޮށްފިއްޔާ (ދެ  سجدةނަމާދަށް ތިބި ޖަމާއަތުގެ މީހުން 

ނުކޮށްތިބި މީހުްނ  ركعة) ދެން ކަލޭގެފާނު ައރިހު !ކުާރހުށިކަމެވެ ركعةށްގޮސް (ބާކީ އޮތް އަނެްއ ޕުޅަފަހަތް

.) ައިދ  ركعة(އެީއ ކަޭލގެފާނުންެގ ފަުހ  !އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނާިއއެުކ ނަމާދުކުރާުހށިކަމެވެ !އަންނަހުށިކަމެވެ އެވެ

.) އަިދ  مجاعة(އެީއ ފާރައަްށ ތިބި  !ހަތިާޔރު ހިފައިގެން ތިޭބހުށިަކމެވެއެބައިމީހުން ހުިޝޔާރުެވ  އެވެ

ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ ހަތިާޔރުންނާއި އަިދ ކަލޭމެންެގ ސާމާނުްނ  –އެމީހުްނ އެދެީނ  –ކާފަރުންގެމީހުްނ ލޯބިުކރަނީ 

.) ދެން غافلކަލޭމެން  ނޑޭ ވަގުތަކަށެވެ . (ަކލޭމެންެގ ހުޝިާޔރުކަްނ ކެ ޭއރުްނ އެކީެއކައްޗަކަްށ ެއއްފަހަާރ  ވުމަެށވެ

.) އަދި ަކލޭމެންނަށް ާވޭރެގ  . (ަކލޭމެންގެ ަކންތައް ނިންމައިލުމަށެވެ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެމީހުން ައރައިގަތުމަށެވެ

ސަބަބުން އުނދަގުލެއްވަްނޏާ ނުވަތަ ަކލޭމެން ބަލިމީހުންަކމުގައިވަންޏާ ަކލޭމެންގެ ހަިތޔާރުތައް ެބހެއްޓުމަުކްނ 

. އަދި އެކަމަކު (އެ ކަ ) ބިުރވެތިވެ ހުިޝޔާރުެވގެންތިބޭހުށިކަމެވެ حالލޭމެނަކަށް ކުށެއްނެތެވެ  1ަގއިވެސް

 .ކުރެްއވިއެވެ ތަްއޔާރު އެއް عذابކާފަރުންނަށް އިހާނާތްތެިރވެގެންާވ  تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ެިނމިއްޖެއްޔާ ނަމާދުން ) َخْوفُ ( ކަލޭމެން  ފަހ.          = ެالّله ކަލޭމެން  ފަހ 

 !.ުކރާށެވެ ِذْكر އަށް  الّله/  !ހަނދުމަކުރާށެވެ            = ްތިބެގެންާނއި  ކޮޅަށ 

 .އޮށޯެވތިބެގެންނާއި އަރިކަށިމަްއޗަށް ކަލޭމެން އަދި އިށީނދެތިބެގެންނާއި      = ެކަލޭެމން  ފަހ 

 .ހަމަޖެހިއްެޖއްޔާ ގޮތަށް އާދައިގެ) ބިރުވެރިކަެމއްނެތި(    = ްقائم ނަމާދު ކަލޭމެން) ން قواعد( ދެނ 

  !ކުރާށެވެ      =ްވިއެވެ  ނަމާދު  ހަމަކަށަަވރުނ.      = ްނގެމައްޗަށް مؤمن.     

     = ُނޑައެޅިގެންވާ َوْقت  ެދަރވެ  ކަލޭމެން އަދި ) !ންނޭވެ مؤمن އޭ= (  .އެއްކަމުަގއި فرض ކަ

 !ބަލިކަށިނުވާށެވެ         = )ެދިމާުކރުމުގައި އެމީހުންނާ( ހޯދުމުގައި މީހުން ) ކާފަރުންގ(   

    =ްވޭްނލިބެންޏާ ކަލޭމެނަށް) ގެސަބަބުން َزَخمْ  ލިބޭ( ކަލޭމެންނަށ.        =ެހަމަކަަށވަުރން  ފަހ 

  .ލިެބއެވެ ވޭން) ތަކުން َزَخمْ  އެމީހުންގެ( އެމީހުންނަށްވެސް      =  ްވޭންލިބޭފަދައިން ކަލޭމެނަށ. 
       =ިއެދެމުެއވެ  ން حضرة ގެ الّله ކަލޭމެން އަދ.         =ްނޭދޭ . ނޭދޭތަކެތި އެމީހުނ 

 .)ސުވަުރގެއެވެ. އެވެ ثواب ދަރުަމޔާ ެއއީ. (ކަންތައް      = ިވެއެވެ ވޮޑިގެން الّله އަދ.         =

  .ަކލަކުކަމުަގއި ވަންތަ حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ        =)ޭތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުން) !އެވެ الّله رسول އ 

 .ބާަވއިލެްއވީމެވެ ކަލޭގެފާނަށް          =  ّقرآن ީކރިތި( ފޮތް ގޮުތގައި حق(          = 

 .ުކރެއްވުމަށެވެ حكم މީސްތަކުންގެމެދުަގއި ކަލޭގެފާނު       = الّله ެއއްޗަކުން ދެްއކެވި ކަލޭގެފާނަށް الّله 

 !.ނުގަންނަވާށެވެ ވެަވޑައި ކަލޭގެފާނު އަދި    . އެންގެވިފަދަައކުން ކަލޭގެފާނަށް     = ތެރިންނަށް خيانة.  
     =ާކުރާީމހެއްކަމުގައި دفاع/  ެއއްކަމުގައި  َخْصم ކުރާ  ِدَفاعُ  އޭނ.  

    تـَْنِبْيـــــه   
 ޒަމާނުގައި  ގެ وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسو މިވަނީ  މިޫސަރތުގައި އާޔަތުގެނިަޔލަށް ވަނަ 112 ފެށިގެން  އާޔަތުން  ވަނަ 105

 ރިވާޔަުތން  ގިނަ ފޮތްތަކުގައި تفسري. ވާހަކަެއވެ ތަކުގެ خرب އައި އެޔާެބހޭގޮތުން ާވހަކަޔާ ަވއްކަމެއްގެ ކުރި ބަޔަކުމީހުން
َيـان َجاِمعُ : تفسري އެކަޭލގެފާނުންގެ الّطربى أبوجعفر. އެކައްެޗކެވެ އަކީ خالصة. އައިސްފައިެވއެވެ އެވާހަކަ  بـََيان ގައި البـَ

 ާކފަ  އޭނާގެ ބައްޕަ އޭނާގެ قَـَتاَدة ُعَمرْبنُ  ْبنُ  َعاِصمُ . ދަންނަަވއިާލނަމެވެ ކުރުކޮށް ވާހަކަ ބައެއް އެްއރިވާޔަާތއި ކުރައްވާފަިއވާ
 އަދި  ައާކއި ُبَشْري  ައކާއި ِبْشـرُ  ގައި  َعائَِلة ގެ  أُبـَْريِق بـَنُـوْ . ވިދާުޅވިއެވެ ެއކާފަ. ރިވާުކރައްވާަފއިވެއެވެ  އަިރހުން ގެ  النعمان بن قَـَتاَدة
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 ْبنُ  طُْعَمة މި ދެންފަހެ. ެއވެ أُبـَْريِق ْبنُ  طُْعَمة ެއއީ ިރވާޔަތުގައި ބައެއް އަދި. އެކެވެ منافق އަކީ ِبْشـرُ  މި މިތަނުން. އެއްވެެއވެ ُمَبشِّر
 އެކަމާއިބެޭހގޮތުން  ދެން. ނަގަިއހެދިއެވެ ތަކެތި  ބައެއް  ހަނގުރާަމއިގެ  ގޮދަންފުށާއި ވަްއކަންކޮށް ގެއިން  މީެހއްގެ  أُبـَْريِق

. މީހެކެވެ ކިޔާ السَِّمْنيُ  بنُ  َزْيدُ . މީހެކެވެ ބެހޭ ކަމާނުވެސް ެއއީ . ވާހަަކއެވެ އެއްގެ يهودى ބުނީ އޭނާ ެވވުނީމާ ސުވާލު މީނާއާއި
رُ  ފަރާތުން ގެ أُبـَْريِق މި އަދި  َرسول ވާހަކަ ަވއްކަންކުރި  أُبـَْريِق ައރިހުަގއި ގެ وسّلم عليه الّلهصّلى الّله َرسول އައިސް ُعْرَوة بنُ  َأِسيـْ
 بن قَـَتاَدة. އެވެ وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسول އޭ. ދެްނނެވިއެވެ އޭނާ. ޝަކްވާކޮށްފިއެވެ ގެ النعمان بن قَـَتاَدة ދެންނެވި އާއަށް
 ކަމާއި  إسالم އެމީހުންނަކީ. ކޮށްފިއެވެ تـُْهَمة ވައްކަމުގެ ައަކށް عائلة ރަނގަޅު ހަމަ އަުހރެމެންގެ ބޮޑުބޭބެ އޭާނގެ އާއި النعمان
 ވާަހކަދަްއކާ  އޭނާ މިމޭރުމުން. އެޅުވިއެވެ ތުހުމަތު ވަްއކަމުގެ ކަމެއްނެތި ثابت އެއް دليل އެްއވެސް. ބަެއކެވެ ވެރިކަމުގެ صلح
 حديث އެކަލޭގެފާނަށް وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسو ވަޑަިއގަުތމުން قَـَتاَدة ދެންފަހެ. ކޮށްފިއެވެ ِدَفاعُ  ވަރަށް ގެފަރާތުން أُبـَْريِق

 ތުހުަމތު  ވައްކަމުގެ  ކަލޭގެފާނު އެއްނެތި دليل އެއްވެސް އެްއގެމައްޗަށް عائلة ކަްނހުރި صاحل ކަމާއި إسالم. ކުރެއްިވއެވެ
. ވިދާޅުވިެއވެ قَـَتاَدة ދެންފަހެ. ާވހަކަުފޅުދެއްކެވުނުކަމުގައިިވއެވެ ކުަރއްވާ دفاع ގެަފރާތުން أُبـَْريِق އެ މިގޮތުން. ކުރީއެވެ
. ބުނުއްވިެއވެ  ބޮޑުބޭބެ ައއުމުން ބޮޑުބޭބެގާތަށް ނުދަންނަވައި ެއއްޗެއް  އެްއވެސް އަށް  وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسول އަހުރެން

. ބުނުްއވިއެވެ ބޮޑުބޭބެ. ިކޔައިދިނީމެވެ އަހުރެން ބަސްފުޅު ުކރެއްވި حديث وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسو؟ ކިހިނެއްެހއްޔެވެ خرب
 ސާފުެވގެން  حقيقة ބާވަިއލައްވާ الّله އާޔަތްތައް އިްސވެދިޔަ މާލަހެއްުނވެ ދެން. ންނެވެ حضرة ގެ الّله ވާގިއެދެވެނީ
 ނުަބއި  އެެދއްކީ ުކރިމީހުން دفاع އަރިުހގައި އާގެ رسول ަފރާތުންއޭނާގެ އަދި ކަމާއި أُبـَْريق ވައްކަންުކރީ. ހިނގައްޖެއެވެ
 އެކަން  ބޮުލގައި އެއްގެ  يهودى ނުެބހޭ ކަމާއި އަދި  ތެެދއްކަމާއި ހަމަ ވާހަކަފުޅަކީ އެދެއްެކވި ގެފާނު قَـَتادة އަދި  ވާހަކައެްއކަމާއި

 ރަނގަަޅށް  އެވިދާޅުވެވުނީ  އާއިމެދު عائلة ގެ أُبـَْريِق وسّلم عليه الّله صّلى الّله َرسو އަދި  ދޮގެއްކަމާއި  ވާފަދަ  حريان އެޅުވުމަކީ
 އާޔަތުގައި  ވަނަ 113 މިވާ ފަހަތަށް  މިއާޔަތްތަުކގެ އަދި –. ިދޔައީއެވެ  ވެގެން بيان ެއއާޔަތްތަކުަގއި މިހުިރހާކަމެއް ނޫންކަމާއި

 ާވހަަކޔާ  މާތްކަމުގެ އަދި އާއި رمحة އޯގާވަންތަކަމާއި ހުރި  އާއަށް رسول މާތް ލޯބިެވވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ الّله އެވަނީ
 . ބަސްފުޅުތަކެވެ ގެ رمحة ފުިރގެންވާ ން عربة ާއއި وعظ ާއއި نصيحة. ބަސްފުޅުތަކެވެ އޯގާވެިރކަމުގެ

     މާނަ  ِإْجَمـاِلى   
 އަދި  އިށީނދެތިބެގެންނާއި ކަލޭމެން  ކޮޅަށްތިެބގެންނާއި ަކލޭމެން ނިިމއްޖެއްޔާ ނަމާދުކޮށް ކަލޭމެން ދެންފަހެ )103(

 އެކަލާނގެ  !ކުރާށެވެ ذكر އަށް الّله ކަލޭމެން) ެއްއގައިވެސް حال ުހރިހާ ( އޮށޯވެތިބެގެްނވެސް ައރިކަށިމައްޗަށް ކަލޭމެން
 قائم ނަމާދު ަކލޭމެން ން قواعد) ނިމިއްޖެއްޔާ ދަތުރު ިބރުވެތިކަމެއްނެތި  ެއއްވެސް( ދެންފަހެ  !ހަދާށެވެ ހަނދާންކޮށް

ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތު ންގެމައްޗަށް  مؤمن ނަމާދަކީ ހަމަކަަށވަރުން !ކުރާށެވެ  . އެއްކަުމގައިވިެއވެ فرض ކަ

 !ެދރަނުވާށެވެ  ބަިލކަށިވެ ކަލޭމެން ހަނގުާރމަކުރުމުގައި އެމީހުންނާ ހޯދައި  ކާފަރުންގެީމހުން) !ންޭނވެ مؤمن އޭ(  )104(
 ހަމަ  ތަކުން َزَخم އެމީހުންގެ އެމީހުންނަށްވެސް ޭވންލިބޭއިރު ަކލޭމެންނަށް ސަބަބުން ފާުރގެ ާއއި َزَخم ލިބިފައިވާ  ކަލޭމެންނަށް
 ދަރުަމޔާ  އެއީ . (އެދެމެވެ ނޭދޭކަންމަކަށް  އެީމހުން ން حضرة ގެ الّله ކަލޭމެން  އަދި . ވޭްނލިބެއެވެ ވޭްނލިބޭފަދައިން ކަލޭމެނަށް
 ވަންތަ  حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ  تعاىل الّله އަދި.) ފަިއދާއެވެ ބޮޑު  ަކލޭމެނަށްވާ އެއީ . ލިބުމަށެވެ ސުަވރުގެ  އަދި  ސަވާބު

 .ވޮޑިގެންެވއެވެ ކަލަކުކަމުގައި 

 ކަލޭގެފާަނށް  الّله ބާވައިލައްވަނީ މިފޮތް ކަލޭެގފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަަށވަރުން) !އެވެ الّله َرسول އޭ(  )105(
 ގޮަތކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަލޭގެފާނަށް . (ުކެރއްވުމަށެވެ حكم ީމސްތަކުންގެމެުދގައި ކަޭލގެފާނު އެންގެވިފަދައަކުން 

 !ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ބޭކަލަުކކަމުަގއި ުކރައްވާ  دفاع ަފރާތުން ެތރިންގެ خيانة އަދި.) ނޫނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ިއެދިވަަޑއިގަންނަވާށެވެ ފާފަފުއްސެވުމަށް ގައި حضرة ގެ الّله އަދ.!        =ްالّله ހަމަކަށަވަރުނ 

  .ވޮޑިގެންވެއެވެ     =ްބޮޑުކަލަކުކަމުަގއި ލެްއވުން رمحة ފާފަފުްއސަވާ ގިނަގިނައިނ.     = 

   !ނުުކރައްވާެށވެ وََكاَالةُ  !ނުކުަރއްވާށެވެ جدل ކަލޭގެފާނު އަދި      =   ްއެމީހުނ 

  .ފަރާތުން ީމހުންގެ ތެރިވާ خيانة ތަކަށް نفس އެމީހުންގެ     = ްލޯބިވެޮވޑި  الّله ހަމަކަށަވަރުނ 

 .ނުގަންނަވައެވެ       =ެއއްވެސްމީހަކަށް ގިނަކަމުގަިއވާ ުކރުން ِخَيانة.       = ުގިނަިއން  އެމީހަކ 

 .ފާފަކުރާ      = ްނިވަިއވެ  ކިބައިން މީސްތަކުންގެ) ތެރިން خيانة އެ އެބަހީ ( އެމީހުނ 

  .ވަންހަނާވަނީއެވެ    = ިނުެވއެވެ ވަްނހަނާ. ނިަވއިނުެވއެވެ އެީމހުން އަދ.      އަށް الّله/  ާއއި الّله .

       ެކުޅަދުންވަންތަކަމުގެގޮތުން ދެނެވޮިޑގަތުމާއި. ( حال އެމީހުންނާެއކުވާ އެކަލާނގ(       =

ނޑު އެމީހުން  .ދިަޔހިނދު ބަދަލުުކރަމުން ތައް َرْأيُ  ޭރގަ          =  ްބަހުގެތެެރއިނ 

 .ވާހަކަތައް އެކަލާނެގރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ     ިވޮޑިގެންވެއެވެ الّله އަދ.           =ްއެމީހުނ 

 .ދެނެވޮޑިގެްނވާކަލަުކ ކަމުގައި އެކުރާާހކަމެއް      =ޭމިތިބަމީހުންނޭވެ އ!       =  ްކަލޭެމނ 

  .ކޮށްފީމުއެވެ َجَدلُ  އެމީހުންގެފަރާތުން         =ެަގއި حياة ދުނިޔޭގ.           =  ެފަހ 

  ؟ާކކުހެްއޔެވެ ުކރާނީ َجَدلُ  އާއި  الّله އެމީހުންގެފަރާތުން      =ދުަވހުން قيامة.       =  ަނުަވތ 

 ؟ކާކުެހއްޔެވެ ވަނީ ) ެތރިންނަށް خيانة އެބަހީ ( އެމީހުންނަށް     =دفاع އެމީހުންގެަފރާތުން/  އަކުކަުމގައި وكيل 

  .ުކރާ وََكاَالةُ  ކޮށް     = ިނުބައިކަމެްއކޮްށފިމީހާ އަދ.     = ައަށް  نفس އޭނާގެ ނުވަތ 

  )މީހާ( އަނިޔާވެިރވެއްޖެ      = ްދަންނަވަންޏާ އެދި  ފާފަފުއްސެވުމަށް ގައި  حضرة ގެ الّله އޭނާ ދެނ.   

  =  ާދެކޭނީ އާއިމެދު  الّله އޭނ.       = ްބޮޑުަކލަކު  ެލއްވުން رمحة ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިނ 

  .ކަމުގައެވެ       =ިފާފައެއްކުރާމީހާ އަދ.            = ެއެފާފަކުަރނީ  އެމީހަކު ފަހ 

 .)އޭނާއަށެވެ ހަމަ  ހުރީ  ُعُقوبة ޭއގެ. (ގެމައްޗަށެވެ نفس އޭނާގެ      =ިވޮޑިގެންެވއެވެ الّله އަދ.       

   =ާވަންތަކަލަކުކަމުގައި حكمة ދެނެވޮޑިގެންވ.      = ާއޮޅުމަކުން . (ކުށެއްހޯދައިގެންފިމީހ 
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  )ފާފަކޮށްފިމީހާ ުނވަތަ/  ކުށެއްކޮށްފިމީހާ     =ަމީހާ( ފާފަކޮށްފި) ަގސްދުގައި( ނުވަތ(         =  ްދެނ 

  )އަޅުވައިފި ޮބލުގައި  އޭނާގެ ތުހުމަތުކޮށް ީމހަކަށް ބަރީައވެގެންވާ ( ެއއްލައިފި  ބަީރއަވެގެންވާީމހަކަށް އެފާފަ އޭނާ

     = ެކޮށްފި َحتَمَّل. އުފުލައިިފއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހ.     = ބޮޑުދޮގެއް ވާފަދަ حريان.       

  .ބޮޑުފާފައަކާއި ބަޔާންވެގެްނވާ އަދި= 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އެއީ  حضرةގެ  الّلهއަދި  )106(  دفاعގެފަރާތުން  أبـَْريِقގައި ފާފަ ފުްއސެވުމަށް އެދިވަޑަިއަގންނަވާށެވެ

.) ހަމަކަށަަވރުްނ  مفّسرކުރެއްވުމަްށ ވިދާޅުވެވުުނ ބަސްފުޅުންކަމުގަިއ  ވޮޑިގެންވަީނ  تعاىل الّلهން ިވދާޅުވިއެވެ
 ލެްއވުން ބޮޑު ަކލަކުކަމުަގއެެވ. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ 

ގެމީހުްނ  أبـَْريِق بـَنُـوْ ެތރިވާމީހުްނގެ ަފރާތުން (އެބަީހ  خيانةތަކަްށ  نفسއަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ  )107(
!) ހަމަކަށަަވރުން  جدلދިފާއުކުރެއްވުމަށް  އަދި ފާފަކުރުން ގިނަ އެއްވެްސ ތެރިވުން ބޮޑު  خيانةނުުކރައްވާެށވެ

.  الّلهމީހަކަށް   ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ

ތެރިވީީމހުން އެީމހުން އެކުރި ކަންތައް މީސްތަކުންނަްށ ނިވައިކޮްށ  خيانةއެބަހީ ެއ  -އަދި އެމީހުްނ  )108(
. އަދި އެމީހުްނ  . ވަންހަނާުކރަނީއެވެ .)  الّلهފޮރުވަނީއެވެ . (ނުވެްސ ުކރެވޭނެއެވެ އަށް އެކަން ވަްނހަނާ ނުުކރެެއވެ

ނޑުގެ ވަގުުތގައި ެއކަލާނގެ ރުިހވޮޑިނުގަންނަވާ  ުކރަމުން ދިޔަިއރު އެަކލާނގެ ވަީނ  َتْدِبريތަްއ ބަދަލުކޮށް  َرأيُ ރޭގަ
. (ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ  .) އަދި  قدرةއެމީހުނާއެކުގަެއވެ ގެްނވަނީ އެީމހުން ުކާރ ވޮޑި تعاىل الّلهތެރިކަުމގެގޮތުންެނވެ

 .  ހުރިހާކަެމއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގަެއވެ

! (ޭއ  )109( !)  جدلކޮށް  دفاعގެަފާރތުން  عائلةއާިއ އޭނާެގ  أُبـَْريِقއޭ މިތިބަ ީމހުންނޭވެ ުކރި އެންމެންނޭވެ
. ފަހެ އެ دفاعގަިއ  حياةކަލޭމެން އެމީހުްނގެ ފަރާތުން ދުނިޭޔގެ  ުދވަހުން އެީމހުްނެގ  قيامةކަމަުކ ޮކށްފީމުއެވެ

 ◌ެ ؟އަކަށްވާީނ ކާކުެހއްޔެވ وكيلނުވަަތ އެމީހުންެގ ؟ ކުރާީނ ކާކުެހއްޔެވެ دفاعކޮްށ  جدلއަްށ  الّلهފަރާތުން 

ގަިއ  حضرةެގ  الّلهއަްށ ައނިޔާވެރިވާމީާހ ދެްނ އޭާނ  نفسއަދި ނުބައިކަމެްއކޮށްފިމީހާ ުނވަތަ އޭނާ އޭނާެގ  )110(
 رمحةއާިއމެދު އޭނާ ދެކޭނީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّلهކޮްށފިއްާޔ  أْستـَْغَفارފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވާ 

. (މިއީ ވައްކަންުކރި  .) أُبـَْريقލެއްވުން ބޮޑުަކލަކުކަމުަގއެވެ .އޭާނ ތައުބާވުމަށެވެ  ާއއިެމދު އޮތްބަސްފުޅެއް ކަމުަގއިވެއެވެ

. (ެއހެންވީިއުރ  نفسއަދި ފާފައެއްކޮށްފިމީާހ އޭނާ ެއކުިރ ފާފައޮންނާނީ އޭނާެގ އަމިއްލަ  )112( ގެަމއްޗަށެވެ
.) އަދި  دفاعފާފަވެރި ކުށްެވރިއެްއގެ ފަރާތުން އެހެންމީހުން  ީއ  تعاىل الّلهކުރުުމގެ އެއްވެްސ މާނައެއްނެތެވެ

.  حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަ ަކލަކުކަމުގަިއވެއެވެ

) ކުށެްއކޮށްފި މީާހ ނުވަަތ ގަސްތުގަިއ ފާފައެއްކޮށްފިމީާހ ދެްނ އެކުށުްނ  އަދި އޮޅުމަކުްނ (ގަސްދެއްނެތި
ވާަފދަ ދޮގެއްހަދައި އަދި ބޮޑުފާފައެއް އުފުަލއިގަތުމެކެެވ.  حريانބަރީއަވެގެްނވާ މީހެްއގެ ގަިއގާ އެކުްށ އެޅުވުމަކީ 

.)ަގއިވާ ބަސްފުޅެއްކަުމގަ دفاعމީާހގެ  يهودى(މިއީ  . ޭއނާއަށް ތުހުމަތުކުިރ މީހުންނަށްާވ އިންޒާރެެކވެ  އިވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ވަންތަކަްނ  فضلގެ  الّلهއަިދ.  ކަލޭގެފާނުންގެަމއްޗަށް ުނވާނަމަ    = އަިދ

. رمحةއެކަލާނެގ   ާއއި       =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންގެތެެރއިން ބަަޔކުމީހުްނ ކަ

. . =   ގަސްތުކުރީެހވެ  އެމީހުން ކަޭލގެފާނު މަގުފުރައްދައިެލއްވުމަށް    = އަިދ

.   އެމީހުން މަގު ނުފުރައްދާެނއެވެ   =  ެنفسއެމީުހންގ .  ތައްމެނުވީ    =  އަިދ

. . =   އެމީހުންނަށް ަކލޭގެފާނަކަްށ ގެްއލުމެްއ އަިދ އުނދަުގލެްއ ނުކުރެވޭނެއެވެ  އެްއވެސްކަމަކުން
       =  ިتعاىل الّلهއަދ .  ަކލޭގެފާނުންގެމަްއަޗށް ބާވަިއލެއްިވއެވެ      =  ފޮތާިއ

  )سّنةއާއި މާްތ  قرآن(ކީރިިތ  حكمة   = .  އަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިެދއްވިެއވެ  

    = .  ަކލޭގެފާުނ ދެނެވަޑައިގެންފައިާވ ކަުމގަިއ ނުވާތަކެތި       =  އަިދ

. فضلގެ  الّله  ވަންަތކަން ަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށވިއެވެ   = .     ބޮޑުވެގެްނވާ ެއއްޗެއްކަުމގައި
    = .   ގިނައެްއޗެތީގަިއ ެހވެއްނެތެވެ   =  / އެމީހުްނގެ ިސއްުރ ެއއްވުންތަކުެގ

. َجْلَسة    ތަކުގައި   = صدقة .   އަަކށް އަމުރުުކރިމީހަކުމެނުވީ   =  ނުވަަތ

( . (އަމުުރކުރި ީމހަކުމެނުވީ   ހެޔޮކަމަކަށް      =  إصالحނުވަތަ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ 

  ކުރުމަށް (އަމުރުުކރި މީހަކުމެނުވީ)   =  އަދި އެކަންކަން ކޮށްފިމީހާ (ނުވަތަ ެއއިންކަމެްއ

 ކޮށްފިމީހާ)        = الّله .  ގެ ުރހިވޮޑިގަުތން އެދިގެން     =  ެފަހެ ނިކަންހުރ 

. (ދެއްާވހުށީމެވެ!)  އެމީހަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޭދހުށީމެވެ       = .   ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަ

     =  ިرسولއަދ .   ާއ އާިއ އިދިކޮޅުހަަދއި ެދކޮޅުވެރިވެއްޖެމީހާ        

= .  އޭނާޔަށް ތެދުަމގު އެނގި ބަޔާްނވުމަށްފަހު  =  ާتبعައދި އޭނ .    ވެ   = مؤمن 

.  ންގެމަގު ނޫން މަގަކާއި       =  އޭާނ އެފަރާތަކަްށ ސަަހރޯވެިރކަންދީ ަބރޯސާުކރިފަރާތަކާިއ

. (އެއީ  حوالތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ  .) الّلهުކރާހުށީމެވެ  ިފޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ   

 = .  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭނާ ަނރަކައަށް ވައްދާހުށީމެވެ     =  ެއީއ
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.   އެނބުރިގޮސްތިބުން ނުބަިއވެގެންާވ ތަނެކެވެ      =  ްقيامة( تعاىل الّلهހަމަކަަށވަރުނ  ( ުދވަހުން

.  ނުފުއްސަވައެވެ    =  شريكއެކަލާނެގއާިއ ) .  ުކރުމުެގ ފާފަ) شريكުކރިކުރުން   

  =  . ) އެަކާލނގެ ފުއްސަަވއެވެ  އަިދ އެނޫންތަކެތި (އެނޫންފާފަ     =  އެކަލާނެގ

.    އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް  =  ިشريكއަށް  الّلهއަދ .   ކޮށްފިމީހާ   = ަފެހ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަުކ މަގުފުރެިދ އަވަދިެވއްޖެއެވެ      = .  ދުުރހިސާބަކަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!)  الّله رسول(ޭއ   )113( ފުޅުަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ ނުވާނަަމ  َرْمحَةވަންތަކަމާިއ އެކަލާނގެ  فضلެގ  الّلهެއވެ

. އަިދ  قصدއެމީހުންގެތެރެއިްނ ބަެއއްމީހުްނ ކަޭލގެފާުނ މަގުުފރައްދާާލ ާވ ވައްާދލުމަށް ކަށަވަރުްނވެްސ  ކުީރހެވެ

މެނުވީ މަގުނުުފރައްދައެެވ. އަދި އެއްވެސްގޮތަކުން އެމީހުންނަށް ަކލޭގެފާަންށ  نفسއެކަމަކު އެމީހުން އެމީހުްނގެ 

 .  حكمةާއއި  قرآنކަލޭގެފާނަށް ފޮާތއި (އެބަީހ ކީރިިތ  تعاىل الّلهއެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނދަުގލެްއ ނުކުރެވޭެނއެވެ

. ެއއީ  .  قرآنބާވައިލެްއވިއެވެ  سّنةއެއިްނ މުރާދުކުެރވެނީ މާތްެވގެންވާ ކަމުގަިއ ނުވާ އެހެނިހެްނ އެންެގވުންތަކެވެ

 . ) އަިދ ަކލޭގެފާނަްށ އެތަކެިތ އެނިގގެްނވާކަމުގައިނުާވ އެަތްއ އެއްެޗްއ އަިދ އެތައްކަެމްއ أعلم والّلهއެވެ

. އަދި  ވަންތަކަމާިއ އެަކލާނގެ އޯގާވަންތަކަްނ  فضلގެ  الّلهއެކަލާނގެަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިެދއްވިެއވެ

. ކަލޭގެފާނު  ންގެ ަމއްޗަށް ުނހަނުބޮޑުވެގެންވެެއވެ

. ހަމައެަކިނ ، އެމީހުން އެއްެވ  އެދަްއކާ ގިނަ ިސއްރު ވާހަކަތަުކގައި ސިްއރު )114( ޖަލްސާތަކުގައި ހެވެއްނެެތވެ

. ނުވަަތ ކޮންމެވެސް ހެޔޮކަމެްއ ުކރުމަށް އަމުރުުކިރ މީހެްއ  صدقة އެއްކުރުމަްށ އަުމރުކުިރ ީމހެއްމެނުވީެއވެ

. ނުވަތަ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ  . އަދި އެކަންތައްތަްއ  أمرެއއްކުރުމަްށ  إصالحމެނުވީއެވެ ކުރި މީަހކު މެނުވީއެވެ

.) ަފެހ ފުޅު އެދިގެން އެކަ وجهެގ  الّلهނުވަތަ އެއިްނ ކަމެްއ  ލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަްށ އެދިގެންކޮށްފިމީާހ (ދަންނައެވެ

 .  ނިކަން ހުެރ އެމީހަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބޮޑުެވގެންވާ ަދުރމަ ދެއްވާހުށީމެވެ

ވެ ދެކޮޅުހަދައިފިމީާހ  خالفއާ އާއި  رسولވެ އެނގުމަށްފަހު  بيانއަދި އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ރަނގަޅަށް  )115(

ެވއްޖެއްޔާ އޭނާ އެފަރާތަކުްނ ަސަހރޯވެިރކަން ހޯާދ  تبعންގެަމގު ނޫްނ އެހެންަމގަކާިއ  ؤمنمއަދި އެމީާހ 

. އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އޭާނ  حوالއެފަރާތަކަށް ބަރޯާސކުރިފަރާަތކާއި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އޭާނ  ކުރާހުށީމެވެ

. އެީއ އެނބުިރގޮސްތިބުމަށް ނުބަިއ ވެގެންވާ .  ނަރަކައަށް ލައްާވހުށީމެވެ  ތަނެެކވެ

) ެއކަލާނެގ  قيامةނުވިނަމަ  توبةކުރުމުގެ ފާފަ (އޭނާ ދުނިޔޭަގއި  شريكއަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )116( ުދވަހުން
. އަދި  . އަދި އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަަކށް އެނޫން ފާފަފުއްސަވައެވެ  شريكއަށް  الّلهނުފުއްސަވާނެއެވެ

 (! .ކުރިމީހާ (ދަންނަެއވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ވަރަށްބޮޑަށް މަުގފުރެދި ވާވަެދއްޖެކަން ކަށަަވރެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ާدعاءއެކަލާނގެ ފިަޔވައި އެީމހުން ގޮވ .   ކޮށް ނުހަދައެވެ   =  އަންހެްނ

. (ެއއީ  .) َمَناةއާިއ  ُعزَّىއާިއ  اَلالَّتއެއްޗެތިތަކަކަށްމެނުވީ . ނުވަަތ ދެންވެސް އެހެން ބުދެވެ  އެވެ  

  = .   އަދި އެމީހުން ނުގޮަވއެވެ        =  ިشيطانނުކިޔަމަންތެރ .  އަކަށް މެުނވީ
    = لعنةއެސޮރަށް  الّله ) . .) لعنةއާ އަށް  شيطانލައްވާފަިއވެއެވެ  ލައްަވއިފިއެވެ   =  އަިދ

(. . (މަގުުފރައްދާހުށީމެވެ . ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ ހިފާނެކަްނ ަކށަވަރެވެ   އެސޮރު ދެންނެިވއެވެ  = 

. . އަޅުތަކުންގެތެރެއިން  އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ      =  ިعّني ކަނޑައެޅ  . ވެގެންވާ ބަޔަކު

 (  (މިންވަރެއް   = .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެމީހުން މަގުފުރައްދަިއލާހުށީމެވެ  = 

.باطلއަދި  މިއަޅާ އެމީހުންނަށް (  ) އުއްމީދުތަްއކުރުާވ އެދުްނވެރި ުކރުވާނެކަން ކަށަވަެރވެ   =  ިއަދ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަާޅ އެމީހުންނަްށ އަމުުރކުރާހުށީެމވެ         =  ފަެހ ހަމަކަަށވަުރްނ
. (ިމއީ  نـََعمْ  ނޑާނެއެވެ . އެީއ َجاِهِليّ ސޫފިތަކުގެ ކަންފަތްތަްއ ކަ ެގ އަުމރަށް އެސޮރަްށ  شيطانަޒމާނުގެ ކަމެކެވެ

.)ކިޔަމަންތެރިވުމަށް   ކުރާކަމެެކވެ  = .  އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެީމހުންނަށް އަުމރުކުާރހުށީމެވެ
      =  الّلهދެން އޭރުން އެމީހުްނ ) .  دينގެ  الّلهގެ ހެއްދެވުން ބަދަލުުކރާނެއެވެ

. ނުވަތަ ެގރިބަކަީރގައި  ނޑުެގ ބަދަލުކުރާނެެއވެ . ނުވަަތ ހަށިގަ ުހއްދަނޫންގޮތްގޮތަށް އޮށްނަގައި ހޯޖާކޮްށ ހަދާނެއެވެ
(. . / މޭކަޕްުކރުންވެްސ މިޔަށް ަވންނާނެކަމަށް ފެނެއެވެ   އެތަންމިތަން ބަދަލުުކރާނެއެވެ        = 

. إختيارހިފަިއ  شيطانއަދި   ކޮށްފިމީހާ  = . . / ކިޔަމަންވެޭވ މީަހކުކަމުގައި   ސަހަރޯެވރިއަކުކަމުަގއި

   = الّله .    ފިޔަަވއި   =.  ހަމަކަށަަވުރން އެމީަހކު ގެއްިލ ހަލާުކވެއްޖެއެވެ     

  =.  ބަޔާންވެގެންވާފަދަ ގެއްލި ހަލާުކވުމަކުން   =  ްوعدއެސޮރު އެމީހުންނަށ .  ތައްުކރެެއވެ
   =  ްأّميد އަދި އެސޮރު އެމީހުންނަށ .  ތައްކުރުވައި ެއދުންވެރިކުުރވައެވެ          =  ިއަދ

. وعدއެމީހުންނަށް  شيطان . =    ނުކުރެއެވެ  ހެއްލުންމެނުވީ     = ިއެމީހުން އަދ

. قيامةއެމީހުން ( =   )!(ދަންނައެވެ ) ގޮސްތިބޭނެތަނަކީ ނަރަަކއެވެ  =    ދުވަުހން

.  އަދި އެމީހުްނ ނުދެކޭނެެއވެ     = .   އެއިްނ ސަލާމަތްވާެނ ތަނެއް  =  އަިދ
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.އީމާންވެއްޖެ   މީސްތަކުން        =  ްކުރި. عمل صاحلއަދި އެމީހުނ  =  ނިކަންހުެރ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ވައްދާހުށީމެވެ   =. . ުސވަުރގެތަކަށް  ބަގީޗާތަކަކަށް        

   = . އެތަންތާނގެދަށުން އާރުތައް ދެމޭ        އެމީހުން އަބަދާއަބަދު ެއާތ

.  ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ      = ީފުޅެވެ. وعد حقّ ގެ  الّلهއެއ   =  އަދި ތެދުެވރިކަން ަވކިްނ

  ބޮޑީކާކުހެއްޔެވެ؟  = الّله .  އަށްވުރެން   =  ްوحىބަސ .   ކުރެްއވުމުގެގޮތުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެކަލާނގެިފޔަވަިއ  مشركއެމީހުން (އެބަީހ  )117( ކޮްށ އެތަކެއްޗަްށ އެޮގވާތަކެތި އެއީ އަންހެްނ  دعاءން

. (އެީއ  .  َمَناةއާިއ  ُعزَّىއާިއ  اَلالَّتއެއްޗެތިތަކެްއ ކަމުަގއި މެނުީވ ނުެވއެވެ އާިއ ދެންވެްސ ެއހެނިހެްނ ބުދުތަކެވެ
.) ހަމަ ނުކިޔަމަންތެިރ  . شيطانއެއީ ަހއްތާވެސް އަންހެން ނަންނަމެވެ  އަކަށް މެނުީވ އެމީހުްނ ގޮާވކަމުގައިނުެވއެވެ

.  لعنةއެސޮރަށް  تعاىل الّله )118( .  لعنةއާއަްށ  شيطانލެއްވިެއވެ . އަދި އެސޮުރ ދެންނެވިެއވެ ލެއްވިއެވެ
ނޑައެޅިގެން ބަަޔކުމީހުން މިއަޅާެގ  .  نصيبއިބަރަސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެތެެރއިން ކަ ގެތެެރއަްށ ވައްދާހުށީެމވެ

(.  (މިއަޅާގެ ބަސްއަހާމީހުްނކަމުގައި ހަދައިލާނަެމވެ

ނޑައެޅިގެން މިއަޅާ އެމީހުން މަގުފުރައްދާ ާވވަ  )119( . އަދި ހަމަކަށަަވރުން މިއަާޅ އަދި ހަމަ ކަ އްދައިލާނަމެވެ
. އަދި ހަމަކަަށވަރުން މިއަޅާ އެމީހުންނަްށ  أّميدއެމީހުންނަށް ބޭކާރު  ތައްކުރުވާ އެދުންވެރިުކރުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ

. ދެން އޭރުްނ އެމީހުްނ  . (ެއއީ  نعمއަމުރުކުާރހުށީމެވެ ނޑާނެއެވެ َراءސޫފިތަކުގެ ކަންފަތްތައް ކަ . ެއީއ އެ حبَِيـْ ވެ
.) އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އެީމހުންނަްށ  َطَواِغْيتُ  އަށް ކިޔަމަންވެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނނެވެ

. ދެން އޭރުްނ އެމީހުން  . (އެއީ  الّلهއަމުރުކުާރހުށީމެވެ .  دينގެ  الّلهގެ ހްެއދެވުްނ ބަދަލުކުރާނެެއވެ ބަދަލުުކރުމެވެ
ސޫފީގެ އޮށްަނގާ ހޯޖާކޮްށ ހަދަިއ އަދި ިތމާމެންގެ ގައިެގ އެތައްމިތަން ބަަދލުކޮށް ޒާތްޒާުތެގ  نعمއޭގެދަށުން 

. މިޒަމާނުގެ މޭކަްޕެވސް މިބާބުގެތެރެއަްށ ވަނުްނ  . ެއީއ  أوىلކުލަކުަލއިން ުކރެހުންއަޅާ ހަދާނެއެވެ ވެގެންެވއެވެ
. ހެއްދެވުްނ ބަދަުލކު خلقެގ  الّلهހައްތާވެްސ  .) އަދި ބަދަލުުކރުމެވެ އާީއ ތިމާެގ  شيطانފިަޔވަިއ  الّلهރުމެވެ

ކޮށްފިމީާހ ހަމަކަަށަވރުން ބަޔާްނވެގެންާވ ގެްއިލ ހަާލކުވުމަކުްނ ގެްއިލ  إختيارސަހަރޯެވރިއަުކ ކަމުަގއިބަލަިއ 
 .  ހަލާކުެވއްޖެއެވެ

.  أّميدއެމީހުންނަްށ ޒާތްޒާތުގެ ބޭކާުރ  شيطانއަދި އެ  )120( . އަިދ  ކޮށް وعدތައް ުކުރވައެވެ އާެގ  شيطانހަަދއެވެ
.  وعد  އެއީ ހަމަ ހެއްލުންެތރި ެއއްޗެއްކަުމގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ

. ) އެމީހުން  شيطانއެބަހީ  1އެމީހުން (ދަންނައެވެ )121( ދުވަހުްނ  قيامةއާއަށް ެހއްލުނުމީުހން ދަންނައެވެ
. އަދި އެމީހުން އެަތނުން ރައްކާެތރިެވވޭނެ އެއްވެސްމަެގއް އެމީހުންނަްށ  ގޮސްތިބޭނެތަނަކީ ހަަމ ނަަރކައެވެ

 .  ނުފެންނާނެއެވެ

. عمل صاحلއަދި އީމާންވެގެން  )122( ) ނިކަްނހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެތަންތާނގެދަށުްނ !ކުރިމީހުން (ދަންނައެވެ
. ެއީއ އާރުތަްއ ދެމިދެމިވާ ބަ  . އެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ ) އެީމހުން ވައްދަވާހުީށމެވެ ގީޗާތަކަކަްށ (ސުަވރުގެތަކަށް

. އަދި ބަސްފުޅު  وعد حقّ ކުރައްވާފައިވާ  الّله އަށްުވރެ ތެދުވެިރކަން ވަކިންބޮީޑ  الّلهކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން  وحىފުޅެކެވެ
.) ؟ކާކުހެއްެޔވެ  (އެއަށްުވރެ ތެދުެވރިއަުކ ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .   ކަލޭމެްނ އެދޭގޮތަކަްށ ނޫނެވެ           =  ިއެަބީހ –ން  كتاب أهلއަދ

. نصارىންނާިއ  يهودى   އިްނ އެދޭގޮތަކަްށވެސްނޫނެވެ     = .  ނުބައިކަެމއް ކޮށްފިީމހާ   

.އޭނާޔަށް އެކަމުގެ ޖަޒާ  =   ލިބޭހުއްޓެވެ    = (. . (އޭނާޔަކަށް ނުވާނެެއވެ  އަދި އޭނާ ނުދެކޭނެއެވެ
    = الّله .   ފިަޔވައި     =  ިنصرސަހަޯރވެރިއަުކވިޔަްސ އަދ 

.   ވެރިއަުކވިޔަސް    =  ިعملއަދ .   ކޮށްފިމީހާ      = ޮعملހެޔ .   ގެތެރެއިން

       =.  ފިރިހެނުންގެތެރެއިްނ ވިޔަްސ އަިދ އަްނހެނުންގެތެރެއިންިވޔަސް   =  އެމީަހުކ

 .حالއީމާންވެގެންާވ     = .   ފަެހ އެފަދަމީހުން   = .   ސުަވރުގެވަންނަުހއްޓެވެ

    =  ިنقريއަދ ) . އަީކ  نقريެއއްގެ މިންަވރުގެ އަނިޔާވެސް އެމީހުންނަށް ުނވެވޭނެެއވެ

 (.   ކަދުރުއޮށް ނޮޅަިއލީމާ އަޑީއޮުށގެ ުބރިކަށިފަރާތުަގއި އިންނަ ިހމަލޯވަޅެކެވެ   =  ިدينُ އަދ 

 ؟ގެގޮތުން އެންެމހެޔޮވެގެްނވަނީ ާކކުހެއްެޔވެ       =  އެމީހެްއގެ މޫުނ ކިޔަމަންކުިރ

(. . (ކިޔަމަންތެރިީވ ީމހަކަށްުވރެ . الّله =  މީހަކަށްވުރެން  އަށް    =  ތެިރވެގެންާވ  إحسانއޭާނ

  .حال       =  ާالّسالم عليم( إبراهيمއަދި އޭނ  ( . تـََبعَ އާ  ِمّلةގެ  ވެ     އަްށ  توحيد

  )حال(އިްސލާމްދީނަށް ސީދާެވގެންވާ  حالސީދާވެގެންވާ        ިعليم إبراهيم (  تعاىل الّلهއަދ 

. إختيار )الّسالم  ުކރެއްިވއެވެ   = .  މިުތަރކުކަމުގައި         =  އަިދ

. الّلهވެވޮޑިގެންވަީނ ހަމަ  ملكއުޑުތަކުގައިވާާހ ަތކެތި   އަށެވެ       =  އަިދ ބިމުަގިއ

.  ވާހާތަކެއްާޗއި     =  ިالّلهއަދ .  ވޮިޑގެންވެއެވެ       =  

. ) ހުިރހާ އެްއޗެއްލާ ވަށައިަލއިގެން  (ދެނެވޮޑިގަތުމުގެގޮތުން    =  ޭއެމީހުްނ !އެވެ الّله رسولއަދި (އ (

. فتوىކަލޭގެފާނުންގެކިބައިްނ   ައހާނެއެވެ      = .  ައންހެނުންނާއިމެދު   =ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 
      =  فتوىަކލޭމެންނަށް  الّلهއެކަނބަލުންނާމެުދ .  ދެއްަވއެވެ       =  ައިދ

.  ކަލޭމެންނަށް ކިެޔވޭ ތަކެތީންނާއި      =.  ފޮުތގައި        =  يتيمއަންހެނުންެގ 

 ކުދިންނާމެދު.       = .  ެއކުދިންނަކީ އެކުިދންނަށް ކަލޭމެްނ ނުދޭ ކުދިންނެވެ     
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. (އެކަނަބލުންނަށް  = ) فرضއެކަނބަލުންނަްށ ލިެޔވިގެންވާަތކެތި  ވެގެންާވ ބައި    =  އަިދ ކަލޭމެްނ

. ) އެދޭ  (ފިރިހެނުން    = .  އެކަނބަލުންނާ ކާވެނިކުރުމަށް     =  އަދި ދެަރ

 .  ނިކަމެތިންނާއި  = . . قائمއަިދ ަކލޭމެން  =   ކުޑަކުދިންގެތެެރއިން  ވެތިބުމާއި

       = إنصاف عدلންނާއިމެދު  يتيم  .  ޮކށް      =  އަދި ަކލޭމެްނ

 . ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން އެކުާރހާކަމެއް       = تعاىل الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ .   ވޮޑިގެންވެެއވެ   

 =  .  އެކަމެއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ  مؤمنކަންތައްއޮތީ ކަލޭމެްނ  )123( . ކަލޭެމން އެދޭގޮތަކަށް ނޫނެވެ ންނާިއ  يهودىން ބުނާގޮަތކަށް ނޫނެވެ

. ނުަބއިކަމެްއ ކޮށްފި ީމހަކުކަމުގަިއވަންާޏ އޭނާޔަްށ އެކަމުެގ  أّميدއިްނ  نصارى ކުާރގޮތަކަށްވެސްނޫނެވެ
. އަިދ  ފިަޔވަިއ އޭނާޔަށް އެއްވެްސ ސަހަޯރވެިރއަކުވިޔަްސ އަިދ ނަސްރުެވރިއަުކވިަޔްސ  الّلهޖަޒާލިބޭހުއްޓެވެ

 .  ނުވެއެވެ

ކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ެއއީ ިފރިހެނަކުނަމަވެްސ ނުވަަތ  عمل صاحلއެމީހަކު އީމާންވެގެްނ  )124(
. އަދި  ެއއްގެ މިންަވރު އަިނޔާވެްސ  نقريއަންހެނަކުނަމަވެސް ަފހެ އެފަދަމީހުްނ ސުަވރުގެވަންަނ ުހއްޓެވެ

 .  އެމީހުންނަށް ނުވެވޭނެެއވެ

އަްށ ކިޔަމަންެތިރެވ  الّله(އެބަީހ ތިމާ  އަށް ިކޔަމަންކޮށް الّلهތިމާގެމޫުނ  حالތެރިެވގެންާވ  إحسانއަދި  )125(
)  الّسالم عليم( إبراهيمއަދި އެމީހާ  ގެގޮުތްނ  دينއަށް ސީދާެވއްޖެ މީހަކަށްުވރެ  توحيدވެ  تـََبعَ އަށް  ِمّلةގެ

.) އަިދ  ؟ހެޔޮވެގެންވަީނ ތިމާެގ މަުގގެގޮތުން ރަނގަޅުވެގެްނވަނީ ވަކިްނ ކާކުެހއްޔެވެ  (އެއަށްުވރެ ހެޔޮމީހަުކ ނުެވއެވެ
.  إختيار) ެއކަލާނެގ މިތުރަކުކަުމގައި ިހއްޕަވާ الّسالم عليم( إبراهيم تعاىل الّله  ކުެރއްވިެއވެ

. އަިދ  الّلهެވގެްނވަނީ  خاصّ ެވ  ملكއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގއިވާހާތަކެިތ  )126( ީއ ހުިރާހ  الّلهއަށެވެ
. އެއްޗެއްގެަމއްޗަށް އެކަލާ  ނެގ ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ ކުޅަދުންވަންތަަކން ލާވަށަިއލައިފަިއވާ ަކލަކުކަމުަގއި ވޮޑިގެްނވެއެވެ

!) އަްނހެނުންނާއިމެދު އެމީހުން އެބަީހ  الّله رسول(ޭއ   )127( ބޭަކލުން ކަލޭގެފާާނ ސުާވލުުކރައްވަިއ  أصحابއެވެ
! އެކަނަބލުްނނާއިމެދު  فتوى . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ . އަދި ިމ  فتوىކަލޭމެންނަށް  الّلهއައްސަވާނެއެވެ ދެއްވައެވެ

. (އެއީ މިސޫރަތުަގއި ބާވަިއލައްވާަފއިވާ  قرآنކީރިތި  ެގ  فَـَراِئضُ ގައި ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ކިެޔވޭތަކެތީގަެއވެ
.) ެއީއ  ެވގެންާވ ބަިއ ެއކަނބަލުްނ ކަލޭމެްނ  حقّ ެރ އެކަނބަލުންަނށް ލިބުްނ އަންހެންކުދިންކު  يتيمއާޔަތްތަކުގަެއވެ

) އަންހެން  . އަދި އެކަނބަލުންނާިއ  يتيمނުދޭ (އެބަީހ ާވރުތަ މުަދލުން އެކަނބަލުންނަްށ ނުދޭ ކުދިންނެވެ
. އަދި ނިަކމެތި ކުޑަކުދިންނާއިމެދުގައިވެސް   فتوىަކލޭމެނަށް  لّلهاކާވެނިކުރުމަށް ކަލޭމެން ނޭދޭ އަންހެން ކުދިންނެވެ

) . . ަތރިކަމުދާ ލިބެީނ ހަަމއެކަިނ  جاهليةދެއްވައެވެ ޒަމާނުގަިއ ކުޑަކުދިންނަށް މުދަުލެގ ވާރުތަުނވެއެވެ
. މިހުިރާހ ކަމަކަްށ މިސޫަރތުގެ ުކރީކޮޅުގަިއވާ  َراتހަނގުރާމަެވިރ ފިރިހެނުންނަށެވެ ންނާިއ އަދިވެްސ  آيةެގ  ِميـْ

.) އަިދ  بيانޖަވާބުެދއްވާ  الّلهސޫރަތް ފެށޭތާނގަިއވާ އާޔަތްަތކުން   عدلންނާއިމެދު  يتيمޮކށްދެއްވާފައި ެއވަނީއެވެ
. އަިދ ހެޔޮކަުމގެތެރެއިްނ ަކލޭމެންުކިރ  قائمވެރިގޮތުަގިއ ކަލޭމެްނ  ވެތިބުމަށްވެްސ އެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށް އަންަގވައެވެ

. الّلهފަެހ އެކަމެްއ  ކޮންމެކަމެއްވެސް  ދެެނވޮޑިގަންނަވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ( . (ބިުރެވތިވެއްޖެއްޔާ  އަދި އަންހެނަކު ބިރުވެތިވަންޏާ      =  އޭނާގެ ފިރިމީާހ

.   އޭނާއާ ުނރުިހ އޭނާގެކިަބއިން ުދރުވެދާނޭކަމާމެދު   =  ނުވަަތ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެނުބރިގެންފާޭނ

   ކަމާމެދު.    = .   އެދެމީހުންގެމަްއޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ         = 

. (އެީއ ފިރިމީހާ ރުއްުސުވމުގެގޮތުން އަނބިމީހާއަްށ ލިބެންވާ ަބއެއް  ُصْلحَ އެދެމީހުންގެ ދެމެދު  އޭާނ  حقّ ވުމަކުން
 .)މެެއވެދޫކޮށްލައިގެންނަމަވެސް   =  (ވަރިވުަމށް އެދުމަށްވުެރ) َُصْلح .  ވުން މާެހވެވެ   

     =  ިއަންހެންމީހާ އޭނާގެ  نفسއަދ) .  حقّ ތަކަށް ގަދަެވގެންވާ ދަިހެވތިކަން އައިސްފައިެވއެވެ

. . އަދި ފިިރހެންމީހާވެްސ ދަިހވެތިވަނީެއވެ  ތަކަށް ދަހިވެިތވަނީއެވެ       =  ްإحسانއަދި ަކލޭމެނ 

. تقوىތެރިވެ   ވެިރވެއްޖެއްޔާ      =  ްتعاىل الّلهހަމަަކށަވަރުނ .  ވޮޑިގެންވެެއވެ     

  =  ެخربކަލޭމެންކުރާާހ ކަންކަމުގ .  ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލަކުކަމުގައި       =  އަދި ކަލޭމެންނަްށ

.  ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ     =  ްވެރިުކރުމަކަށް  عدلަކލޭމެނ(   (ހިުތގެ ލޯިބ ހަމަހަމަުކރުމަށް    

= .  އަނބީންގެމެދުގައި     = .   އަދި ކަލޭމެން ަދިހވެތިވިޔަސް  =  ފަހެ ކަލޭމެން (ލޯިބާވ

. ) ުނލެނބޭށެވެ  އަނބެއްގެފަރާތަށް     = ( . (އެކީެއކަށް  ހުރިހާ ލެނބުމަކުން    =  ްދެނ

)(ލޯބިނުވާ  ކަލޭމެން އެކަނބުޭލގެ   ދޫކޮށްލާފައިެބހެްއޓުން. އަނބިމީހާ     =  . އެުލވާފައިވާ ީމހަކުފަދައިން

.) –(ހުއްސަރިބައިނޫްނ  . ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އަންހެނަކު ފަަދއިން  އަދި ިފރިޔަުކ ނެތްމީހަކުފަދައިން  

  =  ްإصالحއަދި ކަލޭމެނ .  ކޮށްފިއްޔާ   =  ެتقوىއަދި ކަލޭމެން ބިުރވެތިވ .  ވެރިވެއްެޖއްޔާ
      =  ްالّلهފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ .   ވޮޑިގެްނވެއެވެ    =  ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ

. رمحة  ލެއްވުްނ ބޮޑުކަަލކުކަމުގައި      = .  އަިދ އެދެީމހުން ަވކިވެއްޖެްއޔާ / ވަރިެވ ުދރުވެއްޖެްއޔާ  

    = الّلهދެމީހުންކުެރ ކޮންމެ ީމހަކަށްވެްސ .   ުފއްދަވައިދެއްާވހުއްޓެވެ   =  އެކަލާނެގ

.  ތަނަވަސްކަމުގެތެރެއިން    =  ިވޮޑިގެންވެ الّلهއަދ.  އެވެ      =  ްދެއްވުނ

. حكمةތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަކަލަކު ކަމުގައި         =  އަދި އުޑުތަކުގައިވާހާ ތަެކިތ

. الّلهމިލްކުވެވޮޑިގެންވަީނ ހަމަ    އަށެވެ     = .  އަދި ބިމުގައި ވާހާތަކެްއޗާއި    =  އަިދ
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.  وصّيةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . أمرުކރެއްވީެމވެ    ުކރެއްވީމެވެ    = ެވުުނ އްފޮތްދ

. .  مؤمنކަލޭމެން ( =   މީހުންނަށް ) ގެ ުކިރން ން   = .  އަދި ކަލޭމެންނަށާއި       
=  (  !ވެިރވާށެވެ تقوىއަްށ  الّلهަކލޭމެން (އެންމެން    = އަްށ  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ ކާފަުރވަންާޏ (އެކަމުްނ

(.  އެއްވެްސ ގެްއލުމެއްނެތެވެ     = ްالّلهވެގެންވަީނ  خاصّ ވެ  ملكފަެހ ެއހެނީ ހަމަަކށަވަރުނ .  އަށެވެ    

    = ާތަކެތިއުޑުތަކުގައިވ.        = .  އަދި ބިމުގައިާވހާ ތަކެްއޗާއި    =  ިالّلهއަދ 

.  ވޮޑިގެންވެއެވެ     =  ާَمحْدُ ފުދިވޮިޑގެންވ .   ލިިބވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އަންހެނަުކ އޭނާެގ ފިރިީމހާ އޭާނއާއި ުނރުިހ އޭނާާޔ ވަކިވެދާނޭކަމަްށ ބިުރވެތިވެއްޖެއްާޔ ނުވަަތ  )128(

ނޑައެޅިގެްނ  ވުމަކުްނ  صلحއޭނާގެ ކިަބއިން އެނުބރި ގެންފާނޭކަމާމެދު ބިުރވެތިވެއްޖެްއާޔ އެދެމީހުންެގ ދެމެދު ކަ
. (ިފރިމީާހ ރުއް .  ން ދޫކޮށް ހެދު حقّ ސުމަްށ ައނބިމީހާ އޭނާއަްށ ލިބެންާވ ބައެްއ އެދެމީހުންގެމައްޗަކަްށ ކުށެއްނެތެވެ
.) ކޮންމެގޮތަކުންވެްސ  . އަދި  صلحއެއީ ުހއްދަ ކަމެެކވެ ތަކަށް ދަހިވެިތކަްނ  نفسވުްނ ހެޔޮެވގެންވެެއވެ

. (ފިރިހެންމީާހ އޭނާޔަށް ލިބެންވާ  . އަދި އަންހެންީމހާވެސް އޭނާއަްށ  حقّ އައިސްފައިވެެއވެ ތަަކށް ދަހިވެތިވެެއވެ
. (ޭއ ފިރިހެނުންނޭވެ حقّ ލިބެންވާ   تقوىތެރިވެ  إحسان) ަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ އަނބީންނަށް !ތަކަށް ަދހިވެތިވެެއވެ

ެގ ޖަާޒ ވެރިވެ އެކަނބަލުންެގ ކިބައިން ދިމާާވ ނުރުެހވޭ ކަންކަަމށް ކެތްތެރިވެގެްނވަންޏާ ަކލޭމެނަށް އެކަމު
 . .  خربކަލޭމެންުކރާ ުހރިހާކަމެްއެގ  تعاىل الّلهއެކަލާނެގ ދެއްވާުހއްޓެވެ  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ވެިރކުރުމަްށ ކުޅަދާނަވެެގްނ  عدلއަދި ަކލޭމެން ކިތަންމެވަރަކަްށ ދަިހވެތިވިޔަްސ ގިަނއަނބީންގެމެދުގަިއ  )129(
. (އެީއ ހިުތގަިއ އުފެދޭ ލޯބި ހަމަހަ . ެއހެނިހެން ނުވާނެއެވެ ކަންކަްނ ހަމަހަަމ ނުކުެރވޭެނ  َمادِّىމަ ނުވާެނ ާވަހކައެވެ

.) ފަެހ އެހެްނވެ ަކލޭމެން ބޮޑަްށ ލޯބިާވ ައނތްބެއްގެ ފަރާތަްށ ެއކީއެކަްށ ލެނިބ ނުގަންނާށެވެ   !ވާހަކައެއްނޫެނވެ
ދެން ކަލޭމެްނ ކުޑަކޮްށ ލޯބިާވ އަނބިމީހާ އެލުވިަފއިާވ މީަހކުފަދައިން (ުހއްސަރިބަިއ ނޫްނ އަިދ ފިރިަޔކު ނެްތ 

އަދި ކަލޭެމްނ  )!މީހަކު ފަދައިްނ ހޫޭރ މީަހކު ފަދައިްނ ނުވަަތ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީަހކުފަދައިން ދޫނުކޮްށލާށެވެ
 تعاىل الّلهހަމަކަަށވުަރން  )ބީންގެ މެދުަގއި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްހަދަންޏާވެރިވެއްެޖއްޔާ (އެބަހީ އަނ تقوىކޮށް  إصالح

. (އެބަހީ ަކލޭމެންގެ ކުރިން ގޮސްފައިާވ  رمحةއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނގެއެވެ
.)  أّميدކުރެއްވުްނ  قبول توبةކޮށްދެއްވާ  عفوކަންކަން   ކުރެެވއެވެ

އެަކާލނގެ ތަނަވަްސކަމުގެތެެރއިން އެއިްނ ކޮންެމ  تعاىل الّلهމީހުްނ ވަރިެވ ވަކިވަިކވެއްޖެއްާޔވެްސ އަދި އެދެ )130(
. އަިދ  ވަންތަަކލަުކ ކަމުގަިއ  حكمةީއ ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންާވ  تعاىل الّلهމީހަކަށްވެްސ ފުއްދަާވ ދެއްަވއިފާނެއެވެ

.  ވޮޑިގެންވެއެވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނގެ ( الّلهެވ މިލްުކވެވޮޑިގެންަވނީ ހަމަ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާތަކެތި  )131(  مؤمنއަށެވެ

) ކުރިްނ ފޮތްދެ ުކރައްާވ  وصّيةވުނު ީމހުންނަށާއި އަިދ ސީާދ ކަލޭމެނަށްވެސް ތިމަންަރސްކަލާނެގ އްންގެ
 ( .. އަދި ަކލޭމެންއެކަލާނެގއަށް ކާފަރުވިޔަްސ  تقوى އަށް الّلهއަމުރުކުަރއްވާފައިވާީނ (އެންމެންވެސް ވެިރވުމަށެވެ

.) ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަތކެިތ   (އެއަކީއެަކލާނގެއަްށ  ެއއްވެްސ ގެްއލުމެއްުހރިކަމެއްނޫނެވެ
. އަިދ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ވެ  ملك  ِفْعلُ ފުޅާއިގެން ފުދިވޮދިގެންވާ އަދި އެކަލާނގެ  ذاتއީ އަމިއްަލ  الّلهއަށެވެ

. تعريفއާއި  محدފުޅުތަކަށް   ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  ަالّلهއަދި އުޑުތަކުގަިއވާހާ ތަކެތި މިްލުކވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ  .   އަށެވެ     = 

.  އަދި ބިމުގަިއވާާހ ތަކެއްާޗއި      =  الّلهއަިދ .  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ   =  ަރއްކާުކރައްާވ ( (އެތަކެތި

.  ކަލަކުކަމުގައި      = ްދައެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ ކަލޭމެން ގެނ . ަވއިފީހެވެ

(.  (ނެތިކުރައްވައިީފހެވެ     = ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ!    =  އަިދ އެހެންބަޔަުކ ެއކަލާނެގ

.  ގެންނަވައިފީހެވެ    =  الّلهއަިދ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ      އެކަމަށް ކުޅަދުންވަންަތ

.  ކަލަކުކަމުގައި      = .   އަިދ އެދޭމީހާ    = .  ދުނިޭޔެގ ސާމާނު   =  ެގ  الّلهފަެހ

. حضرة   ގައިވެއެވެ      =  آخرةދުނިޔެއާިއ .  ގެ ސާމާނު    =  ިالّلهއަދ .  ވޮޑިގެްނވެއެވެ
     = .   އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުގައި     =  ޭއ 

  !ކަލޭމެންވާެށވެ =  !އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ    = ުކާރ  قائمވެރިކަން  عدل

. )  ޓަކައި އަށް الّلهެގ ހެކިެވރިންކަމުަގިއ ( الّله =   ބަޔަކުކަމުގައި  ހެކިދޭބަަޔކުކަމުގައި     

  =  ްކަލޭމެންެގ އަމިްއލަ ނަފުސުތަކަށްނަމަވެސ       = ަިއ އަިދ ށާނުވަަތ މައިންބަފައިންނ

.    ގާތްތިމާގެމީހުންގެމައްޗަށްނަމަވެސް  = .  =   ެއމީހަކީ މުއްސަންޖެްއކަމުގަިއ ވިަޔސް

. فقريނުވަތަ   އަކުކަމުގައިވިޔަސް        =  ްއެބަީހ  الّلهވެގެންވަނީ  أوىلފަހެ އެދެމީހުންނަށ) . އެވެ

. فقريއެދެމީހުން މުއްސަނދިުކރެއްވުމަށާިއ  ) ެއކަާލނގެ ައއުލާެވގެންވެއެވެ   ުކރެއްވުމަށް       =  ފަެހ

  !ނުވާށެވެ تبعއާިއ  نفس هوىކަލޭމެން     =  ްعدلކަޭލމެނ .  ވެރިވުމުަގއި      އަދި ަކލޭމެްނ

. حقّ (ހެކިދިނުމުގައި  ) ލެނބިއްޖެއްޔާ   އާިއ ދުރަށް   =  ނުވަތަ (ހެކިބަސް އަދާނުކޮށް އެކަމުްނ

 މަނާވެގެންފިނަމަވެސް)       =  ްالّلهފަެހ ހަމަަކށަވަރުނ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ     = 

މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ  خرب =    ކަލޭމެންކުރާކަންތައްަތކާއިމެދު (ެހކިބަސް އަދާުކރިގޮތަކާއިމެުދ)

 .  ކަލަކުކަމުގައި     =  رسول(ކުީރެގ   (  )!ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ إميانންނާއި ފޮތްތަކަށް
      =  އަށް އީމާްނވާށެވެوسّلم عليه الّله صّلى حمّمدއާ ( رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ  الّلهކަލޭމެްނ (! 
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         =  އަށް) قرآنއަދި އެކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވި ޮފތަށާއި (އެބަީހ ކީރިިތ     = 

. ( رسولއެކަލާނެގ   ގެމަްއޗަށް) وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدއާގެމައްޗަށް       =  އަދި އެކަލާނެގ

.   ބާވައިލެްއވި ފޮތްތަކަށާއި   = ) ްقرآنޭއގެކުރިނ (  ގެކުރިން      =   ިއަށް  الّلهއަދ

.  ކާފަރުވާމީހާ       =  ެمالئكةއަދި އެކަލާނގ .  ބޭކަލުންނަށާއި އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށް    

      =  آخرةންނަށާއި އަދި  رسولއަިދ އެަކލާނެގ .   ދުވަހަށް  =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ

.  އެމީހަކު މަގުުފރެދިއްޖެއެވެ      = .  ދުރުެވެގންވާ މަގުފުރެދުމަކުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ އެތަކެިތ  الّلهވެވޮިޑގެންވަނީ ހަމަ  ملكެވ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގއިވާާހ ތަކެިތ  )132( އަެށވެ

.  الّلهބަލަހައްޓަާވ ަރއްކާތެރިުކރަްއވާ ަކލަކުކަމުގަިއ   ފުދިވޮޑިގެްނވެއެވެ

.  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )133( ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވައިފިްއާޔ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ގެންދަަވއިފީހެވެ
. އަިދ ެއހެންބަޔަ . އަިދ އެކަމަްށ ުކޅަދުންވަންތަ ަކލަކުކަމުަގިއ  ނެތިކުރައްވައިީފހެވެ ކު އެކަލާނގެ ގެންނަަވއިފީހެވެ

 .  އެކަލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ

.  آخرةަގއި ދުނިެޔއާިއ  حضرةެގ  الّله) ަފހެ !ދުނިޔޭގެ ތަެކއްޗާިއ މަޖާއެދޭމީާހ (ދަންނައެވެ )134( ގެ ޖަޒާެވއެވެ
. ައދި އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި  .  الّلهސާމާނުވެއެވެ  ވޮޑިގެްނވެއެވެ

އަްށ  الّلهއަދި  !ކުރާބަޔަކުކަމުގައި ަކލޭމެންވާށެވެ قائمވެރިކަން  عدل !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )135(
. ަކލޭެމންގެ އަމިްއަލ ހެކިދޭ ެއކަލާނެގ ެހކިވެރިްނކަމުގަިއ ކަލޭ ތަކުގެަމއްޗަްށ ނަމަވެސް ުނވަަތ  نفسމެްނވާށެވެ

) . .  عدلމައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ނަމަވެްސ އަދި ގާތްތިމާެގ މީހުންެގމައްޗަށް ނަމަވެސް މެއެވެ ވެިރވުން ހުއްެޓވެ
) މުއްސަންޖަކުކަމުަގއިވިޔަްސ ނުވަަތ   أوىلއެދެމީހުންނަށް  تعاىل الّلهްސ އަކުކަމުގަިއ ވިޔަ فقريއަދި އެެހކިދެޭވ މީހާއީ
. (އެަބހީ އެމީހުްނ މުއްސަނދިކުެރއްވުމާިއ  . އެކަލާނެގ  الّلهކުރެއްވުމަީކ  فقريވެގެންވެެއވެ ުކރައްާވކަންކަމެވެ

.) ފަހެ  ނޑައެޅުއްވި މިންވަރުގެދަށުންނެވެ އަިދ  !ނުވާށެވެ تبعއާއި  نفس هوىވެިރވުމާިއމެދު ކަލޭމެންގެ  عدلކަ
 ( އާއި ދުރަށް ލެނބޭކަމުގައިވަްނޏާ ނުވަތަ ހެކިބަސް އަދާކުރުުމްނ  حقّ (ހެކިދިނުމުގައި ނުވަތަ ނިޔާުކރުމުގައި

މޮޅަްށ  خربކޭަލމެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ  تعاىل الّلهމަނާވެގަނެ އެނބުރި ުފރަގަސްދިން ނަމަވެސް ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން 
. (އަިދ އެަކލާނ .)ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ އެަކމުގެ ފުރިހަަމ ޖަޒާދެއްވާހުއްެޓވެ

) އީމާންީވ މީހުންނޭވެ  رسولއޭ (ުކރީެގ  )136( އަށާިއ  الّلهކަލޭމެްނ  !ންނޭވެ كتاب أهل !ންނަށާއި ފޮތްތަކަށް
ގެފާނުންގެމައްޗަްށ  حمّمدއާ  رسولއަދި އެަކލާނގެ  !) އަށް އީމާންވާށެވެوسّلم عليه الّله صّلى حمّمدއާ ( رسولއެކަލާނގެ 

) އީމާންވާށެވެ قرآنބާވައިލެްއވިފޮތަށް (ކީރިިތ  އަދި އެފޮތުގެކުރިން ާބވައިެލއްވި ފޮތްތަކަްށވެސް ަކލޭމެްނ  !އަށް
ންނަށާއި ައިދ  رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ ަމލާއިކަތުންނަށާިއ ެއކަލާނެގ ފޮތްތަކަށާިއ އެަކލާނެގ  الّلهއަދި  !އީމާންވާށެވެ

) ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާ ވަރަށްުދރު މަގުުފރެދުމަކުން  މަގުފުރެިދ ވާވަެދ !ހަށް ކާފަރުވާމީހާ (ދަންނައެވެދުވަ آخرة
.  އަވަދިވެއްޖެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = .   ހަމަކަށަަވރުން އީމާންވެއްޖެމީހުން  = . =    ދެން އެމީހުން ކާފަރުވި

.   ދެން އެމީހުން އީމާންވި  =  .   ދެން އެމީުހން ކާފަރުވި     = ދެން އެމީހުްނ

.   ކާފަރުކަން އިތުުރކުރި     =الّله  .  ވޮޑިގެން ނުވެއެވެ      =   އެމީހުންނަްށ

.   ފުއްސަވާނޭކަލަުކކަމުގައި     =  އަިދ އެމީހުންނަްށ ތެދުމަގަްށ މަގުދައްަކވާޭނ

.  ކަލަކުކަމުގައި      =  ޭދެއްވާށެވެ خربންނަށް  منافق) ކަލޭގެފާނު !އެވެ الّله رسول(އ!   = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަށް ހުރިކަމަށް       =  عذابވޭންދެނިިވ  .   އެމީހުން =  އެއް
       = ްކުރަީނއެވެ إْخِتَيارُ  ހިފާ  ކާފަރުނ .    =  ިސަަހރޯެވރިންކަމުގައ       = 

 ފިޔަވައި  މުއުމިނުން    = -ް؟އެދެނީހެއްެޔވެ  އެމީހުނ        =ެِعزَّة ގާތުން އެމީހުންގ     

    = ެވެގެންވަނީ  َخاصَّ   ِعزَّة ފަހ=   اهللا .  އަށެވެ    ިއެންމެހައ=       = 

.  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ބާވަިއލަްއވާފައިވެއެވެ      =  ިކީރިތ .  قرآنފޮތުގައި

.  ގައި       = .  ކަލޭމެްނ އަަހއިފިއްޔާ   = الّله .  ގެ އާޔަތްތައް     = ްއެއާޔަތްތަކަށ

.  ކާފަރުވެވޭއަޑު       = .   އަދި އެއާޔަތްތަކަށް މަލާމާްތކުރެވޭއަޑު    =  ފަހެ ކަލޭމެްނ

. ނުތިބޭށެވެ !އެބަޔަކާއެކު ުނއިށީންނާށެވެ  )!(އެމީހުންާނއެކު ނުއުޅޭށެވެ   =  ްއެމީހުނ

 ވަދެގެންފުމަށްދާންދެން.     = .  ެއެހން ވާހަަކއެއްގެެތރެއަށް      = 

.  އެހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންވެްސ ހަމަ ެއމީހުންފަދައެވެ          = 

. منافقީއ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ްނ ޖަމާުކރައްވާޭނ ަކލާނގެެއވެ    = .  އަިދ ކާފަރުންނާއި    

 =  .   އެ އެންމެން ެއކީ ނަަރކައިގާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ހަމަކަށަވަރުްނ އެބަޔަުކ އީމާންިވ ދެން އެީމހުން ކާަފރުވި ދެން އަލުންވެްސ އީމާންިވ ދެން އަނެްއާކ  )137(
އެފަދަ މީހުންނަްށ  تعاىل الّله) !ކާފަރުވި ދެން އެކާފަރުކަްނ އިތުުރކުރި ީމހުން (ދަންނައެވެ

.  ވޮޑިގެންފާފަފުއްސަވާނޭކަލަކުކަމުަގއި  ުނވެއެވެ

. މި   ގައި  تفسريއޭނެާގ  الّطَربِى جْعَفر أبوންކަމުގައި  كتاب أهلގައި މިސިފަކުރައްވާ ީމހުންނަކީ  آيةދަންނައެވެ
. އެމީހުްނ  . ދެްނ އޭގެެތރެއިްނ ބަޔަކުީމހުްނ އަްށ އެއްބަްސވެފަިއ އެކަްނ ދޮުގކުރީެއވެ حكمެގ  توراةލިއުއްވާފަިއވެއެވެ

. ދެްނ خالفކުރުމަށްފަހު އެޔާ  قرار إجنيلކަމާއި  رسولގެ  الّسالم عليه عيسى ެގ  وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدވެ ދޮގުުކރީއެވެ
.  قرآنކަމާއި  رسول . އަިދ ކާފަރުކަުމގެމައްަޗށް ކާފަރުކަްނ އިތުރުުކރީެއވެ  ދޮގުކޮށް ކާފަރުވީއެވެ

: އެމީހުން  مفّسرއަދި ބައެްއ   އަށް އީމާންވެފައި ދެން އެމީހުްނ  الّسالم عليه موسىން ވިދާޅުވަނީ
އަށް އީމާންވެފައި ދެން އެކަޭލގެފާނަްށ  الّسالم عليه عيسىއިން  نصارىދެން އޭގެތެެރއިން  އެކަލޭގެފާނަްށ ކާފަރުވެ 
. ދެްނ  . ައިދ އަްށ ކާފަ وسّلم عليه الّله صّلى حمّمدކާފަރުވީއެވެ . މިއެވެ ރުެވ ކާފަުރކަން އިތުރުުކރީއެވެ

.  مرادިމނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް މިއާޔަުތގެ   . أعلم والّلهލިޔެވިފަިއވެއެވެ

އެްއ ހުރިކަުމގެ ވާހަަކއިން ކަލޭގެފާުނ  عذابންނަްށ ވޭންދެނިިވ  منافق) ހަމަކަަށވަރުްނ !އެވެ الّله رسول(ޭއ   )138(
  !ދެއްވާށެވެ خربއެމީހުންނަށް 

.  كافرްނ ފިޔަވަިއ  مؤمنއެމީހުންނަކީ  )139( ންގެމީހުްނ އެމީހުންެގ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަަލއި ހަދާމީހުންނެވެ
ަފެހ ؟ ތެރިކަްނ އެދެނީހެްއޔެވެ عّزةއަދި  ؟ފަހެ ެއކާފަރުްނގެ ކިަބއިން ބާާރ ގަދަފަދަކަން އެމީހުން އެެދނީހެއްޔެވެ

)  عّزةއެންމެހައި  . (ކޮންމެ މީހަކުވެސް  الّلهެވގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ތެރިކަމެއް (އަދި ބާާރއި ގަދަފަދަކަން ެގ  الّلهއަށެވެ
 )!ތެރިކަން އެދޭހުށިކަމެވެ عّزةން  حضرة

ގެ ާއޔަތްތަކަށް ކާަފރުވެޭވ އަުޑ  الّله) ހަމަކަަށަވރުން !(އޭ އީމާންކަްނ ފައުޅުކޮށްގެން އުޅޭމީހުންނޭވެ  )140(
) ކަލޭމެން  އަަހއިފިއްޔާ ނުވަަތ އެއާޔަަތކަށް މަލާމާތްުކރެވޭ ައުޑ ކަލޭމެން އަަހއިފިއްޔާ (އެކަމެއް ެއކުރާ ަބޔަކު

އެކަން ދޫކޮްށ ެއހެން ވާހަަކއެއްގެެތރެއަްށ ވަދެގެންފުމަްށ ާދންދެން ކަލޭމެްނ އެމީހުނާެއކު އެާތ ނުތިބޭން ީކރިިތ 
. (އެއީ ގައި ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ ާބވައިަލއްވާ އަ قرآن ވަނަ އާޔަުތގައެެވ.  68ސޫރަތުގެ  أنعامްނގަވާފައިާވނެއެވެ

 އެއީ                        (......  .  މިއާޔަތެވެ

ދެންފަހެ ކަލޭމެްނ އެފަދަމީހުނާއެުކ އާޔަަތކަށް މަލާމާތްުކރެިވ ކާފަރުެވވޭތާނގަިއ ތިބެއްޖެނަމަ ކަލޭމެންވެްސ ާވީނ 
. ހަމަކަަށވަރުްނ އެންމެހަިއ  . އެމީހުންނެޭކ އެއްފަދަެއވެ ންާނއި ކާފަރުްނ އެީކއެކަްށ  منافقހަމަ ޭއގެމީހުންކަމުަގއެވެ

.ކުރައް  مجعނަރަކައަށް  تعاىل الّله  ވަވާ ހުއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = ެمنافقއެމީހުން އެބަހީ އ .  ން     =  ްإنتظارންނާމެދު  مؤمنއެމީހުން ކަލޭމެނ .  ކުރަނީއެވެ
      =.  ފަހެ ކަލޭމެންނަށް ލިބިއްޖެއްޔާ     = فتحން  حضرةގެ  الّله  / . ންެގ އަތުްނ  عدوّ އެއް

 އެއް. غنيمة  = .  އެމީހުން ބުެނއެވެ     =  ެ؟ައހުރެމެން ފަހެ ަކލޭމެނާއެކު ުނވަމުހެއްެޔވ 

. ައހުެރމެންނަށްވެސް  .) غنيمة(އަހުރެމެން ކަލޭމެނާއެުކ ހަނުގރާމައިަގއި ވީުމއެވެ  އިން ދޭންވާނެެއވެ     

    =  ްކޮންމެވެސ ( . نصيبއަިދ ކާފަރުންނަށް (ކަލޭމެންގެފަރާުތން  އެްއ ލިބިއްޖެްއޔާ   =

) . .) منافقއެމީހުން ބުނެއެވެ  ން ބުނެެއވެ         =  ެ؟އަުހރެމެން ކަލޭމެން ގަދަނުކޮށްދެމުހެއްެޔވ 

. .) ރައްކާެތރިކޮށްދިނީމެވެ  (އެބަީހ ގަދަކޮށްދިނީމެވެ         =  ންގެަފރާތުން އަހުރެމެްނ  مؤمنއަިދ

. منعކަލޭމެން   ކުރީމެވެ      =  حكمކަލޭމެންގެމެދުގައި  الّلهފަެހ  .   ުކރައްާވހުއްޓެވެ    

= قيامة  .  ދުވަހުން       =  ިالّلهއަދ .  ނުލައްވާނެެއވެ   = .  ކާފަރުންނަށް     = 

. مؤمن  ންގެމައްޗަށް   = . އެއްވެސްމަެގއް      =  منافقހަމަކަށަވަރުްނ .   ން  

  =  ްالّلهއެމީހުނ .  އަްށ މަކަރުހަދަީނއެވެ     =  ެފުާޅ  ذاتއަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ (އެަކލާނގ

. ) މަކަުރހައްދަަވއެވެ  އެކަށީގެންވާފަދައަކުން         =  ްވަންާޏ.  قائمއަިދ އެމީހުްނ ނަމާދަށ

.  ނަމާދަށް ތެދުވަންޏާ     = .  ކަންނެތްކަމާިއއެކު އެމީހުން ތެދުެވއެވެ     = 

.   މީސްތަކުންނަށް ދެއްކުމަށް    =  ِذْكرُ އަށް  الّلهއަިދ އެމީހުްނ  . ހަނދާްނ  الّلهނުކުރެެއވެ

.   ނުކުރެއެވެ   = .  حالއެދެމެދު އެމީހުްނ ދެފުށުއެޅޭ  =     ދާދި މަދުންމެނުވީ

  އާއިދެމެދު) توحيدއާއި  شرك(     = ީއެަބހ) . ންގެތެރެައުކ  مؤمنމިމީހުންގެ ތެރެއަކަށް ނޫނެވެ

(.   ނުވެއެވެ     =  އެބަީހ) . ނުަވަތ  –ންގެ ތެެރއަކަށް  مشركއަިދ އެބައިމީހުްނގެތެރެއަަކށް ނޫނެވެ
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.) يهودى   ންގެ ެތރެއަކަްށ ނުެވއެވެ    =  މަގުފުރައްދަވައިިފއަޅަކު (ދަންނަެއވެ الّلهއަިދ!(   

  = .  ކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ދެެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވެ   =   ) ّއެްއވެސްމަގެއް  )ވާނެ واصلއަްށ  حق 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކޮށްކޮްށ ިތޭބ  إنتظار (ނުބައިގޮތްވުމަށް)ންނާމެދު مؤمنކަލޭމެްނ ، ންނަކީ منافقއެމީހުންނަކީ އެަބހީ އެ  )141(

. ދެންފަެހ ަކލޭމެންނަށް  އެްއ  غنيمةންގެފަރާތުްނ  عدوُّ އެްއ އެބަީހ  فتحން ެއއްެވސް  حضرةެގ  الّلهބައެކެވެ

. ައހުރެމެްނ ފަހެ ަކލޭމެންނާއެކު ނުވަުމހެއްޔެވެ  منافقލިބިއްޖެއްާޔ އެ  (އެބަީހ އަުހރެމެންވެްސ ؟ ން ބުނާނެއެވެ

. އަުހރެމެންނަށްވެސް  )  غنيمةހަނގުރާމަިއގައިވީމުެއވެ .) އަދި އެކާފަރުންނަށް (ަކލޭމެންގެ ަފރާތުން އިން ދޭްނވާނެއެވެ

. ައހުރެމެން ކަލޭމެްނ  منافقކޮންމެވެސް ނަސީބެއް ލިބިއްޖެއްާޔ އެ  ްނ ކާފަރުންނަށް ބުނާނެއެވެ

. އަދި އެބަ؟ ގަދަނުކޮށްނުދެމުހެއްޔެވެ . ފަެހ منعން ފަރާތުން އަހުރެމެން ަކލޭމެން  مؤمنހީ ގަދަކޮށްދިނީމެވެ ކޮށްދިނީމެވެ

. ައދި  حكمދުވަހުން ކަލޭމެންގެ މެދުގަިއ  قيامة وتعاىل سبحانه الّله ންގެމައްޗަްށ  مؤمنކުރައްވާ ނިާޔކުރަްއވާ ުހއްޓެވެ

) އެއްެވސް މަގެއް  . އެީއ  تعاىل الّله ކާފަރުންނަށް އެްއވެސް ގޮތެއް (ގަދަވެވޭނޭ .   قيامةނުލައްވާނެއެވެ  ދުވަހުންނެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ (ެއކަލާެގ  الّلهންގެމީހުން  منافقހަމަކަށަވަރުްނ  )142( ފުޅާިއ  ذاتއަށް މަަކރުހަދައެވެ

. އަދި އެ  ) އެމީހުންނަށް މަަކރުހަދަނީެއވެ އެމީހުން ނަމާދަްށ ން ނަމާދަށް ެތދުވަންާޏ  منافقއެކަށީގެންވާފަދައަކުން

) . . އަދި މީސްަތކުންނަށް ދަްއކާށެވެ .)  إخالصއަށް އެއްވެްސ  الّلهތެދުވާނީ ކަންނެތްކަމާއެުކގައެވެ ެތރިކަމެްއ ނެތިއެވެ

.  ِذْكرُ އަށް  الّلهއަދި ދާދިމަދުން މެނުވީ އެީމހުން  .  الّلهނުކުރެެއވެ  ހަނދާން ނުކުރެެއވެ

.) މިމީހުންގެތެރެއަކަްށ ނުވެއެެވ.  ކަމާއި إميانއެމީހުން އެވަީނ ( )143( ކާަފރުކަމާއި ދެމެދު ދެފުށުެއޅިއެޅިއެވެ

. (އެަބހީ  مؤمن(އެބަހީ  .) އަިދ އެބައިމީހުްނގެ ެތރެއަކަްށ ނުވެެއވެ ންގެެތރެއަަކްށ  مشركންެގ ބަޔަކުކަމުަގއި ުނވެއެވެ

. އަިދ  . ކާަފރުންގެެތރެއަކަްށ ނުވެެއވެ .) އަިދ  يهودىނުވެއެވެ މަގުފުރައްަދވައިިފ  الّلهްނގެެތރެއަކަށްވެްސ ނުެވއެވެ

. واصلމަގަށް  حقّ އަޅަކަށް   ވާނޭ އެްއވެސްގޮތެްއ ކަޭލގެފާނަށް ެފނިވަޑައި ނުގަންނަވާނެެއވެ
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     = ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!          =  ކަލޭމެްނ ކާފަރުްނ ހިފަިއ

 )!(ނުބަލާށެވެ !ނުކުރާށެވެ إختيار    .    ސަހަޯރވެރިންކަުމގައި   =  مؤمن .  ންފިޔަވައި
   =ެ؟ކަލޭމެން އެދެނީހެއްެޔވ        =   ( ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް (ަކލޭމެންނާ އިދިކޮޅަށް

.އްވުއިދެއްވަ އަށް ލަ الّلهކަލޭމެން   މަށް       = دليلއެްއ /  حّجةވެގެންވާ  بيان .  ެއއް      

. منافقހަމަކަށަަވރުން   =  ންވަނީ        = . . އެންމެ ދަުށ ބައިގަެއވެ   ެއންމެ ވަތުބަތާނާގައެވެ

   = .  ނަަރކައިގެ    = .  އަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަާވ ހުއްޓެވެ
   = ްنصرއެއްވެސ .     ވެރިައކު     =   ެވ އަިދ އެމީހުްނ  توبةއެމީހުްނ

)  فاسد( . إصالحކުރިކުރުން  ކޮށްހެދިމީހުންމެުނވީ        =  ްއަްށ ކިޔަމަންވުމުެގ  الّلهއަދި އެީމހުނ

. އެަބހީ އެީމހުްނ  - دينއަށް އެީމހުންެގ  الّلهައދި  =    ރައްކާތެިރކަން ލިބިގަނެ

. إخالص عملކިޔަމަންތެރިކަމާ   ެތރިކޮްށ ހެދިމީހުްނ މެނުވީއެވެ    =  ފަެހ އެމީހުްނ / އެބަީހ އިސްވެދިަޔ

.  ސިފަތައް ުހރި ީމހުންވަނީ      =مؤمن .  ްނނާއިއެކުގަެއވެ     =  އަިދ ނިކަންހުެރ

.  الّله ދެއްވާނެއެވެ    =ންނަށް. مؤمن        = .  ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ       

    = ؟ދެއްވުމުގަިއ ެއކަާލނގެއަށް އޮީތ ކޮންފައިާދއެއްެހއްޔެވެ عذابކަލޭމެނަްށ  الّله      

  =  ެنعمةކަލޭމެން (އެަކލާނގ  ( ) إخالصކޮށް އަިދ ކަލޭމެން އީމާންވެއްޖެއްާޔ ( شكرއަށް  ތެރިެވއްޖެއްޔާ
     =  ިالّلهއަދ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ      = ވެރިވެވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެްނާވ  شكر

.   ކަލަކުކަމުގައި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ްނ ފިޔަަވިއ ކާފަރުްނ އެީއ ސަހަޯރވެރިންކަމުަގިއ ކަލޭމެްނ ހިާފ  مؤمن !އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ )144(

 حضرةގެ  تعاىل الّلهކަލޭމެން  حّجةއާިއ  دليلވެގެންވާ  بيانކުުރމަްށ  قائم حّجةަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  !ނުކުރާށެވެ إختيار

ން ފިޔަވައި ތިމާމެންގެ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ  مؤمن(އެ ކާަފރުން އެީއ  ؟އަށް ލައިދޭން ކަލޭމެން އެދެީނހެއްޔެވެ 

.) އެހެންަކމަށްވަންޏާ ކާފަރުންނަށް އޮތް  އެއް މިމީުހްނ  عقوبةހަމަޖައްސާ މީހުންނެކޭ ކާފަރުންނެކޭ އެއްަވރެވެ

.  مؤمن(ދުލުކޮޅުން  ) އޮންނާނެއެވެ  ންނޭކިޔަސްވެސް

. ައިދ  منافقހަމަކަށަވަރުްނ  )145( . އެންެމ ދަށުބައިގަެއވެ ންވަނީ ނަަރކައިެގ އެންމެ ވަތުބަތާނައިގައެވެ

.  نصرއެމީހުންނަށް އެްއވެސް   ެވރިއަުކވާތީ ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާނެއެވެ

ައްށ  الّلهކޮްށ އަިދ އެމީހުްނ  إصالحުކރިކުުރން  فاسدން ވެ އަދި އެީމހު توبةއެމީހުންގެތެރެއިްނ  )146(

 عملއެބަހީ އެމީހުންެގ ކިޔަމަންތެރިކަާމއި  دينކިަޔމަންވުމުގެ ަރއްކާތެރިކަުމގައި ހިަފއި އަދި އެީމހުން އެީމހުންގެ 

. ފަހެ އެމީހުން ވަނީ  إخالصއަށް  الّلهއެމީހުން  . އަިދ  مؤمنތެރިކޮށް ހެދިމީހުން މެނުވީއެވެ ންނާއި އެކުަގއެވެ

.  تعاىل الّلهންނަށް  مؤمنނިކަންހުރެ   ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމައެްއ ދެްއވާނެއެވެ

 إخالصއާއަްށ އީމާންެވ  رسولކޮށް އެކަލާނގެ  شكرތަކަްށ  نعمةގެ  الّله) ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ منافق(އޭ  )147(

 حال(އެއްވެްސ ؟ އެަކލާނގެއަށް އޮީތ ކޮންފައިދާެއއް ެހއްޔެވެ ދެއްވުމުގަިއ  عذابަކލޭމެނަށް  الّلهތެރިވެއްޖެއްާޔ ދެން 

. ަކލޭމެން  واصلއަކުން އެަކލާނގެއަށް  عملއެއްގައި ކަލޭމެންގެ  ކުރިްއާޔ  شكرވާނެ ެއއްވެސް އުނިއިުތރެއް ނެތެވެ

. އަދި ަކލޭމެން ކާފަރުވުމުން ޭއގެ ނުބައިކަން ވެސް އޮންނާީނ އެކަމުގެ ހެޔޮކަން އޮންނާނީވެސް ހަމަ ަކލޭމެނަށެވެ

.) އަދި  . شكرވޮޑިގެންވަނީ   تعاىل الّلهހަމަ ކަލޭމެނަށެވެ  ކުރަްއވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގަެއވެ
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          = ްالّلهއަޑުއުފުލާ އަޑުހަރުކުރުމަށ .  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ        =  ބަހުެގ

 . ލިިބގެންާވ މީާހ އެާވހަަކ އަނިޔާެވުވނުމީހަކު މެނުީވ / އަނިާޔ =      ގޮތުން ނުބަިއ ހުުތރުބަހުން

.  ދެއްކުން މީގަިއ ނުވެެއވެ    =  الّله އަިދ.  ވޮޑިގެްނވެއެވެ         = އައްސަާވވޮޑިގެްނާވ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައި    = . ) ފާޅުކުިރޔަސް   ކަލޭެމން ހެޔޮ (ބަްސ ނުވަތަ ެހޔޮކަން

 = .   ުނވަތަ އެކަްނ ވަންހަނާުކރިޔަސް    =  ނުވަަތ ނުބައިކަމަކުްނ ނުވަަތ ނުބައިބަަހކުްނ

.عفو ކަލޭމެން   ކުރިޔަސް        =  ްالّله ފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ.  =    ވޮޑިގެންވެެއވެ

.ުކރައްާވ عفو ގިނަގިނައިން   ކުޅަދުންވަންތަަކލަކުކަމުގައި        =  ްައްށ الّله ހަމަކަށަަވރުނ

.   ކާފަރުވާމީހުން    =  ެرسول އަިދ އެކަލާނގ.  ންަނށާއި    = .   އަދި އެީމހުން އެދޭ

   = ކޮްށ ވަިކކުރަްނ فرق         =  رسول އާއި އެކަލާނެގ الّله.  =  ންާނ ދެމެދު

.   އަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ   = .  އަހުރެމެްނ އީމާންވާނީ ބަޔަކަށެވެ      =  އަިދ

.  އަހުރެމެން ކާފަރުވާީނ ބަޔަކަށެވެ    .   އަދި އެމީހުން އެދޭ       / ްއަދި އެމީހުން ހިފަނ

.     ހޯދަން އެދެނީއެވެ    =  ްدين އެދެމެދުން މަގެއް (އެދެމެދުން އެހެނ(  އެއް     

ނޑައެޅިގެން  = .يقني ކަ   ންވެްސ އެމީހުްނ އެއީ      =  ނޑުގަިއ عذاب حّق . (މުއްގަ ކާަފރުންނެވެ

(.  ރަތްލާޖެހި ކާަފރުންނެވެ       .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކާފަރުންނަށް ތަްއޔާރު ުކރެއްވީެމވެ
    =  ިعذاب އިހާނާތްތެރ. . =   އެއް  އަދި އީމާންވީ މީސްތަކުން        

.رسول އަށާިއ އެަކލާނެގ الّله  =  ންނަށް   =  فرق ައދި އެމީހުްނ.  ނުކޮްށ / ތަފާތުނުކޮށް   

   =  ްވެސްއެއިްނ ވަިކއެއްފަރާތެއ.     = .   )!އެީމުހން (ދަންނައެވެ   =  ނިކަންުހެރ

.  އެމީހުންނަށް ދެއްވޭނެއެވެ    .  އެމީހުންގެ ަދރުމަ   =  ިއެވެ.ވޮޑިގެންވެالّله އަދ  

    =  ާرمحة ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ.   ެލއްވުން ޮބޑުކަލަކުކަމުގައި       =  ޭއ)

.ންގެމީހުން ަކލޭގެފާނުންގެ أهل كتاب ) !އެވެرسول الّله   ައރިހުްނ އެދެއެވެ        =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ

.  ބާވައިލަްއވާ ދެްއވުމަށް          =  .   އުޑުްނ ފޮތެއް    = ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ

. عليه الّسالم(موسى އެމީހުން  . =     ) ެގ ައރިހުްނ އެދުެނވެ  އެއަްށވުެރ ބޮޑުކަމެއް  =  ަފެހ

                                          

                                 

                               

                               

                                       

                         



މާނަ  ގެ النساءسورة   ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 1 7   

.  އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ       =  ިނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާޅުަގއ  !ދައްކަވާެދއްވާށެވެالّله އަޅުގަ  

   =  ްއެީއ އުޑުން އައި صاِعَقة ފަހެ އެމީހުންނަށ) . .)އަތުެވއްޖެއެވެ  އަލިފާނެވެ   =  އެމީހުންެގ

.    އަނިޔާގެ ސަބަބުން    = ) ްޅަެގރި إله ދެން އެމީހުނ ( .إختيار އެއްގެގޮތުން   ުކރިއެވެ  

     = .   އެމީހުންެގގާތަށް އައުމަށްފަހު     = ާحّجة ާއއި دليل ބަޔާންވެގެންވ.      

 =  ްعفو ދެންފަހެ ެއކަންކަމުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހންނަށ. އަިދ  =   ކޮށްދެއްވީމެވެ

. عليه الّسالم(موسى ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ) އަްށ ދެއްވީމެވެ        =  دليل/  حّجةބަޔާންވެގެންާވ 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އަޑުހަރުކޮްށ ގަދައަޑަކުްނ  )148( ތިމާއަށް އަނިޔާއެްއ ލިެބވުނުމީހަކުމެނުވީ ނުަބއިބަހުން (ހުތުރުބަހުން
. (އަިނޔާއްެއ ލިިބގެންވާ މީހާ އެވާހަަކ އެހެންމީހުންނަްށ الّله ވާހަކަދައްކާ ހެދުމަށް  ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވައެވެ

.) އަިދ  . ެއއީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ ވޮިޑގެންވަނީ އައްސަާވވޮޑިގެްނާވ الّله އަޑުއިވޭގޮތަްށ ދެއްކުން ީމގެތެރެއިްނ ނުވެެއވެ
 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުގަެއވެ

) ކަލޭމެްނ ހެޔޮަބހެްއ ނުވަަތ ެހޔޮކަމެއް ފައުޅުުކރިޔަްސ ނުވަަތ އެކަމެްއ !(ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ  )149(
) ކަލޭމެްނ  ުކރިޔަްސ (އެީއ ހަަމރަނގަުޅ عفو ވަންހަނާކުރިޔަްސ ނުވަަތ (މީހަުކ ަކލޭމެނަށް ުކރިނުބައިކަަމކުން

.) އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުން  ދުންވަންތަ ކަލަުކކަމުގައެެވ. ކުރަްއވާ ކުޅަعفو ވޮިޑގެންވަނީ ގިނަގިަނއިން الّله ކަމެކެވެ
.)حال عفو (ކަލޭމެންވެސް ކުޅަދާނަެވގެންވާ   ކުރުްނ އެދެިވގެންވެެއވެ

رسول އާިއ އެަކލާނެގ الّله ންނަްށ ކާފަުރވާމީުހން، އަދި އެީމހުން رسول އަށާއި އެކަލާނގެ الّله ހަމަކަށަވަރުްނ  )150(
 ( . ައިދ ކޮްށ ވަކިކު فرق ންނާއި ދެމެދު (އީމާންވުމުެގގޮތުން ރަން އެޭދމީހުން، އަދި ައހުރެމެން އީމާންވާނީ ބަޔަކަެށވެ

إسالم އަހުރެމެްނ އަނެއްބަޔަކަްށ ކާަފރުވާނީޭއ ބުނެ ހަދާމީހުން، ައދި އެދެމެދުން ެއހެންމަގެްއ ހޯދަްނ އެދޭމީހުްނ (
.دين   ނޫން އެހެން ދީެނއް ހޯދުމަްށ އެދޭމީހުން ދަންނަެއވެ

ނޑައެޅިގެން  )151( . އަިދ ކާފަރުންަންށ ذاب حّق عއެއީ ހަމަކަ ) ކާަފރުންނެވެ ވެގެންާވ (ޮއރިޖިނަލް
.އްވީެއއް ތައްާޔރުުކރެعذاب ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިހާނާތްެތރިވެގެންާވ   މެވެ

ންނަށް އީމާްނވީ މީސްތަުކން، އަދި އެއިން އެއްވެްސ ފަރާތެްއ ވަިކ رسول އަށާިއ އެަކލާނގެ الّله އަދި  )152(
ންނަްށ رسول އަށާއި އެންމެަހއި الّله ނުކޮށް (އެއްބޭކަަލކަށް އީމާންވެ، އަނެއް ޭބކަލަކަށް ކާފަރުވުްނފަދަ ކަމެއްނުކޮށް 

ޖޫރަ، ހެޔޮދަުރަމ ) ނިކަންުހރެ އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ އު!ން އީމާންވީ މީސްތަކުން ދަންނަެއވެقواعد 
.އެބަހީ އެކަމުގެދަރުަމ އެމީހުންނަށް  . އަދި  الّله ދެއްވޭހުއްެޓވެ ވޮޑިގެންވަީނ ގިަނގިނައިްނ الّله ެދއްވާނެއެވެ

. رمحة ފާފަފުއްސަވާ   ލެއްވުްނ ބޮޑު ަކލަކުކަމުގަެއވެ

ނު އުޑުން ފޮތެއް ގެންނެވުމަްށ ންގެީމހުން އެމީހުންގެަމްއޗަށް ކަލޭގެފާَأْهُل ِكَتاب ) !އެވެرسول الّله (އޭ   )153(
. (އެއީ  ) عجائب އެމީހުން އެދެއެވެ . މީގެކުރީްނ ތިބި އެމީހުންގެ ކާބަފައިން ) ެގ عليه الّسالم(موسى ކަމެއްނޫނެވެ

. (އޭ  . އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިެއވެ ) ހަަމ !އެވެموسى އަރިހުން އެއަށްުވރެ މާބޮޑު ކަމަކަށް އެދުނެވެ
ދެންފަެހ (އެމީހުްނގެ އެބަހުެގ  !ައހުރެެމންނަށް ދައްކަވާށެވެ الّله ފާޅުގައި އަުހރެމެްނެގ ލޯތަކަްށ ފެންނަގޮތަްށ 

. (ޭއގެ ސަބަބުްނ  ) އި އެީމހުންގެ އަނިޔާވެިރކަމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް ައއީ ައލިފާނެއެވެ ބޭއަދަބީކަމުންނާ
.) ދެްނ (އޭ އައުމަށްަފުހ حّجة ާއއި دليل ވެގެްނވާ بيان ) ެއމީހުންނަށް !ންނޭވެأهل كتاب އެމީހުން މަރުވެިދޔައީއެވެ

) ހިފާ إله އެމީހުން ޅަގެރި ( . ދެންވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއކަމުން އެމީހުންނަށް إختيار އެއްެގގޮތުގައި عفو ކުރީެއވެ
. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  . (އެީއ دليل ާއއި حّجة ންވާ ވެގެبيان ) ައށް عليه الّسالم(موسى ކުރެއްވީމެވެ އެއް ދެްއވީމެވެ

.)حقيقة ކަމުެގ ތެދުކަމާއި نىب އެކަލޭގެފާނުންެގ   ެގ މައްޗަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އުފުްއލެވީމެވެ    طُوُر = .  ފަރުބަދަ
     =  ެميثاق އެމީހުންގ) . عهد ުކރުމަށް ހިއްޕަވާފަިއވާ عمل ގައިާވގޮތަށް توراة ެގ ސަބަބުން

(. .وحى އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ  =   ކަށަވަރުގެސަބަބުން  ކުެރއްވީމެވެ      

=  !   )حال(ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  –حال ުކާރ َسِجَدة  =   ކަލޭމެްނ ދޮރުްނވަންނާށެވެ    =  އަިދ

!وحى ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ    ކުެރއްވީމެވެ  =!.  ަކލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅަިއ ނުދާށެވެ    

 =.  ހޮނިިހރު ުދވަހު     =  . އަދި ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެމީހުްނގެ ކިބައިން ހިއްޕެވީެމވެ      

  =  ާعهد ގަދަވެގެންވ.  ކަށަވަެރއް     .  ފަހެ އެމީހުން އުވާލުމުެގ ސަބަބުން   = 

.عهد އެމީހުންގެ   ކަށަަވރު     އަިދ އެމީހުްނ ކާަފރުވުމުެގ(  (ސަބަބުންނާއި     =  ެގ الّله

.  އާޔަތްތަކަށް      = .  އަިދ އެމީހުްނ ނަބީބޭަކުލން މެރުމުެގ ސަބަބުންނާއި   =  އެއްެވްސ

.حّق   އަކާއި ނުަލއި  = (ިސަބަބުންނާއ) އަދި އެމީހުން ބުނުމުެގ     =  އަހުރެމެންެގ

.حّق ހިތްތައްވަނީ ( ) ބަންދުވެ ނިަވއިވެވިަފއެވެ  ނުވަންނާނޭގޮތުން  = އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟         = 

. الّله  . / ބަންދުުކރެްއވީއެވެ އެހިތްތަކުަގއި ިސއްކަޖެއްސެީވއެވެ   = .   އެމީހުންގެ ކާފަުރކަމުގެ ސަބަބުން

 = . . / އީމާން ނުެވއެވެ   ފަހެ އެމީހުން އީމާން ުނވާނެއެވެ   =  ދާދި މަދުންމެނުވީ. (ބައެްއ

 (. ބޭބޭކަލުންނާއި ަބއެްއ ކަންކަމަްށ މެނުވީ   = .  އަިދ އެމީހުްނ ކާފަުރވުމުެގ ސަބަބުންނާއި     

  =  َمْرَميُ އަިދ އެމީހުްނ.   ގެފާނުންެގ މައްޗަްށ ބުނުމުެގ ސަބަބުންނާއި       =  ބޮޑުވެގެްނާވ

.  ދޮގު  = .  އަދި އެމީހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުންނާއި         =  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެްނ

.قَـْتُل   اْلَمِسْيُح  . عيسى عليه الّسالمެގފާނުންގެ ދަރިަކލުން َمْرَميُ އެީއ =      ކޮށްފީމެވެ  އެވެ  

  =  ީرسول ެގ الّله އެއ.  އާެއވެ    =  ުقتل އަދި އެމީުހން އެކަޭލގެފާނ.  ނުކުރެެއވެ     =  އަިދ

.َصِلْيُب އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު   އަކަށްވެްސ ނުަލއެވެ        =  އަދި އެހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންނަްށ

.  އޮޅުވައިލެވުނީެއވެ        =  ުإْخِتالف އަިދ ެއަކލޭގެފާނާމެދ.  ވީމީހުން، ހަމަކަށަަވރުންވެސް
     =  ްހަމަކަށަވަރުނ.  އެމީހުންވަނީ އެކަޭލގެފާނާިއމެދު ޝައްކެއްަގއެވެ     =  ްއެމީހުންނަށ
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. . / އެަކލޭގެފާނާމެދު ނުވެއެވެ . =   އެކަމާމެދު ނުވެއެވެ   އެއްވެސް އެނގުމެއް       = 
.تـََبَع ހަމައެކަިނ ހީއާީއ   ވުންމެނުވީ    =  قَـْتُل އަދި އެމީުހން އެަކލޭގެފާުނ.  ުނކުރެެއވެ    =  يقني

.  ގޮތެއްގައި
 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެއީ (އެީމހުން طور އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެމައްޗަށް  )154( ގައިާވ توراة ަފރުބަދަ އުފުއްލެވީމެވެ

) އެ عهد ކުރުމަށް عمل ގޮތަށް  ނުުކރުުމެގ عمل ގަިއވާފަދައަކުްނ توراة ކަަށވަރު ުއވާލާ عهد ކަަށވަރުވުމަށްަފހު
. އަދި ރަށުގެޮދރުން ަކލޭމެން ވަންނާޭށ  މަންތެރިވެގެންވާ ޙާލުއެބަހީ ކިޔަ  حالކުާރ  سجدة ކަލޭމެން ސަބަބުންނެވެ

. (އެކަމަކު އެީމހުން ދޮރުންވަީނ އެޔާ  އަްށ خالف މިފަދައިން އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެްނގެވީމެވެ
.) އަިދ ކަލޭމެން ހޮނިހިުރދުވަހު (އެދުަވހުގެ  ) ަހއްދުފަހަނަޅައިެގްނ حرمة ފޫކޮޅުޖައްސައިގެން ފިރުކެމުންނެވެ ނޑާ ކަ

. (ނަމަވެސް އޭގެަބޔަކު ހޮނިިހރުދުވަުހގެ ނުދާށޭ އެމީހުން ނާޑ حرمة ނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެންގެވީމެވެ ކަ
 (.  މަސްހިފާހެދީއެވެ

ގެ ާއޔަތްތަކަްށ الّله ކަށަަވރު ުއވާލުމުެގ ސަަބބުންނާއި، އަދި އެމީހުން عهد ދެންފަހެ އެމީހުން، އެމީހުްނގެ  )155(
ބޭކަލުްނ ެމރުމުގެސަބަބުންނާިއ ައިދ نىب ައކާއިނުލަިއ حّق އެއްވެްސ  ކާފަރުވުމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަިދ އެީމހުން

.) މިހެން އެމީހުން ބުނުމުެގ حّق "އަހުރެމެންގެ ހިތްތައް މިވަނީ ( އެއް ނުވަންނާނޭގޮތުން ބަންދުވެ ނިވައިވެފަެއވެ
. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔެވ . އެމީުހން ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުން  ؟ސަބަބުންނާއިއެވެ އެީމހުންގެ ހިތްތަކުަގިއ الّله  އެހެންނޫނެވެ

. (އެމީހުން އީމާންވަނީ ަބއެއް އެ ސިއްކަޖެއްސެވީ . ފަހެ ދާދިމަދުން މެނުވީ އެމީހުން އީމާްނ ނުވެއެވެ . نىب ވެ ންނަށެވެ
...... حكم ގެވެސް ަބއެއް توراة އަދި   )والّله أعلمއަށެވެ

ެގފާނުންގެމައްޗަށް އެީމހުން ބުިނ ބޮޑުދޮގުެގ  َمْرميَ އަދި އެމީހުްނެގ ކާފަރުކަމުެގ ސަބަބުންނާިއ އަިދ  )156(
 .  ސަބަބުންނެވެ

." މިެހްނ  قتل) ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން عليه الّسالم( عيسى بن َمْرميَ ާއ  رسولެގ  الّله"އަދި  )157( ކޮށްފީމެވެ
. (އެބަީހ މިކަންކަުމގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ  .)  لعنةއެމީހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުންނެވެ ލެއްވީމެވެ

. ައދި އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު  قتلއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު  .  صليبނުކުރެއެވެ އަކަށްވެްސ ނުލަެއވެ
. ައދި ކަށަވަރުްނވެސް ެއކަލޭގެފާނާއިމެުދ އަދި އެހެނެްއކަ ެވ  إختالفމަކު އެީމހުންނަށް އޮޅުވަިއލެވުނީެއވެ

. ެއމީހުންނަށް އެކަާމއިމެދު ނުވަަތ އެކަޭލގެފާނާއިމެުދ  ދެބަސްވީމީހުންވަީނ އެކަޭލގެފާނާއިމެުދ ޝައްކެްއގައެވެ
. ހަމަެއކަނި އެމީހުން  . ވަނީ ހީކު تبعއެއްވެސް އެނގުމެއް ނުެވއެވެ ންވެސް އެމީހުން ެއކަލޭގެފާުނ  يقنيُ ރުމަކަެށވެ

. (ނުވަތަ އެމީހުންނަށްވެްސ  قتل .) قتلވާފަދަ ޮގތަކަށް އެކަޭލގެފާނު  يقنيއެއް ނުކުރެެއވެ  ނުކުެރވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
  =ެ؟އަދި ކިެއއްހެއްެޔވ         =   حضرة އެކަލޭގެާފނު އެކަލާނެގ الّله.  އަށް އުުފއްލެީވއެވެ    

.الّله އަދި  =   ވޮޑިގެންެވއެވެ    =  حكمة ވަންތަ عّزة.  ވަންތަ ަކލަކުކަމުަގއި     

     = ިްނގެތެރޭަގއި أهل كتاب އަދ.   އެކަކުވެްސ ނުާވނެއެވެ    =  ްإميان އެކަޭލގެފާނަށ

.  ވެގެންވާނެ މެނުވީ    = .  އެކަލޭގެފާނު އަވަާހރަވުުމގެ ކުރިން     =  ިقيامة އަދ.  ދުަވހުން
      =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެަކލޭގެފާުނ ވެވަޑަިއގަންނަވާނީ ހެކިެވރިވެވަޑަިއގަންނަާވ ބޭކަލަުކ

.     ކަމުގައެވެ   =  ެيهودى ފަހ.  ވީމީހުންގެ އަނިޔާެވރިކަމުގެ ސަބަބުން      

.حرام ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ   ކުރެްއވީމެވެ     .  ރަނގަުޅ އެއްޗެތިަތއް     = 

.حالل އެމީހުންނަށް   ކުރެިވގެންވި  .   އަދި އެމީހުން ިހފަހައްޓާ މަނާކުރިކަުމގެ ސަބަބުންނާއި  

      =  ްالّله ގިަނގިނައިނ.  ގެަމގު      =  / ިއަިދ އެމީހުްނ ރިާބހިފުމުެގ ސަބަބުންނާއ

. . =    ރިބާކެއުމުގެ ސަބަބުންނާއި  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަްނވަނީ އެމީހުންނަްށ ނަހީވެިވގެންނެވެ
  = .  އަިދ އެމީހުްނ ެކއުމުގެސަބަބުންނާއި   = .   މީސްތަކުންެގ މުދާ     =  بَاطل

.  ގޮތުގައި        = .  އަިދ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކާފަރުންނަްށ ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ   =

.   އެމީހުންގެތެރެއިން      =   ިعذاب ވޭންދެނިވ.  އެއް      =  އެހެނެއްކަމަުކ

 ބޮޑަށްވަދެތިއްބެިވ ބޭކަލުން . / ފުނަށްފައިބާ ވަޑައިގެންެނވި ޭބކަލުްނ        =   އެީމހުންގެތެރެއިްނ

. علم  ގައި    =  ިންވާންނަށާއި ފޮތްތަކަށްވެސް އީމާންެވގެ رسولއަށާއި އެަކާލނގެ  الّلهންނާއި ( مؤمنއަދ( 

   =.  އެމީހުން އީމާންެވއެވެ          = .  ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށް     

   =  . އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރގައި ާބވައިެލއްވުުނތަކެއްޗަށާއި       =  އަދި އެމީހުްނ

. ކުރާ قائمނަމާދު   ބަޔަކުކަމުގަިއވާ       = .  އަދި އެީމހުން ޒަކާތްދޭ ބަޔަކުކަުމގައިވާ
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      =  ްالّلهއަދި އެމީހުނ  . . الّلهއަށް އީމާްނވާ  ެތދުކުރާ ބަަޔކުކަމުގަިއވާ     =  ިآخرةއަދ 

.  ދުވަހާއި    = ް(ދަންނައެވެ!) އެމީހުނ    =  ނިކަްނހުެރ އެމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  ދެއްވާހުށީމެވެ       = .  ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމައް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ  حضرةއެަކލާނގެ  الّله تعاىلއަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟  )158(  حكمةވަންތަ  عّزةއަށް އެަކލޭެގފާނު އުފުއްލެީވއެވެ

.  الّلهވަންތަކަލަކުކަމުަގއި   ވޮޑިގެންެވއެވެ

 أهل كتابއީމާންެވގެންނުާވ އެްއވެްސ  )އަށް عيسى عليه الّسالمވުމުގެކުރިްނ ެއކަލޭގެފާނަްށ (އެަބީހ  قيامةއަދި  )159(

. (އެބަހީ އެންެމހާ  . ެއީއ  نصارىންނާއި  يهودىއަކު  ނުހުންނާނެެއވެ އިން އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނެއެވެ

.) އަދި  ދުވަހުން އެކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެމައްަޗްށ  قيامةފަހުޒަމާނުގައި އެަކލޭގެފާނު ފައިާބވަޑައިގަތުމަށްފަހުަގއެވެ

 .  ހެކިވެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

ގެމަުގ  الّلهންގެ އަނިާޔވެރިކަުމގެ ސަަބބުން އަދި ގިނަގިނައިން އެީމހުން  يهودىއަދި އެމީހުންގެ، އެަބހީ އެ  )160(

ވެވިގެްނވާ އެަތއް ރަނގަޅު ެއއްޗެްއ  حاللބަންދު  ުކރުމުގެ ސަބަބުންނާިއ މިކަންކަމުގެސަބަބުްނ އެީމހުންނަށް 

.  حرامތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް   ކުރެއްވީެމވެ

ވެިވ  َمَنعَ ހިފާހެދުމުގެ ސަބަބުންނާިއ  ެއރިބާެގ މުޢާމަލާ ވަނީ އެމީހުންނަށް އަދި އެމީހުން ރިބާ )161(

 . . (އެަބހީ މިުހރިާހ  بَاِطلއަދި އެމީހުން –ނަހީވެވިފައެވެ ގޮތުގަިއ މީސްތަކުންެގ މުދާތައް ކެއުމުެގ ސަބަބުންނާއިެއވެ

ންީވ އެތަްއ ރަނގަޅު އެއްެޗއް އެމީހުްނެގ ވެވިގެ حاللކަންކަމުގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ކުރިްނ 

.) އަދި ކާަފރުންނަށް ވޭންދެނިިވ  حرامމައްޗަށް  .  عذابކުރެއްވީމެވެ  އެއް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތަްއޔާރުުކރެއްވީެމވެ

)  يهودىއަދި އެހެެނއްކަމަކު އެމީހުންގެެތރެއިން (އެބަހީ  )162( ގަިއ ފުނަްށ  علمންގެތެރެއިން

)  رسولއަށާިއ އެކަލާނެގ  الّلهްނ (އެބަީހ  مؤمنފައިބާވަޑައިގެންފައިާވ ބޭަކލުން ާނިއ އަިދ  ންނަްށ އީމާންވާމީހުން

. އަިދ ަކލޭގެފާނުންގެ ކުރީަގއި ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަށްވެްސ  ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެއްޗަްށ އީމާންވެެއވެ

. އަދި އެމީހުން ނަމާދު  ދުވަހަށް  آخرةއަށާއި  الّلهކޮށް އަދި އެީމުހން ޒަކާތްދީ އަދި އެމީހުން  قائمއީމާންވެއެވެ

! ނިކަްނުހރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ބޮޑުވެގެްނާވ އީމާންވާ މިސިފަ ތަްއހުިރ މިއެންމެން ަދންނަެއވެ

.  ދަރުމައެއް ދެްއވާހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  ްوحىހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށ .   ބާވައިެލއްވީމެވެ         

   =وحى) އަށްވެްސ عليه الّسالم( نوح .  ބާަވއިެލއްވިފަދައިން        =  ައިދ

 ބޭކަލުންނަށާއި  نىبއެކަލޭގެފާނަށްފަުހގެ         =  ިއަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  إبراهيم عليه الّسالمއަދ

. وحى  ކުރެއްވީމެވެ          =  ިعليهما الّسالمގެފާނަށާއި ( إسحاقގެފާނާ  إمساعيلއަދ(    

   =  الّسالمعليهم ންނަްށ ( أسباطގެފާނަށާިއ އަިދ  يعقوبއަިދ(      =  އަިދ

  )عليهم الّسالمގެފާނަށާ ( يونسގެފާނަށާއި އަދި  أيّوبގެފާނަށާއި  عيسى       =  ިهارونއަދ 

  )عليهم الّسالمގެފާނަށާިއ ( سليمانގެފާނަށާއި       =  ައްށ عليه الّسالم( داؤدއަިދ (

. َزبـُْورތިމަންރަސްކަލާނެގ   ދެއްވީމެވެ    = وحىންނަށް ( رسولއަިދ (.   ބާވައިލެއްވީމެވެ  

   =ްުކރައްާވ އަންަގވާފައިާވ وحى އެބޭަކލުންެގ ާވހަކަ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށ 
   = .  މީގެުކރިން    =  رسولއަިދ .    ންނަށާއި    =  އެޭބކަލުންެގވާހަަކ

 ކުރައްވާ އަންގަވާފައިުނވާ  .وحى ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ     =  ިموسى عليه الّسالمއަދ 

.  وحىބަސްފުޅު  الّلهއަށް  . وحى (ާވހަކަފުޅު ދައްަކވާކުެރއްވިއެވެ  ކުރެއްވިެއވެ      = ނޑައެޅިގެްނ ކަ

. وحىބަސް   ކުރެްއވުމަކުން  =  رسول (.  ބޭކަލުންތަކެއް (ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ  

  =  ެދެއްވާ  خربދެއްާވ އަިދ ބިރުެވރިކަމުެގ  خربއުފާވެިރކަމުގ.  ބޭަކލުންގެގޮުތގައި      

= .  މީސްތަކުންނަށް ނުވާނޭގޮތުން       = دليلއެއް / އެްއވެސް  حّجةގެ މައްޗަށް އެއްވެްސ  الّله 

.  އެއް      = رسول .  ބޭކަލުން ފޮނުްއވުމަށްފަހު     =  ިالّلهއަދ .   ވޮިޑގެންވެއެވެ    

 =  حكمةވަންަތ  عّزة .  ވަންތަ ކަލަކުކަުމގައި     =  الّلهއެހެނެއްކަމަުކ .  ހެިކވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
         = ) ްقرآنކަލޭގެފާނަްށ އެަކލާނގެ ާބވައިެލއްިވ ަތކެއްޗަށ (....  އާއި ދެންވެސް     = 

.  އެކަލާނގެ އެތަކެތި ބާވަިއލެއްީވ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ެއކުގައެވެ       =  އަދި މަލާއިކަތް ބޭކަުލްނ

.  ހެކިވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ          =  ިالّلهައދި ހެކިެވރިއަކުކަމުަގއ .   ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ
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   = . . = ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުީވ މީސްތަކުން   އަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮށް / ބަންދުކޮށް

    =  إسالم دينގެމަގު ( الّله (. ހަމަކަށަަވރުން އެމީުހްނ  =   އަށް މީހަކު ވަނަނުދީ

.  މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ      = .  ދުރުވެގެންވާ މަގުުފރެދުމަކުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަށާއި އަިދ  نوح عليه الّسالمބާވައިލެްއވީ  وحىހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް  )163(

. އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ وحىބޭކަލުންނަށްވެްސ  نىبއެކަލޭގެފާނުންެގ ފަހު   إبراهيمބާވަިއެލއްވިފަދައިންނެވެ

ގެފާނަާށިއ  أيّوبގެފާނަށާިއ  عيسىންނަށާިއ  األْسَباطގެފާނަާށއި  يعقوبގެފާނަށާިއ  إسحاقގެފާނަށާިއ  إمساعيلގެފާނަށާއި 

 وحىެމ ބޭކަލުންެގ މަްއޗަްށ ) މިއެންعليهم الّسالمގެފާނަށާިއ ( ُسَلْيَمانގެފާނަށާިއ އަިދ  هارونގެފާނަށާިއ  نُونس

. އަދި  .  َزبُور) އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ عليه الّسالم( داؤدބާވައިލެްއވީމެވެ  ދެއްވީމެވެ

.) އެބޭަކލުންގެ ާވހަކަަތްއ  وحىބޭކަލުންނަށްވެސް (ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رسولއަދި އެހެން  )164( ބާވައިލެއްވީމެވެ

މީގެކުރިން ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އަންގަަވއި ދެްއވާފައިވާ، އަދި އެބޭކަލުންެގ ވާަހކަތައް ަކލޭގެފާަންށ 

ނޑައެޅިގެން  وحىންނަށްވެސް ( رسولُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަންގަަވއި ދެއްވާފައިުނވާ  .) އަދި ކަ الّله ބާވައިލެްއވީމެވެ
.)  وحىއަށް ބަސްފުޅު  تعاىل موسى عليه الّسالم . ާވހަކަުފޅު ދައްކަވާ ހެއްދެވިެއވެ  ކުރެްއވިއެވެ

ބޭކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްީވ (ިކޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ސުވަުރގޭެގ ާވހަކައިްނ)  رسولއެ  )165(

) ިބރުގަންނަާވ ދެއްވާ އަދި (ނުކިޔަމަންެތރިވީީމހުންނަށް ނަ خربއުފާވެރިކަމުގެ  ރަކައިގެ ވާހަކައިން

. އެީއ   حّجةގެ ަމއްޗަްށ މީސްތަކުންދައްކާޭނ އެްއވެްސ  الّله تعاىلބޭކަލުްނ ފޮނުްއވުމަށްފަހު  رسولބޭކަލުންގެގޮތުންނެވެ

) . .) އަދި  ُعْذرއެއް ުނއޮތުމަށްޓަކައެވެ  هاللّ ވަންަތ ކަލަުކކަމުގަިއ  حكمةވަންަތ  عّزةއެްއ ނުއޮތުމަށްޓަކަެއވެ
 .  ވޮޑިގެންވެއެވެ

. އެކަލާނެގ  الّله تعاىلއެހެނެއްކަމަކު  )166( އެަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއާވތަކެއްޗަށް ހެިކވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ

ބޭކަލުންވެސް އެކަމަށް ހެކިވެވަޑަިއ  مالئكةއެތަކެތި ބާވަިއލައްވާަފއިވަނީ ހަމަ ދެނެވޮޑިގަތުމާ ެއކުގަެއެވ. އަދި 

. (އެހެންީވއިުރ ކާަފރުންގެމީހުްނ ެއ  ދޮގުކޮށް އެީއ ކަޭލގެފާނު އަމިއްލަފުޅަްށ ހެއްެދިވ  قرآنގަންނަވައެވެ

.) އެކަމަށް ެހކިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލަުކކަމުގައި  .  الّلهއެއްޗެކޭކިޔަްސ އެކަާމ ހިތާމަފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ  ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ

ައްށ  إسالم دينއެބަީހ  –ެގމަގު ބަންދުކޮްށ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ އަިދ އެމީހުްނ  )167(
މީސްތަކުން ވަނަނުދީ ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާީމހުން ހަމަކަަށވަުރން އެމީހުން ވަރަްށ ބޮޑު މަގުފުރެދުމަކުްނ މަގުފުރެިދ 

.  އަވަދިވެއްޖެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       .  ހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުން    = .    އަދި އެމީހުްނ އަނިޔާެވރިވި  

. الّله =  ވޮޑިގެން ނުވެއެވެ     =  .   އެމީހުންނަށް ފުްއސަވާނޭ ކަލަުކކަމުގައި      

= . ) އެމީހުންނަށް އެްއވެސްމަގެއް ދަްއކަވާޭނ ކަލަކުކަމުގަިއވެސް   (ސުވަރުގެއަށް   =  ަހަމ

.ނަރަކައިގެ   މަގުމެނުވީ        =  ޭحالއެމީހުން އެތާ ދާއިމީގޮތެއްގައި ދެމިތިބ.       

= .  އަދި އެކަންވިެއވެ        = حضرةގެ  الّله .  އަށް ދާދި ފަސޭހަކަމެއްކަމުގައި     = 

!   އޭ މީސްތަކުންނޭވެ     =  ްرسولހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށ .  އާ ވަޑަިއގެންފިއެވެ    

. حقّ  =  ން. حضرةެގ  َربُّ ކަލޭމެންެގ  =    އާިއގެން  = !   ފަެހ ކަލޭމެްނ އީމާންވާެށވެ

  = .  ކަލޭމެނަށްވާ ހެވެްއގެގޮތުން      = .  އަދި ކަލޭމެން ކާފަުރވެއްޖެއްޔާ    =  ަފެހ

. خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުން   ވެވޮޑިގެންވެއެވެ            =  އުޑުތަާކިއ

.  ބިމުގައިވާހާތަެކއްޗެއް    =  ިالّلهއަދ .  ވޮޑިގެންވެއެވެ       =  ާحكمةދެނެވޮޑިގެންވ 

.  ވަންތަ ކަލަކުކަުމގައި         =  ޭއޭ  أهل كتابއ) !   އިންނޭވެ!) نصارىންނާއި  يهودىންނޭވެ
       = ެُغُلوُّ ަގއި  دينކަލޭމެން ަކލޭމެންގ (. ! (ފެްނވަރުމައްޗަްށ ނުގެންދާށެވެ   ނުކުރާށެވެ

     =  ިالّلهއަދ !   ގެ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަށް ކަލޭމެން ނުބުނާށެވެ     =  ّބަހެްއ  حق

.  މެނުވީ        =  ُاَْلَمِسْيح .  عيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرمي(ެއއީ  =    ވާކަން ކަށަވަރީ

.) عليه الّسالم   އެވެ     = رسولެގ  الّله .  އާ ކަުމގައެވެ    =  كلمةއަިދ އެީއ އެަކލާނެގ 

) . . كلمةމި  ُكنْ ގެފާނަށް ވާށޭ އެްނގެވި  عيسىފުޅެވެ  .) ފުޅެވެ         =  ގެފާނަްށ  مريم ފުޅު كلمةެއ

. خربއެކަލާނގެ އެއްެލވި / ުނވަތަ އެކަމަނާއަްށ   ދެއްވުނު    =  ެروحންވާ  حضرةއަދި އެަކލާނގ 

.  އެކެވެ     ްالّلهފަެހ ަކލޭމެނ !  އަްށ އީމާންވާެށވެ    =  رسولُ އަިދ އެަކލާނެގ .   ންނަށާއި

    =   ީއެބަހ) !  އެީއ ތިނެއްޗެޭކ ނުބުނާށެވެ!) إلهއަިދ އެީއ ތިނެޭކ ަކލޭމެން ނުބުނާށެވެ  = 

! ) ަކލޭމެން ހުއްޓަިއލާށެވެ   (އެކަމުން   = . ) ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ  (އެޮގތް      =  الّله 
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.  ވާކަން ކަށަަވރީ     =  إلهހަމަ ެއއްކައުވަންތަ އެްއ .  އެއްކަމުގައެވެ     =  އެކަލާނެގ ުހްސ

. طاهر    ވަންތައެވެ    = .  އެަކލާނގެައށް ދަރިކަަލކުވުމުން  =  ްخاصّ އެކަލާނގެއަށ 

.  ވެގެންވެެއވެ               = .  އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ތަކެތި           

)  وكيلއަދި  = . الّلهއަުކކަމުގަިއ (ހުިރހާ ެއއްޗެތި ރައްާކކުރަްއވާ ަކަލކުކަމުގައި  ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެމީހުންނަްށ !ހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުްނ އަނިޔާެވިރވި މީސްތަކުން (ދަންނައެވެ )168(

. އަދި އެމުީހންނަށް (ސުވަުރގެއަށް ވޮޑިގެން  ّهللا ފާފަފުއްސަވާނެ ކަލަކުކަުމގައި  ) ެއއްވެްސ  واصلނުވެެއވެ ވެވޭނެ
.  ވޮޑިގެން މަގެއް ދައްަކވާނެ ަކލަކުކަމުގަިއވެސް އެކަލާނެގ   ނުެވއެވެ

)169(  (. . (އެަކލާނެގ އެީމހުންނަށް ދައްަކވާނެ ަމގަީކ ނަރަަކއިެގ މަގެވެ ހަމައެކަިނ ނަރަކަިއެގ މަުގ މެނުވީއެވެ
. އަިދ އެކަމަީކ  .  الّلهއެމީހުން އަބަދާ އަބަދު އެާތ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ  އަށް ދާދިފަސޭހަކަމެއް ކަުމގައިވިެއވެ

صّلى الّله عليه  حمّمدއާ  رسولއާއިެގން މާތްވެގެންާވ  حّقްނ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭމެންެގ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )170(
. ފަހެ ކަލޭމެން (އެަކލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނު ގެންނެވި ަތެކިތ  وسّلم ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިެއވެ

. އަދި ކަލޭމެން އީމާންނުެވ ކާ !)ވާށެވެ إميانތެދުކޮށް އެއަްށ  ައްށ  الّلهަފރުވިޔަްސ (އެކަމުން އެީއ ަކލޭމެނަށް ހެވެވެ
.) އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ  . ގެްއލުމާއި ަހާލކު ހުރީ ހަމަ ަކލޭމެނަށެވެ އެއްވެސް ެދރަކަމެއް އުިނކަމެއް ނުވެެއވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ ވޮޑިގެންަވީނ  الّلهވެގެންވަީނ ހަމަ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ތަކެތި  އަށެވެ
.  حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ  ވަންތަ ަކލަކު ކަމުގައެވެ

 !ނުުކރާށެވެ  ُغُلوُّ ަގއި ަކލޭމެން  دين) ަކލޭމެންގެ !އިންނެވެ نصارىންނާިއ  يهودى(އޭ  !ންނޭވެ َأْهُل ِكَتابُ އޭ  )171(
ދަރިަކލުންޭނ ގެ  الّلهމާތްކުރަމުންގޮސް އެއީ  عيسى عليه الّسالم –!ކުިއމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިގެން ނުދާެށވެ مدح(

 نصارىންނާއި  يهودىއެީއ އެ ދެބޭަކލުންނާމެދު  !ގެ ދަިރކަލުންނޭ ނުިކޔާެށވެ الّلهގެފާނަކީ  ُعَزيـْرُ އަދި  !ނުކިޔާށެވެ
.) އަދި  ގެފާނުންެގ  مرميހަމަކަށަަވރުން  !ބަހެއް މެނުވީ ނުބުނާށެވެ حقّ އާއިމެދު ަކލޭމެން  الّلهއިން ކިޔާގޮތެވެ

. ެއއީ  اْلَمِسْيحُ އަީކ  الّسالمعيسى عليه ދަރިކަލުން  . އަދި އެއީ  َرسولެގ  الّلهއެވެ ގެފާނުާވޭށ  عيسى "ގެފާނަށް  مرميއާއެވެ
. އަިދ އެަކލާނެގ  كلمةިމ  ُكنْ އެންގެިވ  . ފަެހ ަކލޭމެން  روحންާވ  حضرةއެވެ ންނަްށ  رسولއަށާިއ އެަކލާނެގ  الّلهެއވެ

) ތިނަކުންތިންވަަނއޭނުބުނާށެވެ الّلهއަިދ ( !ތެދުުކރާށެވެ !އީމާންވާށެވެ سبحانه  الّلهއަީކ  إله(އެމީހުން ކިޔާގޮތުން  !އެއީ
.  اْلَمِسْيحُ ގެފާނާިއ  مرميއާިއ  وتعاىل ًرا –އެވެ  !) ކަލޭމެްނ އެހެްނ ބުނުމުްނ ހުއްަޓއިލާށެވެتعاىل الّله عن َما يقولون علوا َكِبيـْ

 . .  إلهކަްނ ކަށަަވީރ އެއްަކއުވަންތަ ހަމަ އެންެމ ވާ الّلهއެގޮތް ަކލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެންެވއެވެ އެްއ ކަމުަގއެވެ
. އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި ާވހާތަކެިތ  طاهرއެކަލާނގެއަްށ ދަރިަކލަކު ވުމުން އެކަލާނގެ ހުްސ  ަވންތަވެ ވޮޑިގެންވެެއވެ

. (ުހިރހާ ތަކެިތ ަރއްކާތެިރކުރަްއވާ ކަލަ خاصّ ވެ  ِمْلكُ  ) ެވގެންވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަށެވެ  الّلهކުކަުމގައި
.  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ
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        =   ُرُ ބޮޑާވެ   اَْلَمِسْيح . /  ِكبـْ .ވެިރވެވަޑަިއ ނުގަންނަވައެވެ  ރުހިވަޑައިނުގެްނ ނުވާެނއެވެ  

     = الّله .   ގެ އަޅަކުކަމުގަިއ ވުމަކަށް          =  مالئكةއަދި ކުއްތަްނވެގެންާވ 

) ބޮޑާވެ  الّلهބޭކަލުންވިޔަްސ ( رُ ގެ އަޅުންނަށް ވުމަކަށް .ެވރިވެ / ުރހިވަޑައިނުގެްނ  ِكبـْ   ނުވެެއވެ   

رُ އަދި ބޮޑާވެ  = . ِكبـْ  ވެރިވެއްޖެ ީމހާ / ނުުރހިއްޖެމީހާ   =  .  އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމާމެދު
    = ުرُ އަދި އެމީހަކ . ِكبـْ  ވެރިވެ          =  ފަހެ ނިކަންހުރެ އެހުިރހާމީުހްނ

. مجعއަްށ އެކަލާނގެ  حضرةއެކަލާނެގ   ކުރަްއވާހުއްެޓވެ    =  .  ފަހެ އީމާންެވއްޖެމީހުން
         = ްصاحل عملއަިދ އެީމހުނ .  ުކރި      =  ެأُجْورَ ފަެހ އެަކލާނެގ އެމީހުްނގ – 

 އަދި ދަރުމަ އެމީހުންނަށް ބަރާަބރަށް ފުރިހަމަކޮށްޭދހުއްޓެެވ.   =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންަންށ

.   އިތުރުކޮށްދެއްާވހުއްޓެވެ   =  ެَفْضلَ އެކަލާނގ .  ަވންތަކަމުގެތެރެއިން       = 

.އަދި   ބޮޑާވެނުރުިހއްޖެމީހުން    = .  އަދި ިކބުރުވެިރވީމީހުން  =  ފަެހ އެަކލާނެގ

. عذابއެމީހުންނަށް   ދެއްވާހުއްޓެވެ         ިعذابވޭންދެނިވ . އަިދ  =     އެއް

.    އެމީހުންނަށްޓަކައި އެމީހުން ނުދެކޭެނއެވެ   = الّله .  ފިޔަވައި     =  އެއްެވްސ

. نصرސަހަރޯެވރިއަުކވިޔަސް އަިދ   ވެރިައކުވިޔަސް      = !   އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށް އަުތވެއްޖެއެވެ      =   ެއެްއ /  حّجةން  حضرةެގ  ربُّ ަކލޭމެންގ

. (އެއީ  دليل .) حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއެއް  އެވެ        =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަްށ

.   ބާވައިލެްއވީމެވެ    =  އެއީ ީކރިތި  نـُْورބަޔާންވެގެންާވ) . .) قرآنެއއް  އެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  الّله) އެީއ عليه الّسالم( اْلَمِسْيُح  يعىن:  عيسى )172( ގެ އަޅަކަށްވުމަަކށް އެަކލޭގެފާުނ ުރހިވަޑައިނުގެްނ ނުެވއެވެ

. އަދި ުކއްތަންވެގެންާވ  كربވެވަޑައިގެން  نفرتއެކަމަށް  ެގ  الّلهބޭކަލުންވެްސ  مالئكةެވރިވެވަޑަިއގެން ނުވެެއވެ

. އަދި ެއކަލާނެގއަށް އަޅުކަންުކރުމާމެދު ނުރުިހ  نفرتއަޅުންނަށްވުމަށް  ވެވަޑައިގެން ބޮޑާވެވަޑައި ނުގަންަނަވއެވެ

رُ  ) ފަެހ ނިކަން ހުެރ އެަކލާނގެ އެ އެންމެން އެީކއެަކްށ !ވެރިވެ ބޮޑާެވއްޖެ ކޮންެމ މީހަުކ (ދަންނައެވެ ِكبـْ

.  حضرةއެކަލާނެގ   އަށް ޖަމާކުަރއްވާ އެއްުކރައްާވ ހުއްެޓވެ

ފަެހ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އެީމހުންގެ ދަރުަމ  !)ކުރިމީހުން (ދަންނައެވެ صاحل عملފަހެ އީމާންވެގެން  )173(

. ައިދ  فضلފުރިހަމަކުަރއްވަިއ އަިދ އެަކލާނގެ  ވަންތަކަމުގެތެެރއިން އެމީހުންނަްށ އިތުުރކޮށްދެއްވާުހއްޓެވެ

) ބޮޑާވެ (އެކަލާ رُ ނގެއަްށ އަޅުކަންކުރުމަށް ) ފަެހ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަްށ !ވެރިެވ ނުރުިހްއޖެމީހުން (ދަންނައެވެ ِكبـْ

. އަދި  عذابއަކުން  عذابވޭންދެނިވި   نصرފިޔަވައި އެްއވެސް ސަަހރޯެވރިއަުކވިޔަސް އަދި الّلهދެއްވާހުއްޓެވެ

. ވެރިއަުކވިޔަސް އެމީހުންނަށް ވާީތ އެމީހުްނ ނުދެކޭ  ނެއެވެ

އެްއ  دليل -އެއް  حّجةން ކަލޭމެންނަށް  حضرةގެ  ربُّ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )174(

. (އެއީ  .) އަިދ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނގެގާތަށް  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަތުވެއްޖެއެވެ ެއްއ  نورެވގެންވާ  بيانއެވެ

. (އެީއ ީކރިތި  .) قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ  އެވެ
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      =  ެއަށް އީމާންވީ  الّلهފަހ.  މީުހން / އެކަލާނެގ ތެދުކުރިމީހުން      =

) قرآنްނ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިިބގަތް ީމހުން ( حضرةއަދި އެަކލާނެގ   އަށް އީމާންވީމީހުން   =  ަފެހ

.  ނިކަންހުރެ އެކަލާނގެ އެީމހުން ަވއްދަވާނެއެވެ    =  ެއަކަްށ.  رمحةންވާ  حضرةއެަކލާނގ

(  (ސުވަރުެގއަށް   =  فضلއަިދ އެަކލާނެގ .  ވަންަތކަމުގެތެރެއަށާއި     =  އަިދ އެކަލާނެގ

. ނުަވތަ އޭެގ  حضرةއެމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ  . ثوابއަްށ މަގުދައްކަާވހުއްޓެވެ  ާއިއ ދަރުމަޔަށްމަގުދަްއކަާވ ުހއްޓެވެ
       = ) ގެމަގަށް) إسالم دينސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަކަްށ    =  އެމީުހްނ

 . . فتوىކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުާގ ުސވަލުުކރާނެއެވެ  އަހާނެެއވެ   ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!       = 

. فتوىކަލޭމެނަށް  الّله  ދެއްވައެވެ       = َكالََلة  .   ާއއިމެދު    = .  މީހަކު ަމރުވެއްެޖއްޔާ
      =.  އޭނާޔަށް ދަރިއަުކ ނުވާ  =  ُأْختއަދި އޭނާއަްށ .  އެއްވާ        = 

) ފަހެ ެއ އަްނހެންމީހާއަްށ އޭާނ ދޫުކރި . َترَِكة (މައްޔިތާދޫުކރި  ގެ ދެބަިއކުޅައެއްބައެވެ     =  އޭނާ އެަބީހ

) އޭނާެގ  . أخއެއަންހެނާ (ަމރުވިޔަސް  ވާރުަތ ުކރާނެއެވެ        =  އެކަނބުލޭނެގއަށް ދަިރައުކ

.  ނުވަންޏާ        =  أخއަދި ެއ .  ންނަީކ ދެމީުހންކަމުގައިވަންޏާ     =  އެދެމީހުންަންށ

.  ތިންބައިކުޅަ ދެބައެވެ      =  َميِّتެއ .  އާ ދޫުކރި ުމދަލުން      =  أخއަދި އެމީހުންނަީކ 

.  ންތަކެއްނަމަ    = .  ފިިރހެނުންނާއި އަްނހެނުންގެ   = .  ފަެހ ފިރިހެަނކަށް ުހއްޓެވެ   

     = .    ެދއަންހެނުންެގ ބައި    = الّله تعاىل  ( ަކލޭމެނަށް (ވާރުަތ މުދާބަހާނެގޮތް

. . =    ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީއެވެ  ކަލޭމެްނ މަގުނުފުެރދުމަށްޓަކައި        =  ައިދ

. ހުރިާހއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެން އީ ّهللا   ާވކަލާނެގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގައިވާގޮތަްށ  قرآنްނ ރަްއކާތެިރކަން ލިިބގަތްމީހުްނ (އެބަީހ  حضرةއަްށ އީމާންެވ އަިދ ެއކަލާނެގ  الّلهއަދި  )175(

) ަފހެ ނިކަްނހުެރ އެަކލާނެގ  عمل  فضلާއއި ުސވަުރގެއަށާިއ އަިދ އެަކލާނެގ  رمحةންާވ  حضرةކުރިމީހުން

. އަިދ އެަކލާނެގ  އަށްާވ ސީާދ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނެގ  حضرةވަންތަކަމަށް އެީމހުންނަށް ެއކަލާނެގ މަގުދަްއކަވާނެެއވެ

. (އެީއ  .)  إسالم دينއެމީހުންނަށް މަގުދައްަކވާހުއްެޓވެ  ގެ ތެދުމަަގށެވެ

. ކަޭލގެފާުނ  فَـتـَْوىާއއިމެދު އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނާިއ ސުވާުލކޮށް  كاللـة) !އެވެ الّله رسول(އޭ  )176( އަހާނެެއވެ

 . . އެީއ މީހަުކ މަުރވިއިުރ އެީމހާއަްށ ދަރިއަުކ އަިދ  فَـتـَْوىކަލޭމެނަްށ  الّلهއާއިމެުދ  كاللـةވިދާޅުވާށެވެ ދެއްވައެވެ

. އަދި އޭނާއަށް ބަފަޔަކުވެސް ނެ . (ދުނިޔޭގައިުހރީ މައްޔިާތގެ  ُأْختތް މީހާެއވެ .) ަފެހ  ُأْختއެްއވާ މީާހއެވެ އެކެވެ

. އަދި އެ  ُأْختއެހެންކަމަށްވަންާޏ އެމައްޔިތާެގ ތަރިަކ މުދަލުން ދެބަިއކުޅަ ެއއްބައި ެއ  މަރުާވިއުރ  ُأْختއަށް ދޭށެވެ

. އެއީ އެ  أخެގ މުދާ ެއ  ُأْختހުިރ  ނަަމ އެ  أخއޭނާގެ  . ُأْختވާރުތަުކރާނެެއވެ  އަށް ަދރިއަުކ ނުވަންޏާެއވެ

. (ެދ  ُأْختއާެގ ދެ  َمّيتދެންފަހެ  ްނ ދުނިޔޭގައިތިބިނަަމ ެއ ދެކުިދންނަށް މުދަލުެގ ތިންބައިކުޅަ ދެބަެއވެ

.) އަދި  ُأْخت ފިިރހެނަކަްށ  ން ތިބިއްާޔ ކޮންމެ ُأْختންނާއި ގިނަ  أخއާގެ ގިނަ  َمّيتންގެ މެދުގައި ބެހުމަށެވެ

. ަފހެ  . ދެބައެވެ  بيانކޮށް  تفصيلތަރިކަމުދާ ބަާހގޮތް ަކލޭމެނަށް  الّله سبحانه وتعاىلދެއަންހެނުންނަށްވާ ވަރެވެ

. އަިދ ހުިރހާކަމެްއ އަިދ ުހރިާހ އެްއޗެްއ   الّلهކޮށްދެއްވަނީ އެކަމުގަިއ ަކލޭމެން މަުގ ނުފުރެދުމަށްޓަަކެއވެ

) . .) الّلهދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  އީ ހުިރހާ ެއއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  المـائدة ُسورة

 )120(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          املـائدة ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

     = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުްނނޭވ!       =  ްތަްއ  َعْهدُ ކަލޭމެނ

 )!އަިދ ނަހީުކރައްވާފަިއވާ ކަންތައްތައް ަކލޭމެން ަބރާބަުރ ކުރާެށވެ –ކުަރއްާވ  الّله فرض( !ފުއްދާށެވެ  

 =  ްحاللކަލޭމެންނަށ .  ވެވިއްޖެއެވެ      =  ُގެރިބަކަރި  نـََعم) .    )َمجَلُ ސޫފީގެ ބަހީމަތު  

     = ) . ބަޔާންކޮށްދެއްވި އެްއޗެްއ  الّلهއެއްޗެއްކަމުގައި  َحرامކަލޭމެންގެމައްޗަށް ކިެޔވޭ އެްއޗެއްމެނުވީ

  މެނުވީ)    =  ްحالވެގެްނ ނުާވ  َحَاللޝިާކރަުކރުން ކަލޭމެންަނށ .      = 
   .حالބަނދެގެންވާ  إْحَرامކަލޭމެން     =  حكم الّلهހަަމކަށަވަރުްނ .  ކުރައްަވއެވެ     = 

.  އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން     = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!    = 

.) حرمة/  !(ހުއްދަ ނުުކރާށެވެ !ނުކުރާށެވެ حاللކަލޭމެން  ނޑާށެވެ  ނުކަ      =  َرةގެ  الّله .  َشِعيـْ (َمَعاِمل ތައް
. އަިދ އެަކލާނެގ  الّله فرضަތއް (އެީއ  َمَعاملُِ ގެ  الّله -الّله)  ކުރްެއިވ  حرامކުެރއްިވ އެްނމެހައި ކަންތަެކވެ

 (.   ކަންތައްތަކެވެ     =  ސަރެއްތެިރ މައް  حرمةއަިދ . . حرمةވިޔަސް ނޑާށެވެ   !ނުކަ    = 

. (އެއީ  َهْدىއަދި  .) َمجلއަށް ހަދިޔާކުރެވޭ ެގރިބަކަރި  َحرمގެ مكةއެއްވިޔަސް   އެވެ    =  އަދި ކަރުގަިއ

. َهْدىތަކެތި އަޅުވާފަިއވާ     ވިަޔސް      =  ިގަސްތުކޮށްގެްނާދ  بـَْيُت احلََْرامއަދ ( (އެބަީހ ގެފުޅު

.  މީހުންނާއި    =  َفْضلَ އެމީހުްނ . . حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ  =   ވަންތަކަން އެދިގެން  ން

      .  އަދި ރުއްސެވުމާއި    = ) ްإْحَرامއަިދ ކަލޭެމނ  ( ނޑައި . حاللކަ  ވެގެންފިއްޔާ   

 = ެފަހެ ކަލޭމެން ެކއޮޅުކަން ކުރާށެވ! (.   (އެބަހީ ެއއީ ހުއްަދކަމެކެވެ    =ްއުފުަލިއ  އަދި ކަލޭމެނ

 )!ކަމެްއކަމުގަިއ ނުހަދާށެވެ حقّ ( !ނުގަންނާށެވެ     = .  ބަޔަކުީމހުންނަށް އޮްތރުޅިވެރިކަން  

  = .   އެީމހުން ކަލޭމެްނ މަނާކޮށް ހިފެހެއްޓިކަުމގެ      =  ްނ  َمْسَجُد احلََْرام

  (ގެފުޅުން)     =  ްތެރިވުމަށް. َعَداوةކަލޭމެނ       = ެއަދި ކަލޭމެން އެކަކު އަނެކަކާ ެއހީވާށެވ! 

 !ވާގިވެިރވާށެވެ        =   تقوىެހޔޮކަންތަކާިއ .   ވެރިވެވޭ ކަންކަމުގެަމއްޗަށް      = 
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    !ވާގިެވރިެވ އެހީުނވާށެވެއަދި ަކލޭމެން   اإلْثِم    =  ިތެިރެވޭވ  َعَداوةފާފަެވރިވެވޭކަންކަާމއ

.  ކަންކަމުގައި     =   ްވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهއަދި ކަލޭމެނ!    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  އީ
      = عقوبة .   ގަދަފަދަވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުރައްވާފައިާވ  َتْكِلْيفކުރައްވާ  فرض  الّله( !ތައް ފުއްދާށެވެ َعْهدُ ަކލޭމެން  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )1(

އަިދ އެހެނިހެްނ މީހުންާނއިެއުކ  !ކުރާެށވެ ކަލޭމެްނ ބަރާަބރު ކަންތަކާއި ަނހީކުަރއްާވ މަނާކުަރއްވާފައިާވ ކަންަތްއ 
 ނަހީވެސް . ގޮތަެށވެ فرض ކަންތައް فرض  !ހިންގާ ަބރާބަުރ ކުރާށެވެ ވެސްއެއްބަސްވެވިފަިއވާ ެއއްބަސްވުންތައް 

ސޫީފެގ  نـََعمނުވީ އެއްޗެއްެގގޮތުން ަކލޭމެންނަށް އެންގެވިފަިއވާ ތަކެތި މެ حرامސޫފީގެތެރެއިން  نـََعم ).ނަހީގޮތަށެވެ
. ( حالل) ކަލޭމެންނަްށ مجلބާވަތްތައް (ެގރިބަކަިރ  )  ُعْمرةއަށް ނުވަތަ  َحجّ ކުރެިވއްޖެެއވެ ބަނދެގެންާވ  إحرامއަށް

. (އެބަީހ  حال މިއިން އެއްެޗްއ  حالބަނދެގެންވާ  إحرامކަލޭމެން އެތަކެތީެގ ޝިާކރަ ނުުކާރ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ
.) ހަމަކަށަަވރުން   حكمއެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުްނ  الّله تعاىلޝިކާރަކުރުްނ ުހއްދަވެގެްނ ނުވެެއވެ

 .  ކުރައްަވއެވެ
  . ـائدةދަންނައެވެ

َ
. މިާވހަކަ މިޫސރަތުގެ  امل . ކާތަކެތީން ަތއްޔާުރވެަފއިވާ ދޮލަނގެވެ  112މިއީ ކާނާދޮލަނގެވެ

.  بيانވަނަ އާޔަތާދެމެދު  115ވަނަ އާޔަތުން   ވެގެންެވއެވެ
.  ُعُهْودކީ އަ ُعُقود  .  َعْهدއާިއ  عقدއެވެ .  الّله أمرއެއް މާނައެެކވެ  ފުޅުތަކާއި ނަހީތަކެވެ
ِْيَمـةُ   .  نـََعم= އަކީ  َ .  مجعގެ  نـََعمއަކީ  األنعامސޫފީގެ ދަރިެއވެ . ީވާމ  مجلސޫތްޕަކީ ގެރިބަކަރި  نـََعمއެވެ އެވެ
ِْيَمـة األنعام .  مجلއަީކ ގެރިަބކަިރ  َ ނޑުގަިއ އޮްތ ދަިރވެްސ ހިމެނޭނެއެވެ . ބަ والّله މިތަކެތީެގ ަދރިާޔ ުހރިާހ އެްއޗެކެވެ

 . أعلم
َرةގެ  الّلهކަލޭމެން  !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ )2( (އެބަީހ އެކަލާނެގ  !ނުކުރާށެވެ حاللތައް  َشِعيـْ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނޑައި ހުއްަދކަމެއްކަމުގަިއ ނުހަާދށެވެ حرمةތަްއ އެކަންކަމުެގ  َمَعاملِ ކަ ) ެއކަމެއް ެއ !ކަ
ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަާމިއ  َالزمކުރައްވާ ކުރުން  فرضކަލޭމެންގެމައްޗަށް  الّلهެއއީ  !އެންގެވިފަދައަކުން ުކރާށެވެ

. އޭގެތެޭރގައި އެންމެ އިސްކަމަކަށް  ާއއި ދެންވެްސ  مّكةެގ އަޅުކަމާއި  حجّ ނަހީކުރަްއވާ މަނާުކރެއްިވ ކަންކަމެވެ
. އަިދ  ُمَفسِّرއެބާވަތުެގ އެންމެހަިއ ކަންަތއްތަްއ ހިމެނޭކަމުގަިއ ގިނަ ތެރިެވގެންާވ  حرمةން ވިދާޅުވެއެވެ

ނޑާ  حرمةެގ މައްސަރުތައްވެްސ އޭ ަތްއ  َهْدىފުޅަށް ހަދިޔާގެގޮތުގަިއ ގެންދެވޭ  َحَرمގެ  مّكةއަދި  !ނުކުރާށެވެ حاللކަ
ނޑައި  حرمة) ވެސް ޭއގެ َمجَل(ގެރިބަކަރި  އެއްޗެތި ކަމުގައި ބަލައި ުނގަވާއިދުން އެތަެކއްޗަށް ގޯާނ  حاللކަ
.  َقِلْيَدةކަމުގައިާވ  َهْدىُ ފަތި އަޅުވާފައިާވ އޭގެެތރޭގަިއ ފާހަގަުކރުމުެގ ގޮތުން ކަރުަގއި ގިލަ  !ނުކުރާށެވެ ވެސްވެެއވެ

ވަންތަކަމާއި ރުިހވޮޑިގަތުްނ  َفْضلَ ން  حضرةގެ  َربُّ އަދި ތިމާމެންެގ  !އެފަދަ ތަކެއްޗަްށވެސް ގޯނާ ނުުކރާށެވެ
 حكمިމ  !ދަންނައެވެ( !އެދިގެން ގެފުޅަށް ޒިާޔރަތްކުރުމަްށ އަންނަމީހުން ކަލޭމެން ިހފަހައްޓާ މަނާކޮށް ުނހަދާށެވެ

.  ُمْسِلمކުރެވޭީނ ހަމަެއކަނި  تـَْنِفْيذُ ތައް  އެްއ މިާހުރ  حكمންނާއި ބެޭހ އެބާވަތުެގ އެންމެަހއި  ُمْشركންނާއިމެދުގައެވެ
.  َمْنُسوخވަނީ  .) އަިދ ކަލޭމެން ( حرمގެ  مّكةއަކު  مشركކުރެވިފަެއވެ ްނ  َحجُّ ގެތެރެއަށް ވަނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ
)  إْحَرامއިން  ُعْمَرةނުވަތަ  ނޑައި އެަބހީ ެއއީ ހުއްަދ  !ވެގަތުމަށްފަހު ދެން ކަލޭމެން އެއްގަމު ިޝކާރަުކރާށެވެ حاللކަ

. އަިދ ަކލޭމެން  އަްށ ދިޔަނުދީ ހިފަހަްއޓާ މަނާކުރިކަުމގެ ސަބަބުން ބަަޔކުމީހުންެގ މައްޗަްށ  َمْسِجُد احلََْرامކަމެކެވެ
 حقّ ތެރިވެގަތުމުގެ ސަބަބެއްކަމުަގއި އަދި އެކަން ުހއްދަވުން  َعَداوةޅުވެިރކަން އެީއ އައިސްފައިވާ ރުޅިވެރިކަާމއި ދެކޮ
ން ގެފުޅަށް ދިއުން  مسلمގެ ދުވަހު  ُصْلُح احلَُْديِْبيّـة(މިއާޔަތުން މި ިއޝާރަތްަވނީ  !ވާކަމެއްގައި ަކލޭމެން ނުހަދާށެވެ

ތެރި ނުވުމަށްާވ  عداوةމާ އޭގެބަދަލުަގއި އެމީހުންގެމަްއޗަށް ންނަށް ބާރުލިބުނީ مسلمންނަށް އޭގެފަހުން  مشركމަނާކުރި 
. އެީއ  .) އަިދ ހެޔޮކަންކަާމއި  حكمةގެ ުފރިހަމަ  الّلهއިޝާރާތެކެވެ ވެިރެވޭވ  تقوىފުޅުގެތެެރއިން ިހންގަވާ ކަންކަެމވެ

އަދި ފާފަެވރިވެޭވ ކަންކަމާއި ދެކޮޅުެވރިެވޭވ  !ކަންކަމުގައި ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކާިއ އެހީެވ ވާިގެވރިވާށެވެ



މާނަ  ގެ المائدةسورة   ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 3 2   

 !އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلهއަދި ަކލޭމެން  !ކަންކަމުގައި ަކލޭމެން އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކާިއ ވާިގވެިރވެ އެހީނުވާށެވެ
. عقوبةއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  1ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله  ގަދަފަަދވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

    =  حرامކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ .   ކުރެވިއްޖެެއވެ    =  ްحاللމުޅަތަކެތި (ެއއީ މަސްެކއުނ 

) صحّ ގައި ކަިތލުން  شريعةތަކެތީގެތެރެއިންވެްސ   ނޫން ގޮތްގޮުތން މަރުވާ ކޮންމެއެއްޗެއް  =  .އަދި ލެޔާިއ 

  = .  އަދި އޫރުމަހާއި      =.  އަދި ކަިތލެވުނު ކޮންމެެއއްޗެއް     = ނޫްނ  الّله

. (އެ އެްއޗެއް  ) الّلهފަރާތަކަށް  ނޫންފަރާތަކަށް ކަިތލެވުނު     =  އަދި ނޭަވއިހިފެެހއްޓިެގްނ

(. . (ތަނަކު ަކރުތާށިވެގެްނ ނުވަތަ ކަރުަގއި ެއްއޗެއް ބަނދެވިގެންނަމަވެސް  މަރުވާއެއްާޗއި   =  އަިދ

.އެއްޗަކުްނ ޖަހައިގެްނ  ) މަުރވާެއއްޗާއި  (ޖެހެިވގެން ަމރުވާއެތި     =  އަދިމަތިން ވެއްޓިގެްނ

.   މަރުވާއެއްާޗއި    ިައދ = . ) ދަޅުންޖަހައިގެން މަުރވާއެްއޗާއި  (އެހެން ޖަނަވާރެްއގެ       
) ެއހެންޖަނަވާރަުކ އެއްބަިއ ކައިފާާވ  = އަދި މިނިކާ ޖަނަާވރަކު (ޝިާކރަުކރާން ދަސްކޮށްދީފައިާވ ޖަނަވާރު ފިޔަަވއި

.   އެއްޗާއި   =  އެބަހީ އިސްވެދިަޔ  صحّ ކަލޭމެން އެއްޗެްއ) . ގޮުތގައި ކަިތލި ެއއްޗެއް މެުނވީ
ފަސްބާވަތުގެ ެތރެއިން އެއެއްެޗއް ުފރާނަހުއްާޓ ލިބުމަށްަފހު ެއ އެްއޗެއް ކަލޭމެން ކަތިލައިފިްއޔާ ެއއްޗެްއ 

 (.  ހުއްދައެވެ   = ) ްحرامއަދިކަިތލެވުނު ެއއްޗެއ (.  ވެގެންވެެއވެ     =  ُُنُصب  . ގެމައްޗަށް

.) ُنُصبُ (  އަކީ އަުޅ◌ުކަން ވެވުމުެގ ގޮތުްނ  އެތައްމިތާ ެބހެްއޓިފައިވާ ހިލަިހލައެވެ      =  އަިދ

( . (ފާލުެބލުމާއި  ކަލޭމެން ނަސީބުެގ ވަރުބެލުާމއި      =  ُُއެީއ އޭަގއި ިތލަނުލަިއ ހުންަނ  زُمل) . ން

(. ނޑިއެވެ . ( َفاِسقُ އެީއ ހައްތާވެްސ  =     ދުނިދަ . ުއރެދުމެވެ ެގ ކިޔަމަުންނ  الّلهއެއްޗެއްސެވެ

(.  ނުކުތުމެވެ    = .  މިއަދު      =.   ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނާުއއްމީދު ވެއްޖެެއވެ

   =  ްކަލޭމެން ދީން ދޫކޮށް  دينކަލޭމެނ) .   ވެދާނެކަމާމެދު) كافرއާއިމެދު  =  ފަހެ ަކލޭެމްނ

!  އެމީހުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ  = !  އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެއަްށ ބިުރވެތިވާށެވެ   = .  މިއަދު
    =  ްތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށ.   .دينކަލޭމެންގެ =   ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

      = .  އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ފުިރހަމަކޮށް ަބރާބަރުކޮށްދެްއވައިފީމެވެ   
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  . نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ  =     =  ިތިމަންރަސްަކލާނެގ އަދި ކަލޭމެނަށްޓަަކއ

.  ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ      = دين  .  . إسالم دينއެްއގެގޮތުން     =  َجمُْبورފަެހ  / . ވެއްޖެމީހާ

.   ގޮތްހުސްވެ ެއހެންގޮތެއް ނެިތއްޖެމީހާ    = .   ބަނޑުހައިހޫނު ކަމެއްގައި      = 
. . / އުރެދުުމގެ ގަސްދެއްނެތި  ފާފައަކަށް ލެނބުމެއްނެތި      =  ެالّله تعاىلފަހ .    އީ    = 

. رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ   ެލއްވުން ބޮޑުަކލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!) މުޅަތަކެއްޗާިއ ެލޔާއި އޫރުމަާހއި އަދިަމސްކެއުން ޙަާލލު ޖަަނވާރުގެެތރެއިންވެްސ ެއ  مؤمن(އޭ   )3( ންނޭވެ

) އަިދ ނޭަވއި ހިފެހެއްޓިގެްނ މަުރިވ  الّلهއެއްޗެްއ  ނޫން ަފރާތަކަށް ކަތިލެވުުނ ކޮންެމ އެއްަޗކާިއ (އެބަހީ އޭގެމަހާއި
ވަަތ ކަރުގަިއ ެއއްޗެްއ ބަނދެިވ ދަންޖެހުންފަދަ ގޮތަކުްނ ކޮންމެ އެއްަޗކާިއ (އެީއ ތާުކ ބޯތާށިވެގެންނަމަވެްސ ނު

 ( އަދި އެްއޗަކުން ޖަަހއި މަރަިއލި ކޮންމެެއއްަޗކާއި އަދި މަތީތާކުން ވެއްޓިމަުރވާ ކޮންމެ ެއއްޗަކާިއ  –ނަމަވެސް
ށްދީފައިާވ އަދި އެހެްނ ޖަނަވާރެްއގެ ދަޅުން ޖަހަިއގެން މަުރވި ކޮންެމ އެއްޗަާކއި  އަދި (ޝިާކރަކުރަްނ ދަސްކޮ

) އެހެްނ މިނިކާ ޖަނަާވރެްއ ެއއްބަިއ ކަިއފައިވާ ކޮންމެ ެއއްޗަކާިއ މިުހރިާހ ތަކެިތ ެއ ެއއްޗެްއ  ޖަނަވާރެްއ ފިޔަވައި
 حرامހަމަތަކުގެ މަތީން ކަލޭމެން ކަިތލި ެއއްޗެއްމެނުވީ ަކލޭމެންގެ މައްޗަށް އެަތކެތި ކެއުން  شرعىފުރާނަހުއްޓާ ލިބި 
. އެބަ . އަދި  حرامއެތަކެތި  الّلهހީ ކުރެވިއްޖެެއވެ މައްޗަށް ކަތިލެވުނު ކޮންެމ   ތަކުގެ ُنُصبُ ކުރައްވައިފިއެވެ

. ( حرامއެއްޗެއްެވސް  ެގ އެތަންމިތާނގަިއ ބަހައްޓާފަިއާވ  مّكةޒަމާނުގައި  جاهلّيةއަީކ  ُنُصبވެވިގެްނވެއެވެ
. އެއީ ވަކިީމހެއްގެ ުނވަތަ އެްއޗެއްގެ  ނޑެވެ ނޑުގަ . އޭގެމަތީަގިއ  صورةހިލަގަ ނޑެވެ ނޑުގަ ނުކުރެވި ހުންނަ ހިަލގަ

 ! .އަދި ދަންނައެވެ ެގ  مّكةޒަމާނުގައި  جاهلّيةއަކީ  ُنُصبއެހެނިހެން ޖަނަާވރު ކަިތލެިވ ލެިއ އޮޮހރުޭވ ތަކެއްެޗވެ
. މިހާުރވެސް އެމާނަިއގާބެހެއްޓިފަިއވާތަކެއްަޗކީ ހަމަ ނޑެވެ ނޑުގަ  ُنُصب އެތަންމިތާނގައި ބަަހއްޓާފައިާވ ިހލަގަ

.)   އެކަން ެއެވ. ން ކުރަނީ އެއަށް މާތްކޮށް ހިތާ އަޅުކަން ކުރުމުެގ  مشركއަދި ކޮންމެތާކު ހުރިނަމަވެސްމެއެވެ
. އަދި ކަލޭމެންގެ ނަސީުބހުރިގޮެތއް ބެލުމަްށ ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ހެޔޮނުބައި ެބލުމަްށ  ގޮތުންނެވެ

) ދުނިތަ . މިބަޔާންވެިދަޔ  حرامކުން ފާލުެބލުމާއި މިކަންވެސް ބުދުކައިރިއަށްގޮްސ (އަދި ނުޮގސްނަމަވެސް ވެގެންވެެއވެ
. އެަބހީ އެއިްނ ކަމެއްކޮށް އެއިން އެއްެޗއް އެންެގިވފަދައިން ނޫީނ  އެންމެހައި ކަންތަކަީކ ފާސިދު ކަންކަމެވެ

 . . އަިދ މި الّلهބޭނުންކޮށްހެދުމީ ފާސިދުކަމެކެވެ . އުރެދުމެެކވެ ـُة الَوَداعُ އަދު (އެބަހީ ެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުތުމެެކވެ ގަިއ  َحجَّ
) ކަލޭމެންގެ ދީނާއިމެދު ކާފަރުން މުޅިން ނާ  َعَرَفة . (އެބަހީ ކަލޭމެން އިްސލާމްދީްނ  أّميدދުވަހު ެވ މާޔޫސްވެއްޖެެއވެ

. ބުނެވެނީ އެދުަވހު  أّميدއަށް ވަނުމާމެދު އެމީހުން ނާ  َغريدينދޫކޮށް އަލުން  އްެވްސ ގެ ބިމުގައި އެ  عرفةވެްއޖެއެވެ
! އަިދ  مشركކާފަރަކު އަދި  .) ަފެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުންދެެކ ބިރުުނގަންނާށެވެ އަުކ ނުވާކަމުަގއެވެ

 دينއަދި މިއަުދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގެ  1ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެކަނި ިބރުވެތިވާެށވެ
. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭ ފުރިހަމަޮކްށ  نعمةެމންގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ
. (އެީއ ކަލޭމެންެގ ރަށުްނ  ން ނެތިދިއުމާއި އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  مشركބަރާބަރުކޮށްދެްއވައިފީމެވެ

.) އަިދ  أّميدއާއިމެުދ އެމީހުްނ ާނ  دينއަރައިގަތުންނެތުމާިއ ަކލޭމެންެގ  ކަމުގަިއ  يندއެީއ ަކލޭމެންެގ  إسالم دينވުމެވެ
) ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  دينއެއީ ކަލޭމެންެގ  إسالم دينއަށް ާބވައިެލއްިވ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلم(އެބަހީ  ކަމުަގއި
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. ެއއިން މުރާދުުކރެވެނީ  .دينންގެ  إسالمއަށް ިކޔަަމންތެރިވުން އެީއ  الّلهރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ ދެންފަެހ  ކަމުަގއެވެ
ނޑުހައިޫހނުކަން ަގދަވެ ކާެނ ބޯނެ އެްއޗެއްނެތި ގޮްތހުސްެވ  حرامއިސްވެދިޔަ  ތަކެތީގެ ތެރެއިްނވެސް މީަހކު ބަ

ވެއްޖެމީހާ ޢަދާވާތްެތރިކަމެއްނެތި ފާފަވެިރވުމުގެ ފަރާތަށް ލެނބުމެއްނެިތ  َجمُْبورއެއިން އެއްަޗކުން ބޭނުންކުރުން 
) ެއއިން އެތިކޮޅެްއ (ފު قصد(އެބަހީ ހަމަެކއުމުގެ  ) ބޭނުންކުރުމަކުްނ (އޭނާގެަމއްޗަަކްށ އެއްނެތި ދިލާަވރަށް

.) ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން  . رمحةީއ ގިނަގިނައިްނ ާފފަފުއްސަވާ  الّله تعاىلކުށެއްނެތެވެ  ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

  = .   އެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ސުާވލުކުރެެއވެ      =  ްއެމީހުންނަށ (  حالل(މަހުގެތެެރއިން

 ވަނީ ކޮްނއެއްޗެއްތޯ؟   ެ1ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ         =  ްެވގެންަވީނ  حاللަކލޭމެންނަށ

. حاللރަނގަޅު   ތަކެއްޗެވެ      = ީަކލޭމެްނ އަދި ކަޭލމެން އުގަންނައިދިން ތަކެްއޗާއި (އެަބހ

(   އުގަންނައިދިން ޖަނަވާެރއް ގެންނަ ޝިާކރަޔާއި   = ) . ކުާރ  َزَخمْ ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރުގެެތރެއިން

(  ޖަނަވާރުގެ ެތރެއިން  =  ކުއްާތޔާ ެއހެނިެހން ޝިކާރަުކރާ ަތކެތީގެތެެރއިން ޝިާކރަކުރަްނ

.  ދަސްކޮށްދީފައިވާ   =  .  ކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށް ަދސްކޮށްދޭ / އުގަންނައިދޭ        = الّله 

. 1  ފަހެ ަކލޭމެން ކާެށވެ =  ކަލޭމެންނަށް އުގަންަނވައިދެއްިވ ތަކެތީގެެތރެއިން      =

.  އެސޮރުމެން ަކލޭމެންނަށް އަތުަލއިގަްތ އެއްެޗއް        =  ެގ  الّلهއަދި އެއަްށ

 )1ކިޔައި އެ ކަިތލާށެވެ بسم(އެބަހީ ަކލޭމެން  !ނަންފުޅުގަންނާށެވެ     =  ްއަްށ  الّلهއަިދ ކަލޭމެނ

  !ބިރުވެތިވާށެވެ      ްީއ. تعاىل الّلهހަމަކަށަަވރުނ     =  ހިސާުބ ބެްއލެވުްނ

.  އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ   =  .  ިމއަދު          =  ުތަކެިތ  حاللރަނގަޅ

. حاللކަލޭމެނަށް    ކުރެވިއްެޖއެވެ         =  ީންާނިއ  يهودىއަދި ފޮތްދެވުނުމީހުންގެ (އެބަހ

. نصارى ) ކާނާވެސް  އިންގެ    =   ްަކލޭމެނަށ ( . حالل(އެަބީހ އެމީހުްނ ކަތިލާތަކެތިވެސް  އެވެ    

= .  އަދި ކަލޭމެންގެ ކާނާ / ކަލޭމެން ކަިތލާތަކެތި     =  ްحاللއެމީހުންނަށ .  އެވެ      

     =  ިمؤمنއަދ  ( . حاللއަންހެނުންކުެރ މިނިވަނުން ަކލޭެމނަށް (ކާވެނިކުރަން  އެވެ      = 

.) ކާވެިނ  حاللއަދި މިނިވަން އަންހެނުން ( . حاللެއވެ     ެއވެ     = ެވުުނ އްފޮތްދ

) . .) نصارىންނާިއ  يهودىމީހުންގެތެރެއިން .  =   އިންކުރެ  ކަލޭމެންގެުކރިން      =  
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.  ކަލޭމެން ެއކަނބަލުންނަށް ދީފިްއޔާ     =.  އެަކނބަލުންގެ އުޫޖރަ / ެއކަނބަލުންެގ ކާވެިނރަން
 =  حالތެިރވެގެންާވ  عّفة/ (އެބަީހ ަކލޭމެން ފިިރހެނުންވެްސ  حال ެތރިެވގެންާވ  عّفة(   

   =   إعالنޒިނޭކުރުމަްށ .   ނުުކރާ / ޒިޭނ ުނކުރާ      =  އަދި ރައްެޓިހ

. ) ނުގެންގުޅޭ   އަންހެންކުދިން (ގާރލްފްރެންޑް     =  އަިދ އީމާންކަމުެގ ބަަދލުގަިއ

   .)އަށް ކާަފރުވާމީހާ الّله( ކާފަރުވެއްޖެމީާހ /     =  باطل عملފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާެގ ހެޮޔ 

.  ވެއްޖެއެވެ       =  ާآخرةއަދި އޭނ .   ގައިވާނީ    = ގެއްިލ

 .  ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ންގެމީހުްނ އެމީުހން ކައިއުޭޅ މަހުގެެތރެއިްނ އެބަީހ އެއްަގުމ  يعىن  مؤمن) އެީމހުން !އެވެ رسول الّله(ޭއ   )4(

. ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ حاللމަހުގެތެރެއިްނ އެމީހުންނަްށ   !ވެގެްނވަނީ ކޮންއެއްެޗއްޯތ އެމީހުްނ ސުާވލުކުެރއެވެ
. ތަ حاللވެގެންވަނީ ރަނގަޅު  حاللކަލޭމެންނަށް  . އަިދ ޝިކާަރކުރުަމްށ  شريعةކެއްެޗވެ ހުއްދަކުރާ ތަކެއްޗެވެ

ކަލޭމެން އެތަކެްއޗަށް ދަސްކޮށްދީފައިާވ ޝިކާަރކުރާ ޖަނަާވުރ ކަލޭމެންނަށް ޝިކާަރކޮށްދީގެން ގެަނއި މަސްކެއުްނ 
. އެއީ  حالل ްށ ަކލޭމެން ުއގަންނަިއީދ ަކލޭމެންނަށް ުއގަންނައިދެއްިވ ތަކެތީގެެތރެއިން އެތަކެއްޗަ الّلهކޮންމެއެއްޗެކެވެ

. ފަެހ ެއސޮރުމެްނ ކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ  ތަމްރީނުކޮށްދީފައިާވ ކުއްތާާޔ ދެންވެްސ އެބާވަތުެގ ޖަނަާވާރ އަދި ދޫންެޏވެ
. އަދި އެއަށް  . (އެބަީހ  الّلهޝިކާރަކޮށްދީފައިވާ ިޝކާރަެއއްވިއްޔާ ކަލޭމެން އެއިން ކާެށވެ ގެ ނަންފުޅު ކިޔާށެވެ

ގަިއ  شريعةކިަޔއި  بسمްނ  قواعدިތ ޝިާކރަގެންނަިއރު ފުރާަނހުރިކަުމގަިއވަންޏާ ޝިކާރަކުާރ އެ
ނޑައެޅިފައިވާފަދައަކުން ކަތިލާށެވެ ތަކާއިެމުދ  حكم(އެކަލާނގެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله) އަދި ަކލޭމެން !ކަ

ީއ  الّلهހަމަކަށަަވރުްނ  !ބިރުވެިތވާށެވެއަކަްށ ފަރުާވކުޑަކުރެވިާދނެކަމަށް  حكمއެއިްނ  !ފަރުވާތެރިވާެށވެ
(.  ހިސާބުބެއްލެވުްނ އަވަްސވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

. އަދި ފޮތްދެ حاللތަކެތި  حاللމިއަދު ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅު  )5(  يهودىވުނުމީހުންގެ އެަބހީ އްކުރެވިއްޖެެއވެ
) މަސްވެްސ ަކލޭމެންނަްށ  حالل އިްނގެ ކާނާވެްސ އެބަީހ އެީމހުން ކަިތާލ (ަމސްކެއުން نصارىންނާއި  ޖަނަާވރުގެ

. އަދި  حالل . އަިދ ކަލޭމެންެގ ކާާނ އެބަީހ ަކލޭމެން ކަިތާލ ތަކެތީގެ މަްސ އެމީހުންނަްށ ހުއްަދއެވެ  مؤمنއެވެ
.)  حاللތެރި އަންހެނުން ަކލޭމެންނަށް  عّفةއަންހެނުންކުރެ މިނިވަން  .(ކަލޭމެން އިންނަން ހުއްަދއެވެ ވެގެންވެއެވެ

އިންގެ ތެރިެއންވެސް މިނިވަްނ  نصارىންނާއި  يهودىވުނު މީހުންގެެތރެއިން އެަބީހ އްއަދި ކަލޭމެންގެ ުކރިން ފޮތްދެ
. އެއީ ެއކަނބަލުންނަށް އެކަނބަލުްނެގ  حاللތެރި އަންހެނުން ކަލޭމެނަށް  عّفة . އެބަހީ ކާވެނިކުުރން ހުއްދައެވެ އެވެ
. ކާވެނި ރަން އަދާކޮ أُجور . އަިދ ކަޭލމެން ފިރިހެނުންވެސް ދީފިއްޔާއެވެ ގައެެވ.  حالތެރިެވގެންވާ  عّفةށްިފއްޔާއެވެ

. ައިދ  އަދި ޒިނޭ ނުކުރާ އަދި ޒިނޭކޮށް ވިޔާނުދާ ކަންތަްއކުރާ ައންހެންކުދިންވެސް ނުގެންގުޅޭ މީހުންކަމުަގއެވެ
. އަިދ ވެއްޖެ باطل عملފަެހ އޭނާެގ ހެޔޮ  !އީމާންކަން ފިޔަވަިއ ކާފަރުާވ މީހާ ދަންނަެއވެ ދުވަހުން ޭއާނ  آخرةއެވެ

 . . ެގއްލި ހަލާުކވާ މީހުންގެތެރެއިންނެވެ  ވާނީ ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ މީހަކުކަމުަގއެވެ

. އިސްވެދިޔަ އާޔަތުަގއްޔާއި އަދި ުކރީގެ ދެާއޔަުތގައިވެސް  * ންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުްނ  مفّسرދަންނައެވެ
. އަދި ެއ  . تفصيلތަކުގެ  كمحހުރިކަމުެގ ވާަހކަ ދަންނަވަމެވެ . ިމލިއުމަކީ އެއަށްުވރެ ުކރު ލިއުމެކެވެ  ަތއްވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ެ1ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ      =  ކަލޭމެްނ) .  قصدތެދުވަންޏާ

(  ކުރަންޏާ     = (ްނަމާދުކުރަނ) .  ނަމާދަށް     = ) ްوضوءފަހެ ކަލޭމެނ  ( ނެތްނަމަ

! . =  ކަލޭމެންގެ މޫނުތައް ދޮންނާށެވެ  އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްަތކާއި       = 

.  އުޅަނބޮށްޓާއިއެކު  = !  އަިދ ަކލޭމެން ފުހޭެށވެ  = .  ަކލޭމެންެގ ބޯތަކުގައި     

 އަދި ަކލޭމެންގެ ފައިަތއް (ދޮންނާށެވެ!) =       = .  ދެތަނބިކަށްޓާއެކު     =  އަިދ

. ُجُنبُ ކަލޭމެން   ވެިރވެގެންވަންޏާ    =  ްطاهرފަެހ ކަލޭެމނ !  ވެގަންނާށެވެ     =  އަިދ

.   ކަލޭމެން ބަލިމީހުންކަުމގައި ވެއްޖެއްޔާ      = .   ނުވަތަ ދަތުރެްއގައި  = .   ނުވަަތ އަތުވެއްޖެ
  = .   ކަލޭމެންކުރެ މީހަކު    = (އެބަހީ ބޮޑުކަމު ނުވަތަ ކުޑަކަމުޮގސްފަިއ) ްފާޚާނާކުރާތަނުނ 

        =  ) ާِمجَاعُ ނުވަތަ ކަލޭމެން އަންހެނުންގައި ީބހިއްޖެއްޔ ( ދެން  =    ވެއްޖެއްޔާ

 ކުރެވޭގޮތް ނުވި) ِإْسِتْعَمالކަލޭމެނަށް ނުފެނުނު / ނުލިބުނު (އެބަހީ    .ްފެނ       =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

!  تـََيمَّمُ   ކުރާށެވެ     =  / ުطاهرރަނގަޅ.   ވެލިން   = !ފަހެ ކަލޭމެން ފުހޭެށެވ  

    = . . =  ކަލޭމެންގެ މޫނުތަކުގައި .  =   އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުގަްއޔާއި އެެވލިން

       =الّله .  ވޮޑިނުގަންަނވައެވެ      = .   އެަކލާނެގ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ލެްއވުމަކަށް

   =  .  އެއްވެްސ ދަތިކަމެްއ އުނަދގުލެއް       އަދި އެހެނެއްކަމަުކ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަަވީނ

   =   ްطاهرަކލޭމެނ .  ކުރެްއވުމަށެވެ           =  އަިދ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އެަކލާނެގ

.  نعمة  އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްެދއްވުމަށެވެ       =  ްأّميدވެރިވުމުގެ  شكرކަލޭމެނ .  ގައި
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     =  1ކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ) 1ންނޭވެ مؤمنއަިދ (ޭއ       =  ަކލޭމެންގެ މަްއޗަްށާވ

  . نعمةގެ  الّله    = عهدއަދި އެކަލާނެގ  . ކަށަވަުރ  عهدއެ  =    ކަށަަވރާއި

.  އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ިހއްޕަވާފައިވާ    = .ްދެންނެވިހިނދުނ .  ކަލޭމެން ބުނިހިނދުން   

   = . . އަދި އަޅަމެން ކިޔަމަންވެއްަޖއީމެވެ  އަޅަމެން އަހައިފީމެވެ       تقوىއަށް  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ 

 !. ! ބިުރވެތިވާށެވެ ވެރިވާށެވެ      =  ްއީ الّلهހަމަކަށަވަރުނ .   ދެނެވޮޑިގެންވާަކލާނގެެ◌އެވެ

   = .  ހިތްތަކުގެ އެތެޭރގައި ިނވައިެވގެންވާތަކެތި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
! ަކލޭމެން ނަމާދަށް ތެދުވަންޏާ (އެބަހީ ނަމާދުުކރަން  )6( ކޮްށ  قصدއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

! އަިދ އުޅަބޮށިކައްޓާެއކު ަކލޭމެްނެގ  ) ފަެހ ކަލޭމެންެގ މޫނުތަްއ ދޮންނާށެވެ ނަމާދުކުރަން ފެށުމުގެުކރިން

! އަދި ދެތަނބިކައްާޓއެކު ދެފައި ދޮންނާށެވެ  ! އަދި ކަލޭމެންގެ ބޯތަުކގައި ފެން ފުހޭށެވެ  1އަތްތައްވެސް ދޮންނާށެވެ

) ވެރިންކަމުަގއި ަކލޭމެންވެއްޖެ ُحُنبُ އަދި  ! އަިދ ކަލޭމެްނ  طاهرްއޔާ ފަެހ ަކލޭމެން (ރަނގަޅަށް ހިނައި ވެގަންނާށެވެ

ބަލިމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ ނުވަަތ ދަތުރެއްގެމަީތގައިވަްނޏާ ުނވަތަ ކަލޭމެންުކރެ މީހަުކ ފާޚާނާކޮށްފިއްޔާ ނުވަަތ 

) (ދެން މިކަން ِمجَاعُ ކަލޭމެން އަންހެނުންގައި ީބހިއްޖެއްޔާ (އެބަހީ  ) ފެން ނުލިބިއްޖެއްޔާ ނުވަަތ ވެއްޖެއްޔާ ކަމަށްފަހު

! ފަެހ ކަލޭމެންެގ މޫނުތަކާިއ  تـََيمَّمُ ރަނގަުޅ ވެލިްނ  طاهرކުރެޭވގޮތް ުނވެއްޖެއްާޔ ދެްނ  إستعمالފެނުން  ކުރާެށވެ

 !  ކަލޭމެނަށް އެްއވެސް އުނދަުގލެއް ދަްއޗެއް ޖެއްެސވުމަށް އެދިޮވޑި  الّله تعاىلއަތްތަކުގައި އެވެލިން ުފހޭށެވެ

. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވަނީ ަކލޭމެން   نعمةުކރައްަވިއ އަދި އެކަލާނގެ  طاهرނުގަންނަވައެވެ

 ( . އެީއ ކަލޭމެްނ (ެއކަލާނގެއަށް . މިއާޔަތުަގއި  شكرކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ފުިރހަމަކުރެްއވުމަށެވެ  بيانުކރުމަށްޓަކައެވެ

. އޭގެ  إمجاىلއްމަމު ުކރުމުގެ ކުރުމާއި ތަޔަ  وضوءވެގެންމިވަނީ  . بيانގައި  تفصيل سنّـةގޮތެވެ  ވެެއވެ

!) ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ  مؤمن(އޭ  )7( ! (އެީއ  نعمةލެްއވި  الّلهންޭނވެ  هدايةެގ  إسالم دينކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ

.....) އަދި އެަކލާނެގ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެހިއްޕެިވ  نعمةގެ  ެއީއ  1ކަށަަވރުވެްސ ހަނދާންކުރާެށވެ عهدެއވެ

. (އެއީ  . މިހެންބުނި ހިނދުންނެވެ . އަދި އަހުރެމެްނ ކިޔަމަންތެިރވެއްޖަީއމެވެ رسول الّله صّلى އަހުރެމެން އަހައިފީމެވެ
.  بيعةބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނަށް  أصحابގެ  الّله عليه وسّلم ރަްއާވ އާ ކު رسولއާއި އެަކލާނގެ  الّلهހިއްޕެިވ ހިނދުގައެވެ

 عهدފުޅަކަށް ފަސޭހަާޔ އުނދަގުލުގައިވެްސ އަހަިއ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް އެބޭަކލުން ގަންނަވަިއ  أمرކޮންމެ 

(.  ކުރެއްިވހިނދުގައެވެ

! ބިރުވެިތވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهއަދި ކަލޭމެން  ހަމަަކށަވަރުން ހިތްތަުކގެ އަޑީގަިއ ފޮރުިވ ވަންހަނާެވގެްނާވ  1ވެރިވާށެވެ
. الّلهތަކެތިވެސް   ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ެ1ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ    =ެ1ކަލޭމެންވާށެވ    = 

)  عدل( . قائمއަށްޓަކައި  الّلهވެރިކަން    ކުރާބަޔަކުކަމުގައި   =  َُعْدل .  ވެރިކަމަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަމުގައި
      = ެކަމެއް ކަމުގައި ނުބަލާެށވެ حقّ /  !އަދި ކަލޭމެން އުުފލައިނުގަންނާށެވ!     = 

.  ބަޔަކުމީހުންނަށް އޮތްރުޅިެވރިކަން       =   ްعدلކަލޭމެނ .   ވެރި ނުވުުމގެމައްޗަށް     

1  ވެރިވާށެވެ عدلކަލޭމެން      =  ްتقوىއެކަނ .  ވެރިކަމާއި ގާތެވެ      =  ިއަދ

  !ވެިރވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهކަލޭމެން    =   ްދެނެވޮޑިގެންާވ  ތައް خرب އީ تعاىل  الّلهހަމަކަށަަވރުނ

) . .) خربކަލާނގެއެވެ  ކުރައްާވހުއްޓެވެ        =  ަކލޭމެންކުާރ.   ކަންތައްތަކުގެ     

 =  ްالّله وعدއަދި އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށ .  ކުރެއްވިެއވެ         =  ްصاحل އަދި އެމީހުނ

. عمل   ކުރި       = .  އެމީހުންނަށް ހުީރ ފާފަފުްއސެވުމެވެ     =   އަިދ ބޮޑުވެގެންާވ

 .   ދަރުމަޔާއި  = .ްއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަުކނ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  އާޔަތްތައް އެމީހުން ޮދގުކުރި    = ެއެމީހުން (ދަްނނައެވ!(         = އެއީ ނަރަކައިެގ

.  އެކުވެރިންނެވެ     = ެއޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!          =   ކަލޭމެްނ

 !ހަނދާންކުރާށެވެ نعمةގެ  الّله    =ާކަލޭމެންގެމައްޗަށްވ       =  ްقصدބަޔަކުމީހުނ .  ކުރިހިނދު
       = . . =    ަކލޭމެންނާދިމާއަށް ފަތުަރއިލުމަށް   އެމީހުންެގ އަތްތައް  

  = .  ފަހެ އެކަލާނެގ އެމީހުްނގެ އަތްަތއް ަކލޭމެްނގެކިބައިން ހިފެހެއްޓެިވއެވެ      =  އަިދ

1 ބިުރވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهކަލޭމެން     =  ިالّلهއަދ .  އަށް       = 

  !ކުރާހުށިކަމެވެ وكيلން  مؤمن

                                   

                                    

                                         

                         



މާނަ  ގެ المائدةسورة   ފޮތް  ހަވަނަ 
 

3 3 9   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  عدلއަށްޓަކަިއ ( الّله !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ )8(  !ކުރާބަޔަކުކަުމގައި ކަލޭމެން ވާށެވެ قائمވެރިަކން

ވެރިނުވުުމެގ  َعْدلُ އަިދ ބަޔަކުީމހުންނަށް އައިސްފަިއާވ ރުޅިވެިރކަން އެީއ  !ވެރިކަމަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަމުަގއިވާށެވެ عدل

އަިދ  !ެއކަމުެގ ސަބަބެއްކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ ހަަދއިނުގަންނާށެވެ!ނުހަދާށެވެ ކަލޭމެން  ކަމެއްކަމުަގއި حقّ މައްޗަށްާވ 

.އަދިަކޭލމެން  ހަަމކަށަވަރުްނ ަކލޭމެން ުކރާކަންތައްތަކުެގ !ެވރިވާށެވެ عدلކަލޭމެން  خرب އެކަން ތަްޤވާވެިރވުމާއިގާތެވެ
. އެކަމުެގ  الّله .  خربދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  އެކަލާނެގ ދެއްވާެނއެވެ

ކުރިމީހުންނަށް ފާފަފުއްެސވުމާއި އަދި ބޮޑުވެގެްނވާ ދަރުމަުހރިކަމަްށ  صاحل عملއަދި އީމާންވެގެން  )9(

 ( .  الّله وعد(ފާފަފުއްސެވުމާއި ދަރުމަދެްއވާނެކަމަށް  ކުރެއްިވއެވެ

) !އަދި އެބަޔަކު ކާފަރުެވ އަދި އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތައް ޮދގުކުިރ މީހުން (ދަންނާށެވެ )10(

.  އެމީހުން އެީއ ނަރަަކއިގެ  އެކުެވރިންނެވެ

އެީއ  !ަކލޭމެން ހަނދާންުކރާށެވެ نعمةދެްއވި  الّلهނަށް ންަކލޭމެ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )11(

. ފަެހ  َقْصدُ ބަޔަކުމީހުން އެމީހުްނގެ އަތްަތއް ަކލޭމެނާ ދިމާއަށް ފެުތރުމަށް  އެމީހުްނެގ  الّله تعاىلކުރިހިނދުންނެވެ

. އަިދ ކަލޭމެން   !ިބރުވެިތވާށެވެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهއަތްތައް ކަލޭމެންެގ ކިބައިން ހުއްޓުވާ މަނާުކރެްއވިއެވެ

.  وكيلއަށް  الّلهން  مؤمنފަހެ   ުކރާހުށިކަމެވެ

 صّلى الّله رسولގެ މީހުން  بـَُنوالنَِّضْري ންގެ  يهودىގައިތިބި  مدينةކުރައްވަނީ  إشارةމިއާޔަތުން މި  !ދަންނައެވެ

. އެކަލޭގެފާާނ  تعاىل الّلهއަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ރޭވުމަކުން  وسّلم عليه الّله އެކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްުކރެއްވި ާވހަކައަެށވެ

އިން  مدينةތެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން  خيانةވެ  خالفއެމީހުންނާއި ދެމެދު ކުރެވިފަިއވާ އެްގރިމެންޓާ އެމީހުން 

 الّلهމުދަލުގެގޮތުގައި   فَـْىيءُ ންނަށް  مؤمنއި އެމީހުންގެމުދާ އެަކޭލގެފާނަށާއި އްވަރެ އެހެންތަންތަނަށް އަުރވައިލަ ނެ

. އެވާހަަކ  . އަިދ ެއހެން ސަބަބުވެްސ މިއާޔަތާމެދުެވއެެވ.  بيانސޫރަުތގައި ުފރިހަމައަްށ  َحْشرُ ދެއްވީއެވެ ވެގެްނވެއެވެ

 . والّله أعلم
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްتعاىل الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުނ .  ހިއްޕަވައިފިއެވެ         = عْهدُ ގެ  َبِىن ِإْسرائيل 

.   ކަށަވަރު     =  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުންގެތެރެއިްނ.  ފޮނުއްވީމެވެ     = 
. (އަމާނާތްތެރި ބާރަ ަސރުދާރުން / ާބރަެވރިްނ. نَِقْيبُ ބާރަ   ން    =  ިوحى الّلهއަދ .  ކުރެއްވިެއވެ  

   = .   ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެންނާއެކު ވޮޑިގެންވަމެވެ      = 

 ކުރަންޏާ قائمކަލޭމެން ނަމާދު      = .   އަދި ކަލޭމެން ޒަކާތް ދެންޏާ    =  ިއަދ

 ންނަްށ އީމާންވަންާޏ  رسولކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ       =  ންނަްށ  رسولއަިދ ަކލޭމެން ެއ

 ( ނޑިން  / ނުވަތަ ކިޔަމަންތެރިވަންޏާ . ދީފިއްޔާ نصر(ކަ       =  ްއަށް ދަރަނިދެންޏާ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

.) الّله(  ގެ މަގުގައި ރަނގަޅު ހޭދަކޮށް     .  = ރަނގަޅު ދަރަންޏަކުން     =

.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް   ފުއްސަވާުހށީމެވެ   =   *. ކަލޭމެންގެ ކުށްފާފަތައް

    = .  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެންވައްދަވާހުށީެމވެ   = / ްބަގީޗާތަަކކަށ

.  ސުވަރުގެތަަކކަށް             = ްއެތަންތާނގެ ދަށުނ.  އާރުތައްދެމޭ      ފަެހ =

. (ދަންނަެއވެ!)  ކާފަރުވެއްޖެމީހާ     .   =  ކަލޭމެންގެެތރެއިން ދެން އޭގެފަހުަގއި  

= .   ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ މަގުފުރެދިއްޖެެއވެ    =  .   ސީދާމަގުން / މަގުމެދުން   

      = عهدފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ .  އުާވލުމުގެސަބަބުން    ތިމަންރަްސކަލާނެގ =

. لعنةއެމީހުންނަށް   ލެއްވީެމވެ      ެއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގ = .  އެމީހުންެގ ހިތްތަްއލެއްވީެމވެ
     = .  ހަރުކަށި އެއްޗެތިތަކެްއކަމުގައި        =  ( ތަްއ  كلمةއެމީހުން (ބާވަިއލެއްވިފޮތުގެ

.   ބަދަލުކުރާ  =  .ްއޭގެތަންތަނުނ     ބައެްއ ( =  އަދި އެީމހުން (ބޮޑު
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.   ހަނދާންނައްތާލައިފިއެވެ       .   = ެއކަމުން އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެްއވުނު ކަްނކަމުގެ

       =.  އަދި ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުން ފިާލނުދާނެއެވެ          =  އެމީހުންކުެރ

) ބައެއްމީހުންގެ  يهودى(     . خيانةންގެ  .  = އެމީހުންުކރެ މަދުމީހަކުމެނުވީ      =

!  عفوފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް  ! معاف= އަދި    ކުރައްވާެށވެ   ކުަރއްވާށެވެ     =

    .الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުްނ       = ތެރިންނަށް  إحسان*.  ލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އެމީހުންެގ  عهدގެފަާރތުން  ން َبِىن ِإْسرائيلއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ  )12( ކަށަވަރު ހިއްޕެވީމެވެ

ެތރިވުމަށާިއ އަދި އެކަލާނގެ ޫންނ  إخالصކަށަަވރަކީ އެމީހުން އެކަާލނގެއަށް  عهدކިބައިން އެަކލާނެގ ހިތްޕެިވ 
.) އަދި އެީމހުންގެތެެރއިން ބާރަ ސަރުދާރުން / ާބރަެވރިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ ( . ހަމަކަށަަވުރްނ موسى عليه الّسالمފޮނުއްވީމެވެ ) ގެ ދޫފުޅުން އެމީހުންނަށް އެންގެިވއެވެ
. އެއީ ަކލޭމެން ނަމާދު ތިމަންރަސްކަލާ ކޮށް އަދި ޒަކާތްދީ އަދި ކަލޭެމްނ  قائمނގެ ކަލޭމެންނާ ެއކު ވޮޑިގެންވަެމވެ

) އަދި ަކލޭމެން އެ  رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ  )  عملىންނަށް ( رسولންނަށް އީމާންވެ (އެމީހުން ތެދުކޮށް  نصرގޮތުން
) ހަދަިއ  الّلهއަށް ަދރަނިދީ (އެބަހީ  الّلهދީ އަދި ަކލޭމެން ރަނގަޅުގޮތުގަިއ  ެގ މަގުގަިއ ރަނގަޅު ހޭދަކޮށް

) ކަމުގަިއވަންޏާ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެްނެގ  (މިބަޔާންވެދިޔަ އެންެމހަިއ ކަންތައްތަްއ ަކލޭމެންކުރާ
. އަދި އެތަން ތާނގެ ދަށުން ާއރުަތްއ ކިބައިން ކަލޭމެންގެ ނުބައި ކަންތައްަތއް ފުއްސަވާ ފިުލއްވާހުށީމެވެ

 . ) ަހމަކަަށވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެން ވައްދަާވހުށީމެވެ ހިނގަހިނގާއޮންަނ ބަގީޗާތަަކކަށް (ސުަވރުގެތަކަށް
!) ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމާހ  عهدފަހެ ަކލޭމެންކުެރ އެއަށްަފހު (އެބަީހ  ) ާކފަރުވެއްޖެމީހާ(ދަންނައެވެ ކަށަަވރަށްފަހު

. ސީދާމަގުން   ކަހަިއލާ މަގުުފރެދިއްޖެއެވެ

. އަިދ  لعنةއުވަިއލުމުގެސަބަބުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް  عهدފަހެ އެމީހުން އެީމހުންގެ  )13( ލެއްވީމެވެ
. (އެްއވެސްގޮތަކުްނ  ެގ އުރެދުަމްށ  الّلهއެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ަހރުކަިށ އެްއޗެއްކަމުަގިއ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ލެއްވީމެވެ

.) އެމީހުންނަށް ބާަވއިލެްއވިފޮތުގެ އަރައިގަތު ތައްވެްސ  كلمةމަްށ ކުޑަވެސް ިބރެއް ުނގަންނަފަދައިން ެލއްވީެމވެ
. އަދި އެީމހުންނަށް  وحىއޭގެތަނުން ބަދަލުކޮށް ( ) ވިެއވެ  ِذكرގެ ީކރިތި ބަސްފުޅާ ކުޅޭބަޔަުކކަމުގައި އެމީހުން

) އެީމހުްނ  أصلގެ  دينހުްނގެ ކުރެވުނު އެަބހީ ހަނދާންޮކށްދެވުނު އެތައްކަމެއް (އެމީ ކަމުގައިވާ އެަތއްކަމެއް
. (އަދި އޭ  !) އެމީހުންެގތެރެއިން މަދުބަޔަކުގެ ކިބައިން މެނުވީ  رسول الّلهހަނދާންނައްތާލައިފިއެވެ ތެރިކަްނ  خيانةއެވެ

. ފަހެ ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް  ކުރަްއވާށެެވ!  معاف ކުަރއްވާ  عفوކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަތުމުން ފިލާނުދާނެެއވެ
. الّلهތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަވަރުްނ   ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވައެވެ
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    (.    = އަިދ ބުނިމީހުންެގކިބައިްނ (ިތމަންރަސްކަލާނެގ ހިއްޕެވީމެވެ     

. نصارىހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންީނ =  އިންނޭ      = ِمْيَثاقތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގ 

 .  ހިއްޕެވީމެވެ      = . ) ބައެއް ހަނދާންނައްތާލައިިފއެވެ  އަދި އެމީހުން (ބޮޑު      = 

.  އެކަންކަމުން އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެވުުނ ކަންކަމުގެ       = ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

)  نصارىންނާއި  يهودىއެމީހުންގެ މެދުގައި ( . (ދެއެތި ެތރަުހްނ އިންނާއި ދެމެދު ޖައްސާ ތަތްކުރީމެވެ

(  ތަތްކުރާގޮތަށް         =عداوة .  ތެރިކަމާއި ރުޅިވެިރކަން         =قيامة 

.  ދުވަހާއިހަމައަށް        = ެخربއެމީހުންނަށް  الّلهއަދި ނިކަންހުރ  .  ދެއްވާހުއްެޓވެ   

      =   .  އެމީހުންކުރާ ކަންކަމުގައިާވ ަކންކަމުގެ           ޭكتاب أهل= އ 

   )!އިންނޭވެ نصارىންނާއި  يهودى( !ންނޭވެ        = ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާަތްށ

.  رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ   ވަޑައިގެންފިއެވެ    ްبيان= އެަކލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށ  .  ކޮށްދެްއވުމަށް
   =  .  ގިނަތަކެތި      = . ކަލޭމެން ވަންހަނާކުާރކަމުގައިވީ ކަންތައްތަކުގެެތރެއިން

         = .  ފޮތުން      ުعفو= އަިދ ގިނަތަކެިތ އެަކލޭގެފާނ  .  ުކރަްއވައި
     = .   ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގގާތަށް އަތުވެއްެޖއެވެ      =نورން  حضرةގެ  الّله 

.) وسّلم حمّمد صّلى الّله عليه އެއް (ެއއީ     އެވެ         = ެއީއ) . އަދި ބަޔާންވެގެްނވާ ފޮތަކާއި

.)  قرآنކީރިތި     އެވެ    = ްالّلهއެފޮތުނ  .   ތެދުމަގުދައްކަވައެވެ      =  

.  تـََبعَ އެކަލާނގެ ރުިހވޮޑިގަތުމާއި   ވީ މީހަކަށް      =  . . الّلهސަލާމުގެ މަގުތަކަށް  الّسالم( ގެމަގުތަކަށް

.) الّلهއެއީ   ގެ ނަންފުޅެކެވެ    = .  އަދި އެަކލާނގެ އެމީހުން ެނރުއްަވއި         =
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  ކަމުގެ އަނދިރިން) جاهلއަނދިރީގެތެެރއިން (ކާފަުރކަމާއި      =  އީމާންކަާމިއ) . އަލިކަުމގެތެރެއަށް

) علم  ގެ     = ެފުޅަށް. إْذنَ އެަކލާނގ   = .  އަދި އެަކލާނެގ އެމީހުންނަށްމަގުދަްއކަވަެއވެ   

    =   .  ސީދާވެގެންާވ ތެދުމަގަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ِمْيَثاقُ އިންޭނ ބުނިމީހުންެގ ކިބައިްނވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނގެ  نصارىއަދި ތިމަންނާމެންނީ  )14(

. އަދި ެއކަންކަމުން އެީމހުންނަށް ހަނދާންކޮށްެދވުނު ކަންކަމުގެެތރެއިްނ އެތައްކަެމއް (އެބަީހ ދީުނެގ  ހިއްޕެވީމެވެ

. ދެ ) އެމީހުްނ ހަނދާންނަްއތާލައިފިއެވެ ންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ފަރާތުން ުކރަން އެންގުުނ އެތައްކަެމއް

ތަކުގެ މެދުގަިއ / ނުވަަތ  ِفْرَقةއިންގެ  نصارىއިންގެމެދުަގއި / ުނަވތަ ހުސް  نصارىންނާއި  يهودىމެދުގައި (އެަބީހ 

)  مؤمن އީ ެދ ދުވަހަށްދާންދެން ތަތްކުރެްއވީމެެވ. (އެ قيامةތެރިކަމާއި ރުޅިވެިރަކން  عداوةންނާއި ކާފަރުންނާއިމެދުގައި

.) އަދި އެމީހުން ުކަރމުންދާކަމުގައިވީ ކަންތަކުެގ   تعاىل الّلهނިކަންހުރެ  خربއެއްޗެއް އެއްުކރަން ތެރަްސލާގޮތަށެވެ

.  އެމީހުންނަށް ދެއްވާނެެއވެ

) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން ފޮތުްނ !އިންނޭވެ نصارىންނާއި  يهودى(ޭއ  !ންނޭވެ أهل كتابއޭ  )15(

ާއ  رسولކޮށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  بيانވަންހަނާކުރާކަުމގައިވީ ގިނަކަންތައްތައް ަކލޭމެންނަށް 

. (ެއއީ  .) އަދި އެކަޭލގެފާނު އެަތއްކަމެްއ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمކަލޭމެންގެގާތަްށ ވަޑައިގެންފިެއވެ  عفوއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ކޮށް .  بيانައކާއި އަިދ  نورން  حضرةެގ  الّلهދެއްވައެވެ ވެގެންާވ ފޮތެްއ ކަލޭމެްނގެގާތަށް އަތުވެއްޖެެއވެ

. އެފޮތަކީ ކީރިތި  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަކީ  نور(އެ  .) قرآنއެވެ  އެވެ

. އެަބހީ  الّسالمވީމީހަކަްށ  تبعއެފޮތުން އެކަލާނގެ ރުިހވޮޑިގަތުމާއި  تعاىل الّله )16( ެގ الّلهގެމަގުތައް ދައްަކވައެވެ

. އަިދ އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅަށް (ކާފަުރަކމާއި ޖާހިލިކަުމގެ އަނދިރިްނ ނެރުްއވައި (އީމާންކަމާިއ  މަގުތައް ދައްކަަވއެވެ

. އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންނަ علم ) އަލިކަމުގެތެރެއަްށ އެކަލާނގެ އެމީހުން ވައްދަވަެއވެ ށް ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަަގްށ ގެ

.  މަގުދައްކަވަެއވެ
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        =.  ހަމަކަށަަވރުން ބުނިމީހުްނ ކާފަރުވެއްޖެެއވެ           = 
سْيحގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مرميއެއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުން 

َ
. އެބަހީ (امل .) عيسىެއވެ  رسول الّله(އޭ =     އެވެ

  !) ކަލޭގެފާނުްނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ    ފަހެ މިްލކުވެގެންވަީނ ކާކަްށހެއްެޔވެ؟  =        =

.  حضرةގެ  الّله   ން އެއްވެސްކަމެއް     =  އެަކލާނގެ ަހލާކުުކރައްވަްނ

 *.  އިރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ         =ُالّسالمعليه ( عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުްނ  َمْرَمي (    =

)  َمْرميَُ އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ މަންމާފުޅު (   ގެފާނާއި        =   އަދި ބިމުގަިއާވ

.  އެންމެންނާއި    ެالّلهވެގެްނވަނީ ހަމަ  خاصّ = މިލްުކވ .    އަށެވެ        =

.އުޑުތަކާއި ބިމުެގ  . / އެތަންތާާވހާ ަތކެއްޗެއް  މުޅިމިލްކު     =   *.  އަިދ އެދެމެދުގައިާވހާތަކެއްާޗއި

        =.  އަދި ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ެއއްޗެްއ. އެކަލާނެގ ހައްަދވައެވެ    = ިتعاىل الّلهއަދ 

 *.  އީ        = .  ކޮންމެ ކަމެއްގެމަްއަޗށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ  

   =     ިނެއެއިން ބު نصارىންނާއި  يهودىއަދ.   ވެ       = ީެގ  الّلهއަުހރެމެންނަކ

 .ދަރިންނީމުއެވެ    =  .  އަދި އެަކލާނގެ އެންމެލޯިބެވވޮޑިގެންވާ މީހުންނީމުއެވެ   =  ކަލޭގެފާުނ

  !ވިދާޅުވާށެވެ   =  ެދެއްވަނީ ކީއްވެގެންހެއްެޔވެ؟ عذابކަލޭމެނަށް އެކަލާނގ     = 

.  ކަލޭމެންގެ ފާފަތަކަށް  (.  = އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟ (ެއހެންނޫނެވެ     = ކަލޭމެންނަކީ ަހަމ

.  އާދަމުގެދަރިންނީމުއެވެ      =  َخْلقُ އެކަލާނެގ ހެއްދެިވ .  ތަކުންކުރެ        ެއކަލާނެގ   =

. އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ުފއްސަވަެއވެ        = އަިދ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ

. الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ އަދި މިލްކުވެ =   . ދެއްވައެވެ  عذابއަޅަކަށް އެކަލާނގެ    އަށެވެ

        = .   އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ މުޅިމިލްކު / ެއތަންތާނގެ އެންމެަހއިތަކެތި     ައިދ  =

.  އެދެމެދުގައިވާހާތަެކއްޗާއި          = حضرةއަދި އެނބުރިދާތަން ވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގ .   ގައެވެ
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           = ޭންނޭވެ أهل كتابއ!     = .   ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ
     = ެحمّمد صّلى الّله عليه وسّلم( رسولތިމަންރަސްކަލާނގ(     =  ްبيانއެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެނަށ 

. ކޮށްދެއްވުމަށް          = َرةބޭކަލުންނެތް  رسول . فَـتـْ ނޑިވަޅެއްގައި =    އެއްގައި / ދަ

. ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ       = ެއަހުރެމެްނ ގާތަކަްށ ނާދެއެވ.       =   َبِشْري އެއްވެްސ 

.* (އުފާެވރި  َنِذْيرއެއްވިޔަްސ އަިދ  ) خربދެްއވާނޭ ޭބކަލަކުވެްސ އަިދ ބިުރވެިރ  خربއެްއވިޔަސް  ދެްއވާ ބޭަކލަކުެވސް
    ( .= ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ (މިހާރު   ކަޭލމެންގާތަށް ވަޑަިއގެންފިއެވެ  = 

.) حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއުފާވެރިޚަބަރުެދއްވާ އަދި ިބރުެވރި ޚަބަރު ދެްއވާ ބޭކަަލކު ެއއީ (   އެވެ   =  ިއަދ

 .އީ الّله تعاىل       =  ްކުޅަދުންވަންތަ ަކލާނގެއެވެ ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
مِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  َمْرميَ ހަމަކަށަވަރުން  )17(

َ
އޭ ބުނިމީހުްނ  الّله) އެއީ عيسى عليه الّسالم(އެބަހީ  امل

 . . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ مِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  َمْرميَ ކާފަރުވެއްޖެެއވެ
َ
އާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅާ ައިދ  امل

ހަލާކުުކރައްވާ މެުރއްވިޔަސް އެކަަމށް އެކަލާނގެ ިއރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާވެސް (ެއކަލާނެގ  الّلهބިމުގައިވާ އެންމެން 
) އެކަން ދިފާޢު ކުެރއްވުމަށް ެއއްވެސް ަކމެއް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވަނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ ައިދ  އެކަންކުރެްއވިޔަނުދީ

. އެކަލާނެގ  الّلهވެ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  خاصّ އުޑުތަކާއި ބިމާއި އަދި އެދެމެދުގައި ވާހާެއއްޗެއް މިްލކުެވ  އަށެވެ
. އަދި ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް  .  الّلهއެދިވޮޑިގަންނަވާ ެއއްޗެްއ އެަކލާނގެ ހައްދަވަެއވެ  ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންެވއެވެ

.އިން ބުނެ َنَصارىންނާއި  يهودىއަދި  )18( . އަދި އެ الّلهއަހުރެމެންނަކީ  އެވެ ކަލާނގެ އެންެމ ގެ ދަރިންނެވެ
. (އޭ  ) ަކލޭމެން ުކރާ ފާފަޔަށް އެކާަލނެގ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلهލޯބިވާ މީހުންެނވެ (ެއހެންވީިއރު

. އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ ަކލޭމެންނަކީ އެކަލާނެގ  عذابކަލޭމެނަށް  ދެއްވަީނ ިކއެއްެވގެންހެއްެޔވެ؟. ެއހެންނޫނެވެ
. އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ފުއްސަަވއެެވ.  آدمތަކުންކުރެ  َخْلقُ ހައްދަވާފައިވާ  ގެ ދަރިންނެވެ

. އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއ ައިދ  عذابއަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ  ދެއްވައެވެ
. އަދި އެނބުރި ދާތަންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނގެ  الّله ވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ِمْلكُ އެދެމެދުގައިވާހާ ތަކެިތވެސް   حضرةއަށެވެ

.  ގައެވެ
އެއްަގިއ  فَـْرتةބޭކަލުންނެތް  رسول) ހަމަކަށަވަރުން !އިންނެވެ نصارىންނާއި  يهودى( !ންނޭވެ أهل كتابއޭ  )19(

ނޑިވަޅެއްގައި ކަލޭމެންގެ ގާތަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . سّلمحمّمد صّلى الّله عليه و އާ ( رسولއެފަދަ ދަ ) ވަޑައިގެންފިއެވެ
. ( َنِذيرއަކުވިޔަސް އަދި  َبِشْري އެއީ އަުހރެމެންގެގާތަށް އެްއވެސް   َبِشريއަކުވިޔަސް ނާދެޔޭ ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ

.  خربހުރިކަމުގެ އުފާވެިރ  نعمةއަކީ ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް ސުވަރުެގޔާ އެތާނގެ  އަީކ  َنِذْيرދެއްވާމީހާއެވެ
.) خربހުިރކަމުގެ ބިރުެވރި  عذابނުކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ނަރަކަޔާ އެތާނގެ  އީ  الّلهއަދި  ދޭ މީހާއެވެ
.  ހުރިހާކަެމއްގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       ިމަފުޅު ވިދާޅުވިހިނުދ (ހަނދުއަށް  قوم) ެއކަލޭގެފާނުންގެ عليه الّسالم( موسى= އަދ 

.)ކުރައްވާ  ެށވެ      =  ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ !އެވެ قومޭއ އަުހރެމެންެގ! .        = 

.  نعمةެގ  الّلهކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށްާވ        = ުކަލޭމެންގެތެޭރގަިއ އެކަލާނގެ ލެއްިވހިނދ    = 

.  ނަބީބޭކަލުން      ިއަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭެމން ރަސްރަްސކަލުންކަމުަގއިލަްއވައ =.    =

 .އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދެްއވިއެވެ       = ިއެއްވެސްމީަހކަށް ނުދެއްވާތަކެތ .     

  =  ތަކުގެތެރެއިން عامل .      = ެކަލޭމެން ވަންނާށެވެެ◌◌ެ قومއޭ ައހުެރންގ .  !ގެ މީހުންޭނވެ
          =طاهر  *. ވެގެންާވ ބިމަށް / ަބރަކާތްެތރި ބިމަށް         الّله=  އެބިްނ 

.   ކަލޭމެނަށް ލިޔެދެއްވާަފއިވާ     =ެނުދާެށވެ ފުަރގަސްދީ/ !އަިދ ކަލޭމެްނ ަރއްދުނުވާށެވ!  އެނބުިރ)

)!ނުވާށެވެ ُرُجوعَ          .  =  ކަލޭމެންގެަފހަތަށް        = ފަެހ ދެން އޭުރްނ

.ކަލޭމެން ގެްއލި ަހލާކުެވގެންވާ ބަަޔކުކަމުގަިއ   ވެގެްނހިނގައިާދނެއެވެ     . = އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ

  !) އެވެعليه الّسالم( موسىއޭ     = .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެރަށުގަިއވެއެވެ       =ބަޔަކު  َجّبار

(.  (އެހެން ުހރިހާމީހުްނ ބަލިުކރާ ގަދަފަދަބަޔަކު        = އަދި ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ެއރަށަްށ

 *. ނުވަންނަހުށީމެވެ          =.  އެީމހުން ެއަރށުން ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެން       

 =  ފަހެ އެމީހުން އެރަށުން ނުކުމެއްޖެްއޔާ         = ްހަމަކަށަވަރުްނ ފަހެ އޭރުނ

.   އަހުރެމެންނަީކ ވަންނާނެބައެެކވެ   .   = ދެފިރިހެނުން ބުްނޏެވެ  =  

.  ބިރުވެތިވާމީހުްނގެތެރެއިން          = ްالّله نعمةއެދެމީހުްނގެމައްޗަށ .  ލެްއވި      

 !ރަށުގެދޮރާިއ ހަމައަްށ އެމީހުްނގާތަށް ަކލޭމެން ދާށެވެ =       ފަހެ ކަލޭމެން އެތަނަްށ =

(  ވަދެއްޖެއްާޔ (ދޮރުްނ ވަދެއްެޖއްޔާ         =.  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ގަދަވާނޭބަަޔކީ ކަލޭމެންނެވެ   

     ުކރާށެވެ وكيلއަްށ  الّله=  އަިދ ަކލޭމެްނ ހަމަސީާދ! .      !/ އިތުބާރުުކރާށެވެ

. مؤمنކަލޭމެންީނ   -  ންކަުމގައިވަންޏާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 !ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ ގެީމހުންނަށް  قوم) އެކަލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( موسىއަދި  )20(

.) އޭ ައހުރެްނގެ  ލެްއިވ  الّلهކަލޭމެން ިނކަން ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް  !ގެމީހުންނޭވެ  قوم(އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ
ބޭކަލުންަލއްވަިއ އަިދ ަކލޭމެްނީނ  نىبއެީއ ަކލޭމެންގެތެރެއިްނ ެއކަލާނެގ  !ހަނދާންކޮށްަބލާށެވެ نعمة

. އަދި ރަސްރަސްކަ  ތަކުގެ މީސްތަކުންކުރެ ެއކަކަށްވެސް ނުދެްއާވ  عاملލުންކަމުގައި އެކަލާނގެ ލެއްިވހިނދުންނެވެ
. (އެއީ  ނޑުން ފެންލިބުމާއި ިވލަާގނުޑްނ  َسْلَوىއާއި  َمنُّ ތަކެތި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވިެއވެ އާއި ިހލަގަ

.)މާއި އަދިވެްސ އެތައްކަމެްއ ކަމުގައްވުއިދެ އްވަހިޔާއަޅު  ިއވިއެވެ

ންެގ  مفّسرމިއާޔަތުގައިމިވާ "ކަލޭމެން ރަްސރަސްަކލުންކަމުގައި ލެއްިވ ވާހަކަިއގެ މުރާދުަގއި  
. ނަަމވެސް ގިނަބޭަކލުންެގ ބަހުަގއި ެއއީ:  މެދުގައި ބަސް ތަފާތެވެ

.  نفسގެ އަޅުވެތިކަމުންނުކުމެިވ ތިމާމެންގެ  ِفرعون )1(  ތަުކގެވެރިްނކަމުގައި ތިމާމެން ީވ ާވހަކައެވެ

އެމީހަކަށް އަނތްބަާކއި ނޯަކރަކާިއ ގެެއއްވާ ކޮންމެމީހަކީ އެއީ ަރސްކަލެްއގެ މާނަިއގާ އެީމހުންކިޔަިއ  )2(
 ". . "އަދި މިނޫންގޮްތގޮތަށްވެސް ބުެނވިފައިވެެއވެ  . والّله أعلمއުޅެއެވެ

. އޭعليه الّسالم( موسى  )21( ެވގެންވާ ބިމަްށ  طاهرަކލޭމެން  !ގެީމހުންނޭވެ قومއަުހރެންެގ  ) ވިދާޅުވިއެވެ
 َشامނުވަތަ  –ކަމުގަިއ  فَـَلْسِطْني އާިއ  دمشق(ެއއީ  !ެއރަށަށް ދާށެވެ !ތެރިބިމަށް ވަންނާށެވެ  بركاةނުވަތަ 

ފަރުބަދަޔާިއ އެތާނގެ ވަށައިގެންާވ  طورއެެވ ކިޔޭތަނެއްކަުމގަިއ ނުވަތަ  أرِْحيَاނުވަތަ  –ކަރަކަމުގަިއ 
. މިހުރިާހގޮތަކަށްވެސް  .)  تفسري علمތަންތަންކަމުގައި ބުނެވުނެވެ أبوجعفر  – والّله أعلم –ވެރިންގެ ބަސްފުޅުވެެއވެ

. ِمْصُر َعرِيشކޯުރންފެށިގެން  فـَُراتަގއި ވިދާޅުވެފައި ެއވަނީ އެީއ  تفسريެގ  الطربى  موسى ކިޔާ ހިސާބަށްކަމުގަެއވެ
.  (އޭ عليه الّسالم( ނޑައަޅުއްވާ ލިއުްއވާފައިާވ  الّله) ެއތަނަކީ ކަލޭމެނަށް !ގެމީހުންނޭވެ قوم) ވިދާޅުވިއެވެ ކަ

. އެތަނަްށ ކަލޭމެްނ ދާށެވެ އެހެްނވެއްޖެެ◌ްއާޔ  !ުނވާށެވެ رجوعއަިދ ފުަރގަސްދީ ަފހަތަށް އެނުބރި  !ތަނެކެވެ
.  ކަލޭމެންނީ ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި  ެވގެންހިނަގިއދާނެއެވެ

. ޭއ  )22( ަހމަކަށަވަރުން ެއހެންބަޔަކަށް ަބލިނުކުރެވޭފަަދ  !) އެވެعليه الّسالم( موسىއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން އެރަށުްނ ނުކުމެއްޖައުމަށްދާނދެން އެަބީހ  َجّبارގަދަފަދަ  ބަަޔކު ެއރަށުގަިއވެއެވެ
. ފަހެ އެމީހުން އެރަށުްނ ނުކުމެއްޖެއްާޔ ހަމަކަށަަވުރްނ އެމީހުން  ނުނުކުންނަނިސް ައހުރެމެން އެރަށަށް ނުދާނަމެވެ

. އެ އަހުރެމެންނީ އެރަށަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީމު  ވެ

. އެދެމީހުންނަްށ  الّله )23(  نعمة الّلهއަްށ ބިުރވެތިާވ މީހުންގެެތރެއިްނ ދެފިިރހެނުން ދެންނެވިއެވެ
. (ޭއ މީސްތަކުްނނޭވެލައްވާފަިއވެއެ . އެދެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ ) ަކލޭމެން އެރަުށގެ ޮދރާިއ ހަމައަްށ ނިކަްނ !ވެ
. އަިދ  !ވަދެބަލާށެވެ ަކލޭމެން ެއރަށުގެ ޮދރުން ވަދެއްެޖއްޔާ ހަަމކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ ގަަދވާނެ މީހުންނެވެ
ެއކަލާނެގއަށް ަބރޯސާޮކްށ  !ކޮށް އިތުބާުރ ކުރާެށވެ وكيلއަށް  الّلهންކަމުގަިއވަންޏާ ހަމައެކަިނ  مؤمنކަލޭމެންނީ 

. حوالތިމާމެންގެ ކަންތައް   ުކރާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     ޭއ . .عليه الّسالم( موسى= އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ  !) އެވެ        ހަމަކަށަަވރުްނ  =

. .  ެއރަށަށް ނުވަންނާނަމެވެ  އަހުރެމެން ދުަވހަކުވެސް        ްން  َجّبارއެބަހީ އެ  -=  އެީމހުނ– 

.އެތާ    ދެމިތިބިހާހިނދަކު     !   =  ފަހެ ަކލޭެގފާނު ސީދާވަޑައިގަންނަވާށެވެ   އަިދ =

 !އާއި ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ   !. ) ހަނގުރާމަުކރައްވާެށވެ   = ދެްނ ތިޔަދެަފރާުތން (އެމީހުނާ     

     =  . އެކަޭލގެފާނު އެބަީހ  =    ހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމެން މިތާ އިށީނދެތިބޭހުށީމެވެ

 !އެވެ َربّ އޭ އަޅުެގ  !) ދެންނެިވއެވެعليه الّسالم( موسى     ްވެގެްނ  ِمْلكُ =ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާއަށ

. . ކުޅަދާނަވެގެްނ ނުވެެއވެ   ނުވެއެވެ    =    ެأخއާިއ އަދި ިމއަޅާގެ  نفسމިއަޅާގ .  މެނުވީ
    =ެފަހެ އެހެންެވ އިަބރަސްކަލާނގެ ވަކިކޮށްދެއްވާނދޭވ!            =    

 .ވެގެންވާ މީސްތަކުންނާއި މެދު  َفاِسقُ އަޅަމެންނާއި އަދި        = ެފަެހ  وحىއެކަލާނގ . ކުރެއްިވއެވެ

.  ހަމަކަށަވަރުން ެއރަށް    =    ްحرامއެމީހުންނަށް އެރަށ .  ކުރެވިގެްނވެއެވެ        =

.  ސާޅީސްއަހަރުވާންދެން        =   ިއެީމހުން  حالވެގެންވާ  حريانބިމުގައ.   ހިނގާބިނާގވާށެވެ

  !  =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވެ           = ُެވގެްނާވ  َفاِسق

 .  މީސްތަކުންގެމައްޗަށް       = ޭންނަްށ  يعىن  قريش) ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް !އެވެ رسول الّله(އ

   !ވެށެ އްވާދެވިދާޅުވެކިޔައި      = އެމީހުންެގ ދެ) ގެ عليه الّسالم( آدم / .  .خربަދރިކަލުްނގެ ާވހަކަ

       = ّގޮތުގައި. حق         ްقربان=  އެެދދަރިކަލުނ .   އެއް ކުރެްއވިހިނދު    

     ެقبول) قربان=  އެދެމީހުންުކރެ އެކެއްެގކިބައިން (އ .   ވެވިއްެޖއެވެ     =  ެއްއ  قبولއަިދ

.   ނުވެވުނެވެ   =  ްއަނެއްމީާހގެކިބައިނ  .  . ނުވެވުުނ  قبول قربان (އެބަީހ  =   އޭނާ ބުްނޏެވެ

(.   މީހާ ބުންޏެވެ    = ެހަމަކަށަަވރުން ައހުރެން ކަލޭ މަރާނަމެވ .     = . އަނެއްމީހާ ބުންޏެވެ

.) قبول  قربان(  ެވވުނުމީހުން ބުްނޏެވެ          =الّله  قبول .     ކުރަްއވާކަން ކަށަވަރީ    

    =تقوى .   ެވރިންެގ ކިބައިންނެވެ    =  .   ަކލޭ އަުހރެންނާ ދިމާއަްށ ފަތުަރއިލިޔަސް
   = .  ަކލޭެގ އަތް    =.   އަުހރެން މަރަްނެވގެން     ައހުރެން ފަުތރާެނ  =

. މީހަކުކަމުގައި ނުެވއެވެ     .   = އަުހރެންގެ ައތް ކަލެޔާދިމާލަށް   =   އަހުރެން ކަޭލ
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 . މަރައިލުމަށް       ައހުރެްނ  .   . އަށް ބިރުގަންނަމެވެ الّله= ހަމަކަށަވަރުން        = 

 .އެވެ َربّ ތަކުގެވެރި  َعاملَْ އެއީ     .  =  ހަމަކަަށަވރުން އަހުރެން އެދެނީ     =  ޭُرُجوعކަލ 

. . އެނބުިރ ދިއުމަށެވެ  ވުމަށެވެ       ްއަހުރެްނގެ ފާފަާޔ ކަލޭެގ ފާފަޔާިއގެނ  =.   ެދްނ  =

.  ކަލޭވާނެއެވެ        .  އަދި އެއީ.  =    =  ަނރަކައިެގ އެކުެވރިންގެތެރެއިން   

     =ެއަނިާޔވެރިންެގ ޖަޒާއެވ. . 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭ  بىن إْسَرائيلއެމީހުން (އެބަީހ  )24( ) ދެންނެިވއެވެ ހަމަކަަށވަުރްނ  !) ެއވެعليه الّسالم( موسىގެމީހުން
. ފަހެ ކަލޭގެފާނާއި ަކލޭގެފާނުންގެ  ާއިއ  َربّ އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބިހާހިނދަކު ައހުރެމެން ެއރަށަށް ނުވަްނނާނަމެވެ

. !ވަޑައިގެން އެމީހުންާނ ހަނުގރާމަކުަރއްވާށެވެ  އަުހރެމެން މިާތ އިށީނދެލަިއގެން ތިބޭނޫއެވެ
. އޭ عليه الّسالم( موسى )25( އާިއ އަިދ  نفسހަމަަކށަވަރުން މިއަޅާއަްށ މިއަޅާެގ  !އެވެ َربّ އަޅުގެ  ) ދެންނެވިެއވެ

. (އެަބހީ އިަބރަްސކާަލނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާނެކަާމއިމެދު މިއަޅާގެ  أخމިއަޅާގެ   نفسމެނުވީ ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ
.)  أخއާއި މިއަޅާެގ  . ކުޅަދާނަކަމެްއ މިލްުކވެގެްނ ނުވެއެވެ މެނުީވ އެހެްނ ެއއްވެސްމީހަކަްށ މިއަޅާެގ ިއތުބާރެއްނެތެވެ

  !ވަކިކޮށްދެްއވާންދޭވެ – !ެވގެންވާ މީހުންާނއި މެދު ުދރުކޮްށދެއްވާންދޭވެ فاسقފަހެ އަޅަމެންނާއި މި 

. ސާޅީސްައހަރުވާންދެން އެމީހުންނަށް الّله وحى )26( .)  حرامެއރަށް  ކުރެއްވިއެވެ . (މަނާވެގެންވެެއވެ ވެގެންވެއެވެ
. ފަެހ  حريانއެމީހުންނަށްއޮތީ  ވެގެންވާ މީސްތަކުްނގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަުފުޅ  فاسقެވގެން ބިމުަގއި ހިނގުމެވެ

. އެއަށްަފހު އެމީހުްނ  تفسريގިނަ  !ނުކުރައްވާށެވެ  ފޮތްތަކުގައި އެވާަހކަ ދިގުކޮށް ލިުއއްވާފައިެވއެވެ
. ިއރުޮއއްސުނީމާ ނިދާފައި ފަތިހު ތެދުާވއިރަށް ތިބެނީ ކުީރ  ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އެބިމުން ނުކުތުމަށް ހިނގަީނއެވެ

. މުޅިއެީކ އެ . ސާޅީސް ައހަުރވެްސ ހަމަ އެހެންނެވެ މީހުންނަްށ ހިނަގ ދުވަހުވެްސ ހަމަ ުފރިތާނގަެއވެ
. އެމީހުްނގެ ެކއުަމށް  فَـْرَسخُ ހިނގާތިބެވުނީ ަހ  ނޑު ހިޔާއަޅަިއ  سْلواىއާިއ  َمنُّ ގައި ކަމުަގއިވިެއވެ ބާވައިލަްއވާ ވިާލގަ

............. ނޑުން ފެން ނެުރއްވަިއ މިުހރިހާކަމެްއވީ މިދުވަސްަވރުަގއިކަމަށްވިއެވެ  ހިލަގަ
 خربގެ ދެދަރިކަލުންގެ  آدم عليه الّسالمންނަށް  قـَُريشُ ފާނު އެމީހުންނަށް އެަބހީ ) ކަލޭގެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )27(

. އެއީ އެދެަދރިކަލުްނ ( حقّ  !ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ )  الّلهޮގތުގަެއވެ ެއްއ  قربانއަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން
. ދެންފަހެ އެތަނުން އެއްަދރިކަލުްނގެ  . އެަބހީ  قربان  قبولކުރިހިނދުގަެއވެ . ައިދ  الّله  قبولކުރެވުނެވެ ކުރެްއވިއެވެ

. އެބަހީ  قربان  قبولއަންެއ ދަރިަކލުންގެ  . އަދި އޭނާ އެަބހީ  الّله  قبولނުކުރެވުނެވެ  قربان  قبولނުކުރެއްވިއެވެ
. އަނެއްމީާހ އެަބހީ  . ައހުރެްނ ކަޭލ މަރާނަެމވެ ވުނުމީާހ ބުންޏެެވ. ވެ  قربان  قبولނުވެވުނުމީހާ އަނެއްމީހާއަްށ ބުންެޏވެ

.  تقوىކުރައްވަީނ  قبول الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ވެރިންގެ ކިަބއިންނެވެ

.) ަކޭލ އަުހރެން މަަރއިލުމަްށ ކަޭލގެ ެދއަތް ައހުރެންާނ  قربان قبول( )28( ވެވުނުމީާހ ވާަހކަދައްކަމުން ބުްނޏެވެ
 . ދިމާލަށް ފަތުަރއިލިޔަްސ ައހުރެންނަީކ ަކލޭ ަމރަިއލުމަށް ައުހރެންެގ އަްތ ކަލެާޔ ދިމާއަްށ ފަތުރާނެމީަހކު ނޫެނވެ

. އަ الّلهކަމުގައިާވ  َربّ ތަކުގެ ެވރި  عاملހަމަކަށަވަރުްނ   ށް ައހުެރން ބިރުގަންނަމެވެ

. ޭއރުން ދެން ކަޭލވާީނ  )29( އަހުރެން އެދެނީ އަުހރެންގެ ފާފަޔާ ަކލޭގެ ފާފަ ހިަފއިގެްނ ކަލޭ ދިއުމަށެވެ
. . އަިދ އަނިޔާެވރިންެގ ޖަޒާއަކި އެީއއެވެ  ނަރަކައިެގ އެުކެވރިންގެެތރެއިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 .         = ެއޭާނގ (  نفسފަހެ އޭނާޔަށް ( ޤުރުބާން ޤަބޫލުނުވެވުނު ީމހާއަށް

. . / ހިްތވަރުދީފިއެވެ  ކިޔަމަންތެރިކޮށްދީފިއެވެ      =  ެأخއޭނާގ .  މަރާލުމަށް     = ދެންފަެހ

. أخއޭނާގެ    ފަހެ އޭނާ ެވއްޖެއެެވ.=     މަރައިފިއެވެ   =   ގެއްލި ަހލާކުެވގެްނާވ

.  މީހުންގެތެރެއިން       ެކާޅެްއ ފޮނުއްވައިފިއެެވ  الّله=  ަފހ.           =  ބިމުެގ

 .އެތަން މިތަން ހޯދާ      = ްއޭނާޔަށް ދެއްކުަމށ .     އޭނާ ނިަވއިކުރާީނ  =

.  ކިހިނަކުންކަްނ / ނުވަަތ ނިވަކޮްށ ފޮުރވާނެގޮްތ ދެއްކުމަްށ      =  أخއޭނާެގ ) .    )َعْوَرةެގ ޮދރު

      ާއޭނ   =!. . އަުހރެންނަށް ުހރި ަހލާކެއްެގ ބޮޑުކަމާއެވެ  ބުްނޏެވެ     = އަހުެރްނ

 ނުކުޅެދުނީހެއްޔެވެ؟    =   ްއަހުރެންވުމަށ         .ްމިކާޅު ފަދައިނ   =  

 . =  ަފހެ އަުހރެން ިނވައިުކރަން     =  ެَعْوَرةގެ ޮދުރ ( أخައހުެރންގ(       = ފަެހ ޭއާނ

 . ވެއްޖެއެެވ        = ްހިތާަމކުރާމީހުންގެެތެރއިނ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
) އަށް އޭނާެގ  قربان  قبولދެންފަހެ އޭނާ (އެބަހީ  )30( ކިޔަމަންކޮްށ  نفسމަރައިލުމަށް އޭނާގެ  أخނުވެވުނުމީހާ

. ދެން އޭނާ އޭނާގެ  .  أخހިތްވަރުދީފިެއވެ . އަިދ ޭއނާ ވީ ެގއްިލހަލާކުެވގެންާވ މީހުންގެތެެރއިންނެވެ  މަރައިފިއެވެ

. ެއއީ އޭާނގެ  الّله تعاىلދެންފަހެ ބިމުގެ އެތަންމިތަން ހޯދަމުންދާ ކާޅެްއ  )31( ) ފޮނުްއވިއެވެ ެގ  أخ(އޭާނގެ ގާތަށް

 . ނޑު ނިވައިުކރާނެގޮތް ެދއްކުމަށްޓަކައެވެ  ހަށިގަ

ެވގެންވާފަދައިްނ ދެކާޅު އައިްސ ޭއނާގެ ުކރިމަތީގަިއ ތަޅާފޮޅާ އެތަނުްނ ެއއްކާުޅ  بيانގިނަ ރިވާޔަތްތަުކގަިއ  

އްވަިއ ބާއެވަޅުގަޑުގަިއ އަނެއްކާޅު މަރަިއލީއެެވ. ދެން ިދރިއިން ކާޅު ތުނބުން ބިްނމަތިކޮނެ އަނެއް މަުރވި ކާޅު 

 = (. . (ަމހާނަ ހެދީެއވެ  = تفسريالطربىދެން އެގޮތްމިގޮތުން އޭގެމައްޗަްށ ެވލިއަޅާ ނިވަިއކުރީެއވެ

. އޭައހުރެންނަށް ހުރި ހަލާެކއްގެބޮޑުކަމާއެވެ حركاةކާޅުގެ މި   މިކާޅުފަދައިްނ   !ފެނިފައި އޭނާ ބުންެޏވެ

ނޑު ނިަވއިކުރުމަްށެވސް  أخއަހުރެން އަުހރެންގެ  .އަދި އޭނާީވ ެގ ހަށިގަ އަުހރެން މިވަީނ ނުކުޅެދިފައެވެ

.  ހިތާމަކުރާމީހުންެގ ތެރެއިންެނވެ

. އެކަީކ  آدم عليه الّسالمމިީއ  !ދަންނައެވެ    .  َهابِْيلُ ެގ ދެ ދަިރކަލުންުކރެ ެއކަުކ އަނެކަުކ މެރިާވހަކައެވެ އެވެ

. ެއއީ އެދެމީހުްނގެ ދެމެދު ދިާމިވ މައްަސލައެއްގަ  َقابِيلއަނެކަކީ  އަްށ  الّلهއެންގެީވ ކޮންމެ މީަހކުވެސް  الّلهއި އެވެ

. ދެންފަހެ  قربان އަކީ ބަކަރިގެންގުޅޭ ީމހަކުކަމުގަިއވީހިނދުން އޭނާގެ އަތުގަިއވާ އެންމެ ރީިތ  هابيلއެއް ކުރުމަށެވެ

.  قربانއަދި އެންމެ ލޯބިވާ ަބކަރީެގ  ނޑުވެރިއެއްކަމުަގއިވީހިނދުން އޭނާ قابيلއޭނާ ކޮށްފިއެވެ ކުީރ  قربان އަކީ ދަ

ނޑެުގ ތަކެތީގެ ެތރެއިން ެދރަ ިވޔާނުދާ ތަކެތީގެ  . ދެންފަހެ  قربانއޭނާގެ ދަ ެގ  قابيلވެވި  قربان  قبولގެ  هابيلއެކެވެ

. قربان  قبول . އާޔަތުގަިއ ެއވަނީ އެދެމީހުން هابيلގޮްސ  قابيلއެކަާމ ރުޅިައއިސް  ނުވެވުެނވެ ެދއްިކ ވާހަަކާޔ  މެރީއެވެ

. ެއއީ ދުނިޭޔގެ  .  قتلގެ ދަރިްނގެ ފުރަތަަމ  آدمކަންވެދިޔަގޮތެވެ  އެވެ

 . އިންނަްނ  قابيلމިދެމީހުންގެދެމެދު ދެބަސްވާންދިމާވި މައްަސލައެއްކަުމގައިވަީނ އަންހެންކުއްޖެްއގެ މައްަސލަެއވެ

. ނަމަވެްސ  قابيلއިންނަން ިދމާވިކުއްޖާޔާ  هابيلނުވެ  قبولއިންނަން  قابيلދިމާވި ކުއްޖާޔާ  ވެސް އިންނަހިތްވުމެވެ

. ދެްނ  شريعةއެގޮތް އޭުރގެ  . އަިދ  قربانއެދެކުދިންނަށް  آدم عليه الّسالمުހއްދައެްއ ނުކުެރއެވެ  هابيلކުރަްނ އެްނގެވީއެވެ

. ެއއީ  قبول  الّله  قربانގެ  .  حقّ ުކރެއްީވއެވެ .  هابيل  أخއެކަމާ ރުޅިައއިސްގެްނ އޭނާެގ  قابيلގެވެރިަފރާތެވެ ެމރީއެވެ

 . والّله أعلم
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   ަތުރަޖމާ     

       = އެކަމަށްަޓކަިއ .              =ންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  بىن إسرائيل

. ނޑައެޅުއްވީމެވެ . ކަ  ލިއުއްީވއެވެ           = އެްއ މަަރއިފިމީހަކު (ީމަހުކ  نفسހަމަކަަށވަރުްނ

  މަރައިފިމީހަކު)   ) نفس=  ނަފުސަކާިއ ނުލަިއ (    އެއް މެރުމަކާިއ ނުލައި          =

(   ނުވަތަ ބިމުގަިއ ފަސާދައެްއ (އުަފއްދައިފިމީހާ      =ފަެހ އޭާނ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟        

    .   = އޭނާ އެންމެހައި މީސްަތކުން މެރިފަދަެއވެ     = ިއެްއ  نفس އެމީހަކު އަދ

 .  ދިރުއްވައިފިމީހާ    ަފހެ އޭާނ ކޮންފަދަެހްއޔެވެ؟  =            އޭނާ އެންެމހަިއ   =

.  މީސްތަކުން ދިރުވިފަދައެވެ        =.  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނގެގާތަށް އަތުެވއްޖެއެވެ   

. رسول= ތިމަްނރަސްކަލާނގެ   ން      ާدليل=  ަބޔާންވެެގންވ .   ާއއިގެން       = ދެްނ

. (އެބަީހ  .) بىن إسرائيلއެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން  ންކުެރގިނަމީހުން    دليل= އެއަށްފަުހ (ބަޔާްނވެގެންާވ 

   އަށްފަހު)           = . ނޑައެޅިގެން ބިމުގަިއ ފަސާދަުކރުމުގަިއ އިސްރާުފކުރަނީެއވެ ކަ

.) الّله(  އަށް އެިކގޮތްގޮތުްނ އުރެދެީނއެވެ       =جزاء .  އެއްކަމުގަިއ ާވކަންކަށަވަރީ       

 .އާއި ހަނުގރާމަކުރާ ީމހުންގެ  الّلهއެބަޔަކު =       = އާ އާއި  رسولއަދި އެކަލާނެގ.      

    އަިދ އެމީހުްނ ބިމުގަިއހިނާގ / ބިމުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ  = .     = ްފަސާަދކުރުމުެގގޮތުނ .

.) حكم(މިއީ މަގުފޭރޭމީހުންގެ  އަށް އުރެދުމުގެގޮތުން  الّله   އެވެ  =  ްقتلއެމީހުނ  . ކުރުމެވެ

. . صليب ނުވަތަ އެމީހުން=     މެރުމެވެ    އަށްލުމެވެ     =  ނުވަތަ އެމީހުންެގ

. ނޑުމެވެ  އަތްތައް ކެ     = ިއަިދ އެމީހުންެގ ަފއިތަކާއ .      / ްކަންކުތިާވގޮތަށ =

(     ތަފާތުކޮށް / (ކަނާާތ ަވއަތުފައިވާގޮތަށް    =   ( ނުވަަތ އެމީހުްނ ބިމުން (ރަށުން

 .އަރުވަިއލުމެވެ        .  = އެީއ އެމީހުންނަްށވާ ދެރަނިކަމެތިކަެމވެ      = .ިދުނިޔޭގައ 
   ީނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށްުހރ .    = އަދި ކަ    =آخرة . =       ގައި

  އެވެ  عذابބޮޑުވެގެންވާ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައެޅުއްވީ، ހަމަކަށަވަރުްނ  إسرائيلبىن އެކަމަށްޓަކަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )32( ންގެމައްޗަްށ ލިުއއްާވ ކަ

އެްއ މެރިޮކންމެ މީހަކު ނުވަަތ ބިމުގަިއ ފަސާދަކުިރ ކޮންމެ ީމަހުކ  نفسއެއްެގ ބަދަުލގައިނޫންގޮތަކަްށ  نفسއެއްވެސް 
. ައދި  އެއް ދިރުވައިފިމީާހ އޭނާ ކޮންފަދަ ެހއްޔެވެ؟  نفسފަހެ އޭނާ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ އޭނާ އެންމެން ެމރިފަދައެވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ގާތަށް އެަބހީ   –ންގެގާތަށް  بىن إسرائيلއޭނާ އެންމެން ދިރުވިފަދައެވެ
. ދެން އޭގެފަހުަގއިވެްސ  رسولއާއިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حّجةާއއި  دليلބަޔާންވެގެންވާ  ން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ނޑައެޅިގެން ބިންމަތީގައި  دليلާއއި  حّجةއެ  އެބަހީ  إسرافއަށްފަހުގައިެވސް އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުންނަކީ ކަ
(. . (ުއރެދުންތައް ގިނަގިނައިން ކުރަނީެއވެ ކުރާމީހުންނެވެ

ނޑައެޅުއްވިކަމާމެދު  بىن إسرائيلއެކަމަށްޓަކައި  -މިއާޔަތުގައި  !ދަންނައެވެ   –ންނަށް އެފަދަ އަދަބެއް ކަ
ގެ ދަރިކަލުންުކރެ ެއކަކު އަނެަކކު މެރުވުމުގެ ސަބަބުން ޭއގެ މާފަހުން ދުނިޔެއަްށ އަިއ  آدم عليه الّسالمއެބަހީ 

. އޭެގ  حكمةބަޔަކަށް އެކަްނ ގުޅިފައިއޮީތ ކޮން  ްނ  ّسرمفގައި ބައެްއ  جوابއަކަށްޓަަކއިތޯ ުސާވލު އުފެދިދާނެއެވެ
 وعيدންގެ ތެޭރގައި ީމހުންމެރުން ގިަނވުމުގެ ސަބަބުން އެީމހުންނަކީ މިހުްނ މެރުމުގެ  بىن إسرائيلލިއުއްވާފަިއވަނީ 

. އެމީހުން  . نىبއެންމެފުރަތަމަ ބާވަިއލެއްވުުނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުންވީކަމެވެ  ބޭކަލުންވެްސ މެރީެއވެ

.  نفسއެްއ މެރިމީާހ ުހރިާހ  نفسދެން އޮްތ އަނެްއ ުނގުތާއަީކ އެންެމ   އެްއ މެރިމީހަކުފަަދއޭ އޮތްއޮތުމެވެ
:  جوابއޭގެ  އަކު މެރިމީހާގެ އަދަބަކީ ނަަރކައިގަިއ  مؤمنގައި އެންމެ  فصدގައި ބައެއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ

. އެންމެަހއި عذابއާިއ ބޮޑުވެގެްނވާ  لعنةގެ ކޯފާއާއި އެކަލާނގެ  الّلهދެމިހުރުމާ  ރިޔަްސ ޮއީތ މީހުްނ މެ އެވެ
. ެއީއ  .  جماهدއެއަދަބެވެ . އަިދ ެއހެންގޮތްގޮތަށްެވްސ ވިދާޅުިވ ބޭަކލުންވެއެވެ  نفس. އަިދ ެއ  والّله أعلمެގ ބަެހވެ

) އޭނާ ނުމަަރއި ދޫކޮށްލުްނ އެއީ ިދރުުވްނ  نفسވެގެންވާ  حرامއެއްމެރުން  އެއް (މަރަިއލުމަށް ކުޅަދާނަެވއްޖެމީހާ
. / ނުވަތަ މީހަކު  ވުމުން ނުވަތަ އަނދައިގެން މަރުވުންފަދަ ކަމަކުން ސަލާމަތްކުރުން އެއީ ޭއާނ  غرقކަމަށެވެ
. އަިދ މިނޫން .  تَْأِوْيلُ ަވރަށްގިަނ ގޮތްގޮތަްށ މިބަސްފުޅު  ވެސްދުިރވުންކަމަށެވެ  . والّله أعلمކުރައްވާފައިެވއެވެ

އަްށ  أمرއާ އާއި އިދިކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް (އެަބހީ އެދެފަރާުތގެ  رسولއާއި އަދި އެކަލާނެގ  الّله )33(
) އަދި ބިމުަގއި ފަސާދަެވރިކަްނ އުެފއްދުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ ހަދާމީހުްނ (އެބަީހ މަގުފޭިރ  ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދި

) ގެ  عّفةމީހުންމަރާ މުދާލޫޓުވައި ީމހުންގެ  ކަމުަގއި އެމީހުންެގ އެއް جزاءނަގާލާހަދާ ިބރުަދއްކާ ހަދާމީހުން
. ނުވަަތ  . ނުވަަތ އަތާފައި ކަންކުތިވާގޮތަްށ  َصليبއަދަބެއްކަމުގަިއ ވާކަންކަަށވަީރ އެމީހުން ެމރުމެވެ އަށްލުމެވެ

. އެއީ ދުނިޔޭަގއި އޭނާއަްށ  . ނުވަތަ އޭނާ އަުރވަިއލާ އެރަށުން ޭބރުކުރުެމވެ ނޑުމެވެ ) ކެ (ކަނާތާ ވާތުފައިވާގޮތަށް
. އަދި ހުރި ެދރަކަމާއި ނި  ނޑައެޅިގެންހުރީ ބޮޑުވެގެްނވާ  آخرةކަމެތިކަމެވެ .  عذابގައި އޭނާއަށް ކަ  އެވެ

. އަިދ  عاملންާނ  مفّسرތަކާއިމެދު  حكمމިއާޔަތުގެ  !ދަންނައެވެ  ންގެމެދުގައި ހިސާބަކަށް ދެބަސްވުންެވއެވެ
. ވީާމ އެދިުގ  تفصيلތަކުގެ  حكم . ކޮންމެައކަްސ  قصدއަްށ އަދި ދިއުމަކަްށ  تفصيلއެހާ ތަނަަވހެވެ އެއް ނުުކރަމެވެ

. މި  حكمމިއީ މަގުފޭރޭމީހުންގެ  ކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި އަމަންއަމާންކަްނ  تـَْنِفيذތައް މިއަންގަވާފަިއވާގޮތަށް  حكمއެވެ
. އަދި  ވިޔަްސ ވެފަިއވާކަމުގަިއ އަޑުެއރު ترّقىނުކޮްށ ތިމާމެްނ ިކތަންމެ ކުިރއަރަިއ  تنفيذތަްއ  حكمރަސްކަންކުރާެނއެވެ

 . . މީހުންމެރުމާ ފަސާދަެއވެ . ކަޓަރުއެޅުމާ، ލޫޓުވުެމވެ އެތަނެއްގައި ވެރިކަްނކުރާނީ ިބރުެވރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ
. ބައްާޔ ެއކަށީގެންވާަވުރ ބޭހެްއ ނުުކރެވިއްެޖއްާޔ ަބިލ  فاحش ކަންތަކާިއ ދެންވެްސ އެބާވަުތެގ އެންމެހަިއ ނުބައެެކވެ

 . . ހައްތާބޮޑުވެ ނުބަިއވާނެއެވެ ކޮންމެއަކަްސ މި ތެއްިތރީސްވަަނ އާޔަތަީކ  !ުކރާށެވެ عربة حاصلުބއްދިވެރިންޭނވެ
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. އެއާޔަތުަގއި  جمتمع إصالح ނޑެވެ ވެގެްނއެވާ ބަީލގެ ބޭަހކީ ހަަމ އެ އާޔަތުގަިއ އެާވ ބޭހެެވ.  بيانކުރުމުގެ ބޭްސގަ
. ޓީބީ ޖެހުނީމާ އަރިަދފުސް ރޯާގގެ . އެހެން ބޭހަކުްނ އަަސރެއް ުނކުރާނެެއވެ  ބޭހަކުްނ ނުގުޑާނެއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

      = ވެއްޖެީމހުންމެނުވީ  توبة .           އެމީހުންގެމައްޗަްށ ަކލޭެމްނ  =

 (  ކުޅަދާނަ ނުވަނީސް (އެމީހުްނ އަތުަލއިނުގަނެވެނިސް      =ެއަިދ ަކލޭމެން ދަންނާށެވ !     

  އީ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން   =     =   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رمحةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ

.   ކަލާނގެއެވެ       = ެއޭ އީމާންވެްއޖެ މީސްތަކުންނޭވ ! .    ްالّله= ަކލޭމެނ 

  !/ ިބރުވެތިވާެށވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް             =  َلـةން  حضرةއަދި ަކލޭމެން ެއކަލާނެގ  َوِسيـْ

 .  .! ކުއްތަންވުްނ ހޯދާެށވެހޯދާށެވެ    =  ްގަަދއަޅާ ހިތްަވރުުކރާށެވެ !ކުރާށެވެ ِجَهاد އަދި ަކލޭމެނ)!( 
    .   = އެަކލާނގެ މަުގގައި      =  ެأّميدކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވުމުގ .    ގައި

     = ްހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަުރވީ މީސްތަކުނ .   =  / އެމީހުންނަށްވީނަމަވެްސ

.   ލިބުނުނަމަވެސް       .  =  ބިމުގަިއވާހާތަެކތި        = (އަދި އިުތުރ) އަދި އެޔާއެުކ

.   އެހާތަކެއްާޗއި   =    ްދިނުމަށް. ِفْديَةެއއިން އެމީހުނ             =قيامة 

. عذابދުވަހުގެ    ން     =  ްقبولއެމީހުންގެ ކިބަިއނ .  ނުވެވޭނެއެވެ       =  

 .އެވެ  عذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި   ) ްއެދޭނެެއވެ  قيامة= އެމީހުނ ( . ދުވަހުން  

        = . .  =   އެމީހުްނ ނަރަަކއިން ނުކުތުމަށް   އަިދ އެީމހުން ނުެވއެވެ   

    ިއެތަނުން ުނކުންނާނެ ބަޔަުކކަމުގައ = .      =  އަިދ އެމީހުންނަށްުހީރ ަހަމ

   (  އެވެ  عذابވެތިބޭ  قائم(ނަރަކައިގާ      = .  ވައްކަންުކރާ ފިިރހެނާ    ައިދ  =

 .ވައްކަންކުާރ އަންހެނާ        = ެނޑާށެވ  .ފަހެ ކަލޭމެން އެދެމީހުންެގ އަތްކަ   =

. عقوبـة. / ގޮތުން ޖަޒާއެއްގެ   އެއްެގގޮތުން       عمل=  އެދެމީހުންކުިރ .  ގެ       = ެގ  الّله
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. عذابން ާވ ކޯފާއާިއ  حضرة  އެްއގެގޮތުން   الّله=  އަިދ . ގަދަފަދަވަންަތ   =     އީ

 . ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ  حكمة      ެވއްޖެމީހާ  توبـة=  ފަެހ.     =   އެ އަިނޔާއަށްަފުހ

ނޑުމަށްފަހު)         (އަތްކެ    = ާޮކށް إْصآلحއަދި އޭނ         ްتعاىل الّله= ފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ  

.      =  ްتوبـةއެަކލާނގެ އޭނާއަށ .    ަލއްވައެވެ     = ްتعاىل الّلهހަމަކަށަަވރުނ  *.  އީ

    =  ާرمحةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވ .  ލެއްވުންބޮޑު ކަލާނގެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)34(  ( ކަލޭމެންނަށް އެމީހުންގެމަްއޗަށް ކުޅަދާނަވުމުގެކުރިން (އެބަހީ ކަލޭމެން އެމީހުން އަުތލައިގަތުމުެގ ކުރިން

. އެަބހީ  َتوبَـة އިސްވެދިަޔ އަދަުބގެތެރެއިްނ އަދަބެްއ ިދނުެމްއ އެފަދަމީހުންނަށް ވެއްޖެމީހުން މެނުީވއެވެ
. ަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ  ެލއްވުންބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެަކްނ  رمحةނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އީ ގި الّلهހުއްދައެއްނޫނެވެ

  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

އަދި އެކަލާނެގ  !ވެރިވާށެވެ تقوى !އަށް ބިުރެވތިވާށެވެ الّلهކަލޭމެން  !އޭ އީމާންވެގެންވާ މީސްަތކުންނޭވެ )35(
ގައި ގާތްކަްނ  حضرة(އެަބހީ އެަކލާނގެައށް ިކޔަމަންތެރިވެ އެކަލާނެގ  !ހޯދާށެވެ َوِسيَلةގައި ކަލޭމެން  حضرة

) !(އެކަލާނގެ ދީްނ ކުިރއެރުވުމަްށ ހިތްަވރުކުރާެށވެ !ކުރާށެވެ جهاد) އަިދ އެަކލާނެގ މަގުގަިއ ކަލޭމެްނ !ހޯދާށެވެ
 އެއީ ަކލޭމެންނަށް  ކާމިޔާުބވެ ނަސީުބލިބޭތޯއެވެ؟

ނޑައެޅިގެން ބިމުގައި ވާހާތަކެްއާޗިއ !ތަކުން (ދަންނަެއވެހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސް )36( ) އެމީހުްނނަށް ކަ
އެއްގެގޮތުަގިއ  فديَةން ސަލާމަތްވާން  عذابދުވަހުގެ  قيامةއަދި އެޔާއެކު އޭގެއިުތރަށް އަދި ެއހާތަކެތި އެމީހުން 

. (ނުވެވޭނެއެ قبولލިބިފައިވިޔަްސ އެހާތަކެިތ ދިނަސް އެީމހުންގެ ަފރާތުްނ އެކަން   قبولއެކަްނ  الّلهވެ
.) އަދި އެމީހުންނަށްހުީރ ހަަމ ވޭންދެނިވި  .  عذابނުކުރައްވާނެެއވެ  އެވެ

) އެމީހުންނަީކ އެތަނުން ނުކުންާނެނ  قيامةއެމީހުން ( )37( . (އެކަމަކު ) ަނރަކައިން ުނކުތުމަށް އެދޭނެއެވެ ދުވަހުން
 ( . އެމީހުންނަށްުހރީ (ަނރަކައިގާ . عذابވެތިބޭ ދާއިީމ  قائمބައެއްނޫނެވެ  އެވެ

.) ކަލޭމެްނ އެދެީމހުންެގ  )38( އަދި ަވއްކަންކުިރ ިފރިހެންމީހާާއިއ އަިދ ވަްއކަންކުިރ އަްނެހންމީހާ (ދަންނައެވެ
. އެއީ އެދެީމހުންކުިރ ނުބައި ކަންތަކުގެ  ނޑާށެވެ .  عقوبـةންާވ  حضرةގެ  الّلهއެއްގެގޮތުްނ  جزاءއަތްކަ އާއި ކޯފާއެވެ

)  عّزة އީ الّلهއަދި  .  حكمةވަންތަ (ގަދަފަދަވަންތަ  ވަންތަ ަކލާނެގއެވެ

) އޭނާ  )39( ނޑުމަށްފަހު ކޮށްފިއްޔާ އެބަހީ ޭއާނ  إصالحވެ  َتوبةއަދި އޭނާގެ އެ އަނިާޔއަށްފަހު (އެަބހީ އަތްކެ
.  َتوبةއޭނާގެ ަމއްޗަށް  الّله تعاىلއެހުިރ އުރެދުމެްއ ދޫކޮްށ ރަނގަޅުކޮށްފިއްާޔ ފަެހ ހަމަކަަށވަރުން  ލައްވަެއވެ

. رمحةއީ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ލެްއވުްނ ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ކަލޭގެފާނަްށ އެނިގވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟       = تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .   = 

.  ވާކަްނ◌ެވެގެްނވ خاصّ ެވ  ِمْلكُ އެކަލާނގެއަްށ         =  *.  އުޑުތަާކއި ބިމުަގއިވާހާަތކެތި

   ެعذاب=  އެަކލާނގ .     ދެއްވައެވެ     =.   އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް    

     =  *. އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް ފުްއސަވައެވެ   =  ިއީ تعاىل الّلهއަދ.    

       = ްހުރިހާކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދުްނވަންތަވެވޮޑިގެނ .  ވާަކލާނގެެއވެ       =

 .  ! އާއެވެ رسولއޭ     = ެކަޭލގެފާނު ހިތާަމކުރިޔަނުދޭހުށިކަމެވ! .        =

 . ނޑު އަވަސްވެގަންނަމީހުްނގަ      = ިކާފަރުކަުމގައ .       = .  ބުނިމީހުންގެތެެރއިން
   =  ެައހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީމެވ .  = *. ) އަނގަތަކުން އެމީހުންގެ(ހަމައެކަނި   

     =.       އަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްަތއް އީމާންނުވާ    ިވީމީހުްނެގ  يهودى=  އަދ

 . ކިބައިންނާއި      = .  އެީއ ދޮގުބަްސ އަހާމީހުންނެވެ       =  

 / . އެހެންބަޔަކަށް ިއއްވާން އަހާމީހުންނެވެ     ައެބަޔަކު ކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް ނާންނ  = . 

     = .   އެމީހުން ބަސް ބަދަުލކުރަނީެއވެ  =  / އެބަސް ބާވަިއލެއްވުމަށްފަުހ

 .  އެމީހުންބުނެއެވެ  =  . ބާވައިލަްއވާފައިވާތަނުން    ިحكم=  ކަލޭމެނަށް މ 

) حكمލިބިއްޖެއްޔާ (އެމީހުން ބަަދލުކުިރގޮތަށް    ކުރައްަވއިފިއްޔާ    / ! = ފަހެ ޭއގައި ކަލޭމެން ހިފާށެވެ

 !ކުރާށެވެ قبول حكمއެ       =  ެއެ އްއަދި ކަލޭމެނަށް އޭތި ނުދ / . . ވުނުނަމައް ނުކުރެ حكمވުނުނަމަ

       =ެަފހެ ކަލޭމެން ިބރުވެތިވާެށވ!            ފަެހ އެމީހަުކ ފިތުނަެވރިކުރުމަްށ  =

 ( . (ދަްނނައެވެ الّله(މަގުފުރެއްދުވުމަށް   )!އިރާދަުކރައްވާ މީަހކުވިއްޔާ    ފަހެ އޭނާއަށްޓަަކިއ  =

.  ކަލޭގެފާނަށް ިމލްކުެވގެން ނުެވއެވެ         =حضرةގެ  الّله .  ން ެއއްވެސްކަމެއް        =

.   އެމީހުން އެއީ     = އެިދވޮޑިނުގަންނަވާ މީހުންނެވެ الّله .        =  އެމީހުންެގ

. طاهرހިތްތައް   ކުރެްއވުމަށް   އެމީހުންނަށްހުީރ =.          =.  ދުނިޭޔގަިއ ދެރަނިކަމެތިކަެމވެ
        = آخرةއަދި އެމީހުންނަްށ .  .އެވެ  عذابބޮޑުވެގެންާވ =       ގައިހުރީ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ވެގެްނވާކަން ކަލޭގެފާަންށ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާތަކެިތ  )40(

ގެ ަދރީންނޭ ެއކަލާނެގ އެންެމ ލޯިބވާމީހުންޭނ މިިކާޔ  الّلهއެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއިތޯއެވެ؟ (ނުވަަތ ތިމަންނާމެންނީ 
. އަދި އެކަލާނެގ  عذابމީހުންނަށް ނޭނގޭ ބާވައެވެ؟) އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް  ދެއްވައެވެ

. އަދި ުހިރހާކަމެއްގެ ަމއްޗަށް  . ކުޅަދުންވަންތަވެވޮ الّلهއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނގެ ފުއްަސވައެވެ  ޑިގެްނވެއެވެ

/ ދެތިން  إمجاىلނުވަތަ  ترمجـةމިއަންނަ އާޔަތުެގ   އެްއ  كلمةމާނަ ލިއުމުެގ ުކރިން ކުޑަވާަހކަކޮޅެއް
 . . އެއީ އާޔަތުެގ މާނަ ވިސްނަިއގަތުން ފަސޭަހވުަމށްޓަކައެވެ  ބުނެލާނަމެވެ

:  حادثـةމިއާޔަތް ބާަވއިލަްއވާފައިވަީނ   . ެއއީ އަްށ  ه صّلى الّله عليه وسّلم  مدينةرسول اللّ އަާކއި ގުޅިގެންނެވެ
 : . ދެން  يهودىވަޑައިގެންނެވިފަހުން ންެގ  يهودىންގެ ިފރިހެނަކާއި އަންހެަނކާއި ދެމީހުން ޒިނޭކުިރއެވެ

. އެމީހުންެގ  رسولަމށް މިފޮނުވީ ީކރިތި އްކުރެ حكمދަންނަބޭކަލުންތަކެއް ޖަމާވެފަިއ އެދެމީހުންނަްށ  އާެގ ައރިހަށެވެ
.  َرَجمُ ގައި ބަޔާންވެގެންވާފަދައިން އެދެމީހުންެގ ނިޔާއަީކ  توراة . އެމީހުްނ  ُحمَْصنُ ކުރުމެވެ رسول الّله صّلى ދެމީހުންނެވެ

. އަިދ  حكمގެ ައރިހަށް އެދެމީހުްނގެ މައްަސލަ ހުަށހެޅީ އެހެންގޮތަކަށް الّله عليه وسّلم   ކުަރއްވާނެކަމަށެވެ
އެްއ ކުަރއްވައިފިްއާޔ  حكمކުރުން ނޫްނ އެހެްނ  َرَجمُ ދަންަނ ބޭކަލުންތަްއ ބުީނ އެދެމީހުންނާއެކު ފޮނުވިީމހުންގާތު މި

. އަދި  !ކުރާށެވެ قبول ުކރަްއވައިފިއްާޔ ދެްނ  حكمުކރުމަށް  َرَجمُ ެއހެންކަމަށްވަންާޏ އެީއ ހަމަ އާަދއިެގ ރަްސަކލެކެވެ
. އެގޮތް  އެދެމީހުންނާއިގެން ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަްށ ދެން  !ނުކުރާެށވެ قبولކަލޭމެން އަަވހަށް ރަްއކާތެރިވާެށވެ

. އަިދ އެމީހުްނ ކިަބއިްނ  يهودىނިޔާކުރަންދިއުމުން އެކަޭލގެފާނު ވަޑައިގެންނެީވ  ންެގ ދަންނަބޭކަލުންގެ އަރިހަެށވެ
. ދެން އެމީހުން ދެއްކީ  ކިާޔ  ن ُصورِيَاَعْبُد الّله بْ އެދިވަޑައިގަތީ އެންމެބޮޑަށް ދަންނަމީހާއާިއ ބައްދަލުުކރައްވާެށވެ

. މިއީ  . އަިދ ދެންނެވިއެވެ . ދެން ެއކަލޭގެފާުނ އެމީާހ ޮގވައިެގްނ  خربގެ  توراةމީހެކެވެ އެންމެބޮޑަށް ދަންނަމީހާއެވެ
.  حديثވަޑައިގެން އެކަނި ަބއިންދާފައި  އެްއ  حكمގައި އޮންނަ  توراةއަކު ޒިނޭކުރީމާ  ُحمَْصنކުރެއްިވއެވެ

. (ެއީއ  . އާދޭެހވެ . ޭއ  َرَجمُ އެނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީާހ ދެންނެވިެއވެ .) އަިދ އެީމހާ ދެންެނވިއެވެ .  أبو القاسمުކރުމެވެ އެވެ
ނޑައެޅިގެން  . ެއހެންނަމަވެސް އެީމހުން ަކލޭގެފާނަްށ  نىبކަލޭގެފާނަކީ ކަ އަކުކަން އެމީހުން ރަނގަަޅށް ދަނެއެވެ

. ދެްނ  حسد ..  أمرކުރުމަްށ  َرَجمُ ނުކުެމވަޑައިގެން އެދެީމހުން لّله صّلى الّله عليه وسّلم  رسول اވެރިވަނީއެވެ ކުެރއްވީެއވެ
. ދެން އެކަމާ ގުޅިގެން މިާއޔަްތ  َعْبُد الّله ْبن ُصورِيَاދެން އޭގެފަުހގަިއ  އަލުންވެްސ ކާފަރުވީއެވެ

 = .  =  تفسري الطربىބާވައިލެްއވިކަމުގަިއވިއެވެ
އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ އީމާންނުެވ ހަމަެއކަނި އެމީހުންެގ އަނގަަތކުން ތިމަންނާމެްނ  !އެވެ رسول الّلهއޭ  )41(

އީމާންވެއްޖައީމޭ ބުނާމީހުންގެ ތެެރއިން ކާފަރުކަމަށް ައވަސްވެގަންނަމީހުން ަކލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅުކުރުިވަޔ 
.) އަިދ  َعْبُد الّله ْبن ُصورِيَاެއއީ ( !އެަބހީ އެމީހުްނގެ ސަބަބަން ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވެ !ނުދެއްވާށެވެ ފަދަމީހުްނނެވެ

(އެމީހުްނ އަހަނީ އެމީހުންެގ  !ްނގެ ސަބަބުންވެްސ ހިތާަމފުޅު ނުކުރައްވާށެވެيهودى  ދޮގުބަސްތައް ައހާ 
.) އަދި އެީއ   ހޯދުަމށް ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަށް އައިމީހުންނާއެުކ ނާްނނަ حكم  ދަންނަބޭކަލުންގެ ޮދގުބަސްތަކެވެ

. ބާަވއިލެްއވިއިުރ  . އަދި އެީމުހންބަސް ބަދަލުކޮށް އޮޅުާވހަދަނީއެވެ ބަޔަކަށް ދޮގުބަސް އަހަިއގެން ގެންދާ ީމހުންނެވެ
. އެކަޭލގެފާނު ކަލޭމެނަށް މި  . އަދި އެީމހުން ބުނެއެވެ حكم  އޮތްގޮތްނޫން އެހެންގޮްތގޮތަށް ބަދަލުުކރަނީއެވެ

) !ުކރާށެވެقبول   !ެއްއ ކުރަްއވައިފިއްާޔ ައވަހަށް ހިފާށެވެحكم  ނޫްނ އެހެްނ  ުކރުންَرَجُم  ކުރައްަވއިފިއްޔާ (އެބަީހ 
(މިީއ އެމީހުންެގ ދަންނަބޭަކުލްނ  1ނުުކރާށެވެقبول   !އެްއ ކުަރއްވައިފިްއޔާ ިބރުވެތިވާެށވެحكم  އަދި ެއހެން 
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.) ދެންފަހެ  َنـة  އެމީހަުކ ަމގުފުރައްދަާވ الّله  އާދައިގެ ީމހުންނަށް ބުނެދޭގޮެތވެ ެވރިކުރެްއވުމަށް އިރާދަުކރައްަވއިިފ ِفتـْ
) ކަޭލގެފާނަށް އެްއވެސްކަމެއް  ްނ މިލްުކވެގެން ނުެވއެެވ. حضرة  ގެ الّله  މީހަކާމެދު (އެމީހަުކ ތެދުމަގަށް ގެަނއުމަށް

. طاهر  އެމީހުންެގ ހިތްަތްއ الّله تعاىل  އެފަދަމީހުންނީ  އެމީހުންނަްށ ުކެރއްވުމަށް އިރާދަނުުކރައްާވ މީހުންެނވެ
. އަިދ އެމީހުންނަށް  ނޑައެޅިގެން ުހރީ ބޮޑުވެގެްނވާ آخرة  ދުނިޔޭގައި ުހރީ ެދރަނިކަމެތިކަމެވެ . عذاب  ަގއި ކަ  އެވެ

. ޭއެގ ތެރެއިްނ އެންެމ مفّسر  ކުަރއްވާފަިއ بيان  މިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވުނު މުނާސަބަުތ ެއކިގޮތްގޮތަްށ  معترب  ންވެެއވެ
. ގޮތެއްކަމުގަިއ ބެލެ  .والّله أعلم  ޭވގޮތް މިބަޔާންުކރީއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

    ) . .)باطل  =  އެީއ ޮދގުބަސްތަްއ އަހާީމހުންނެވެ  ާވހަކަތަްއ ައހާމީހުންނެވެ   

   =  ެރިބާކާީމހުންނެވ .  .ގިނަގިނައިްނ ސޫދުކާމީހުންނެވެ      ފަެހ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުްނެގ =

) އަތުވެއްޖެްއޔާ حكم  އަރިހަްށ (  .ކުރުމަށް     = ުحكم ފަެހ އެމީހުންެގ މެދުގަިއ ަކލޭގެފާނ

 . !ކުރައްވާެށވެ       = ަނުވަތ.  !ަކލޭގެފާުނ ެއމީހުންގެ ކިބައިްނ އެނުބރި ދުުރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ

        =.   އަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް  

    ްފަހެ ަކލޭގެފާނަށް އެްއވެސް ެގއްލުމެއް އުނަދގުލެއް އެމީހުންނަށ =.  ނުދެވޭނެއެވެ       ައިދ =

.حكم  ކަލޭގެފާނުން    ކުރަްއވަންޏާ      = ިކުަރއްވާށެވެحكم  ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުްނގެމެދުގައ! 
      ާَعدل  = ހަަމ ސީދ .  ެވރިކޮށް     = الّله تعاىل  ހަމަކަަށވަރުްނ . ލޯިބވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ

     =   َعدل.  ެވރިވާމީހުންނަށް     ުحكم  = އަދި އެީމހުން ަކލޭގެފާނ

 ވެރިއަކުކަުމގައި ލާންވީ ކޮންފަދައަކުންހެއްެޔވެ؟       ިتوراة  =  އެމީހުްނގެ ގާުތގައ .  ވެެއވެ   

     =  ( . حكم  ގެ الّله  އޭގަިއ (ޒިނޭއާއިމެދު   ވެެއވެ     = ދެްނ އެމީހުްނ އެނބުިރ

.   ފުރަގަސްދެނީއެވެ     = .   އެއަށްފަހު    =.  އަދި އެީމހުން ނުވެެއވެ    

   =  مؤمن .  ންކަމުގައި          =  توراة  ހަމަަކށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ.  ާބވައިެލއްވީމެވެ
        =.    ޭއގަިއ ތެދުމަގާިއ އަިލކަންވެއެވެ      =  حكم  ބޭކަލުްނ އެފޮތުްނ نىب

.   ކުރައްަވއެވެ    = ވަޑައިެގ◌ެއިްސލާމްވެގއެބޭަކލުްނ) . ައްށ حكم  ެގ الّله  ންތިއްބެވި
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.)ވަޑައިކިޔަމަންވެ  ގެންތިއްެބވި     =  يهودى.  ންކަމުގައިީވ މީހުންނަށް        =
.) (حكم ވެރިންވެްސ (علم  ންނާިއ އެީމހުންެގ َربَّاِىنُّ  އަދި  އާއިގެްނ مصلحة  ންނަީކ މީސްތަކުްނގެ َربَّاِىنُّ  ުކރައްަވއެވެ
.حكمة  ެވރި علم  ވެތިބޭ ަހރުދަނާ قائم    )ތެިރ ބުއްދިެވރި މާތްމީހުންނެވެ        އެީމހުންނަްށ=

. ރައްކާުކރެވުނު ތަކެތީން / ދަސްކުެރވުނު ތަކެތީން     =   الّله) . )توراة  ގެފޮތުން  ން    = 

.  އަދި އެބޭކަލުްނވީ    ) . ނޑައެޅިގެން އޭގެަމއްޗަށް ހެކިދެްއވާ ބޭަކލުންކަމުގައި ގެފާނުންެގ حمّمد  = ކަ

)نىب      ކަން ތެދުކަުމގެމައްޗަށް       = ޭعامل  އަިދ އެންމެހާ  !ންނޭވެعامل  ންެގ يهودى  (އ

 !ފަހެކަލޭމެންމީސްތަކުންދެކެ ިބރުނުގަންނާށެވެ) !ންނޭވެ    އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ކަލޭމެްނ =

!   ބިރުގަންނާށެވެ      = ުބަަދުލ  !ށެވެވިއްކާއަދި ކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ނ /

 !ނުކުރާށެވެ      = .  ކުޑައަގަކަށް    ިحكم  =  އަދ.  ނުކުރިީމހުން         =  

. / އެކަލާނގެ ބާވަިއލެއްވި الّله  .حكم  ބާވައިލެްއވި ތަކެތީން  ން      =ެފަހެ އެމީހުން (ދަންނައެވ!(  

       = ީނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއ   ކާފަރުންނެެވ.ކަ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި  باطلއެމީހުންނަކީ ދޮުގ  )42( . ދެންފަެހ  އެީމހުްނ  رشوةވާހަކަތަްއ އަހާީމހުންނެވެ ކެއުން ގިނަމީހުންނެވެ
) ކަޭލގެފާނުންގެ حكم( ނުވަަތ  !ުކރައްވާށެވެ  حكمއަުތވެއްޖެއްާޔ ދެން އެމީހުންގެމެދުަގއި އަިރހަށް  އެދިގެން

އަދި ކަޭލގެފާނު އެީމހުންެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ  !އެމީހުންގެ ކިބައިން އެނބުިރ ފުރަގަސްެދއްވަވާެށވެ
. އަިދ ކަޭލގެފާުނ  ފުރަގަސްދެއްިވޔަސް ކަލޭގެފާނަްށ އެްއވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނަދގުލެްއ އެމީހުންނަކަްށ ނުުކރެވޭނެެއވެ

ވެރިާވ މީހުންނަްށ  َعْدلُ ހަމަކަށަަވރުން  !ކުރައްވާށެވެ حكمވެިރކޮށް  َعْدلُ މެދުގަިއ ހަމަ ކުރައްވަންޏާ އެމީހުންގެ حكم
. الّله  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

ކުރަްއވާ ޭބކަލަކުކަުމގަިއ ލާްނވީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްެޔވެ؟ އެހެީނ އެމީހުންެގ  حكمއަދި އެމީހުްނ ަކލޭގެފާުނ  )43(
)  توراةއަތުގަިއ  . އެފޮުތގަިއ (ޒިނޭކުރުމާމެދުވެސް . ދެން އެމީހުްނ ެއ  حكمެގ  الّلهވެއެވެ އަށްފަހުވެްސ  حكمވެއެވެ

. (އަިދ އެީމހުން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުްނ  ައކީ އެމީހުްނ ބަދަލުުކިރ  مقصدހޯދުމުެގ  حكمއެނބުރި ުފރަގަސްދެނީެއވެ
.) އަދި އެީމހުން ކުރައްަވއިތޯ حكمއާއި ެއއްގޮތަށް ކަލޭގެފާުނ  حكمނުބައި  . مؤمنއެވެ  ންކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

. އެފޮތުގަިއ ތެދުމަގާިއ (ދީނުެގ  توراةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ   )44( ގަިއ  حكمބާވަިއލެއްވީމެވެ
 ( . އަދި ( نورއަނދިރިވެފައިވާތަންތަނަށް . ައލިކަންވެެއވެ ) އިސްލާމް حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمވެއެވެ ެވވަޑައިގެން ފަދައިން

. އަދި  حكمންނަށް  يهودىބޭކަލުން އެފޮތުން  نىبތިއްބެވި   الّلهންވެސް  عاملންނާއި އެމީހުންގެ  َربَّاِىنُّ ކުރައްވައެވެ
) އެމީހުންނަށް ދަްސވެފައިވާ ަތކެތީން  توراةގެފޮތުން (އެބަހީ  ނޑައެޅިެގްނ  حكمން . އަދި އެބޭބޭަކލުން ކަ ކުރައްވަެއވެ

. ފަހެ ަކލޭމެން މީސްތަކުންެދެކ  توراةއޭގެމައްޗަށް އެބަހީ  ގެމައްޗަށް ހެކިދެއްާވ ބޭކަުލންކަމުގައިވިެއވެ
. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ިބރުގަންނާެށވެ އަދި ކުޑައަގަކަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ  !ބިރުނުގަންނާށެވެ

. (ދުނިޔޭގެވިއްކާނު ބާވައިލެްއިވ  الّله) އަދި !ބަދަލުނުކުރާށެވެ حكمމިފަނާވެދަނިވި އެިތކޮޅަކަށް އާޔަތްަތކުގެ  ށެވެ
.!ނުކުރާމީހުން (ދަންނައެވެ حكمން  حكم ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުން އެއީ ކާަފރުންނެވެ  ) ަފހެ ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

         = . . فرضއަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމައްަޗށް ިލއުއްވީމެވެ  ކުރެްއވީމެވެ   = / ިއޭަގއ

. ( توراة .) قصاصގައި  ވެެއވެ          = ގަިއ  قصدއެްއ (އެަބހީ  نفسއަކަްށ  نفسަހމަކަށަވަރުްނ

.)  نفسއެއްވެސް ސަބަެބއްނެތި މީހަކު ަމރައިފިނަމަ އެމަުރވި   ގެ ބަދަލުގައި އޭނާ މެރިމީާހ މެރުން   

      = .  ލޮލަކަށް ޮލލެއް        .  = ައދި ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެއް     =  ިއަދ

.  ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެއް       = .  އަދި ދަަތކަށް ދަތެއް        = َزَخمُ އަިދ 

. ِقَصاصތަކަށްވެސް   ވެެއވެ      އެަބީހ  َصَدَقاة=  ފަހެ އެއިްނ) . ކޮށްިފ މީާހ ދަންނައެވެ

) عفوއެއަނިޔާއެއްުކރި މީާހއަށް އަނިާޔލިބެވުނުމީހާ    ކޮށްފިއްޔާ     ފަހެ އެީއ އޭނާއަށް (އެަބީހ  =

) ާވ  عفو . كّفارةކުރިމީހާއަށް    އެކެވެ   ިحكم=  އަދ .  ނުކޮށްފިމީހުން         = الّله 

. حكمބާވައިލެްއވި   ން     = (!ެދަންަނއެވ) ްފަހެ އެމީހުނ       = ނޑައެޅިގެްނ އެއީ ކަ

) . .)  مشركއަނިޔާވެރިންނެވެ  ންނެވެ   =  އަދިުކރިޔާ ވިދިެގްނ  تبعއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ) . ކުރެއްވީމެވެ

 (. ގެންނެވީމެވެ       އަަސރުތަކުެގ ( = އެމީހުންެގ (އެބަހީ މާތްެވގެންާވ ނަބީބޭކަލުންގެ

.މަތީގައި     = الّسالمعليه ( عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުްނ  مرمي(    ާحال=ތެދުކުަރއްވ 

.        =.  އެކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގަިއވާތަކެތި       =توراة  .  ގެ      =

. إجنيلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް   ދެއްވީެމވެ      ިنور=  ޭއގައި ތެދުމަާގއ .  ވެއެވެ
   ާحال=  އަދި ތެުދކުރ .          = .  އެފޮތުގެ ކުީރގައިވާތަކެތި        =توراة 

.  ގެތެރެއިން     =  وعظ نصيحةއަދި ތެދުމަގާިއ  .  ގެގޮތުން     = تقوى 

.  ވެރިންނަށް           حكم(ނުވަަތ  1ުކރާހުށިކަމެވެ حكمެވރިން  أهلެގ  إجنيل= އަިދ 

(.  ކުރުމަށެވެ        ިން. حكمބާވައިލަްއވާފައިވާ ތަކެތީން /  الّله=  އެފޮތުަގއ     = 

. حكمއަދި   ނުކުރާމީހާ         =حكمބާަވއިލެއްިވ  الّله .  ން     ފަެހ އެމީުހްނ =

  )1(ދަންނައެވެ      = ްނޑައެޅިގެނ . ( فاسقއެއީ ކަ ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެްނާވ  الّلهންނެވެ

(.  މީހުންނެވެ
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ހިފުން ލިއުްއާވ  ِقَصاصންގެމައްޗަށް  يهودىގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެމައްޗަށް އެަބީހ  توراةއަދި  )45(

. ެއއީ  فرض . (އެަބހީ އެއްވެްސ  نفسއަކަްށ  نفسކުރެއްވީމެވެ ަގއި ީމަހުކ  قصدއަކާިއ ނުލަިއ ހަަމ  حقّ އެެކވެ

. (އެބަީހ މީެހއްެގ ޮލަލްށ  نفسމަރައިފިނަމަ އެަމރުިވ  .) އަިދ ޮލލަކަްށ ޮލލެކެވެ ެގ ބަދަލުަގިއ އޭާނ މެރިމީާހ މެުރމެވެ

 ( . ދެން މިގޮތަށް ގެއްލުމެއްކޮްށ ލޯ ހަލާކުކޮށްިފއްޔާ އެކަްނކުރިމީާހގެ ޯލވެްސ ހަމައެގޮތަށް ހަލާކު ކުރުމަށެވެ

 قصاصތަކާއި ކުިރ ފާރުތަކަށްވެްސ  زخمއަދި  – ދަތަކަްށ ދަތްެއ –ކަންފަތަކަށް ކަންފަތެްއ  –ނޭފަތަކަށް ނޭފަތެއް 

. އަިދ މިފަދަ ކޮންމެ  ނޑައެޅުއްވީމެވެ . އަނެއްމީާހގެ ގުނަވަން ހަލާުކ  قصاصހިފުން ކަ އަަކށްވަނީ އަުގލެއްވުެމވެ

ނޑައެޅި މިންވަރުެވގެންވެެއެވ. ދެންފަހެ އެއިން  . އެައގުތައް ކަ . صدقاةކޮށްލުމެއްނޫނެވެ  ކޮށްފި މީާހ ދަންނައެވެ

) އެއީ އޭާނގެ ފާފަތަކަށްާވ  عفو(އެބަހީ ެއ އަނިޔާެއއްކުރިމީާހއަށް އަނިާޔލިބުނު ފަރާތުްނ  .  كّفارةކޮށްފިއްޔާ އެކެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއީއ  حكمން  حكمބާވައިލެއްވި  الّلهއަދި  !) ފަހެ ކަ ނުކުރާ މީހުން (ދަންނައެވެ

.  އަނިޔާވެރިންނެވެ

ްނ  قواعدހަަމ ެއ ުކރަްއވައި تبعބޭކަލުންނާ  نىبއަދި އެބޭަކލުންެގ އަސަރުަތކުގެމައްޗަްށ އެބަީހ މާތްެވގެންވާ  )46(

. ެއއީ އެަކލޭގެާފުނ  عيسى عليه الّسالمގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ

.  حالތެދުކުރައްާވ  توراةވަޑައިގަތުމުގެކުީރގައިާވ  ދެއްވީމެެވ.  إجنيلއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަްށ ގައެވެ

.) އަދި އެފޮތްވަނީ އޭގެުކރީގަިއާވ  نورއެފޮތުގަިއ ތެދުމަގާިއ  . (ދީނުެގ ކަންކަމުަގިއ އަިލަކންވެއެވެ ތެދުކުާރ  توراةވެެއވެ

. އަދި  حال .  نصيحة ާއއި وعظވެރިންނަށްާވ ތެދުމަގާިއ  تقوىގައެވެ  ގެ ގޮތުންނެވެ

! އަދި  حكمން  حكمބާވައިަލއްވާފައިާވ  الّلهވެރިްނ އެފޮތުގަިއ  أهلގެ  إجنيلއަދި  )47(  الّلهކުރާހުށިކަމެވެ

ނޑައެޅިގެން  حكمން  حكمބާވައިލެްއވި  !) ފަެހ އެމީހުން އެއީ ކަ . ( فاسقނުކުރިމީހުްނ (ދަންނައެވެ ގެ  الّلهންނެވެ

(.  ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ ބައެކެވެ

  ! ެގ ފޮތްތަކުަގިއ  فقهފޮތްތަކާިއ  حديثަތއް  تفصيلތަުކެގ  حكمހިފުމުެގ މި  قصاصދަންނައެވެ

. އެާވހަތަކުގަިއ  . علمބަޔާންވެގެންވެެއވެ  ވެރިން ހިސާބަކަށް ބަްސތަފާތުވެފައިވާތީ ޭއގެތެރެއަްށ އަދި ުނވަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

              = قرآن) ައދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފޮްތ (!ެއވެ رسول الّله(ޭއ (

.  ބާވައިލެްއވީމެވެ     ަحقّ = ހަމ .   .حال=  ތެދުކުާރ   ގޮތުަގއި      =

.   އެފޮތުގެ ކުީރގައިވާތަކެތި       =( . (ބާވައިލެއްވި ހުިރހާފޮތުގެ  ފޮތުގެތެރެިއން        =

. އަދި އެފޮތްތަްއ ތެދުކުާރ އެފޮތްތަުކގެމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިވާ   ެހކިވާ އަމާނާތްެތރި ފޮތެްއކަމުގައި   

 !ކުރަްއވާށެވެ حكم= ފަެހ އެމީހުްނގެމެދުގަިއ ކަޭލގެފާނު           = حكمބާވައިެލއްިވ އެއްަޗކުން /  الّله 

.   އަކުން       = ަކލޭގެފާުނ  هواى نفسއަދި އެމީހުންެގ (  تبعާއއި (އަމިއްަލ އެދުމާއި

 !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ           =  ّحق .   ގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނަްށ އައިތަކެިތ ފިޔަވައި   

     =  ެތިމަންރަސްކަލާނގެ  أّمـةއަދި ކަލޭމެންކުރެ ކޮންމެބަަޔކަށް (ޮކންމ= ( .އަކަށް   ެލއްވީެހވެ

        =شريعة .  އަކާއި ބަޔާންވެގެންވާމަގެއް        = ިالّلهއަދ .  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ
        = ްأّمـةހަމަކަށަވަރުން ެއއ.  އެއްަކމުގައި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ލަްއވައިފީހެވެ   

  =  ްإمتحانއަދި އެހެންނަމަވެސް އެަކލާނގެ ަކލޭމެނ .  ކުރުމަށެވެ        އެަކލާނެގ =

(. . (ފޮތްތަކުގަިއ ބާވަިއލެއްވިތަކެީތން  ކަލޭމެނަށް ދެއްވިތަކެތީން         ފަެހ ކަލޭެމްނ =

!.  ހެޔޮކަންތަކުގައި ވާދަކޮށް ުކރިއަރާެށވެ          ަحضرةގެ  الّله= ކަލޭމެން އެނުބރި ދާތަންވަނީ ހަމ 

.   ގައެވެ  =  . އެންމެންވެސް      = خربދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ  . ދެއްވާނެއެވެ     

     = ްإختالفއެކަމަާކއިމެދު ަކލޭމެނ  .  ވާަކމުގައިވީކަންތަކުގެ        = އަިދ

 !ކުރަްއވާށެވެ حكمއެމީހުންގެމެދުގަިއ ކަޭލގެފާނު        =ބާވަިއލެއްިވ  الّلهބާވައިލެްއވި ތަކެތީްނ /  الّله

  ން. حكم    ުވެވަޑައިނުގަްނނަވާށެވެ تبع= އަދި ަކލޭގެފާނ!       = ެهوى نفسއެމީހުންގ  . އާއި

(  (އެމީހުންގެ އަމިްއލައެދުމާއި      ެއ) ! ންނަްށ  يهودى= އަދި ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް ބިރުވެިތވާށެވެ

 ) 1ބިރުވެތިވާށެވެ     َنة=  އެމީހުން ކަލޭގެފާުނ . ِفـتـْ   ވެރިކޮށްފާނެކަމާމެދު         

     = އޭެގ ސަބަބުން ކަޭލގެފާނު ބައެްއ  الّله) . ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްވިތަކެތީެގ ބައެްއ ތަކެއްޗާއިމެދު

.)ޑައިގެންނެވިވެވަ تبعއެމީހުންގެ އެދުމާ  ރައްވައި ން ދޫކު އްވުކުރެ عملތަކެއްޗަށް   ދާނެއެވެ     ަފެހ =

.އެމީހުން އެނުބރި   ުފރަގަސްދީފިއްޔާ  .  = ފަހެ ކަޭލގެފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާެށވެ         = 
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. الّلهހަމަކަށަވަރުންެވސް   އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ     = مصيبـةއެމީހުންނަްށ ) .  عذابެޖއްސެވުމަށެވެ

(.  ދެއްވުމަށެވެ     ެއެމީހުްނގ  =.  ބައެްއ ފާަފއިގެސަބަބުން       = އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

. ގިނަ މީހުންނަކީ     = .  މީސްތަކުންކުރެ   = ) . ގެ ކިޔަމަުންނ  الّلهފާސިގުންކަން ކަށަވަރެވެ

.)ވާމީހުންނުކުމެގެން  ކަން ކަށަވަެރވެ        ެެހއްޔެވެ؟ حكمޒަމާނުގެ  َجاِهِليّـة=  އަޅެފަހ    =

.    އެމީހުން އެ އެދެނީ       ިއަށްވުރެ ރަނގަޅީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ الّله=  އަދ     =حكم 

. )  الّله( =     ގެގޮތުން . قبولގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަން   ކުރާބަޔަކަށް
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގޮތުގައި ފޮްތ  حقّ ) ތިމަންރަސްކަާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ހަމަ !އެވެ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم(އޭ   )48(
. ކީރިތި  . (ެއއީ  قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ ) ުހރިހާ ފޮތެއްެވސް ތެދުކުރާ  الّلهބާވައިލެއްވީމެވެ ގަިއ  حالބާވައިލެްއވި

. (ެއހެންހުިރހާ ފޮތެްއވެސް އެފޮތަްށ  އެފޮތްތަކުގެ މައްޗަްށ ރަްއކާތެރިެވ ހެިކވާ އަމާނާތްތެިރ ފޮތެއްކަމުގައެވެ
.) އަދި އެމީ حكمތާއީދުކޮށް އެހެން ފޮތްތަކަްށ  ްނ  حكمބާވަިއލެއްވި  الّلهހުންގެމެުދގައި ކުރާ ފޮތެއްެގ ގޮތުގަެއވެ

ގެތެރެިއްނ  حقّ  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއަދި އެީމހުންގެ އަމިްއލައެދުމާއި ަކޭލގެފާނު  !ކުރައްވާށެވެ حكم
 تبعއާއި  هواى نفس(އެމީހުްނގެ  ރައްަވއި ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް އައިތަކެތި އައުމަށްފަހުގަިއ އެތަކެިތ ދޫކު

އަާކިއ  شريعـةއަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّمـة) ަކލޭމެންކުެރ ކޮންެމ ބަޔަކަްށ / ކޮންމެ !އިނުގަންނަވާށެވެވެވަޑަ
. އަިދ  .  أّمـةއެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ ކަލޭމެން އެންމެްނ އެއް  الّلهބަޔާންވެގެންވާ ަމގެއްެލއްވީމެވެ އަކަށް ަލއްވައިފީެހވެ
)◌ަ ެއކަލާ ނެގ ކަލޭމެންނަށް ދެްއވިތަކެީތްނ  أّمـةން ތަފާތު އަދި އެހެންނަމަވެސް (އެކަލާނގެ ކަލޭމެ ތަކަކަށް ލެއްވީ

) ކަލޭމެން  . ފަހެ ަކލޭމެން ހެޮޔކަންތައްތައް ކުރުމުަގިއ  إمتحان(ފޮތްތަކުގައި އެންެގވި އެްނގުެވންތަކުން ކުެރއްވުމަށެވެ
. ދެްނ އެކަމަކާމެުދ  حضرةެގ  الّله ުވންވަނީ ހަމަ  رجوعަކލޭމެން އެންމެްނ އެނުބރި  !އަވަސްެވ ވާދަުކރާށެވެ އަށެވެ
.  خربވާކަމުގަިއ ވީކަންތަުކގެ  إختالفކަލޭމެން ދެބަސްެވ   އެކަާލނގެ ކަލޭމެނަށް ެދއްވާނެެއވެ

)49(  (  حكمްނ އެމީހުްނގެމެދުގަިއ  حكمާބވައިލެްއވި  الّلهއަދި (ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށް ފޮތްާބވައިެލއްވީ
. (އެގޮތަށް  ންނާއި ދެންވެސް އެބާުބެގ  يهودى) އަދި އެީމހުންގެ (އެަބހީ !ކުރަްއވާށެވެ حكمކުރެއްވުމަށެވެ

 ( ކަލޭގެފާނަްށ  الّلهއަދި  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއާއި އެމީހުންގެ އަމިއްަލއެދުމާއި ކަޭލެގފާނު  هواى نفسއެންމެންގެ
ވެރިކޮށްފާނެކަމާއިމެުދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ  فتنـةބާވައިލެްއވި ބަެއއް ތަކެިތ ފިޔަަވއި އެީމހުން ަކލޭގެފާުނ 

އެީމހުން އެދޭގޮތަކަށް ކަލޭގެފާނަްށ  އެަބހީ ބިުރވެތިެވ ވަޑައިގެންފިއްޔާ (އޭރުން !ވާށެވެވެވަޑައި ުނގަންނަބިރުވެތި
. އެފަ حكم ) ދެންފަހެ އެީމހުން ަކލޭގެފާނުްނެގ !ދަ ކަންތަކަށް ުހޝިޔާުރވެ ވަަޑއިގަންނަވާށެވެކުރެވިދާނެއެވެ

 الّلهހަމަކަށަަވރުން  !ބަސްފުޅު ނުއަހައި އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ ކަޭލެގފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
.  مصيـبةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ އެމީހުްނ ކުރި ަބއެއް ފާފަިއގެ ަސބަބުން އެމީހުންނަށް   عقوبةޖެއްސެވުމަށެވެ

ނޑައެޅިގެން  . އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ ކަ . ( قاسقއަވަސްކުެރއްވުމަށެވެ ެގ  الّلهންނެވެ
(.  ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ މީހުންނެވެ

ައްށ  حكمެގ  عليه وسّلم رسول الّله صّلى الّلهެހއްޔެވެ؟ (އެބަީހ  حكمޒަމާނު  جاهليّـةއެމީހުން ފަެހ ެއއެދެނީ  )50(
. އެއީ ބުަދށް އަޅުކަންކުރާމީހުންގެ  حكمގެ  جاهليّـةނުރުހޭ މީހުން އެއެދެނީ  .  حكمއެވެ  حكمގެ  الّلهއެވެ

.) އަިދ   الّلهކުރުުމެގ ގޮތުްނ  حكمުކރާބަޔަކަްށ  قبولގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަްނތަކަން  الّلهއެއްނޫނެވެ
. حكمގެންވަީނ ކާކުެހއްޔެވެ؟ އެބަީހ އެއަްށވުެރ ރަނގަޅު އަށްވުރެ ވަކިންހެޮޔވެ  އެއްކުރާެނ އެަކކުވެސް ުނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ެޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވ!       / !  إختيار= ކަލޭމެްނ ނުހިފާށެވެ

  !ނުކުރާށެވެ        =نصارىންނާއި  يهودى.  އިން     އެހީެތިރ) . =  ސަަހރޯވެރިްނކަމުގައި

) نصر  ވެރިންކަމުގައި    =. އޭގެ ެއއްބަޔަުކ އެއީ       =  . އަނެއްބައެްއގެ ަސހަރޯެވރިންނެވެ

. نصر   ވެރިންނެވެ      ީެވރި ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއ  نصر= އަދި ކަލޭމެްނކުރެ އެީމހުން ެއއ

 . ހަދައިފި މީހާ      .   = ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހަކުވަނީ އެމީހުްނގެތެރެއިންެނވެ     

. الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން  =  ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ          =.  އަނިޔާެވރި ބަޔަކަށް    =

 .  ފަހެ ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ       =) ިކަމުެގ)  نَِفاقއެީމހުންެގ ހިތްތަކުަގއ

.  ބަލިވާމީހުން      ެއެބަހީ އެީމހުންގ) . ަސހަރޯެވރިކަން ހޯދުމަްށ = އެމީހުންނާއިމެދު އަަވސްވާތީ

( .  އަވަސްވާތީ  =  އެީމހުން ބުނެއެވެ  .  = އަހަމެންރެން ބިުރގަންނަމެވެ         = 
. مصيبـةއަހުރެމެންނަްށ ޒަމާން އެނުބރުމުެގ   ެއއް ެޖހިދާނެކަމަށް                = ެالّله تعاىلަފހ 

. / ވެއެދެއްވުން އެދެ فتح . فتحވެ   ދެއްވާނެއެވެ       = ން އެެހްނ  حضرةނުވަތަ އެކަލާނެގ

. (އެއީ  .) جزىކޮންމެވެސްކަމެއް  ދިނުންކަމުގައި މުރާދު ކުރަްއަވއެވެ     =  ފަހެ އެހައިރުން އެމީހުްނ

.  ވެދާނެއެވެ       = .  އެމީހުން ސިއްުރކުރި ަކންތަކުގެމައްޗަށް     =   ެنفسއެމީހުންގ 

.  ތަކުގައި     =. = އަދި އީމާންވެގެންާވ     ހިތާމަުކރާ ަބޔަކުކަމުގައި

.  މީސްތަކުން ބުނެއެވެ       ީމިމީހުންހެއްޔެވެ؟ ހުވަިއކުރ  =     =الّله .  ގަންދީ
      = .   އެމީހުންެގ ގަދަ ހުވައިން   =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންވަީނ ކަލޭމެންނާއެުކަގިއ

 .  ކަމަށް      =  ( . باطلތައް  عملއެމީހުންގެ (ހެޔޮ  ވެއްޖެއެވެ        = ފަެހ

 ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވާ ބަަޔކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ެވއްޖެއެެވ.     = ޭއ އީމާންވެއްެޖ

  !މީސްތަކުންނޭވެ     ްُمْرتَـدُّ = ކަލޭމެންެގ ތެެރއިނ .  دينއެމީހާެގ =     ވެއްޖެ މީހާ

  ން.      = ެالّلهފަހެ ނިކަންހުރ .  ގެނެސްދެއްވާނެއެވެ  .   =  ބަޔަކުމީހުން    =
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.  އެމީހުންދެކެ އެަކލާނގެ ލޯިބވެވޮޑިގެންވާ  .  = އަދި އެމީހުން އެަކލާނގެދެކެ ލޯބިވާ     

      =مؤمن .  ންގެމަްއޗަށް އެމީހުްނ ނުހަުނ އޯގާެވރި ނިކަމެތި            =

.   ކާފަރުންގެމައްޗަށް ުނހަނުގަދަފަދަ  = / ާجهادއެމީހުން ނުހަނު ގަދައަޅ  .  ކުރާ       

. الّله=    ގެމަގުގައި   ިއަދ =.   އެމީހުްނ ބިުރވެތިނުވާ  =   މަލާމާތްކުރާ މީހުންެގ

.   މަލާމާތަށް     ީفضلެގ  الّله=  އެއ . . / ޯއގާވަންތަކަމެވެ  ވަްނތަކަމެވެ        =

.  فضلއެކަލާނެގ އެ     ވަންތަކަން އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ފަރާތަކަދެއްވަެއވެ    = އަިދ

. الّله  އީ ތަނަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)51(  ! ވެރިންކަުމގަިއ ކަލޭެމްނ  نصر އިން އެއީ ަސހަރޯެވރި  نصارىންނާިއ  يهودىއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

 . ! އެމީހުންގެ އެއްބަޔަކު ެއއީ އަނެއްބައެްއގެ ސަަހރޯވެރި  إختيارނުބަލާށެވެ .  نصرނުކުރާށެވެ ވެރިންނެވެ
.) އަިދ ކަލޭމެންުކރެން އެމީހުްނ އެީއ ތިމާމެްނެގ  مؤمن(ކޮންމެބަޔަކީވެްސ  ންނާއި އިދިކޮޅު މީހުންެނވެ

 (. ނޑަޔާެއވެ ނޑަޔާ ވާނީ ލަ . (ލަ ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ހަދައިފިބަޔަުކ އެީއ ހަމަ އެމީހުްނގެ މީހުންނެވެ
.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިބަޔަކަްށ   ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ

) ބަލިުހރިމީހުން އެ  منافق) ފަހެ އެބައެްއގެ ހިތްތަުކގައި (!އެވެ هرسول اللّ (އޭ   )52(  نصارىންނާއި  يهودىކަމުގެ
) ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެެވ.  އިންނާ ދިމާއަްށ އަވަްސވާތީ (އެމީހުން ަސހަޯރވެރިކަމަްށ ެއދި އަވަްސވާތީ
. ދެންވެސް އެމީހުންގެ ަފރާތުން ެއހީތައް ހޯދުަމްށ  . އޯ އިންނާއި . އެޗް (އދ. އިންނާ ޔުނިސެފުންނާ ޑަބްލިޔޫ

. ޒަމާން ދައުރުކު .) އަދި ބުނެއެވެ  نصارىންާނއި  يهودىރުުމގެ ތެޭރގައި އަުހރެމެންނަށް (އެބަހީ އަވަސްވާނެެއވެ
.) ދެންފަެހ  . އެހެންެވ އެމީހުންނަީކ ބޮޑެތިމީހުން ކަމުގަިއ ކުރީންުސރެ ަބލަނީއެވެ الّله އިންގެގާތަށް ދާންޖެހިދާނެެއވެ

) ދެއްވައިފިްއޔާ ( مؤمنއެއް ( فتحކޮންމެވެސް  تعاىل ) مكة  فتحންނަށް ްނ  حضرةނުވަަތ އެަކލާނގެ  ކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ
ނެގޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްވައިިފްއާޔ  ِجْزىَ އިން އަތުން  نصارىންނާއި  يهودىކޮންމެވެސް އެހެންކަެމއް އެަބހީ 

ން އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ވަންހަނާުކިރ  منافقކަންުހރިމީުހން  نفاقދެން އޭރުން އެމީހުން އެަބހީ ހިުތގައި 
. ކަންތަކާއިމެދު ހިތާ  މަުކރާ ބަޔަުކކަމުގަިއ ވެދެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން ެއމީހުންވަނީ ކަލޭމެން  مؤمنންނާއި ދިމާއަށް  ُمَنافق )53( ންނާ އެކުަގއިކަމަްށ  مؤمنން ބުނާނެއެވެ
. ދެްނ އެމީހުްނ  باطلތަްއ  عملގަދަހުވައިްނ ުހވައިުކރީ މިމީހުްނހެއްޔެވެ؟ އެީމހުންެގ ހެޔޮ  ީވއެވެ

.  ގެއްލިަހލާކުެވގެންވާ ަބޔަކުކަމުގަިއވާނެއެވެ

! ކަލޭމެންގެެތރެއިން ީމހަކު ޭއނާގެ ދީނުން ބޭުރވެ  )54( އަްށ  الّلهވުމަކުން ( ُمْرتَـدُّ އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ
.) ފަެހ ނިކަންހުެރ  . އެބަޔަކު  الّلهއެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ ނުވާނެއެވެ ދެެކ އެކަލާނެގ  ެއެހންބަޔަކު ގެންނަަވއިފާނެއެވެ

ންނަށް ނުހަނު އޯާގވެރި ނިކަމެިތ  مؤمنލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެމީހުންެވސް އެަކލާނގެއަށް ލޯބިވާ އަދި އެބަޔަކު 
)  الّلهކުރާ އަދި އެމީހުން ( جهادގެމަގުގައި  الّلهއަދި ކާފަރުންގެމައްޗަށް ުނހަނު ގަދަފަދަ އަދި އެމީހުން  އަށްޓަކައި

. އެީއ އެބަހީ އިްސވެދިޔަ ސިފަތަްއ ލިބުމަީކ މަލާމާތްކުރާމީހެ  فضلގެ  الّلهްއގެ މަލާމާތަކަްށ ބިރުނުގަންނާނެެއވެ
. ެއ  . އަިދ  فضلވަންތަކަމެވެ ީއ الّلهވަންތަކަްނ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަްނނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ ދެއްވަެއވެ

.ދީލަތިވަންތަކަން ނުހަުނ ތަނަވަސްެވވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަ  ލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           رسولއާިއ އެަކލާނގެ  الّلهކަމުގަިއ ާވކަްނކަށަވަީރ  َوِىلُّ = ކަލޭމެންެގ .   އާެއވެ

 .   = އަދި އީމާންވެގެންވާީމހުންނެވެ     ުقائم= އެމީހުން ނަމާދ .  ކުރާ  

     =.ޭއަދި އެމީހުން ޒަކާތްދ         = ްމަޑުމޮޅިވެ  حالކުރާ  رُُكوعއެމީހުނ)

   ).حالބިރުވެތިވެގެްނވާ            = ިއެީއ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهއަދ

. . (އެީއ     ސަހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ބަަލއިފިމީހާ އެެވ.  مجاعةގެ  الّله= އަިދ އީމާންީވ މީސްތަކުންނާއި

(.  / ޕާޓީއެވެ          = ްمجاعةގެ  الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ .           =  ގަދަާވޭނ

.  ބަޔަކީ ހަަމ އެއީެއވެ      !.   =  ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ     ަކލޭެމްނ =

 / ! . /  إختيارހިާފ  دينއެމީހުްނ ކަލޭމެންެގ =      !ނުކުރާެށވެ إختيارނުހިފާށެވެ ކުރިީމހާ

.  ހަދައިލިމީހުން        =.     ބޭކާރު އަދި ކުޅިަވރު އެއްޗެއްކަމުަގއި     = 

. (އްފޮތްދެ ) نصارىންނާއި  يهودىވުނުމީހުންގެ ތެެރއިން .=    އިންގެތެރެއިން  ކަލޭމެންެގ ކުީރގައި
     .  = އަދި ކާަފރުންނާއި     ިވެރިންކަމުގައި  نصر=  ަސހަރޯެވރ.       = އަދި ކަލޭެމްނ

. مؤمنަކޭލމެންނަކީ  =       !އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّله ންކަމުގައިވަްނޏާ       = އަިދ

.  ކަލޭމެން ގޮަވއިފިއްޔާ        =( . (ބަންގިގޮވައިފިއްޔާ  ނަމާދަށް        =   އެމީުހްނ
.  مشركއިންެގ ކާފަރުންާނއި ދެްނ  نصارىންނާއި  يهودى( ) އެީއ ބޭާކރު އަިދ ކުޅިަވރު އެއްޗަކަްށ ހަދަިއލަެއވެ ން

(. . =  (އެއީ މަލާމާތަށާއި ެދރަކޮށްލުމަށެވެ  އެހެންއެހަދަނީ  .  = ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުންނަކީ
       =(. . (އެކަމުގަިއ ުހރި ފާފަާއއި ކޯފާ ނުިވސްނޭ ބަެއކެވެ   ުނވިސްނޭ ަބއެކެވެ    = ޭއ)

!) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسول الّله  !އެވެ         ޭنصارىންނާއި  يهودى( !ންނޭވެ أهل كتاب=  އ 

.)އިންނޭ  !ވެ       =  ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންެދކެ އެަބ ރުޅިއަންނަމުެހއްޔެވެ؟ / އަުހރެމެންނަށް ތިަޔ

     ނުރުހެނީ         ްإميانއަްށ  الّله= އަުހރެމެނ .  ވީކަންމެނުވީއެވެ        = އަިދ

.   އަހުރެމެންނަށް ާބވައިެލއްވުނު ތަެކއްޗަށާއި      .  = އަދި ކުރިން ާބވައިެލއްވުނު ަތކެއްޗަށާއި
     .   =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންުކރެ ގިނަމީހުްނނަކީ   =   فاسق  . ެގ  الّله( –ންނެވެ

(.    ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާމީހުންނެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއވާކަްނ ކަށަަވރީ  مؤمنކަލޭމެން ( )55( އާ އާިއ އަދި ނަމާުދ  رسولއާއި ެއކަލާނެގ  الّلهންގެ

. އެބަީހ އެބައިމީހުްނ ނުހަުނ މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުެވރިަކމާއިެއުކ  مؤمنދޭ  زكاةަގއިވެްސ  حالކުރާ  ركوعކޮށް  قائم ންނެވެ

. / އަިދ މިާއޔަތުގެ  ބޭކަލުްނ އެހެްނ  مشهورިލއުއްިވ ބައެްއ  تفسريކިޔަމަންވެތިބެ ނަމާދުކޮށް ޒަކާތްޭދ މީހުންނެވެ

 : . އެއީ ވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ަސލާމްޖެހުުމްނ ގައި އޮންނަ َعلّى رضى الّله عنه ركوعނުގުތާއެއް ފާހަަގކުރަްއވާފައިވެެއވެ

. މިާއޔަތުގަިއ މިވަީނ  صدقاةގައި އޮންނަވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައގޮޓިފުޅު އެީމހާއަްށ  ركوع . މިެއވެ އަކަްށ ދެއްވިެއވެ

. =  مفّسرއެވާހަކަކަުމގައި   = تفسريالطربىން ލިއުްއވިއެވެ

ންކަމުގަިއ ބަަލިއ  وِىل ދި އީމާންވީީމުހން އެީއ ތިމާމެންގެ އާ އާއި އަ رسولއާިއ އެކަލާނގެ  الّلهއަދި  )56(

. އެއީ  !ހަމަޖައްސައިފިބަޔަކު (ދަންނަެއވެ .) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ  مجاعةގެ  الّلهެއއީ ގަދަވާެނ މީހުންނެވެ ެގ  الّلهއެވެ

.  مجاعة ނޑައެޅިގެން ގަަދވާނެ މީހުންނެވެ  އެއީ ކަ

ންނާިއ  يهودىއެބަހީ  –ވުނުމީހުންކުރެ އްަކލޭމެންގެ ކުރިން ފޮތްދެ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )57(

އެއީ ބޭކާުރ އަދި ކުޅިވަރު އެއްޗެްއކަމުގައި ތާކުންތާކުނުެޖޭހ  دينންގެ  مؤمنއިންކުރެ ކަލޭމެން  نصارى

ވެރިންކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ  نصرއެއްޗެއްކަމުަގިއ ހަދަިއލިމީހުންނާ އަދި ސީާދ ކާަފރުން އެީއ ތިމާމެންގެ ސަަހރޯވެިރ 

އަްށ  الّلهންކަމުގައިވަންޏާ ަކލޭމެން  مؤمنއަދި ަކލޭމެންނީ  !ނުކުރާށެވެ إختيارއެމީހުން  !ން ނުހަދާށެވެ مؤمن

 )!(އެީމހުންނީ ތިމާމެންގެ ަސަހރޯވެރިންކަުމގައި ުނހަދާށެވެ !ވެރިވާެށވެ تقوى !ބިރުވެތިވާށެވެ

: ) ަކލޭމެން ނަމާ!ންނޭވެ مؤمن(އޭ  )58( ) ގޮަވއިފިްއޔާ އެމީހުްނ (އެަބހީ  نصارىންނާއި  يهودىދަްށ (ބަންގި

) ކަލޭމެން އެގޮވި ބަންގިޔާމެދު ަބލަނީ ކުޅިވަރު އަދި ބޭާކުރ  مشركއިންނާ ދެންވެސް އެހެިނހެން  ން

. ެއގޮތަށް އެީމހުން އެކަން އެކުރަީނ އެީމހުންނަކީ ބޮލަްށ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ  އަދި ުބއްީދެގ  –އެއްޗެއްެގގޮތުގަެއވެ

. (އެހެީނ ބަންގިޮގވީމާ ނަމާދަށް ދިއުމުގަިއހުިރ ދަ ރުމަާޔ ަސވާބު އެނގޭަނަމ ބޭނުން ނުކުާރ ބަޔަުކކަމުގައިވާީތއެވެ

.)  عذابއަދި އެކަމަށް ަމލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާރަުކރުމުގަިއ ުހރި   ެއމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ އެީމހުން ެއހެން ނުހެީދހެވެ

ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންދެެކ  !ންނޭވެ أهل كتابއޭމިތިަބ  !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ1ެެއވެ رسول الّله(އޭ  )59(

އަާށއި ައދި އަުހރެމެންނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެއްަޗާށއި އަިދ  الّلهއަންނަނީ އަުހރެމެން ނުރުހެނީ ުނވަތަ ރުޅި

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  إميانއަހުރެމެންެގ ކުީރ ބާވަިއލެއްވުުނ ތަކެއްޗަްށ އަުހރެމެން  ވާތީކަމުގައިމެނުވީ ނުވެެއވެ

. فاسقކަލޭމެންކުެރ ގިނަމީހުންނަކީ   ންނެވެ
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   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       =  ްދެންހެްއޔެވެ؟ خربއަހުރެން ކަލޭމެނަށ     

    =جزاء .   ދެއްވުމުގެގޮތުން އެއަށްވުރެ ނުބަިއކަމެއްގެ ާވހަކައިން    = ގައި. حضرةގެ  الّله  

     لعنة الّله=  އެމީހަކަްށ .  ލެއްވިީމހެކެވެ     =.  އަިދ އެމީހަކަްށ ެއކަލާނެގ ކޯފާެލއްވި
       =.  އަދި އެމީހުންގެތެރެއިން ެއކަލާނެގލެއްވި        =.  ރާމާމަކުނުތަކާއި އޫރުތައް

      =    ިشيطانއަށް ( طاُغوتއަދ . ) އަޅުކަންކުރާމީހުންނާއި  އާއަށް       =.  އެމީސްމީހުން
      =(. . (ެއއީ ަނރަކައެވެ  ތަުނގެގޮތުން މާނުބަެއވެ     =.    އަިދ ފުރެދުންމާބޮޑެވެ

      =.  މަގުގެ ސީދާ ހަމަހަމަތަނުން      =  .  އެމީހުން ކަލޭމެންގެ ގާތަށް އަތުވެއްޖެއްޔާ
    . . ައހުރެމެން އީާމންވެއްޖައީމެވެ    =  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ     =  އަިދ

.  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ަކލޭމެންގެގާތަށް އައީ ކާފަރުކަމާިއގެްނނެވެ         އަދި އެމީހުްނ  =

. ހަމަކަށަވަރުން (ކަލޭމެން ކަިއރިން)   ނުކުތީެވސް އެކާަފުރންކަމާއިގެންނެވެ    = ިالّلهއަދ 

.  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ         =  .  އެމީުހން ވަންހަނާުކރާކަމުަގއި ވީކަންތައްތައް     =

.  އަދި ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ    =  ެއ) . ްނ ކުެރ يهودىއެމީހުްނކުެރ ގިނަމީހުން

 ގިނަމީހުން)   = .  އެމީހުްނ އަވަްސވާތީ        = ިعداوةފާފަވެިރކަމުގައްާޔއ 

.  ތެރިކަމުގައި       = ިرْشَوةُ އަދ .  ކެއުމުގައްޔާއި   ނޑައެޅިގެްނ = ހަމަކަ

.  ނުބައިވެގެންވެެއވެ        =  .   އެމީހުން ކުރާކަުމގައި ީވކަންތައް    =

 އެމީހުންނަށް ނަހީކޮށް މަނާނުުކރަނީ ކީްއވެގެން ެހއްތެވެ؟ (މަނާކުރާނެ ނަމައެވެ).       = 

. عاملُِ ންނާިއ  إمامއެމީހުންގެ ބޮޑެތި    ން   =  .   އެމީހުްނގެ އެފާފަެވރި ަބހުން

   =  ކެއުމުންނާއި. رْشَوةُ އަދި އެމީހުްނ  . ނޑައެޅިގެން ނުބައިެވގެންވެެއވެ  =ހަމަކަ    

   =  .  އެމީހުްނ ކުާރކަމުގައި އެީވ ކަންތައް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދެއްވުމުގެގޮތުން އެއަށްވުރެ މާނުބައިކަެމއްގެ ާވހަކަިއްނ  جزاءގައި  حضرةގެ  الّله !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )60(

. ައިދ  لعنةލެއްވިމީހްެއެގ  لعنة الّلهދެންހެއްޔެވެ؟ އެމީހަކަްށ  خربއަހުރެން ކަލޭމެނަށް  . އެމީހާ މާނުބަެއވެ މާނުބައެވެ

. އަދި އެމީުހންގެތެރެއިން ރާމާމަކުާނއި އޫރުްނކަމުގައި (ެއގޮަތްށ  الّلهއެމީހަކަށް  ކޯފާލެއްވި މީާހ މާނުބައެވެ

. އަދި އެީމހުންގެ ތެޭރގައި  ) އެކަލާނގެ އެމީހުްނގެ ސިފަ ބަދަލުުކރެއްވި ީމހުންވެއެވެ ައްށ  طاغوتއެސިފަޔަށް

. (މިީއ ހައްތާވެްސ  خدمةރިމީހުްނ އެތަކެްއޗަްށ އަޅުކަންކު ްނެގ  يهودىކުރިީމހުން އެކަާލނގެ ލެއްވިެއވެ

. އެއީ އެީމހުންގެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުން އެމީހުންނަށް  .) ަފެހ  الّلهމީސްމީހުންނެވެ . ޭއގެ ައސަރެވެ ލެއްިވ ކޯފާއެވެ

.) އަދި ަމގުގެގޮތުްނ  قيامةމިމީސްމީހުން  . (އެީއ ނަރަކަެއވެ ދުވަހުން އެީމހުން ތިބެންޖެހޭތަނުެގ ގޮުތން މާނުބައެވެ

 .  އެމީހުން ފުރެދުންމާބޮޑެވެ

. އަދި އެމީހުްނ  )61( . ައހުރެމެން އީމާންވެއްޖައީެމވެ އަދި އެމީހުން ކަލޭމެން ގާތައް އަތުވެއްޖެްއޔާ ބުނެއެވެ

) އަ . އަިދ އެހެންބުނެ (ކަލޭމެންގެގާތަށް އިިއރުވެސް އެީމހުންެގ ހިތުގައި ކާފަުރކަން ވަންހަނާެވގެންވެއެވެ

. އަދި އެީމހުންގެ ހިތްަތކުގަިއ  ) ނުކުމެގެންދިޔަީއެވސް ކާފަރުކަމުަގއެވެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން (ަކލޭމެންގާތުން

 (  .ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ الّلهވަންހަނާކުރާކަުމގައި ވީކަންތައް (އެބަހީ ކާފަރުކަން

) ފާފަކުރުމުގައްާޔއި  يهودىއަދި އެމީހުންުކރެ ގިނަަބޔަކު (އެަބހީ  )62( ތެރިވުމުަގއްާޔިއ  عداوةންކުެރ ގިނަމީުހން

. ހަމަކަށަވަރުްނވެސް އެމީހުން އެކުާރ  رشوةއަދި  ކެއުމުގައި ައވަސްެވގަންނާތީ ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

. ކަންތައްތަކަކީ ނުބަިއވެގެންާވ ކަން  ތައްތަކެްއކަން ކަށަަވރެވެ

ން އެމީހުންެގ އެފާފަވެރި ބަސްބުނުމުންނާިއ އަިދ އެމީހުންެގ  َعاملُِ ންނާއި އެީމހުންގެ  إمامއެމީހުންގެ ބޮޑެިތ  )63(

ން  َعاملُِ ންނާއި  إمامކެއުމުން އެމީހުން މަނާ ނުކުރާނަމަ ހަމަކަށަވަރުން ެއމީހުން އެކުރަނީ (އެަބހީ އެބޮޑެތި  رشوةއެ 

.އެ )  ނުބައިެވގެންވާ ކަންަތއްތައްކަން ކަށަވަެރވެ  ކުރަނީ
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      يهودى= އަިދ  .  ްނ ބުންޏެވެ    =الّله  ( ގެ އަތްޕުޅުވަނީ (ހޭދަނުކުރާނޭގޮތުން

. ) ކަސްތަޅު އެޅެިވ  =   ކަސްތަޅުއެޅެވި ބަންދުކުރެވިފައެވެ އެމީހުންގެ އަތްތައްވަނީ (ެހޔޮކަންތައްތަކުން

.  ބަންދުކުރެވިގެންނެވެ         = ީلعنةއަދި އެމީުހން އެބުނިބަހުެގ ސަބަބުން އެމީހުންނަްށ ވަނ 

.   ލެއްވިގެންެނވެ    =.ެއހެންނޫނެެވ !   އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ    = އެކަލާނގެ ދެއަތްޕުޅުވަީނ

 (. . (ހުޅުވާލަްއާވ ނިއުޅުވާލަްއވާފައެވެ .  =  ފަތުރާލައްވާަފއެވެ  ެއކަލާނެގ ހޭދަކުރަްއވައެވެ      
= .  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާފަދައަކުން .   =   އަދި އެަކލާނގެ އިުތރުުކރައްވަެއވެ   = 

.  އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަށް          =. =ަކލޭގެފާނުްނެގ    ކަޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭތަކެތީން

.  حضرةގެ  َربّ   ން         = ެމާތްކަމާިއ ގެ  الّلهކުރުމާއި  ُغُلوُّ ކުރުމުގައި  إنكار(އެމީހުންގ

. މާދުދެކޮޅުހެ )ވަންތަކަމަށްކުޅަދުން  ކާފަރުވުން       = އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންމެދުަގިއ

.  ލެއްވީމެވެ          =عداوة .  ތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން        = قيامة 

.  އާއިޖެހެންދެންވެސް      . ނޑެއް ރޯކުރި ކޮންމެހިނދެްއގައި   =  އެމީހުން އަިލފާންގަ   

  =.  ހަނުގރާމަޔަށް     = އްވައެައލިފާންަގނޑެއް ނި  الّله.  ވަިއލައްވަެއވެ   އަިދ  =

. . / ހިނގައެވެ  އެމީހުން މަސައްކަތްުކރެއެވެ         =.  ބިމުގައި ފަސާދަުކރުމަށް     

.  الّله= އަދި   ލޯބިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވެ    =  .  ފަސާދަކުރާމީހުންނަށް            

   = حمّمد رسول އަާށ  الّلهއިްނ  نصارىންނާިއ  يهودىްނ އީމާންވީނަަމ (އެބަީހ  أهل كتابއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

.) الّله صّلى الّله عليه وسّلم  އަށް އީމާންވީނަމަ   = / ަتقوىއަދި އެމީހުން ބިރުވެިތވީނަމ .  ވެރިވީނަމަ
        =.  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލަނެގ އެމީހުންގެ ކިަބއިން ފުއްަސވާ ނެތިުކރައްާވހުށީމެވެ

   = .  އެމީހުންގެ ނުބައިަތއް / އެމީހުްނގެފާފަތައް      = ިހަމަކަށަވަުރްނ އަދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެވއްދެވީެހވެ      =  نعمة  .  ތަކުގެެވރި ސުަވރުގެތަކަށް   

 =) . ) نصارىންނާއި  يهودىއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުން  އިން       = قائم  إجنيلއާިއ  توراة 

. (އެދެފޮތުގަިއވާފަދައަކުން  .) عملކުރިނަމަ  ުކރިނަމަ       = ) ިއެމީހުންނަްށ  قرآنއަދ ( ގައި

.  ން. حضرةެގ  َربُّ އެމީހުންެގ =      ބާވައިލެްއވުނުތަކެއްޗާއި      = ހަމަކަށަަވރުްނ
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. (އެބަީއ އެމީހުންެގ މަްއޗަށް ވާޭރވެއްސަަވއި ޭއގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ހެިދ އެމީހުންގެމަތިން އެމީހުްނ  ކެއީެހވެ
(.    ގިނަ ރިޒުުގ ލިބުނީެހވެ     ައދި އެމީހުންގެ ަފއިތަކުެގ ދަށުންނާއި (އެަބހީ ބިމުްނ  =

(.  ނުކުންނަ ގިނަތަކެތި އެމީހުންނަށް ލިބުނީހެވެ   =.   އެމީހުންގެ ތެރެއިްނވެއެވެ   = ) عيسى

) ތެދުބަސްބުާނ  عليه الّسالم   ވެިރ ީމހުނ . عدلއާއިމެދު   = އަިދ އެީމހުންކުެރ ގިނަީމހުްނ

 )!(ދަންނައެވެ        = ާعملއެމީހުންކުރ .    ނުބައިވެގެންވެެއވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެްނ ބުނެ يهودىއަދި  )64( .  الّلهވެ ގެ އަތްޕުޅުވަނީ ހޭދަނުކުރަްއަވންވެގެން ަކސްތަޅު އެޅެިވ ބަންދުކުެރވިފައެވެ
. (އެބަުހްނ  الّله  خبَِْيلُ ކުރަނީ  ُمراد(އެބަހުން އެމީހުން  .) އެީމހުންގެ އަތްތައް ކަސްތަޅު އެޅެވިއްޖެެއވެ ކަމުގައެވެ

. ނުވަތަ ދުނިޔޭގައި އެީމހުން ހައްަޔރުވެ އެމީހުންެގ  دعاءކުރެއްވުމަށް ވާ  خبَِْيلُ މުރާދުކުރެވެނީ އެމީހުން  އެއްކަމަެށވެ
.  عذابދުވަހުްނ އެމީހުްނގެ އަތްތައް  آخرةއަތްތައް ކަސްތަޅުއެޅޭެނ ވާހަަކޔާ  والّله ްނ ކަސްތަޅުއެޅެވޭނެ ވާހަކަެއވެ

 )أعلم

)65(  . ) މުޅިން ފަތުރާލާ ިނއުޅާލާފައެވެ އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުވަނީ (ހޭދަކުރެްއވުުމގެގޮތުން
. (އޭ  ) !އެވެ ّلهرسول الއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި ަފރާތަކަށް އެިދވޮޑިގެންނެވިފަދައަުކން އެކަލާނެގ ހޭދަުކރައްވަެއވެ

ން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭތަކެތީގެ ސަބަބުން އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުންނަްށ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ 
ގެ މާތްކަމާިއ މަތިވެިރކަމަްށ  الّلهކުރުުމގައި ހައްދުަފހަނަޅައިދިއުމާއި  إْنَكارُ ހަަމކަށަވަރުން އިތުުރވެގެންދަނީ 
. އަދި ތިމަންރަސްކަ )  نصارىންނާއި  يهودىލާނގެ އެީމހުންގެމެދުގައި (އެބަހީ ދެކޮޅުހެދުމެވެ  عداوةއިންގެމެދުަގއި

ނޑެއް ރޯކޮށްާލ  قيامةތެރިކަމާިއ ރުޅިެވރިކަްނ  . އެމީހުްނ ހަނގުރާމަިއެގ އަލިފާްނގަ ދުވަހަށްދާންދެްނ ެލއްވީމެވެ
ނޑެއް ނި الّلهކޮންމެހިނދެއްގައި  ނޑު ފަސާދަކުރުަމްށ އްވައެ ައލިފާންގަ . އަދި އެމީހުްނ ބިންގަ ަވއިލަްއވައެވެ

. (އެީއ   أمرގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަރުވުމާިއ އަދި ރަޫސލުބޭކަލުްނ ދޮގުުކރުމާއި އަދި ެއކަލާނެގ  الّلهމަސައްކަތްކުރަނީެއވެ
.) ައދި ފަސާދަކުރާމީހުންނަށް  خالفއާއި ނަހީއާއި  . އެއީ ބިންފަސާދަކުރުމެވެ . ލޯ الّلهވުމެވެ ބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ

) އީމާންވެ (އެކަލާނގެ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަށާ  الّلهއިން ( نصارىންނާއި  يهودىއަދި ހަމަކަށަަވރުން   أمرއަށް
) ރަްއކާތެރިެވ  ވެރިވީނަމަ ހަަމކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންގެ ފާފަތަްއ  تقوىފުޅުތަކާއި ނަހީތަކަށް

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ފުއްސަވައި އެ ތަކުެގ ވެިރ  نعمةމީހުންެގ ކިބައިން އެކަންކަން ނެިތކުރަްއާވހުށީމެވެ
 .  ސުވަރުގެތަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ވައްދަވާހުށީެމވެ

ކުރިނަަމ  عملކުިރނަމަ (އެދެފޮތުގައިވާފަދައަކުން  قائمއާއި  إجنيلއާއި  توراةއަދި އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުން  )66(
)  قرآنން އެމީހުންނަށް ބާވައިލައްވާފަިއވާ ތަކެއްޗަށްވެސް (އެބަހީ މި ކީރިތި  حضرةގެ  ربّ އަދި އެމީހުންގެ  އަށްވެސް

. (އެަބީހ  عملއެމީހުން  ކުރިނަމަ އެމީހުންެގ މަތީންނާއި އަދި އެީމުހންގެ ފައިގެދަށުންވެސް އެމީހުން ެކއީހެވެ
َراتަގއިާވ ާވރޭފެން އެީމހުންނަށް ވެިހ ބިމުެގ އެންމެަހއި ކަމު أصلއެމީހުންނަށްވާ ރިޒުގުެގ  ތަކެްއ އެމީހުންަންށ  َخيـْ

.) އެމީހުްނގެތެރޭަގއި ( ) ތެދުބަސްބުނާ  عيسى عليه الّسالمލިބުނީހެވެ . ައިދ  عدلއާއިމެދުވެސް ވެިރ މީހުންވެެއވެ
.  އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން އެކުާރ ކަންތަްއ ނުބައިވެގެްނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = حمّمد رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم(އޭ  !އާއެވެ رسولޭއ (.   އެވެ        =

=     ) !ކަން އިއްވަވާށެވެ رسول( !ކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވުނުތަކެތި ަކލޭގެފާނު އިްއވަވާށެވެ

. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ   ން         =) . ނުކުރެއްިވްއާޔ  تـَْبِلْيغُ ފަހެ ަކލޭގެފާނު ެއކަން ނުުކރެއްވިްއޔާ

.) –ފުޅެއް  أمرއެންމެ އާޔަތެްއ އެންމެ   ވަންހަނާކުެރއްވިނަަމވެސް       =   ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

. رسولއެކަލާނެގ    ކަން ނުއިއްެވވިއެވެ    ިކަލޭގެފާުނ ރައްކާެތރި ކުރަްއާވ  الّله تعاىل= އަދ

.   ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެެއވެ   = .  މީސްތަކުންެގ ކިބައިން / މީސްތަކުންެގ އަނިާޔއިން    
   ްالّله= ހަމަކަށަަވރުނ .  ތެދުމަުގ ނުދައްކަަވއެވެ         =.  ކާފަރުެވއްޖެ ބަޔަކަށް  

         = ޭއޭ  رسول الّله(އ . .) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުާވށެވެ . كتاب أهلއެވެ  ންނޭވެ       =

(. . (ަކލޭމެން އެްއވެސް ތެދުމަގެއްގެމަތީަގއި ނުވެެއވެ  ކަލޭމެން އެކަްއޗެއްގެ މަީތގައިވެސް ުނވެއެވެ    

. ( قائمަކލޭމެން  = .) عملކޮށްފުމަްށ ދާންދެން  ކޮށްފުމަްށ ދާންދެން        =ެގ  توراة( إجنيلއާިއ  توراة

  ކޮށްފުމަށްދާންދެން) عملއަށް  إجنيلވެރިްނ  أهلެގ  إجنيلކޮށް  عملއަށް  توراةވެރިން  أهل       =

) . .)އަށް  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަދި ަކލޭމެންނަށް ބާަވއިލެްއވުނު ތަެކއްޗާއި   ާބވައިެލއްވުުނ ތަކެއްާޗއި   
. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭމެންގެ =    ން      =  ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންަންށ

. . އިުތރު ކުރެެއވެ  އިތުރުވެެއވެ           =. =      ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެތި

 ން. حضرةގެ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ         =الّلهކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމާއި (   إنكار  ( އަށް

.  !ފަހެ ކަލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެ=     ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ކާފަުރކަން        

   =  . ކާަފރުީވ ބައެްއެގ މައްޗަށް     =.   ހަމަކަށަަވރުްނ އީމާންީވ މީސްތަކުން

    = يهودىއަިދ  . ވީމީހުން     ންނަްށ  َمالَِئَكةއިންނާިއ (އެީއ  َصائىب=  އަިދ

(.  އަޅުކަންކުރާމީހުން    =  ިއިްނ. نصارىއަދ        =އަށް އީމާންީވ  الّله

.  މީސްތަކުން      ިآخرة= އަދ  . ދުވަހަށާއި        = ުصاحل عملއަދި އެމީހަކ .   ކޮށް

    = .ފަހެ އެމީހުންގެ މަްއޗަކަށް ބިެރއްނެތެެވ         = އަދި ހިތާމަކުރާެނ

.   ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ     =  .  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިހއްޕެވީމެވެ   
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       =عهدންެގ  َبىن إسرائيل .  ކަށަވަރު         = އެީމހުންގެގާަތްށ އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ

.  ން.  َرُسول=    ފޮނުއްވީމެވެ       =   ްބޭކަލަކުވަޑައިގެންނެިވ  َرُسولއަދި އެމީހުންގާތަށ

.  ކޮންމެހިނދެއްގައި         = ެنفسއެމީހުްނގ .  ތަްއ ދޭކަމަކާިއގެން     =

.  َرُسولއެތަނުން އެއްބަޔަކު (އެ  ) ދޮގުކުރަނީއެވެ  އާ         = قتل) َرُسولއަނެއްބަޔަުކ (ެއ 

 .   ކުރަނީއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ްނ ކަލޭގެފާނަްށ  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގެ  !އެވެ حمّمد صّلى الّله عليه وسّلم - !އާއެވެ رسولއޭ  )67(
) ކަޭލގެފާނު ފަހެ އެކަން ނުުކރެއްިވްއާޔ !ކަން އަދާކުރައްވާެށވެ رسول( !ބާވައިލެްއވޭތަކެތި ކަޭލގެފާނު އިއްަވވާށެވެ

) ކަލޭގެފާުނ އެަކލާނެގ  أمر(އެންމެ އާޔަތެްއ އެންެމ  ކަްނ  رسولފުޅެއްވެސް ުނއިއްވަަވއި ވަންަހނާކުރައްވައިިފއްޔާ
. އަިދ ނުއިއްވަމުއެ ) ކަލޭގެފާުނ  الّله تعاىلވެ މީސްތަކުންެގ ކިަބއިން (މީސްތަކުންެގ ުނރައްަކލުން

. ހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުވެއްޖެބަޔަކަްށ  .  الّله تعاىلސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނެެއވެ  ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ

.  نصارىންނާިއ  يهودىއޭ  )68( ްނ ަކލޭމެނަްށ  حضرةެގ  ربّ އާިއ ައދި ކަލޭމެްނގެ  إجنيلއާިއ  توراةއިންނެވެ
) ކަލޭމެްނ އީމާންެވ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمބާވައިލެްއވޭ ތަެކއްޗަށްވެްސ (އެަބހީ  އަށް ބާވަިއލެއްޭވ ތަެކއްޗަށްވެސް

. (އެހެީނ އެދެފޮތު عملކޮށްފުމަށް ދާންދެން ކަލޭމެން އެދެފޮތަށް  عمل حمّمد صّلى الّله ގަިއ ކުރިބަޔަުކ ކަމުގައި ނުެވއެވެ
. ވީމާ ެއހުިރހާ ަތކެއްޗަށް  صريحތައް  خربގެ  عليه وسّلم ކޮށްފުމަށްދާންދެން ކަލޭމެން ެއއްެވްސ  عملކޮށްވާނެއެވެ
.) އަިދ (ޭއ  هدايةފޮތެއްގެ  ްނ  حضرةެގ  ربّ ) ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّلهަގއިވީކަމަކަްށ ނުބެލެވޭެނއެވެ

އްވޭަތކެތީގެ ސަބަބުން އެީމހުންކުރެ ގިނަބަޔަކަށް އިންާކރުކުރުމާ ނުިކޔަމަންތެރިވުމުަގިއ ކަލޭގެފާނަށް ބާވަިއލެ
 . . ކާަފުރ  الّلهހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމާއި މެުނވީ އިުތރު ުނވެއެވެ އަށް ެދކޮޅުހަދައި ކާފަުރވުން އިުތރުވާކަްނ ކަށަަވރެވެ

  .  ބައެއްގެ މަްއޗަށް ަކލޭގެފާނު ހިތާމަ ނުުކރައްވާށެވެ

ންަންށ  مالئكة(ެއއީ  އިންނާއި  صابئމީުހންނާއި  ވީ يهودى އަދި ވީމީހުންނާއި  إميانއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )69(
. / ނުވަތަ  އަާށިއ  الّلهއިންނާއި މިއެންމެންވެްސ  نصارى އަދި އެްއ ނެތް މީހުންނެެވ.) دينއަޅުކަންކުރި މީހުންނެވެ

. އަދި ހިތާމަުކާރޭނ  عمل صاحلދުވަހަށް އީމާންވެ އަދި  آخرة ކޮށްފިނަމަ އެމީހުންގެމައްޗަށް އެްއވެސްބިރެއް ނެތެވެ
 .  ބަޔަކުކަމުގައިވެްސ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ

  . ކަމާއިގެން ފޮނުްއވުމަށްފަހު މިއެންމެންވެސް އީމާންވީކަމުގަިއ  رسول حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمދަންނައެވެ
. ކަން ތެދުކޮ رسولބެލެވޭނީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ   ށް އެަކލޭގެފާނަށް އީމާނުްވމުންނެވެ

. (ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عهدގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  بىن إسرائيلހަމަކަށަވަރުން  )70( ކަށަވަރު ހިއްެޕވީމެވެ
.) އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނގެގާަތްށ  އެއްކައުވަންތަުކރުމަށާއި އަުމރާ ނަހީއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުެގ މައްޗަށެވެ

) އެމީހުންެގ  رسول . (ދެންފަހެ  ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންެނވި  رسولނުއެދޭ ކަމަކާިއގެްނ  هواى نفسން ފޮނުއްވީމެވެ
. އަދި އަނެއްބަޔަކު އެ  رسولގެ  رسولކޮންމިެހނދެއްގައި ޭއގެ އެއްބަަޔކު އެ   قتلއާ  رسولކަން ދޮގުކުރެެއވެ

.  ކުރެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  .    އަދި އެމީހުްނ ހީުކރީ   = ްެއްއ  َبَالء -އެއް  إمتحانއެއްވެސ

.  ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ      =  ްحقّ އާއިމެދު އަނިދރިެވ އަިދ ތެދުމަގުްނ ކަނުެވ އަިދ  حقّ ދެން އެމީހުނ 

.   ކަލިމައެްއ އެހުމުްނ މުޅިން ބީރުެވއްޖެއެވެ      = ްتوبةއެމީހުންނަށް  الّلهދެނ .  ަލއްވައިފިެއވެ
      =  .   ދެން އަލުންވެސް ކަނުވެ ީބރުވެއްޖެެއވެ   =  .  އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން

     =  ިالّلهއަދ .  ބައްލަވާވޮޑިގެންެވއެވެ       = .  އެމީހުން އެކުރާ ކަންތައްަތކަށް
      =  يقنيހަމަކަށަަވރުްނ ބުނިމީހުްނ ކާފަުރވެއްޖެކަްނ .   އެވެ   = 

. تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   އެއީ      = ِسْيحُ ގެފާނުންގެ ދަިރކަލުްނ  مرمي
َ
. ( امل .) عيسىއެވެ  އެވެ

      =  ިالّسالمعليه (َمِسْيُح يعىن: عيسى އަދ . ) ވިާދޅުވިއެވެ       =  ޭންނޭވެ بىن إسرائيلއ! 

      =  ްالّلهކަލޭމެނ .  !އަށް އަޅުކަންކުރާެށވެ      =  ެَربُّ އެއީ އަހުރެންނާއި އަދި ކަލޭމެންގ 

.  ކަމުގައިވާ        =  ުދަންނައެވެ މީހާއެކުރާ شريكއަށް  الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއމީހަކ)!(  

       =  ްحرامއެމީހެއްގެަމއްޗަށް  تعاىل الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ .  ކުރެއްވިއެވެ    = .  ސުވަރުގެ
     =   . އަދި އެމީހާ އޮންނާނެތަނަކީ ނަރަަކެއވެ      =  އަދި އަނިޔާވެރިންނަްށ

.   ނުވެއެވެ     =  ްنصرއެއްވެސ .   ވެރިައކު      = ހަމަކަށަވަރުން ބުނިމީހުްނ

.   ކާފަރުވެއްޖެެއވެ       =  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ .  އެއީ ތިނެއްގެ ތިްނވަނައެވެ       = 

. إلـهއަދި އެްއވެްސ    އެްއ ނުވެެއވެ     ެއެީއ  އަކު  إلـه=  ަހމަ އެއްަކއުވަންަތ އެންމ .  الّلهމެނުވީ

.  އެވެ        = (  .ނުހުއްޓައިފިއްޔާ އަދި އެީމހުން (އެފަަދ ބަްސބުނުމުން    = 
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.  އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީން         = . ހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުންނަށް ޖެހޭނެެއވެ

. .=    ބީހޭނެއެވެ   އެމީހުންެގ ެތރެއިން    =    عذابވޭންދެނިިވ .  އެއް  

    = ނުާވނޭހެއްޔެވެ؟  رجوعނުވާނޭެހއްޔެވެ؟  توبةއެމީހުްނ ފަެހ       = حضرةެގ  الّله .  އަށް
       =   ގަިއ ފާފަފުއްސެވުމަށް ނޭދޭޭނ ބާވައެވެ؟  حضرةއަދި އެމީހުްނ އެަކލާނެގ    

       = رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަިދ  الّلهއަިދ .  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެްއވެްސ  )71( އެްއ  عقوبةެއއް  إمتحانއަދި އެީމހުން ހީކުީރ އެމީހުންނަށް (އެކަމުެގ ސަބަުބން

. ފަހެ އެމީހުން  ) ނުއިވޭނޭގޮތުްނ  كلمةމަގުން ކަނުވެ އަނދިރިވެ (ތެދުމަގުގެ  حقّ ނާންނާނެކަމަށެވެ އެއް

)  َمْعَنِوىބީރުބަޔަކުކަމުގަިއ ( . ދެން އަލުންވެސް (ތިމަންރަްސކަލާނގެ އޯގާވަންތަކަމުން ) ވެއްޖެއެވެ ގޮތުން

. (ތެދުމަގަކަްށ  توبةއެމީހުންނަށް  . ދެްނ އަލުންެވސް އޭގެތެެރިއން ގިނަމީހުްނ ކަނުެވ ީބރުވެއްޖެެއވެ ލެއްވީެމވެ

.) އަދި އެމީހުން ެއކުާރ ކަންަތއް  حقّ ނުބަލައި  .  الّلهބަހެްއ ނުއެހިެއވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ނުންވެްސ  يقني) ބުނިމީހުން ގެފާނޭ عيسىޭއ ( اَْلَمِسْيُحެގ ދަރިަކލުން  مرميއެއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  )72(

. އަދި  . އޭ عليه الّسالم( اَْلَمِسْيُح  يعىن: عيسىކާފަރުވެއްޖެެއވެ . ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ައިދ  بين إسرائيل) ވިދާުޅވިއެވެ ންނޭވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  الّلهކަމުގައިވާ  َربُّ ކަލޭމެންގެވެސް  ކޮށްފިމީާހ  شريكއަށް  الّلهއަށް ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާށެވެ

.) ފަހެ އެމީހާެގ މައްޗަްށ  . އަިދ އޭނާ  حرامސުވަުރގެ  الّله(ދަންނައެވެ ދުވަހުން ގޮސް އޮންނާޭނ  قيامةުކރެއްވިެއވެ

. އަދި އަނިޔާެވރިންނަށް އެްއވެސް   ެވިރއެއް ނުެވއެެވ. نصرތަނަކީ ނަރަކަެއވެ

.  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )73( އެއީ  الّلهދެކޭ ގޮތުގައި  ِفْرقَـةއިންގެ ބައެއް  نصارى(އެއީ ތިނެއްގެެތރެއިން ތިންވަނަެއވެ

. އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަްށ ބުާނ  مرميއާިއ  عيسى عليه الّسالمއާިއ  ُسْبَحانَـُه َوتـََعاىل=  .) އަިދ ހަަމ  ِفْرقَـةގެފާނެވެ ވެްސ ވެެއވެ

. (އެއީ  إلـهއެއްމެނުވީ އެހެން ެއއްވެސް  إلـهއެންމެ  .) އަދި އެމީހުން އެބުާނ ބަސްބުނުމުްނ  الّلهއެއް ނުެވއެވެ އެވެ

.) އެީމހުންގެތެރެއިްނ ކާަފރުީވ (އެމީހުން ހުއްޓައިުނލިއްާޔ   އެމީހުްނ އެީއ ކާަފރުންަކމުގައި ެބލެވޭނެެއވެ

.  عذابމިސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަަވރުން ވޭންދެނިިވ   އެއް ޖެހޭނެަކން ކަށަވަެރވެ

ގަިއ  حضرةއަދި އެކަލާނގެ  ؟ނުވާނެ ބާވައެވެ رجوعއަށް  حضرةއެކަލާނގެ ވެ  توبةއަށް  الّلهއެމީހުން ފަހެ  )74(
. އަދި  . رمحةއީ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلهފާފަފުއްސެވުމަށް ނުދަންނަވާނެ ބާަވއެވެ  ލެއްވުްނ ބޮޑުކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ިاَْلَمِسْيحُ ގެ ދަރިަކލުން  َمْرميَُ އަދ .   ނުވެއެވެ   = ބޭކަލަކުކަމުަގިއ  رسول

.      މެނުވީ    = .  ހަމަކަށަވަރުން އެަކލޭގެާފނުންގެ ކުރިން ވޭިތވެގޮސްފައިވާ     = رسول 

 ން.    =  . . صّديَقةއެކަލޭގެފާނުންގެ މަންމާފުޅަކީ ތެދުވެރި ބޭކަނބަެލކެވެ  އެކެވެ  

       =.  އެދެމައިކަނބަލުންވެްސ ކާނާ ަފރިއްކުޅުއްވާކަުމގައި ވިއެވެ   =  ކަލޭގެފާުނ

 !ނިކަންދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ        = ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދަީލލުތަްއ

.  بيان  ކޮށްދެއްވަނީކޮންފަދައަކުންކަން   !.   = ދެްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ    

  = ެއނބުރިދާނީ ކޮންތާކަށްހެއްެޔވެ؟  ؟އެމީހުން ދޮގު ހަދާނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވ /   =  ކަލޭގެފާުނ

!.  ވިދާޅުވާށެވެ     ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރަނީެހއްެޔވެ؟ =      =الّله .  ފިޔަވައި   
     ްِمْلكُ = ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތަކެްއޗަށ  .    ެވގެްނނުވާ ތަކެްއޗަށް  =   އެްއވެްސ

َفعَ ގެއްލުމެއް އުނދަގުެލއްވިޔަސް އަދި  .  َمنـْ  އެއްދިނުންވިޔަސް    = ިއީ. الّلهއަދ          =

. ނޑައެޅިގެން އަްއސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ އެއީ ކަ            = ކަލޭގެފާުނ

. ޭއ  .) نصارىންނާިއ  يهودى(ޭއ  !ންނޭވެ أهل كتابވިދާޅުވާށެވެ   އިންނެވެ      ކަލޭމެްނ =

ެއއީ ަކލެއްނޫނެެވ.  عيسى عليه الّسالم !ކިއުމުގަިއ ހައްދުފަަހނަޅައި ނުދާށެވެ َمَدحَ ( !ނުުކރާށެވެ ُغُلوُّ ަގއި  دينކަލޭމެންގެ 

.) رسول   ބޭކަލެކެވެ    =   ّحقّ ނޫންގޮތްގޮތަށް /  حق  .  ނޫން ކަންކަމުގައި    = ްއަދި ކަލޭމެނ

 !ނުވާށެވެ تبع     = ެنفس هواىބަޔަކުމީހުންގ . ހަމަކަަށވަރުްނ =     އާިއ / އަމިއްަލއެދުމާއި

.   އެބަޔަުކ މަގުފުރެދިފައިވާ  =  .  މީގެުކރިން     =  . އަިދ ގިނަބަޔަުކ މަގުުފރައްދާިލއެވެ

    = .    އަދި އެީމހުން މަގުފުރެދި    = .  މަގުގެ ސީދާތަނުން   

    = ްَلْعَنـةކާފަރުވީ މީސްތަކުންނަށ .   ެލވިއްޖެއެވެ      =َبىن إسرائيل .  ގެތެރެއިން  
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          =عليهما الّسالم( عيسى بن مرميއާއި  داؤد.  ) ދެބޭކަލުންގެ ދޫފުޅުމަތީން  

    .ްެއހެން އެކަްނވީ އެމީހުްނ އުރެދުމުެގ ސަބަުބނ =          = އަދި އެމީހުްނ

 .  ހައްދުފަހަނަޅައި ގަންނަކަމުަގއިވީތީެއވެ      =ެއެމީހުންވީ ނަހީނުކުރާކަމުގައެވ   

       = ިُمْنَكراةއެމީހުން އެކުރ .    .   = ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިެވގެންވެެއވެ  

   = .   އެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީކަންތައްތައް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ِسْيحގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مرمي )75(
َ
. ެއއީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  رسولއެއީ ހަމަ  امل ބޭކަލަކުކަުމގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ

.  رسولންފަދަ  رسولކުރީ ިއސްވެދިަޔ  . އަދި އެަކލޭގެާފނުންގެ މަންމާފުޅަކީ ތެދުވެިރ ބޭކަނބަލެެކވެ يـَْقـةއެކެވެ  ِصدِّ

. (ޭއ  . އެދެމަިއކަނބަލުންވެްސ ކާާނ ފަރިްއކުޅުއްވައެވެ  دليلލާނެގ އެމީހުންނަްށ ) ތިމަންރަސްކަ !އެވެ رسول الّلهއެކެވެ

ދެްނ އެބައިީމހުން ޮދގުހަދަމުންދާޮގްތ  !ތައް ބަޔާންކޮށްދެްއވާގޮްތ ނިކަްނ ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިަގންނަވާށެވެ

  !ނިކަން ދެެކވަޑައިގަންނަވާެށވެ )◌ް އެނބުރިދާގޮތ(

ަކލޭެމންނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ އުނދަގުެލްއ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )76(

ފިޔަވަިއ ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރަނީެހއްޔެވެ؟  الّلهުނދޭތަކެއްޗަށް އަިދ މަންފާއެއްވެްސ ކަލޭމެންނަށް ނުޭދ ތަެކއްޗަށް 

. الّلهއަދި   އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

 حقّ ގައި ެއއްވެސް  ِدْينُ ) ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ !އިންނޭވެ نصارىންނާއި  دىيهو (ޭއ  !ންނޭވެ َأْهُل ِكَتابއޭ  )77(

އެއްނޫނެެވ.  الّله) އަީކ عليه الّسالم( عيسى( !ކިއުމުަގއި ހައްދުފަހަނަޅައިގެްނ ނުދާށެވެ َمَدحَ ( !ނުކުރާެށވެ ُغُلوُّ  އެއްނެތި

.  رسولފޮނުއްިވ  الّلهއެއީ ހަމަ  .) އަދި މީގެުކރިން ަހމަކަަށވަރުން މަގުުފރެދިފައިާވ  حقّ ބޭކަލެކެވެ ގޮތަކީ އެީއެއވެ

)  تبعއަިދ އެމީހުްނ (އެމީހުންާނ  !ނުވާށެވެ تبعއާިއ އެީމހުންެގ އަމިްއލަ އެދުމާއި ަކލޭެމން  هواى نفسބަޔަކުގެ  ވީ

. އަދި އެމީހުން އަިމއްލައަްށވަނީ ސީދާމަގުން ފުރެދިފަ . އެތައްބަޔަކު ަމގުފުރެއްދިެއވެ  އެވެ

.  لعنةންނަށް  بىن إسرائيلއާއި ދެބޭަކލުންގެ ދޫުފޅުމަތީން  عيسى عليه الّسالمއާއި  داؤد عليه الّسالم )78( ލެވިއްޖެއެވެ

 .  އެއީ އެމީހުްނގެ ުއރެދުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަިދ އެމީހުްނ ހައްުދފަހަނަޅައިގަތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

.  ُمْنَكَراةން ުހއްޓައިނުާލ އަިދ އެހެންީމހުންކުާރ  ُمْنَكَراةއެމީހުންވީ އެމީހުންކުާރ  )79( ނަހީނުކުރާބަޔަުކ ކަމުގަެއވެ
. يقنيހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ކުރާކަމުަގއި ެއވީ ކަންތަަކކީ ނުބަިއެވގެންވާ ކަންތައްަތއްކަން   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     .  = އެމީހުންގެތެެރއިން ގިނަމީހުން ކަލޭގެފާނުދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ    

  =   َوالَيَـةކާފަރުީވ މީސްތަކުންާނ  . (ެއކާފަރުންނީ ތިމާމެންެގ ަސހަރޯެވރިންކަމުގަިއ ަބަލިއ ކުރާތީެއވެ

(. . =  އެމީހުންނަށް ސަަހރޯވެިރކަންދޭތީއެވެ   ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިެވގެންވެއެވެ        

. نفسއެމީހުންެގ =    ތަްއ އެމީހުންނަްށ އިސްުކރިކަންތައްތައް     =  އެީއ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ

. الّله  ގެ ކޯާފލެއްވުމެވެ      ްނޑައެޅިެގނ . عذاب= އަދި ކަ   ގައި    =  އެމީހުްނ

.  ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގައެވެ    =  .   އެމީުހންވީނަމަ   =އަްށ  الّله

.   އީމާންވާބަޔަކުކަމުގައި     = نىبއަިދ .  އާއަށާއި         = އަިދ ެއކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެްއވުުނ

.  ތަކެއްޗަށާއި       ިސަަހރޯވެިރ  مشرك=  އެމީހުންނީ (އެބަހީ ކާފަރުންނާއ (  نصرން އެއީ

. إختيارވެރިންކަމުގަިއ ަބލަިއ    ނުކުީރހެވެ         =.  އަދި އެހެނެއްކަމަުކ ޭއގެގިނަމީހުންނީ
    =) . .) الّلهފާސިގުންނެވެ   ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ މީހުންނެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.   ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ     =عداوة .  ތެރިކަން އެންމެގަދަބަޔަކުކަމުަގއި  

   =) ްގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންނަށް) حمّمدއީމާންވީ މީސްތަކުންނަށ      =يهودى .   ން

 =  ިންނާއި) مشركކުރިމީހުންނާއި ( شريكއަދ      އަިދ =.   ކަޭލގެފާނުދެކެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ
   .  =  އެބަޔަކު އެންެމ ލޯބިވެތިކަްނ ބޮޑުބަޔަކުަކމުގައި    . = އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށް
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    =.  އެއީ ބުނާމީހުންނެވެ     ީއިންނޭ. نصارى=  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަކ  
 .  =  ެއގޮތަކީ    .  = އެހެނީ ހަމަކަށަަވުރން އެމީހުންގެތެެރއިންވެެއވެ        

 ން. َراِهبُ ންނާއި  ِقسِّيِسني=    .   = އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން     = އެމީހުްނ

 . . ބޮޑާނުވެެއވެ   ކިބުރުވެރިުނވެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ކާފަރުންަނށް އެމީހުންެގ ސަަހރޯވެިރކަންދީ އެީމހުންީނ !ެއވެ رسول الّله(އޭ   )80(

. ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނެގ  نصرތިމާމެންގެ  ވެިރ ސަަހރޯެވރިންކަމުގަިއ ހަދާތަްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިގަްނނަވާެނއެވެ

. ެއީއ  نفس . އަިދ އެމީހުްނ  الّلهތަްއ އެއިސްުކރިކަންތަްއ ނުބަިއވެގެންވެެއވެ ގެ ކޯާފ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ލެއްވުމެވެ

.  عذابދުވަހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމަ  قيامة  ަގއެވެ

ާއ އަށާިއ އަިދ އެަކލޭގެފާަނށް ބާވަިއލެއްވުުނ ތަކެްއޗަށް އީމާްނވާނަަމ  نىبއަށާިއ  الّلهއަދި އެމީހުްނ  )81(

. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ  إختيارއެއްގޮތަކަށްވެްސ އެކާަފރުން އެއީ ތިމާމެންެގ ސަަހރޯެވރިންަކމުގައި ބަަލއި  ނުުކރީހެވެ

.  فاسقއެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަކީ   ންނެވެ

ނޑައެޅިގެން ( )82( ) އީމާްނވެގެންާވ މީސްތަކުންނަްށ  حمّمد صّلى الّله عليه وسّلمކަ ތެރިކަްނ  عداوةއަށް

. އަިދ އީމާްނީވ  ُمْشركންނާއި އަދި  يهودىއެންމެގަދަވެގެންވަީނ  ންކަމުގަިއ ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ

 نصارىމީސްތަކުންނަށް އެންމެވެސް ލޯބިވެތިވުން ގާތްބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ ތިމާމެންނީ 

. ެއހެން ެއވީ އެމީހުންގެތެޭރގަިއ  . (ން ތިބީ َراِهبُ ންނާއި  ِقسِّيِسنيއިންނޭ ބުނާމީހުންނެވެ :  ِقسِّيِسنيމައެވެ  َعاملُِ އަކީ

.  تـََبعَ ންނާއި، އަޅުވެރިންނާ  / މީސްތަކުންނަށް އުގަންަނއިދޭ މީހުންނެެވ.  حقّ ވާމީހުންނެވެ ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ

.) =  َراهب  = زُْبَدُة التـَّْفِسْري ންނަކީ ފައްޅިހަދައިގެން އަޅުކަންކުރަންގޮސްތިޭބ އަޅުެވިރންނެވެ

) މީސްތަކުންގެމައްޗަށް ކިބުުރވެިރވެ ބޮޑާެވ  يهودىރުން އެމުީހން (އަދި ހަމަކަށަވަ   ންފަދައިން
. އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ . تـََواُضعُ  ؟ނުގަންނާނެއެވެ  ވެރިވާެނއެވެ
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      =  .    އަދި އެމީހުން އަހައިިފއްޔާ        = އާއަށް ބާވައިލެއްވުނުތަކެިތ  رسول

   )قرآن(   =  ުއެމީހުންެގލޯތަްއ ަކލޭގެފާނ.  ެދެކވަޑައިގަންނަވާނީ    =  ަކރުަނ

. . ޮއހޭތީއެވެ  ފުރިގެންފައިބާތީއެވެ          =  ّގެތެރެއިން އެމީހުންނަށް އެނގުނުތަކެތީެގ  حق

.  =  ސަބަބުން.  އެީމހުން ބުނެެއވެ   =  ެއަޅަމެްނ  !ެއވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ

.އެއީމާންވެއްޖައީމު   ވެ     = ެފަެހ އަޅަމެން ލިއުްއާވނދޭވ!         = ހެިކވެރިންނާއިެއުކ

.)  أّمـةެގ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلم(  ގެމީހުންނާއިއެކު          =  ްއަްށ  الّله އަދި އަހުރެމެނ

 އީމާންނުވާންވީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟           =  ިަންށ  އަހުެރމެން ގެތެރެއި حقّ އަދ

.  އައިތަކެއްޗަށާއި     = ިއަހުެރމެން  އަދ  .   ދަހިެވތިވަނީ     = ެَربّ ންެގ އަހުެރމ 

.   އަހުރެމެން  ެވއްދެވުމަށެވެ         = صالح .   މީހުންނާއިއެކު     =  ފަެހ

. ثوابއެމީހުންނަށް  تعالى الّله  ދެއްވައިފިއެވެ      = .   އެމީހުން އެބުނިއެތީެގސަބަބުން  =  

 ބަގީޗާތަކަކަްށ            =  އެތަންތާނެގ.  ދަށުްނ އާރުަތއް ދެމޭ       =  އެީމހުްނ

  . حالއެތާދެމިތިބޭ   = .  އަިދ ެއއީ       =  جزاءތެރިްނެގ  إْحسان .  ެއވެ
   =  .  އަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުން       =  ްތިމަންރަްސކަލާނެގ  އަިދ އެމީހުނ

.  އާޔަތްތައް ޮދގުކުރި     =   .  އެމީހުްނ ެއއީ      =  .  ނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވެ
      = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!    =  ްނުކުރާށެވެ َحَرامކަލޭމެނ !    

= .   ރަނގަޅުތަކެތި      =  حاللަނށް ންކަލޭމެ الّله .   ކޮށްދެއްވި       އަިދ ކަލޭމެްނ

 !    ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ     =  ިالّلهއަދ  .  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ     = 

 .  ! އަިދ ަކލޭމެން ާކށެވެ =  ހައްދުފަހަނަޅައިދާމީހުންނަށް        = ަކލޭމެނަށް ެދްއިވ  الّله

.  ރިޒުގުން        = ރަނގަޅުތަކެތި. حالل      =  ްއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّلهއަިދ ކަލޭމެނ ! 
   =.  އެކަލާނގެއީ       =.   ކަލޭމެން އެަކލާނގެއަްށ އީމާންވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
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:  رسول އަދި )83( ) ބާވައިލެްއވުނު ތަކެތި އެމީހުްނ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއާގެމައްޗަށް (އެބަހީ ގެމައްޗަށް

ގެެތރެއިްނ އެމީހުންނަށް އެނގުނުތަކެތީެގ ސަބަބުްނ އެމީހުްނެގ  حقّ އަހައިފިއްާޔ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ 

. އޭއަޅަމެންގެ  . އެމީހުން ދަންނަަވއެވެ . އެއަޅަމެން ތެދުކޮށްފީމު !އެވެ ربّ ލޯތަކުން ކަރުަނ ފުރިގެންފައިބާީތއެވެ ވެ

! (އެބަީހ  . ފަެހ ހެިކވެރިންނާެއކު އަޅަމެން ލިއުްއާވނދޭވެ  أّمـةެގ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއީމާންވެއްޖައީމެވެ

! / އެީއ  .)  أّمـةދުވަހުން އެހެން  قيامةގެތެރޭގަިއ އަޅަމެންވެސް ލައްވާނޭދވެ  ތަކަށް ެހކިދޭނޭ މީހުންނެވެ

 َنَجاِشىކަަރއިން އެތާނެގ ރަްސގެފާނު  َحْبشތްވެގެންމިދަީނ މިާއޔަތްތަކުގަިއ އިާޝރަ !(ދަންނައެވެ 

 ِقسِّيِسينގެ ައރިހަްށ ައއި  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمާއއިއެުކ އެރަށުްނ  جعفربن أبى طالبފޮނުއްވައިގެްނ ނުވަތަ 

. ފަހެ އެޭބކަލުންނަށް މާތްވެގެްނވާ  رَاِهبُ ންނާއި  ވިދާޅުވެދެއްވީމާ އެބޭކަލުން އީމާންެވ  قرآنއާ  رسولންގެ ވާހަކައެވެ

.  الّلهރަނގަޅަށް ފާޅުވީމާ  حقّ  އަށް ބިރުން އެބޭކަލުންެގ ލޯަތއް ކަރުނައިން ުފރިގެން ަސއިލު ހެދުން ވާހަަކއެވެ

.) އަދިެވސް އެބޭަކލުން ދެންނެިވކަމުގަިއ  بيانގައިެވސް  تفسيرالطبرىއާއި  تفسيرގެ  إبن كثيرމިވާހަކަ  ّله الެވެގންވެއެވެ
. وحى  ކުރެއްވިެއވެ

މެން އީމާން ުނވާންީވ އަުހރެމެްނގާތަށް ައއިތަކެއްޗަްށ އަހުރެގެތެެރއިން  حقّ އަށާިއ އަިދ  الّله )84(

މާތްމީހުންގެ ެތރެައްށ  صالحމެްނ އަހުރެ ربّ މެންގެ ައހުރެ މެން ދަހިވެިތވަނީ އަުހރެކިއެއްވެގެްނހެއްޔެވެ؟ އަދި 

. (އެމާްތ މީހުންނަކީ  .)  إصحابއާއި އެަކލޭގެފާނުންގެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمވެއްދެވުމަށެވެ  ންނެވެ

. ެއއީ އެތަންތާނެގ  ثوابއެމީހުްނނަށް  الّله تعالىދެންފަހެ އެމީހުްނ އެބުނިބުނުމުގެސަބަބުން  )85( ދެއްވައިފިއެވެ

. އެތަންތާ ދަށުން އާރުތައްދެމޭ . އަދި  ނގައިސުަވރުގެތަެކވެ  ، ތެރިންގެ ަދރުމަޔަކީ إحسانއެމީހުްނ ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ

 .  ޖަޒާއަކީ އެއީެއވެ

) އެީއ !އަދި ކާފަރުެވ އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ޮދގުކުރި މީސްަތކުން (ދަންނައެވެ )86(

 . ނޑައެޅިގެން ނަރަކައިެގ އެުކވެރިންނެވެ  ކަ

ކޮށްދެއްވި ރަނގަޅުތަކެތި ަކލޭމެްނ  حاللކަލޭމެންނަްށ  الّله تعالى !އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެއޭ  )87(

 ( )  !ތަކެިތކަމުގަިއ ނުހަދާށެވެ حرام(އަމިއްލައަށް ައދި ކަލޭމެްނ ެއތަކެީތގަިއ (ބޭނުންކުރުުމގައި

ނޑުގެ އާެގ  رسولނެގ އާިއ އެަކލާ الّله(ކޮންމެކަމެްއވެްސ  !ހައްދުފަހަނަޅައިގެންވެްސ ނުދާށެވެ  ިގއުގަ

 الّله) އެހެީނ ހަމަކަށަވަރުްނ ހައްދުަފހަނަޅައިގެންދާމީހުންނަށް !އަިދ އިތުުރ ނުުކރާށެވެ !ތެރޭގައިބަަހއްޓާށެވެ

 .  ލޯބިވެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ

 الّلهއަިދ ަކލޭމެން  !ރަނަގޅުތަކެތި ކަލޭމެންކާށެވެ حاللނަށް ދެއްިވ ރިޒުގުގެެތރެއިން ންަކލޭމެ الّلهއަދި  )88(
ނޑައެޅިގެްނ  !ވެިރވާށެވެ تقوىއަށް  . (ކަލޭމެންނަީކ ކަ އެކަލާނގެީއ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އީމާންވާ ަކލާނގެެއވެ

(.  އެކަލާނެގ ތެދުކޮށްގެން ތިބިމީހުންެނވެ
 



މާނަ  ގެ المائدةسورة   ފޮތް  ތްވަނަހަ 
 

3 8 2   

   ަތުރަޖމާ     

     =  الّله  / . . عقوبةަކލޭމެން ނުިހއްޕަވަެއވެ  ނުދެއްވައެވެ           =  ަކލޭމެންެގ
ންގެ ތެޭރަގިއ  عربىކަމެއްނެތިކުރާ ުހވަޔަކުން (މިއީ  يقينއެއްނެތި / ހިތުގެ  قصدހުވައިތަކުގެެތރެއިން ެއއްވެސް 

 (.  ގިނަކަމެކެވެ      =  / .  عقوبةއަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ިހއްޕަވައެވެ

.  ދެއްވައެވެ         =  ކޮްށގެްނ ކުާރ ހުވައިން  قصدކޮށް  عزمކަލޭމެްނ ހިތުަގިއ      =

. َكفَّارةފަހެ ޭއގެ  .  =   އަކީ   ދިނުމެެވ. ُمدُّ ކާންދިނުމެވެ  =  .   ދިހަމީސްކީނުންނަށް

        =  .ްކަލޭމެްނ ކާންދޭ މެދުމިނުއެއްަޗުކނ    =   ެأهلަކލޭމެންގ .   ވެރިންނަށް

   = . . / އެމީހުންނަށް ހެދުންދިނުމެވެ )  ިނވައިކޮްށދިނުމެވެ   ނުވަތަ އެމީހުން (ިދހަމިސްކީނުން   

 =  (. . (އެބަީހ ައޅަކު މިނިވަންކުރުމެވެ  ނުވަތަ ކަނދުރާއެްއ މިނިވަންުކރުމެވެ     =  ަފެހ

.   ނުލިބިއްޖެމީހާ / ނުފެނިއްޖެމީހާ      =  . ) ތިންދުވަހު ރޯދަހިފުމެވެ   =   ފަހެ (އެމީހާ

.   އެއީ    =  ެَكفَّارةަކލޭމެންގެ ހުވައިތަުކގ .   ެއވެ     =  .  ކަލޭމެން ހުވައިކޮށްިފއްޔާ
      =  ެއެބަީހ ުހވައިުކރުން އަަވްސ  !އަިދ ކަލޭމެންެގ ުހވައިތަްއ ރަްއކާތެރިުކރާށެވ)

  )!ދޭށެވެ َكفَّارة/ ެކންސަލްކޮށްލަންޖެހިއްެޖއްޔާ  !ނުވާށެވެ خالف/ އަިދ ުހވައެއްކޮށްިފއްޔާ  !ނުކުރާށެވެ   

= .  އެފަދައިން      = ންކަލޭމެ الّله.  ނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ   = .  އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް
        =  ްشكرކަލޭމެނ .   ކުރޭތޯ    = ެޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!  
            =  ިހަަމކަށަވަރުްނ ބަނގުާރޔާއި ޖުވާކުޅުމާއ      =  ިާއިއ  ُنُصبُ އަދ

(  (އަޅުކަންކުރުމަށް ބަަހއްޓާފައިާވ ބުދާއި    =  ެވަރުަބލަންގެންގުޭޅ އަދި ފާލުެބލުމާިއ (ނަސީބުގ

) މިތަކެތިވާކަން ކަށަވަ ނޑިޔާއި   ރީ ދުނިދަ   = .   ހަޑިމުޑުދާރު ތަކެތިކަމުގައެވެ        =  

 ގެތެރެއިންވާ  عملއާގެ  شيطان       = ެއެކަންކަމާ ގާްތ  !ފަހެ ކަލޭެމން އެކަންކަމުން ދުރުެވގަންނާށެވ

  !ނުވާށެވެ     =  .  ަކލޭމެނަށް ކާމިޔާބުެވނަސީބުލިބޭތޯއެވެ          = شيطان 

. .)  =    އާ އެދޭކަންކަަށވަރީ . (މެދުެވރިކުުރވުމަށެވެ  ކަލޭމެންެގ މެދުގަިއ އުފެއްދުމަށެވެ   

     =  عداوة .   ތެރިކަމާިއ ރުޅިވެރިކަން     =  .   ބަނގުަރލާިއ ޖުވާކުޅުމުގައި
 =  .އަިދ އެޮސރު ކަލޭމެްނ ދުރުކޮްށ ުހއްޓުވުމަށެެވ       =   ِذكرُ ެގ  الّله .   ން  
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   = .  އަދި ނަމާދުންނާއި       =  ކަލޭމެން ަފހެ އެކަންކަމުން ހުއްޓާލާޫނހެއްޔެވެ؟ 
     =  ްއަށް ކިޔަމަންތެިރވާެށވެ الّلهއަިދ ކަލޭމެނ !      =  ްرسولއަދި ކަލޭމެނ 

 ! އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ    = ެއަދި ކަލޭމެްނ ބިރުވެތިވާެށވ!        =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

 . ) އެނބުިރ ފުަރގަސްދީފިކަމުގައިިވޔަސް  (ބަސްނާހާ    = ެފަެހ ަކލޭމެްނ ދަންނާށެވ !       

    =  ެرسولތިމަން ރަސްކަލާނގ .  އާގެމައްޗަށް އޮްނނާނެކަންކަށަވަރީ         = بيان 

 /  . . بيانވެގެންވާ އިއްަވއިދިނުމެވެ  ވެގެންާވގޮތުގަިއ އިްއވައިިދނުމެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކަމެއްނެިތ  يقينއެއްނެތި ހިތުގެ  قصدުހވައިުކރުމުގައި ެއއްެވސް  ކަލޭމެން) !މީސްތަކުންނޭވެ (އޭ  )89(

. (އެީއ  عقوبةނަށް ންަކލޭމެ الّلهކަލޭމެން ުކރާ ހުވަޔަްށ  .  َلْغوނުދެއްވަެއވެ ންގެެތރޭގަިއ ެއއީ ވަރަށްގިަނ  َعَرِبىއެވެ
.) އަިދ އެހެެނއްކަމަުކ ކަލޭމެްނ ހިތުަގއި  ގައިކުާރ ުހވައިްނ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ  قصدކޮްށ ހަަމ عزمކަމެކެވެ

. އެބަީހ: އެފަދަ ހުވައިެގ ަކއްފާރާ  . ެއީއ އެތަނެއްެގ  ހިއްޕަވަެއވެ މީހުްނ  عامّ އަީކ ދިަހ މިްސކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވެ
. ނުވަަތ އަޅަުކ  ) ހެދުން ދިނުމެވެ . ުނވަތަ އެީމހުންނަށް (ދިހަމީހުންނަށް ކައިއުޅޭ މެދުމިނެއްެގ ކާނާއަކުންނެވެ

. ދެންފަެހ ެއއިން އެއްވެްސކަމެްއ ކުެރވޭފަދައެއްނެތްމީހާ ތިންުދވަުހ  . ެއއީ ކަލޭމެންެގ މިނިވަންކުރުމެވެ ރޯަދހިފުމެވެ
. ކަލޭމެން ހުަވއިކޮށްފިއްޔާ ކަލޭމެްނ ހުވަޔަށް ރައްކާެތރިވާށެވެ كّفارةހުވައިތަކުެގ  (ހުވަެއއްކޮށްފިއްޔާ އެާޔ  !އެވެ

/ އަދި ހުަވއިކުރުމަްށ  !ދޭންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި އެަކމަށް ފަރުވާކުޑަނުކުރާށެވެ كّفارة) އަދި !ނުވާށެވެ خالف
. އެީއ  بيانނަށް ންއެކަލާނގެ އާޔަތްަތއް ކަލޭމެ الّله تعالى !ުނގަންނާށެވެ އަވަސްވެ ކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ
. / ނުވަަތ ކަލޭމެްނ  شكرކަލޭމެން  . أّميدކުރުމުެގ  شكرކުރޭތޯެއވެ  އުއްމީދުގައެވެ
 بيانފޮތްތަކުގަިއ  فقهފޮތްތަކާިއ  حديثވާަހކަތައް  تفصيلގެ ިދގު  كّفارةުހވައިެގ ވައްތަރުތަާކއި  !ދަންނައެވެ 

. މިއީ އަިދ އެކަމުެގ  . ެއ  فرصةވެގެންވެެއވެ .  بيانިލބުނީމާ އެބައި އަިދ  فرصةއެއްނޫނެވެ  . إن شاء الّلهކޮށްދޭހުށީމެވެ

) ޖުާވކުޅުމާއި އަޅުކަންުކރުމަްށ  އާއި ބަނުގރާ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )90( (އެަބީހ ރާބުއިާމއި
) ނަސީބުގެ ވަރުަބލަން ފާލުބެލުމާިއ  –ބަހައްޓާފައިވާ ހިލަތަކާިއ (ބުދުތަކާއި  އެބަހީ އެއަށް އަޅުކަންކުރުމާއި

) ިމ އެންމެަހއި ކަންތައްަތއްވާކަންކަށަަވރީ ހަޑިމުޑުދާރު ނަޖިސްކަމުަގއެ ނޑިލައިގެން ފާލުެބލުމާއި . އެީއ (ދުނިދަ ވެ
. ފަހެ އެކަންކަމުން ކަލޭމެން ދުރުވެގަންނާެށވެ عملއާގެ  شيطان އެއީ ަކލޭމެނަށް ކާމިޔާބުެވ  !ގެތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ
.  أّميدލިބިގަތުމުގެ  نصيب  ގަެއވެ

) މެދުގައި އުފެއްދުމަ مؤمنތެރިކަމާއި ރުޅިެވރިކަން ަކލޭމެން ( عداوةއާ އެދޭކަންކަށަވަރީ  شيطان )91( . ންގެ ށެވެ
. އަދި އެޮސުރ އެދެނީ  . ެއއީ ރަާލއި ޖުާވެގ ސަބަބުންނެވެ  الّلهންނާއި  ِذْكرُ ެގ  الّلهމެދުވެރިކުުރވުމަށެވެ

. ކަލޭމެން ފަހެ ިމކަންކަންކުރުުމްނ  ހަނދާންކުރުމުންނާއި އަދި ނަމާދުުކރުމުން ަކލޭމެން މަނާކޮށް ދުރުކުރުމަށެވެ
!  ހުއްޓޭނޭހެއްެޔވެ؟ ހުއްޓަިއލާށެވެ

އަިދ ކަލޭެމްނ  !އާއަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ رسولއަދި ަކލޭމެން  !އަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން  )92(
) ބިރުވެތިާވށެވެ خالفފުޅުތަކާއި  امر(އެކަލާނގެ  އަދި ަކލޭމެން (ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަމުރާިއ  !ވެދާނޭކަމަށް

) އެނބުިރ ފުރަގަސްދީފިނަމަވެ އާެގ  رسولތިމަންރަސްަކލާނގެ  !ްސ ަކލޭމެން ދަންނާށެވެނަހީއަށް ކިޔަމަންނުވެ
.  މައްޗަށް އޮންނާނެކަން ކަށަވަީރ ބަޔާންެވގެންވާގޮތުަގއި ިއއްވަިއދިނުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = .  އީމާންވީ މީސްތަކުންގެަމއްޗަކަށް ނުެވއެވެ        =  އަިދ

. صالح عملއެމީހުން  . =   ކުރި . އެއްވެސް ފާަފއެއް  އެްއވެސްކުށެއް      =   އެމީުހްނ

. . / އެމީހުްނ ބުއިެއއްޗަކުން  ރަހަލިިބގަތް ެއއްޗަކުން     =  تقوىއެމީހުްނ .    ވެރިެވއްޖެއްޔާ

= .  އަިދ އެމީހުްނ އީމާންވެ         =  صالح عملއަިދ އެމީހުްނ .   ކޮށް    = 

. –ެވރިެވ  تقوىދެން އެމީހުން    ބިުރވެތިެވ އަދި އެމީހުން އީމާންވެއްޖެއްޔާ     =   ދެްނ

. إحسانވެިރވެ އަދި އެމީހުން  تقوىއެމީހުން   ތެރިެވއްޖެއްޔާ         =  ިإحسانއަދ 

. الّلهތެރިންނަށް   ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ      = ެއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ !    

   =  ްإمتحانކަލޭމެން  الّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ކުަރއްވާނެއެވެ      =  . ޝިކާރަިއގެ ބައެއްަތކެތީން

.)-ބަެއއްގޮތްގޮތުން ޝިކާރަކުރުުމގެ    ( އެީއ  ޅައެްއޗެއްާސއި ބިހެވެ    =  އެތަކެިތ

  ކަލޭމެންގެއަތްތަކުން ލިބިގަންނަ    = .  އަދި ކަލޭމެންގެ ލޮންސިތަކުންނާއި     = الّله 

(.  ދެނެވޮޑިގަތުން (ކަލޭމެނަށް ދެއްކެވުމަށެވެ         =  ގައިވާ އެކަލާނެގއަށް ބިރުވެިތވަީނ  غيب

 .  ކާކުކަން     = ) ެَحدُّ ގެ  الّلهފަހ.   ) ފަހަނަޅަިއފިމީހާ    =  އެއަށްަފހު (އެަބހީ އެއްގަުމ

) إمتحانކުރެއްވުުމގެ  حرامކެއޮޅުކަންކުރުން   އަށްފަހު       =  ފަހެ އެީމހަކަށްުހރީ ވޭންދެނިިވ

. عذاب  އެވެ      = ެޭއ އީމާންެވއްޖެ ީމސްތަކުންނޭވ !      =   ކަލޭމެްނ

  ! އެއްގަމު ޝިާކރަ ނުަމރާށެވެ     = ) ްعمرةއަށް ނުވަތަ  حجّ ަކލޭމެނ  (  حالބަނދެގެންާވ إحرام އަށް

.             = ) ްގަސްދުގަިއ حالބަނދެގެްނވާ إحرام އަދި ކަލޭމެންުކރެ އެއިންއެއްެޗއ (

 )!މަރައިފި މީާހ (ދަންނަެއވެ   =   ެجزاءފަެހ އޭާނގ .  އަކީ / އޭާނގެ އަދަބަކީ            =  

. ( نـََعمْ  .  كفَّارةސޫފީގެތެރެއިން އޭާނ އެމެރިަވރުެގއެއްޗެެކވެ ) ދިނުމެވެ  ُحُكمއޭެގ   =   ެގގޮތުން

   !ކުރާށެވެ    =  ެعدلކަލޭމެންކުރ . .  َهْدىُ  =   ވެރި ދެމީހުން އެއްގެގޮތުން

(  (ހަދިޔާއެއްެގގޮތުން      = هديةއަށް  حرمގެ  مّكةއަްށ ފޯާރ ( الّله كعبة ( ނުވަަތ  =    ުކރެވޭ
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. كّفارة  ދިނުމެވެ     =  .   ެއއީމިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމެވެ        =  ނުވަަތ

 .  އެޔާއި ހަމަހަމަާވވަރަްށ ރޯދަހިފުމެވެ   = .  ޭއނާ ރަަހލިބިގަތުމަށް      =  އޭާނ

) عذابކުރިކަންތަކުގެ    ގެ   = الّله عفوء .  ކުރައްަވއިފިއެވެ     =  ިحكم(މ 

. ) އިސްވެޮގސްފައިވާ ކަންތައްަތއް . (އެބަހީ  =    ބާވައިލެްއވުމުގެކުރިން އެފަދަކަެމްއ އަދި އިޢާދަވެއްޖެމީހާ

( . الّلهފަެހ އެމީހެްއެގ ކިބައިން  =     އެއަށްފަހު ކޮށްފިމީހާ   ބަދަލުިހއްޕަވާނެއެވެ   = 

. الّلهއަދި    އީ، ގަދަފަދަވަންަތ ކަލާނެގއެވެ    =   .  ބަަދލު ިހއްޕެވުމުގެެވރި
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 حرامވުމުގެުކރިން އެމީހުން އެބުއި ުބއިމަކުން ާރ  حرامކުރިމީހުން (ރާ  صالح عمل އީމާންވެގެން އަދި )93(

. އެއީ އެީމހުން  ) އެމީހުްނގެ މައްޗަށް ެއއްެވސްކުށެއްނެތެވެ ވެރިވެ އީމާންެވ  تقوىވުމުގެކުރިން ަމރުވެފައިވާނަަމވެސް
. ދެްނ އެމީހުްނ  عمل صالحއަދި  .  إحسانވެިރވެ  تقوىެވރިެވ ީއމާންވެ ދެްނ  تقوىކުރިނަމަެއވެ ތެިރވެއްޖެއްޔާެއވެ
. الّلهތެރިންނަށް  إحسانއަދި   ލޯބިވެވޮޑިގެންެވއެވެ

ަކލޭމެންގެ އަތްތަކުންނާއި ަކލޭމެންގެ ލޮންސިތަކުްނ ކަލޭމެްނ ލިބިގަންަނ  !އޭ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ )94(
އަްށ  الّلهގައި  غيبނުފެނި  الّله ، ކުރެއްވުްނ އެއީ إمتحانކަލޭމެްނ  الّلهއްގަމު ޝިާކރައިން ހަމަކަށަަވރުން އެ

. ދެންފަހެ އެއަށްފަުހ  މީހުން ބިރުވެތިވާ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންާވކަން އެކަލާނެގ ާމތް އަޅުތަކުންނަށް ެދއްކެވުމަށެވެ
ފަެހ އެީމހަކަށް ހުީރ  !އަށްފަުހ) ދެްނ ަހއްދުފަހަނަޅައިފިމީހާ ދަންނައެވެ إمتحانވުމުެގ  حرام(އެބަހީ ިޝކާރަުކރުން 

.  عذابވޭންދެނިވި   އެވެ

)  عمرةއަށް ނުވަތަ  حجّ ަކލޭމެން ( !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ )95( ކަލޭމެްނ  حالބަނދެގެންވާ  إحرامއަށް
އަދި ކަލޭމެންުކރެ ެއއިން އެްއޗެއް ހަަމގަސްތުގަިއ  !ވެެއއްގަމު ސޫފި ނުަމރާށެ !އެއްގަމު ޝިާކރަ ނުުކރާށެވެ

 كّفارةއަކީ އޭނާ އެމެރިަވރުެގ އެއްެޗއް ( عقوبـةއަކީ އޭގެ  جزاءފަހެ އޭނާގެ ެއކުށުގެ  !މަރައިފިމީހާ ދަންނައެވެ
. އެެއއްޗެއް މިންަވރު ުކރުމަށް ކަޭލމެންކުރެ  ) ދިނުމެވެ އެީއ  !ކުރާށެވެ حكمވެރި ދެހެކިން  عدلއެއްގެގޮތުން

. ނުވަތަ އެކަމުގެ  َهْدىއެއްގެގޮތުން ފޮނުވޭ  َهِديَـةގެފުޅަށް ފޮނުވޭ  އަކީ މިސްކީނުންތަކަކަްށ  كّفارةއެކެވެ
. (އެއީ އޭނާ އެމެރި ިޝކާރަެއއްގެ އަގު ެއހިސާބުގައި އެވަގުުތހުރި އަގުން ައގުކޮށް، ެއއަްށާވ  ކާންދިނުމެވެ

. ނުވަަތ ެއވަގުތަުކ ެއ  . ނުވަަތ އޭެގ ައގާިއ ހަމަހަމަާވވަރަްށ  مّكةއެްއޗެއްެގ އަުގ ތަކެއްޗެވެ ަގއި ހުރި ވަރަކަެށވެ
. (ކޮންމެ  .) އަިދ މިއާޔަތުގައިިމވާ  ُمدّ ރޯދަހިފުމެވެ  علمތައް މިންަވރުުކރުމުގަިއ  كّفارةއެްއގެ މިންަވރަށް ދުަވހެކެވެ

. އެކަްނ ހަނދާންކު إختالفވެރިންގެމެދުގަިއ ެއކިވަުރވަުރގެ  .)ެވއެވެ ތަްއ  كّفارةއަިދ ިމ  ރުްނ ުހއްޓެވެ
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ އޭނާ އެުކރި ކުށަްށ ލިޭބ  . (އަިދ މި  عذابކަ ބާވައިެލއްވުމުގެުކރިްނ)  حكمގެ ރަހަ ލިބިގަތުމަށެވެ

. (ައދި މި  الّله عفوއިސްވެގޮސްފަިއވާ ކަންތައްަތއް  ) ދެން އެފަދަކަމަކަްށ  حكمކުރައްަވއިފިއެވެ  إعادއައުމަށްފަހު
.) ހަމަކަށަަވރުން  الّلهފަހެ  !ވެއްޖެމީހާ އަަރއިގެންފިމީހާ (ދަންނަެއވެ ީއ  الّلهއޭނާގެ ިކބައިން ބަދަލުހިއްޕަވާފާނެެއވެ

.  ގަދަފަދަވަންތަ އަދި ބަަދލުހިއްެޕވުމުގެެވރި ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ްحاللކަލޭމެންނަށ .  ުކރެވިއްެޖއެވެ       = . ނޑުގެ ިޝކާރަުކރުން  ކަ    =  އަިދ

.  އެ ކެއުމާއި       َفعَ ކަލޭމެނަށްާވ . َمنـْ  އެއްެގގޮތުން    = .  އަދި ދަުތރުވެރިންނަށާއި   

     =  ްحرامއަދި ކަލޭމެނަށ .  ކުރެިވއްޖެއެވެ    =  .  އެއްގަުމ ޝިާކރަކުރުން        
. إحرامކަލޭމެން  =  ބަނދެގެންވާހާ ހިދެއްަގއި     =  ްވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهއަދި ަކލޭމެނ ! 

       = َمْحَشرއަށް ަކލޭމެން  حضرةއެކަލާނގެީއ އެކަލާނެގ  . ުކރެވޭެނ ކަލާނެގއެވެ

 .   އެއްކުެރވޭނެ ކަލާނެގއެވެ        =  ލެއްވީ  الّله تعالى  كعبة الّله (  (ގެފުޅު        

) حرمةއެއީ   = . (އެތަން ލެްއވީ  ތެރިވެގެްނވާ ގެެއވެ    =  ާِقَوامމީސްތަކުންނަށްވ  . އެއްކަމުގައި

: އެމީހުްނ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ކަންތައް  .) أصلކުާރ  صلح(އެބަހީ   އެއްކަމުގައި       = ިحرمة އަދ 

.   ތެރިވެގެންާވ މައްސަާރއި     = ޭَهِديَةއަދި ގެފުޅަށްކުރެވ .  އާއި     =  ާَهْدىގެފުޅަށްވ 

. جملއަޅުވާފައިވާ  َقَالَدةއެއްގެގޮތުން ަކރުގައި    އެއީ (އެކަންތައްތައް އެހެންލަްއވާފައިވަނީ) =    އާއި
    =  .  ަކލޭމެން ދެެނގަތުމަށެވެ      =  ްالّله ހަމަކަށަަވރުނ .  ދެނެވޮޑިގެންާވކަން    

            = .  އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި    =   ްއީ الّله تعالىއަދި ހަމަކަށަަވރުނ . 

       = ާކަލާނގެުހރިހާ އެއްޗެްއ ދެނެޮވޑިގެންވ.   ކަން    =   ަކލޭމެްނ

  ! ދެނެގަންނާށެވެ   =  ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ .    އީ     =   ދެއްވުްނ  عقوبة

.  ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެކަން       ްالّله އަިދ ހަމަކަށަަވރުނ  .   އީ   = 

.  رحمة ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސާވ  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ކަާލނގެއެވެ         = އާގެމައްޗަްށ  رسول

. ) ުނވެއެވެ   (ވާޖިބުވެގެން    = )ިއއްވައިދެ رسول ( .އްވުކަން   ްނ މެނުވީ   =  ިالّلهއަދ 

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ    =  .  ަކލޭމެން ފާޅުކުރާހާކަެމއް / ފާޅުކޮށްކުރާާހ ކަމެއް      = 

.   އަދި ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރާކަންތަކާއި     =  ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ الّله رسول(އ (! 

.  ހަމަހަމަވެގެން ުނވެއެވެ     =   .  ނުބައިެއްއޗެއްސާއި ރަނގަޅުއެއްޗެތި       =  ިއަދ

. عجائبކަލޭގެފާނު   ކުރުވިޔަސް      =  .  ނުބައިއެއްޗެތި ގިނަކަމުގެސަބަބުން      =  ފަެހ
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  !އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلهކަލޭމެން          =  .  އޭ ބުއްދިެވރިންނޭވެ     =  

. أّميـدކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވުމުެގ    ގަިއ / ކާމިޔާުބވޭތޯ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑުގެ )96( . ެއއީ ކަލޭމެްނ  حالل ކަލޭެމންނަށް ޝިާކރަކެއުން  އެ އަދި  ޝިކާރަުކރުމާއި ކަ ވެގެންވެއެވެ

) ނަށާިއ ދަތުުރވެރިންނަށްާވ  قائم(ރަށުގަިއ  َفعَ ވެތިބޭމީހުން . އަދި  َمنـْ އަށް ުނވަަތ  حجّ ކަލޭމެްނ ( އެއްގެގޮތުންނެވެ
)  عمرة . (އެބަީހ  حرامބަނދެގެންވާހާހިނދެއްގައި އެްއގަމު ޝިކާރަުކރުން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  إحرامއަށް ވެވިގެންެވއެވެ

.) އަިދ ކަލޭމެްނ  حرام الّلهއެކަންކަން ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  އެަކލާނގެީއ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّلهުކރެއްވިެއވެ
.  محشرއަށް ކަލޭމެން  حضرةެގ އެކަލާނ  ކުރެވޭެނ ކަލާނގެއެވެ

ْيُت الحَرام )97( އާއި ދުނިޔޭެގ އެންމެހަިއ  دينލައްވާަފއިވަނީ މީސްތަކުންގެ  الّلهއެބަީހ ގެފުޅު  كعبةކަމުގައިވާ  البـَ
. އަިދ  أصلކުާރ  صلحކަންތައްތައް   –ާއއި  َهْدىُ ެތރިވެގެންާވ މައްަސރާިއ ގެފުޅަށްގެނެޭވ  حرمةއެއްެޗއްކަމުގަެއވެ

ސޫތްޕާިއ  نـََعمއަޅުވާފައިާވ  ِقَالَدةސޫފީގެ ބާވަްތތަކާއި އަދިަކރުގައި  نـََعمْ ގެގޮުތގައި ގެނެވޭ  َهِديَةއެބަހީ އެތަނަށް 
 أصلްއ ަސލާމަތްކޮށްދޭ އާިއ ދުނިޔޭެގ އެންެމހަިއ ކަންތަ دينމިހުރިހާތަކެތިެވސް އެކަލާނެގ ލެްއީވ މީސްތަކުންެގ 

. (ގެފުޅަކީ ކޮންމެމީހަކަށް  .  أمانތަކެއްކަމުގައެވެ ތެރި މައްސަރުަތކުގައި އެއްބަޔަުކ  حرمةކަން ހުިރތަނެކެވެ
. އަދި ގެފުޅަށް  ހިަފއިގެންދާމީހާޔާިއ ައިދ އޭނާެގ  هدىއަނެއްބަޔަކަށް ހަނގުރާމަކޮްށ އަނިޔާުކރުން މަނާެވވިގެންެވއެވެ

. އެގޮތުްނ  جاهليّـةެއއީ  !ދިމާކޮްށ އަނިޔާކޮްށ ނުހަދާށެވެއާއިވެސް  هدى ޒަމާނުއްސުރެ މީސްތަކުންެގ އާދައެވެ
.  أصلމިކަންކަންވެފައިވަނީ މީސްތަކުްނ ސަލާމަތްކޮށްޭދ  ) އަިދ އެކަންތައްަތްއ والّله أعلمތަކެއްކަމުގައެވެ

ދެނެވޮޑިގެންވާކަްނ ކަލޭމެްނ  الّلهިތ އެގޮތުގެމަތީން ލެްއވީ ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވާހާތަކެ
. އަދި ހަމަކަށަވަ ުހރިހާ ެއއްޗެްއ އަދި ުހރިާހކަމެްއ  އީتعالى ّهللاރުްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ

. ކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ  އެވެ

 !ދަންނާށެވެދަވަންތަެވ ޮވޑިގެންވާ ކަލާނެގކަން ކަލޭމެން ދެއްވުން ގަދަފަ عقوبةއީ  الّله تعاىلހަމަކަށަވަރުން  )98(
ލެއްވުންބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނެގކަންވެްސ ކަލޭމެްނ  رحمةީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ  الّله تعالىއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ 

  !ދަންނާށެވެ

:  رسولކަން އިއްވަވައިދިނުންމެނުވީ  رسول )99( . (އެބަހީ ) ވެގެންނުވެެއވެ  رسولއާގެމައްޗަށް (ވާޖިބު
. ކިޔަަމންތެރިންނަށާއި ނުިކޔަމަންތެރިންނަށް  ދެއްވުްނ  جزاءކަމާއިބެހޭގޮތުްނ އެަކލޭގެފާނަށް އޮތީ އިއްަވއިދިނުމެވެ

.) އަިދ ކަލޭމެްނ ފައުޅުކުރާކަންަތކާިއ ައދި ކަލޭމެްނ ވަންހަނާުކރާކަމުަގއިާވ ކަންތައްތަްއވެްސ  الّلهއޮންނާނީ  އަށެވެ
.  الّله  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

) އެްއަވުރ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ الّله رسولއޭ  )100( ނުބަޔާ ރަނގަޅު (ނުބައިތަކެއްޗާއި ރަނގަޅުތަކެތި
. (ކިޔަމަންެތރިންނާއި ނުިކޔަމަންތެރިން ކާަފރުކަާމއި އީމާންކަްނ  .....)  حاللއާއި  حرام -ނުވާނެއެވެ ދެން މިހެން

. އަިދ ނުބައި ކަންތައް  އަދި ނުވަތަ ނުބައިީމހުން ގިނަކަުމްނ  –މިއެއްވެސް ެދ އެއްެޗއް ެއއްވަރުުނވާނެއެވެ
.) ފަެހ ކަލޭމެްނ  عجائبކަލޭގެފާނު   الّلهފުޅުވިޔަސް (ނުބައި އެއީ ރަނގަޅުކަމުގަިއވާނެ އެްއގޮތެއް ުނއޮންނާނެއެވެ

! ަކލޭމެން ކަލޭމެ !އަށް ބިރުވެިތވާށެވެ . އޭ ބުއްިދެވރިންނޭވެ  !ވެރިވާެށވެ تقوىންނަށް ކާމިޔާުބވޭތޯއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ !    = ެކަލޭމެން ސުވާލުނުުކރާށެވ!  /

.   ނުއަހާ ށެވެ  =  ެއެކިއެިކ އެްއޗެއްސާމެދު / ެއިކއެކި ކަންކަމާމެުދ ސުވާލުުނކުރާށެވ !     

. =  ކަލޭމެނަށް ފާޅުވެއްޖެއްާޔވެސް (ުސވާލުެގ ޖަވާބު ފާޅުވެްއޖެއްޔާ) =   ކަލޭމެނަށް ނުަބއިވެދާނެއެވެ
        =  .   އަދި ކަލޭމެން އެތަކެްއޗާއި މެދު ުސވާލުކުރަްނޏާ       =  قرآن 

.  ބާވައިލެްއވެމުންދާ ަވގުތު   =  . ) ަފއުޅުވެދާނެއެވެ   ަކލޭމެނަށް (ެއއްޗެއްެގ ޖަވާބު        
. عفوء الّله އެތަކެތީން  =   ކުރައްވައިފިެއވެ      =  ިއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ  الّلهއަދ

.    ކޯފާމަޑު ކަލާނގެެއވެ     =.   ހަމަކަށަވަުރން އެތަކެތީން ބަަޔކުމީހުން ުސވާލުުކރިއެވެ

   = .   ކަލޭމެންެގ ުކރިން   = .  ދެން އެމީހުން ވެއްޖެެއވެ      =  

.   އެތަކެއްޗަށް ކާފަރުވީަބޔަކުކަމުގައި        = الّله .  ނުލައްވަެއވެ      =    އެއްވެްސ

َرة . َسائَِبـةއެއްވިޔަސް އަދި  َبِخيـْ   އެއްވިޔަސް       =   ްެއއްވިޔަްސ ައިދ  وصيلةއަިދ އެްއވެސ

. حامى  އެއްވިޔަސް       = (ްކާަފރުވީ މީސްތަކުނ) .   އަދި އެހެންަނމަވެސް ކާފަރުން  = 

.  އެމީހުން އުފައްަދއިގަންނަނީއެވެ       = حضرةގެ  الّله  .  އަށް ޮދގު     =  އަިދ

.   އެމީހުންކުރެގިނަީމހުން    =   . . فكرުބއްދި ނުުކރެއެވެ  ނުުކރެއެވެ       =  ައިދ

.  އެމީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ    = ެކަލޭމެން އަންނާށެވ !          =  الّله 

. (އެތަކެތި ) ބާވައިލެްއވިތަކެއްޗަށް   އަހަން      =  ިرسولއަދ ) . ާއ  رسولއާެގ ައރިހަށާއި

 (  ވިދާޅުވާއެއްޗެްއ ައހާށާއި    =  . . އަުހރެމެންނަށް ފުދެއެވެ   އެމީހުްނ ުބނެއެވެ     

     . / ުދއްކަންތައް  = ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެގޮތެްއގެމަތީގައި ވަިނކޮށް އަުހރެމެންދުއްގޮތް   

   = ެ؟ އެމީހުްނގެ ކާބަަފއިންވިޔަްސ ހެޮޔހެއްެޔވ        =  އެއްޗެްއ ނޭނގޭބަަޔކުކަމުގައި؟

     =  .  އަދި ތެދުމަުގ ނުލިބޭބަޔަުކކަމުގައި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޭނޭގ  حكمއެްއޗެއްެގ ) އެމާބޮުޑބޭނުމެއްނެތް(ކަލޭމެންނަށް! މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އޭ )101(
ކަލޭމެންނަްށ  حكم) އެެއއްޗެްއގެ !ނުުކރާށެވެއާާއއި ސުވާލު  رسول( !ތަކެއްޗާއިމެދު ަކލޭމެން ުސވާުލ ނުކުރާށެވެ 

. ައދި  ބާވައިލެއްވެމުންދާ ަވގުތު އެފަދަ ސުވާލުަތްއ  قرآنހާމަވެ ފައުޅުވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެންނަށް ނުބަޔަކަށް ވެދާނެެއވެ
/ އުނދަގުަލކަ حكمކަލޭމެން ުކރަމުންދާނަމަ ކަލޭމެނަްށ އޭެގ  . (އޭރުްނ އިުތރު ދަްއޗަކަށް ްށ ފައުޅުވެާދނެއެވެ

 (. . އަދި  عفوވަނީ އެފަދަ ކަންކަން  الّلهވެދާނެއެވެ އީ ގިނަ ގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އަިދ  الّلهކޮށްދެއްވާފައެވެ
 (. . (އެބަީހ ކުއްިލއަކަށް ބަަދލު ނުިހއްޕަވާވެސް ޫދކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ  ކޯފާމަޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

. (ދެން އޭެގ ހަމަކަށަވަރުްނ އެފަަދ ކަންކަމާއިމެުދ ކަ  )102(  حكمލޭމެންެގ ކުރިްނ ބަަޔކުމީހުން ުސވާލުުކރިއެވެ
 . ) އެމީހުން އެއަށް ދެކޮޅުހަާދ ކާފަުރވީއެވެ  ތައް ހާމަވުމުން

َرةެއއްވެްސ   الّله تعالى )103( އެްއވެްސ އަިދ އެއްެވްސ  وصيلةއެއްިވޔަްސ އަިދ އެްއވެްސ  َسائَِبـةއެްއ އަދި  َبِحيـْ
. (އެއީ  حامى ން އަމިއްަލއަށް އުަފއްދާފައިާވ ނަންތަކަާކިއ  مشركޒަމާނުގައި  جاهلّيةއެއްވިޔަްސ ނުލަްއވައެވެ

.) އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ  . އަިދ  الّله تعالىކަންތައްތަކެކެވެ ގެ މަްއޗަށްދޮގުހަދަިއގަންނަނީއެވެ
. ނުވި . އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން ުބއްދި ނުުކރެއެވެ  ސްަނއެވެ

  . َرةދަންނައެވެ . އޭގެ ކަންފަތް ތޮރުފައިލާ ދެން އޭގެިކރު  جملއަކީ، އަންހެން  َبِحيـْ  خاصّ އަށް  طَاُغوةއެވެ
. (އެީއ ބުދާ . ކަންފަތް ފަޅާލާަފިއ ހައްާޓ ލަިއ ބުދުބަ ކުރަނީއެވެ .) އެހެންީމހުން ޭއގެކިުރ ެފލުްނ މަނަލެވެ މީާހއަށެވެ

.  عالمةބެހެއްޓުމަކީ ޭއގެ   އެވެ

: އެީއވެސް އަްނހެން  َسائَِبـة . މީހާއަށް ަބއްޔެްއފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެްނ ނަދުރު ބުނެފަިއވާ  جملއަކީ .  جملއެވެ އެވެ
) ދެްނ އޭގެަމއްަޗށް ސަާވރު ނު  ބޭނުންތާކުްނ  އޭތި  އަދި   ވުމާއި މިބަލިން ސަލާމަްތވެއްޖެއްާޔ (މިސާަލކަށް

 . . މީހަކު ެބހިގެން ުނވާނެއެވެ . ފެންވެސް ބޭނުންތާކުްނ ބޯންީވއެވެ  ހުއިހެއްޕުމަށް ޫދކޮށްލެވޭެނއެވެ

. އެީއ އަންހެްނ ެއއްެޗއް ިވހައިފާ ދެްނވެސް އަންހެން އެއްެޗއް ވިހައިފިްއާޔ  جمل: އަީކވެސް އަންހެން وصيلة އެވެ
. އަންހެން އެ   إلهއްޗަކާިއ ވިދިގެން ފިރިހެން އެްއޗެއް ިވހައިފިއްޔާ އެއީ އެީމހުންގެ އެއެތި އެއީ އެމީހުންނަށެވެ

 .  ންތަކަށެވެ

. އެއަށް ދިހަަދރިން ިލބުނީމާ އޭގެ ބުރިކަށި  الحامى : އެއީ ފިރިހެން ޖަަމލެވެ . ދެން އޭެގ  حمايةއަކީ ކުެރވުނީއެވެ
. އަދި އޭިތ ކޮންމެތާުކން ވިނަކަ . ބުރިކަށިމައްޗަށް ަސވާރު ނުެވވޭނެއެވެ އި ފެންބޮއިހެދިނަމަވެްސ މަނާނުކުރެވޭެނއެވެ

 =  التفسير زُْبَدة= 

ވިދާޅުވިއެްއެޗއް ބެލުމަްށ ކަލޭމެްނ އަންނާށޭ އެމީހުންނަްށ  رسول ްއ ބެލުމަށާއި ބާވަިއލެއްިވ ެއއްޗެ الّلهއަދި  )104(
ެއގޮތެއްގެމަީތގަިއ ވަނިކޮްށ އަުހރެމެްނ ބުނެވިއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ބުނާނީ އަުހރެމެން އުޅޭީނ އަުހރެމެްނގެ ކާބަފައިްނ 

. މިހެންނެެވ. އަޅެފަހެ އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަށް އެަކއްޗެްއ  . އެގޮްތ އަުހރެމެންނަށް ފުދެއެވެ ދުއްގޮތަށެވެ
 ނޭނގުނުނަމަވެސް އަދި އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް ތެދުަމގެއްނެްތނަމަވެސް ހެޮޔހެއްޔެވެ؟ އެހެްނހަދާނީހެއްެޔވެ؟
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   ަތުރަޖމާ     

      =  !  ޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ     =  ަކލޭމެންގެމައްޗަށްއޮީތ

. نفسކަލޭމެންގެ އަމިްއލަ     ތަކެވެ = .   ކަޭލމެނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްނެެތވެ  = 

.   މަގުފުރެދުނު މީހަާކއިމެދު        =  ްަކލޭެމނަށ.  ތެދުމަގުލިބިއްޖެްއޔާ       =  

. حضرةެގ  الّلهވުންވަީނ ހަަމ  رُُجوعކަލޭމެން  . =  އަށެވެ   ަކލޭމެން އެންމެން    =  ެދްނ

. خبرއެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް   ދެއްވާނެތެވެ        =  ިކަލޭމެންކުރާކަމުގައ.  ވީކަންތަކުގެ   

  =  !  ޭއ އީމާންވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ    = .  ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ހެިކކުރުވާެށވެ
         = حاضرކަލޭމެންުކރެމީހަކަްށ މަުރ .   ވެއްޖެއްޔާ   =   َوصّيـةއެމީާހ 

.  ކުރާވަގުތު  =  .    ދެމީހުން   =  ) ްمؤمنކަލޭމެނ  ( . عدلންކުރެ    ވެރިދެމީހުން

   = . .) مؤمنކަޭލމެން (  =    ނުވަތަ އެހެންދެމީހުން ) ނޫން މީހުންކުރެ (ދެމީހުން    ން

   =  .   ކަލޭމެްނ ިހގަންާޏ / ދަތުރުުކރަންޏާ      = .  ބިމުގައި    =   ަފެހ

. ُمِصْيَبةކަލޭމެނަށް    ެޖހިއްޖެ   =  ُمِصْيَبةމަރުެގ .      =  ަކލޭމެން އެދެމީހުްނ

  ! / ބަންދުުކރާށެވެ !ހިފަހައްޓާށެވެ     = ުނަމާދަށްފަހު عصر( –ނަމާދަށްފަހ (      

 ! ގަންދީ ހުވައިުކރުވާށެވެ  الّلهއެދެމީހުންަލއްާވ  =      =    ްشكُّ ކަލޭމެނަށ .   ވަްނޏާ    

    = ) . .)އެއް  رشوةއަހުރެމެން އެއަކަށް ައގެއް ނުހިފާނަމެވެ   ނުހިފާނަމެވެ           =  އަިދ

.   އޭނާއަކީ ގާތްީމހަކުކަމުގަިއވިޔަސް   = .  އަދި އަުހރެމެން ވަންހަާނ ނުކުާރހުށީމެވެ     الّله 

 . ގެ ެހކިބަސް     = .  ެއހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަަށވަުރން އަުހރެމެންވާހުށީ       = 

 . ނޑައެޅިގެން ފާފަވެރިންގެތެެރއިންނެވެ  ކަ            =  ދެންފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެދެމީހުންނާމެުދ

 ފާޅުވެއްޖެއްޔާ / ހާމަވެއްޖެއްޔާ         =  ަخيانةވެއްޖެކަމުގަިއ ( حقّ އެދެމީުހންނަށް ފާފ (  ކުިރކަމުގައި
      = ެއެހެންދެމީހުްނ ތެދުާވހުށިކަމެވ !    = އެދެމީހުންެގ ބަދަލުަގއ ި◌   

      = ) ްحقّ ) وصّيةއެމީހުންގެމައްޗަށ .  ާވމީހުންގެ ތެރެއިން    = އާއާިއ  َمّيت
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.  އެންމެގާތްމީހުންކުރެ    =  ްގަންދީ ހުވައިކުރާެށވެ الّلهއެދެމީހުނ !       = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންގެ ހެކިބަސް (އަހުރެމެްނގެ ުހވަިއ)          =   އެދެމީހުންެގ

.  حقّ ހުވަޔަށްުވރެ މާ   ކަންބޮޑެވެ       =  ހައްދުފަހަނަޅަިއ ( އަދި އަހުރެމެން (އަުހރެމެންގެ ުހވައިގާ

.  ނުދަމުއެވެ     =  .  އެހެންކަމަްށވަންޏާ ހަމަކަަށވަރުްނ އަހުރެމެން ވާނީ        =  

. ނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރިްނގެތެރެއިންނެވެ   ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ަކލޭމެންގެ އަމިއްަލ  !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )105(  نفسަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އޮީތ (އެންމެފުރަތަމަ

. (އެ  ތައް ތެދުމަގުގައިވަްނޏާ އެހެންބަަޔކު މަގުފުރެދުމަކުްނ  نفس) ކަލޭމެންގެ !ކުރާށެވެ إصالحތައް  نفسތަކެވެ
. (ކަލޭމެނަކަށް ެއއްވެްސ  ނުކުރިޔަްސ އެީއ ަކލޭމެނަްށ  قبولނަހީކުރުމަްށފަހު އެހެންބަަޔކު  منكراةގެްއލުމެއްނެތެވެ

.) ަކލޭމެން އެންމެން ޖަމާވުްނވަނީ ހަމަ  . ދެންފަހެ ކަލޭެމްނ  حضرةގެ  الّلهގެއްލުންުހރިކަމެއްނޫނެވެ އަށެވެ
) ުކރާކަމުގަިއވީކަންތައްތަުކގެ  .  އެަކލާނގެ ކަލޭެމނަށް خبر(ދުނިޔޭގައި  ދެއްވާހުްއޓެވެ

. މިއާޔަތް   ކުރެްއވި ބައެްއ ބޭކަލުން ވިދާޅުެވފައިވަނީ ފަހުޒަމާނަކަށްއައިސް މީސްަތކުންެގ  تفسيرދަންނައެވެ
ކޮްށ  إصالح نفسފުޅުތަކަށް ފަރުާވލްެއ ނުަބހަްއޓައި އުޅޭހިނދު ތިމާމެންެގ އަމިްއލަ  أمرެގ  الّلهތައް ނުބައިވެ  عمل

. ެއޔާ  އަްށ ތިމާމެންވެްސ  خالفބަރާބަރުކޮށްފިއްާޔ ބަޔަކުުކރާކަމަކުްނ ތިމާމެންނަށް ގެްއލުެމއްނެތް ކަމަށެވެ
 .  . والّله أعلمނުބައިމީހުންނާއެކުވެ ެތއުހަނަކަށްެވ އެމީހުންނެޭކ އެްއގޮތްވެއްެޖއްޔާ ދެން އެނުަބއިވީެއވެ

ން ބިމުގަިއ ދަތުރުފަުތރުކޮށްފާދާހިނދު ަކލޭމެންކުެރ މީހަކަްށ މަުރ ަކލޭމެ !އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )106(

) ހެކިެވރިކުރުްނ  وصّيةވެިރ ދެމީހުން (ެއ  عدلންކުެރ  مؤمنކުރަްނޏާ ަކލޭމެން  وصّيةވެ އޭނާ  حاضر ގެ ކަންތަުކގައި

 : . ނުވަތަ ެއހެންދެމީހުން (އެބަހީ (ދެްނ  !ހެިކވެރިުކރުވާެށވެ އެއްގެ ދެމީހުން) دينން ނޫން ެއހެން  مؤمنُ ހުއްޓެވެ

) އެދެހެކިންނާމެދު  وصّيةރަށަށްއައިްސ  ގެގޮތުން ކަލޭމެނަށް ަޝއްކު އުފެދިއްޖެްއާޔ  خيانةއަދާުކރުމުގައި

) އެދެމީހުން ހިަފަހއްޓައި އެދެމީހުްނލައްަވއި  عصرނަމާދުގެފަހުން (އެބަީހ   !ގަންދީ ހުވަިއކުރުވާެށވެ الّلهނަމާދަށްފަހު

 الّلهެއއް ނުހިފާކަމަާށއި އަިދ  رشوةއެދެމީހުން ތިމަންނާމެންގެ މިުހވައިގަިއ ކިތަންމެގާތްމީަހކަށްނަމަވެސް އެްއވެސް 

އަށްޓަކައި އަހުރެމެްނގެ ެހކިބަސް ވަންހަނާނުކުރާނެކަމަާށއި އަދި ވަންހަނާކޮށްިފއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންވާީނ 

ނޑައެޅިގެން ފާފަވެރިންކަމުގަ  !ިއ  ކަމަށްބުެނ ހުވަިއކުރާށެވެކަ

) ފާފަ  )107( ވެއްޖެކަމުގަިއ ސާބިުތެވ  حقّ ދެންފަހެ އެދެމީހުންނަްށ (އެަބހީ ހުވައިުކިރ ދެމީހުންަނށް
: އެދެީމހުން  )  خيانةފައުޅުވެއްޖެއްޔާ، (އެަބހީ އާެގ ގާތްމީހުންުކެރ  مّيتތެިރވެ ޮދގުހުަވިއކުރިކަން ސާބިުތވެއްޖެއްޔާ

) ވާމީ حقّ  وصّيةއެ  އެދެމީހުްނެގ  !ގަންދީ ުހވައިކުރާެށވެ الّلهހުންގެތެރެއިްނ ދެމީހުން (ުކރީދެމީހުން ދޮުގހެދިކަމުގައި
ކަންބޮޑުކަމާއި އަިދ ތިމާމެން ތިމާމެންެގ ުހވައިަގިއ  حقّ ހުވައިަގއި ތިމާމެންެގ ހުވަިއ އެދެމީހުްނގެ ހުވަޔަްށވުެރ ާމ 

. އެހެްނވެްއޖާ އެބަީހ އަނިޔާެވރިެވ ހައްދުފަހަނަޅަިއގަތްނަަމ ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާކަމަްށ  ހުަވއިކުރާނީެއވެ
. ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންަކމުގައެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންވާހުީށ ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

 =   ިމ : ) بيانއެގޮްތ (އެބަހީ  ވެދިޔަގޮތް        =  .  އެމީހުން ގެނެސްގަތުން ގާތްކަންބޮޑެވެ
    =   .  ހެކިބަސް / ނުވަތަ ހުވައި     =   ެحقّ އޭގ  .   ގޮތުގައި  =   ނުަވަތ

. فضيحةއެމީހުން ( ) ިބރުގަތުްނ ބޮޑެވެ  ވެދާނެކަމުގެ          =  ުހވައި (ވާރުަތވެރިންނަށް އެހުަވިއ

. އަނބުރާ)  ރައްުދވެދާނެކަމަށް      =  . ) އެމީހުންގެ ުހވަޔަށްފަހު  (ކުރީ ހުވައިކުރި    =  

 ! އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން      =  .  الّلهއަދި  =     !ައދި ކަނުލައި ައހާށެވެ

.ވައެތެދުމަގު ނުދައްކަ   ވެ        =  ބަޔަކަށް. فاسق           =    الّله تعالى

.) رسول . وحىފަހެ އެކަލާނގެ  =  ބޭކަލުން ޖަމާކުރައްވާދުވަހު (އެދުވަހަށް ިބރުވެތިވާެށވެ  ކުރަްއވާނެއެވެ
       = ެ؟ ވުނީ ކިހިނެއްޯތއެވެއް ތިޔަބޭކަލުންނަްށ ޖަވާބުދ   = .    އެޭބކަލުްނ ދަންނަވާނެއެވެ
    =  .  އަޅަމެންނަކަށް ޭއގެއެނގުމެއްުނވެއެވެ    = .   ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްަކލާނގެއީ  

      = غيب .    ތައް ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުެވގެންާވ ކަާލނގެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
ވެދިަޔގޮތް އެފަަދ މައްސަލަިއގައި ެހކިދިނުމާއި ހުަވއި ޭއެގ  بيانއެގޮތް އެބަީހ މިއާޔަތްތަކުަގއި މި  )108(

. ުނވަތަ ުކރީ ހުަވއިކުިރ މީހުން ހުވައިުކރުމަށްފަުހ އަލުްނ ( قائمސީދާތެދުގޮތުގައި  އާެގ  مّيتވުްނ ގާތްކަންބޮޑެވެ

) ހުވަިއ ރައްދުވެދާނެކަމުެގ ިބރުގަ . (އޭރުްނ އެފަދަދޮުގ ުހވައިުކރުމުން ތިމާމެްނ ވާރުތަެވރިންނަށް ުތްނ ކުަޑވާނެއެވެ

.  فضيحة  !ިބރުވެތިވާށެވެ  !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله) ައދި ކަލޭމެން والّله أعلمވެދާނެކަމަށް ދޮގުހުވައި ނުކުރުްނގާތެވެ

ީވ  فاسقއަދި  !ެށވެ) ކަލޭމެްނ އަހާوعظ نصيحةފުޅުތަާކިއ  أمر (އަދި ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް އަްނގަވާ 

.  الّلهމީސްތަކުންނަށް   ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ

) އަިދ رضى الّله عنهއާއި ( َتِمْيُم الدَّرىއަށް މިވާ ތިން އާޔަތުގައި ިމވަނީ  108ން  106. ދަންނައެވެ 

މުެގކުރިން ކުެރއްވި ވިޔަފާރިދަުތރެއްގަިއ އެީކގައިިދަޔ ވަޑައިގެންނެވުއާއި ދެކަލުން އިސްލާމްވެ  َعِدّى بن َبدَّاء

صحيح އާއި އެޔާބެޭހގޮތުން އޮްތ ވާހަކަތަެކއްކަމުގަިއ  خبرެގ  وصّيةިވހިނދު އޭނާކުިރ  حاضرއެހެންމީހަުކ މަރަްށ 
.  މަރުވިމީާހ ގަالَباِرىَحَجَز فَـْتُح الحافظ ابن ލިއުއްވަމުން  شرحގެ  حديثވަނަ  278ގެ  البخارى އި ލިއުްއވާފައިވެެއވެ

. ދެްނ ކައިީރގައިތިިބ ދެމީހުންނަށް  وصيةމަރުވުމުގެުކރިން އޭާނގެ   وصّيةލިެޔ އޭނާެގ މުދަލުގެެތޭރ ރައްާކކޮށްފާވެއެވެ

. ނަމަވެްސ އެދެމީހުްނ ޭއގެތެެރއިްނ  حوالކޮށް އޭާނގެ ވާރުތަެވރިންނަްށ އެތަކެިތ ގެންގޮސްދިނުމަްށ  ކުރިއެވެ

ށްއަގުބޮޑު އެއްޗެްއ ނަގާ ވިއްކާާލ ބޭނުންކޮށް ބާކީ ހުިރތަކެތި ވާރުތަެވރިންނަށް ގެްނގޮސް ދިނުމުން އެމީހުްނ ވަރަ

رسول الّله صّلى الّله عليه ފެނި އެއިން އެއްެޗއް މަދުކަން އެނގި އެމައްަސލަ  وصّيةއެތަކެތި ބަލާހެދުމުގެެތރޭގަިއ އެ 
. ނަމަެވްސ  ގެ އަރިހަްށ އުފުލުމުްނ އެދެމީހުން وسّلم ގެނެސް އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ތެދުކަމުަގއި ުހވައިވެްސކުރިެއވެ

ވާރުތަެވރިންގެފަރާތުްނ އެީއ ދޮގުކަމުަގއި ދެންނެވުމުން ާވރުތަވެރިންެގ ފަރާތުްނ އެދެމީހުންހެީދ ދޮގުކަމުަގިއ 

 . . މިތިން އާޔަުތގައި އެވަނީ ެއޔާބެހޭ ވާހަަކއެވެ  . والّله أعلمހުވައިުކރުވީެއވެ

) ަފެހ !ދުވަހު (އެދުަވހާއިމެދު ިބރުވެތިވާށެވެ قيامةބޭކަލުން ޖަމާކުަރއްވާދުަވހު އެބަީހ:  الّله تعالى  رسول )109(

. ތިޔަޭބކަލުްނނަށް ޖަވާބުދެއްވުނީ ކިހިނަކުންތޯެއވެ وحىއެބޭކަލުންނަށް އެަކލާނގެ   رسول(އެބަހީ  ؟ކުރަްއވާނެތެވެ

. އަޅަމެނަަކްށ  ގެފަރާތުން أّمةކަމަށް ގޮވަިއލެއްވުމުްނ  ލިިބވަޑައިގަތީ ކޮންޖަވާބެއްތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުްނ ދަންނަވާނެއެވެ

. (އެީއ ބިރުފުޅުގެބޮޑުކަމުްނ އެބޭަކުލންނަށް ދެންނެވުުނ ޖަވާބްެއކަމަްށ ބައެްއ  ްނ  مفّسرއޭެގ އެނގުމެއްނުެވއެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުން އިބަރަސްަކލާނގެީއ   ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެެވ. ތައް ެދނެވޮޑިގަތުން غيبވިދާޅުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ބިރުވެތިވާެށވެ( ކުރައްާވހިނދު الّله وحى!(       = ޭދަރިކަުލން  ގެފާނުންގެ مريم އ 

   !އެވެ) عليه الّسالم( عيسى          = ާަކލޭގެާފނު  نعمة ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަށްވ 

 ! ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ      = ިމަންމާފުޅުގެމައްޗަށާއި ކަލޭެގފާނުންގެ އަދ .     =

 . ގަދަކޮށްދެްއވިހިނދު ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ     = جبريل عليه الّسالم( ން روح ވެގެންވާ طاهر (

  .މެދުވެރިކުަރއްވައި   = ުވާހަކަފުޅުދައްކަވާ މީސްތަުކންނާ ކަލޭގެފާނ.        = 

  . حال ބޮޑުފިރިހެނަކަށްވެަފއިވާ  އަދި  އޮންނަވައިގެންނާ  ވިހޭތަންމަތީަގއި) ކުޑަކުއްޖެއްގެގޮުތގައި(     

     = ިއުަގންނަވައިދެއްވިހިނދު ލިއުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް  އަދ.          
 ).ުއގަންނަވައިދެްއވިިހނދު( އާއި  إنجيل އަދި  އާއި  توراة އާއި  حكمة އަދި  =       =ިމަށިން  ަކލޭގެފާނު  އަދ 

  )!ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ( ހިނދު އްދެވިހެ     = ެއަށް ُصور ދޫނީގ.    =  ެތިމަންރަްސކަލާނގ 

  އިޒުނަފުޅަށް       = ްފުމެލައްވަމުއެވެ އެއްޗަށް އެ ކަލޭގެފާނު ދެނ.         =   ެދެންފަހ 

 .ދޫންޏަކަށްވެދެެއވެ އޭތި އިޒުނަފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ           =ިޮލލަށް  އްގޮަތކަށްއެ އަދ 

 .ފަޭސހަކޮށްދެއްވަުމއެވެ ކަލޭގެފާނު މީހުންނަށް  ަބރޮސްބަލިޖެހިަފއިވާ ކަނުމީހުންނަށާއި ނޭނގޭ      

 .އިޒުނަފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ               = ިއިޒުނަފުޅަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ 

  )!ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ( ނެުރއްވާިހނދު ކަލޭގެފާނު ދިރިގެން) ކަްއވަޅުން( މަރުވެފައިތިބޭމީހުން      

    = ިދުުރކުރެްއވިހިނދު  ުކރައްވާ  دفاع ތިމަންރަސްކަލާނގެ ން بنى إسرائيل ކިބައިން  ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދ 

  )!(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ          = ާއެމީހުންގާަތށް  ަކލޭގެފާނު އާއިގެން  حّجة ަބޔާންވެގެންވ 

 .)!ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ( ވަޑައިގެންނެވިހިނދު     =  ެބުނެފިެއވެ މީސްތަކުން ކާފަުރވީ ފަހ.   
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 އެމީހުންގެތެރެއިން     = ިުނވެއެވެ މ.       = ާމެނުވީ ެއއްކަމުގައި  سحر ބަޔާންެވގެންވ . 
      = ިުކރެއްިވހިނދު إْلهام/  ކުެރއްވިހިނދު  وحى ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ .       = حوارى 

   .)ންނެވެ أصحاب ގެ عيسى عليه الّسالم ންނަކީ َحَوارى.  (ންނަށް  = ްއަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނ 

 ! އީމާންވުމަށް   = ިއަށާއި  އާ رسول ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ      = ްދެންނެިވއެވެ  އެޭބކަލުނ .

  .އީމާންވެއްޖައީމެވެ އަޅަމެން  = ިހެކިވެވޮޑިގަންަނވާނދޭވެ އިަބރަސްކަލާނގެ  އަދ !       = 

 . ބަޔަކުކަުމގައި ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ އަޅަމެންނީ ހަމަކަށަވަރުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 !ކުރެއްވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުަރއްވާށެވެ الّله وحىއަްށ  عليه الّسالم عيسىގެފާނުންގެދަރިަކލުން  مريم )110(

.) ަކލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށާއި ަކލޭގެފާނުންގެ މަންމާފުޅުގެމައްޗަްށާވ  وحىއެކަލޭގެފާނަށް  ކުރެއްިވއެވެ
جبريل (  -މެދުވެިރކުރަްއވަިއ  روح الُقدسެއއީ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްާވށެވެަކލޭގެފާުނ  نعمة ލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

) މެދުވެިރކުރަްއވައި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ގަދަކޮށްދެއްވާ ސާބިތުކޮށްދެއްވިހިނުދގައެެވ. عليه الّسالم
 حالދި ބޮޑުފިރިހެނަކުކަމުަގއިވާ ކޮޅުގައްޔާއި އަ حالކަލޭގެފާނު ހަމަ ިވހޭތާ ތަންމަތީގައިވާ ކުޑަުކއްޖަކުކަމުގަިއވީ 

. (އެީއ ަކލޭގެާފނުންގެމައްޗަށްާވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .) އަިދ  نعمةކޮޅު މީސްތަކުންާނ ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވީމުއެވެ އެވެ
 إنجيلއާއި އަދި  توراةތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް އަތްޕުޅުންލިުއއްވުމާިއ ގަދަވިސްނުންފުޅާއި 

.) ައިދ  نعمةއެއީ ަކލޭގެފާނަށްވާ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  !ހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުަރއްވާށެވެއުގަންނަވައިދެްއވި އެވެ
ކަލޭގެފާނު މަށިްނ ދޫންޏެްއގެ ސިފަިއގާ ހަދާފާ ތިމަންރަްސަކލާނގެ އިޒުނަފުޅަްށ އެއަށް ކަލޭގެފާުނ ފުމެލެްއވުމުްނ 

. (ެއީއ ކަޭލގެފާނަށްާވ ތިމަންރަސްކަ  .) އަިދ ެއއްގޮތަކަްށ ޮލލުެގ ައލިަކްނ  نعمةލާނެގ ހަމަ ދޫންަޏކަށްވެދެއެެއވެ އެވެ
 . ނެތްމީހުންނަށާއި ބަރޮސްބަލިެޖހިފައިވާމީހުންނަށް ތިމަންަރސްަކލާނގެ އިޒުނަފުޅުން ކަލޭގެފާނު ފަޭސހަކޮށްދެއްވުެމވެ

. ައިދ އަދި މަރުވެފަިއވާމީހުން ިދރިގެްނ ކައްވަޅުތަކުން ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އިޒުނަފުޅަށް ަކލޭގެފާނު ނެ  ރުއްވަމުެއވެ
ތަކާއިގެން ވަޑަިއގެންނެވުމުން (އެމީހުން ަކލޭގެާފުނ  دليلެގގާތަށް ަކލޭގެފާނު ބަޔާްނވެގެންާވ  ގެ بنى إسرائيل

) ކަލޭގެފާުނގެ ކިބައިން  قصدއަވަހާަރކޮށްލުމަށް  ކޮށްދެްއާވ  دفاعން ތިަމންރަސްކަލާނގެ  بنى إسرائيلކުރިހިނދު
. ދެްނ ފަ ެއއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެއެެވ.  سحرވެގެްނވާ  بيانެހ ކާފަރުްނގެމީހުން ބުީނ މިީއ ަހމަ ދުރުކޮށްދެއްވީމެވެ

.) سحرތަކަކީ ބަޔާންެވގެްނވާ  معجزاتގެންނެވި  عليه الّسالم عيسى(އެބަހީ   އެކެވެ

އާއަށް ކަލޭމެން އީމާންވާޭށ  رسولންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށާއި އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ  َحَوارىُّ  އަދި )111(
. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެްނ  وحى . އަޅަމެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ ކުރެއްވުމުން އެީމހުން ދެްނނެވިެއވެ

 !ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާކަމުގަިއ އިބަރަްސކަލާނެގ ހެިކވެވޮޑިގަންަނވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   ُّހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެން ދެންނެވިހިނދު  َحَوارى)! (       =  ޭއ

.عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންގެ ދަރިކަލުން  مريم  ) އެވެ      =  ެއަްށ  َربّ ކަލޭގެފާނުންގ

 ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވޭހެްއޔެވެ؟          =  އަޅަމެންގެމައްޗަްށ ާކ ދޮލަނެގްއ ެއކަލާނެގ

.   ބާވައިލެްއވުމަށް     =  .  އުޑުން   =  عليه الّسالم( عيسىެއކަލޭގެފާުނ.   ) ވިދާޅުވިއެވެ  

   =  ެވރިވާށެވެ تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ !       =   ީمؤمنަކލޭމެންނ  .  ންކަމުގަިއވަންޏާ

   =  .  އެމީހުން ދެންެނވިއެވެ         =  .  އަުހރެމެން އެދެނީ އެއިން ެކއުމަށެވެ
     =  .  އަދި އަހުރެމެްނގެ ހިތްތައް ހަަމޖެއްސުމަށެވެ   =   އަިދ ައހުރެމެންނަްށ

.  އެނގުމަށެވެ       =  .  ކަލޭގެފާުނ ައހުރެެމން ތެދުކުަރއްވައިފިކަން     =   އަިދ

.   އެކަމުގެމައްޗަށް ައހުރެމެން ވުމަށްޓަކައެވެ     = .   ހެކިވެރިްނގެތެރެއިން    

 =  الّسالم عليه( عيسىގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  مريم.  ) ެދންނެވިއެވެ     =   ެربُّ އޭ އަޅަމެންގ  ،

. الّلهމަތިވެރި   !އެވެ      =  ެއަޅަމެންގެމައްޗަްށ ބާަވއިލައްވާންދޭވ !          =  އުޑުްނ

.    ކާތަކެތީގެ ޮދލަނގެއް   =.   އަޅަމެންނަށްވުމަށްޓަކައެވެ       =  އަޅަމެންެގ

އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ   =     އެްއަކމުގައި  عيدއިސްވެދިޔަމީހުންނަށާއި އަދި ފަހުްނ އަންނަބަޔަކަށް 

. دليلންވާ  حضرة  އެއްކަމުަގއި    = ާދޭވެނއަިދ އަޅަެމންނަށް ރިޒުގުދެްއވ !     =   އަިދ

.   އިބަރަސްކަލާނގެއީ    .  ރިޒުގު އެންމެހެޔޮގޮުތގައި ދެްއވާ ކަލާނެގއެވެ    =  وحى الّله 

.   ކުރެއްިވއެވެ        =  ތިމަންރަސްކަލާނެގއީ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ އޭިތ ބާވަިއލައްވާެނ ހަމަކަަށވަރުްނ

.  ކަލާނގެއެވެ         = ެ1ފަހެކަލޭމެންުކރެ ެއއަށްފަހު ކާފަރުވެއްޖެީމހާ (ދަންނަެއވ(    

    =  ްދެއްާވހުށީމެވެ عذابފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހަކަށ !    = 

 ( . عذاب(ގަދަވެގެންވާ   އެއް    =  ަعذابއެފަދ .   އެކަކަށްވެސް ނުދެއްާވވަުރގެ     

  =   َُعاَلم .   ތަކުގެެތރެއިން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ދެންނެވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ أصحابެގ  الّسالمعيسى عليه ( )112( ގެފާނުންެގ  َمْرَيم) ޭއ !ން

ނޑުމެންނަށް އުޑުްނ ކާނާދޮލަނެގއް ބާަވއިލެްއވުމަށް ަކލޭގެފާނުްނެގ !އެވެ  عليه الّسالم( عيسىދަރިކަލުން  ) އަޅުގަ

. ަކލޭމެންނަކީ  ؟އަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވޭތޯއެވެ  َربّ  ންކަމުަގއިވަންާޏ ަކލޭމެްނ  مؤمنއެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވިއެވެ

  !ބިުރވެތިވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  الّله

ނޑުމެންެގ  )113( ނޑުމެން ކެއުމާއި އަދި އަޅުގަ ނޑުމެން އެދެނީ ެއއިން އަުޅގަ . އަޅުގަ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

ނޑުމެންނަށް އެނގުމާިއ އަިދ ހިތްތައް ހަމަޖެހުމާިއ އަިދ ަކލޭގެފާުނ  ނޑުމެން ތެުދކުރައްަވއިފިކަން އަޅުގަ އަޅުގަ

 . ނޑުމެންވުމަށެވެ  އެކަމުގެމައްޗަށް ހެކިދޭބަޔަކުކަުމގައި އަޅުގަ

. އޭ އަޅަމެންގެ  عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންގެ ދަިރކަލުްނ  مريم )114(  !އެވެ الّلهމަތިވެިރ  َرّب ،) ދެންނެވިެއވެ

އަޅަމެންނަށް އުޑުން ކާތަކެތީެކ ދޮލަނެގއް ާބވައިަލއްވާނދޭެވ! އެީއ އަޅަމެންގެ ކުރީެގ މީހުންނާިއ އަިދ ފަހުެގ 

. (އެބަީހ މިހާރުތިބިމީހުންަނށާއި ފަހުން އަންނަ ބަޔަކަްށވެސް  عيدމީހުންނަށްވާ   ނާއި އެްއގެގޮތުންعيدއެއްގެގޮތުންނެވެ

. އަިދ  دليلމައްޗަްށވާ  ކަމުގެ މާއި ެއއްކައުވަންތަ ކުޅަދުންވަންތަކަ އަދި އިބަރަްސކަލާނގެ  އެއްެގ ގޮތުންނެވެ

އަދި އިބަރަސްކަލާނގެއީ އެންެމހޮެޔގޮތުަގއި ރިޒުގުެދްއާވ  !އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ރިޒުގުދެްއވާނދޭވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނގެއީ  الّله تعالى  وحى )115( ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް އެދޮލަނުގ  ކުރެްއވިއެވެ

) ަކލޭމެންކުެރ  . ދެންފަެހ އެއަށްަފހު (އެަބހީ އެދޮލަނގު ބާަވއިލެްއވުމަށްފަހު ބާވައިލަްއވާނޭ ަކލާނގެއެވެ

ތަުކެގ އެކަކަށްެވސް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  َعالم) ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހަކަްށ މުޅި !ކާފަރުވެއްޖެމީާހ (ދަންނައެވެ

)  عذابވަރަްށ (އެާހގަދަ ނުދެއްވާ  عذاب . عذابން  ދެއްާވހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  وحى  الّلهއަިދ .  ކުރެްއވިހިނދު     =  عيسىގެފާނުންެގ ދަިރކަލުްނ  مريمޭއ 

 ! ެއވެ عليه الّسالم     =  މީސްތަކުންނަްށ ވިދާޅުީވ ކަޭލގެފާނުތޯއެވެ؟      =

 ! ކުރާެށވެ إختيارތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅު ކަލޭމެްނ ހިާފ     =   ެإلـهُ ދ 

.    ންކަމުގައި   =  الّله .   ފިޔަވައި    =  އިބަރަސްަކލާނެގ . އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

. طاهرހުސް   ވަންތައެވެ        = ) . . ުހއްދަވެގެްނ  حقّ މިައޅާއަށް ބުނުމެއް ) ނުވެއެވެ ވެގެން

.  ނުވެއެވެ        =   ެއއްނެތް ާވހަކަެއއް  حقّ އެއްނެތްކަމެއް /  حقّ މިއަޅާއަށް އެއްވެްސ    

    =.   މިއަޅާ އެފަދަ ވާހަަކއެއް ބުނިކަުމގައިވީނަމަ   =   ހަަމކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގ

 .  އެވާހަކަެއއް ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ        =  ެަގއިވާކަމެްއ / ވާ އެއްެޗއް  نفسމިއަޅާގ– 

.   އިބަރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ   = .  އަިދ މިއަޅާއަށް އެިގ ގެންނުވެެއވެ       = 
. ذاتއިބަރަސްކަލާނގެ  . / އަދިަކމެއްވިޔަސް  ފުޅުގަިއވާ ެއއްޗެއް     =  ހަމަކަަށވަުރްނ

.  އިބަރަސްކަލާނގެއީ        =   َُغْيب  .  ތައް ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ   

  =   .    މިއަޅާ އެމީހުންނަކަށްވިދާޅުނުވަމެވެ      =  އިބަރަސްަކލާނގެ ެއކަމަކުން މިއަޅާއަްށ

. أمر  ކުރެއްވި ކަންތައްމެނުވީ      = ްަކލޭމެނ (  ! އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ الّله(އެއީ      = 
. َربّ އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާ އަދި ަކލޭމެންގެެވރި    އެވެ    =  އަދި މިއަޅާ އެމީހުންގެމައްޗަްށ

. حاضرހެކިވެިރއަކުކަމުގަިއ      ެވހުރީެމވެ   = .  މިއަޅާ އެީމހުންގެތެޭރ ދެމިހުިރހާހިނދަކު  

    =.   އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ ިމއަޅާ މަރުގެންެނވިހިނދު    ނޑައެޅިގެން ހަަމ ކަ

 .  އިބަރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންފީމުއެވެ      =  َرقَـْيبއެމީހުންގެަމއްޗަށްާވ  . (އެމީހުްނެގ އަކުކަުމގައި

(   ހުރިހާކަެމއް ަބއްލަާވ ރައްކާެތރިކުަރއްާވ ަކލަކުކަމުަގއި   .  އަިދ އިބަރަސްަކލާނގެ       

 = .   ހުރިހާކަމެއްގެ މައްޗަށް އަދި ހުިރހާއެއްެޗއްގެމަްއޗަށް ހެކިވެވޮޑިގަންަނވަމުއެވެ     = 

. عذابއިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް   ދެއްވިނަމަވެސް      =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނީނ

.  އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުންނެވެ       = .  އަދި ިއބަރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ފާފަފުއްސެވިއްާޔވެސް
      =  ްފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ .  އިބަަރސްކަލާނެގއީ     = ވަންަތ  حكمةވަންަތ  عّزة

.    ކަލާނގެއެވެ    الّله  وحى .  ކުރެއްވިއެވެ          =  ްމިއަދަކީ ތެދުވެރިންނަށ
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َفعَ  . َمنـْ .   ކުރާނޭ ދުވަހެވެ  އެމީހުންގެ ތެދުން  = .   އެމީހުންނަށްހުރީ ހަމަ ސުަވރުގެތަެކވެ
          .  އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައްދެމޭ       =   އެީމހުން އެތާ އަބަުދ

.  ދެމިތިބޭނެއެވެ       = الّله .  އެމީހުންނަށް ރުއްސުންލެއްިވއެވެ     =  އަދި އެމީހުްނ

 .   އެކަލާނގެއަްށ ރުހިގެްނވެއެވެ      =  .     ބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަީކ ެއއީއެވެ

        =  الّلهެވ ލިބިވޮޑިގެންވަީނ  ِمْلُك  خاصّ އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ .  އަެށވެ     =   އަިދ

.  އެތަންތާނގައިވާާހ ތަކެއްާޗއި   ެއީއަދި އެކަލާނގ.          =  ހުިރހާކަމެއްގެމަްއޗަްށ

. ކަލާނގެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ  އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އޭ  وحى) އެކަލާނެގ !ކުރެއްވިހިނުދ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ  تعالى  وحى الّلهއަދި  )116(  مريمކުރެއްިވއެވެ

މީސްތަުކންގެގާތުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ  !އެވެ عليه الّسالم عيسىގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން 
ކުރާޭށ ވިދާޅުވީ ަކލޭގެފާނުތޯއެވެ؟  إختيارންކަމުގައި ކަލޭެމން ހިފާ  إلـهފިޔަަވއި ދެ  الّلهމަންމާފުޅު އެއީ 

. އިަބރަސްކަލާނެގ ހުސް  . މިއަޅާއަްށ އެއްެވސް  طاهرއެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ ެއްއ ނުވާކަމެއްެގ  حقّ ަވންތައެވެ
. މިއަޅާ އެފަަދ  ވާހަކަ މީސްތަކުންނަށް ބުނުމަކީ އެއްގޮތަކަްށވެސް ިމއަޅާއަށް ހުއްދަވާނޭކަމެއްނޫެނވެ

. މިއަޅާގެ އެއްޗެއްބުނިނަމެަވ ަގިއ  نفسްސ ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެ ެއއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
. އަިދ އިބަރަސްކަލާނގެ  ފުޅުގަިއވާ ެއއްވެސް ކަމެްއ  ذاتވާަނމަވާހާކަމެއް އިބަރަސްަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ  . ތައް ދެ غيبމިއަޅާއަކަށް ނޭނގެއެވެ  ނެވޮޑިގަތުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
.  أمرއިބަރަސްކަލާނގެ ެއކަމަކަށް މިއަޅާއަްށ  )117( ުކރެްއވިކަެމއްމެނުވީ މިއަޅާ އެީމހުންނަށް ނާންގަމެވެ

. (އެމީހުންނަށް ބުނީ އިބަރަްސކަލާނެގ އެންެގިވ  ) ކަލޭމެން  أمرނުބުނަމެވެ . އެއީ އަށް އެކަިނ  الّلهފުޅެވެ
.) އަދި މިއަޅާ އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ  ربّ ެއއީ ތިމަންކަޭލގެފާނާއި ކަލޭމެންެގވެރި  !އަޅުކަންކުރާށެވެ . (މިހެންނެވެ އެވެ

ާޅ  حاضرވީހިނދު މިއަޅާވީ އެމީހުންގެަމއްޗަށް ހެިކވެރިކަުމގައި  . ދެންފަހެ އިބަރަްސކަލާނގެ މިއަ ވެގެންނެވެ
އަކުކަމުަގއި ޮވޑިގެްނވީ ހަަމ  َرِقْيبންތަްއ ބައްަލވާ ރައްކާެތރިކުރަްއވާ މަރުގެންނެވުމުން އެމީހުްނގެ ކަ

 . . އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ ުހރިހާކަމެްއގެަމއްޗަށް ހެިކވެވޮޑިގެންެވއެވެ އިބަރަސްކަލާނެގ  )118(އިބަރަސްކަލާނގެއެވެ
.) އަދި އިބަރަސްކަ  حقّ ދެއްވިނަމަވެސް (ެއއީވެސް ހަމަ  عذابއެމީހުންނަށް  ލާނގެ އެމީހުންނަްށ އެވެ

.) ހަމަކަށަަވރުްނ އެއީވެްސ  فضلާއއި  رحمةފާފަފުއްސެވިއްޔާވެްސ (ެއީއ އިބަރަްސކަލާނެގ  ވަންތަކަމެވެ
. ހަމަކަަށވަރުން )  عّزةއިބަރަްސކަާލނގެއީ   އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅުންނެވެ : ގަދަފަދަވަންތަ  حكمةވަންަތ (އެބަހީ

.  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
:  وحى  تعالى الّله )119( . (އެބަހީ .) މިއަދަީކ ތެުދވެރިންނަްށ  الّله  وحىދުަވހުްނ  قيامةުކރެްއވިއެވެ ުކރައްވާނެެއވެ

َفعَ އެމީހުންގެ ތެދުެވރިކަން އެމީހުންނަށް  . އެމީހުންނަށް އެުދވަހުން ހުީރ އެތަްނތާނގެދަށުްނ  َمنـْ ކޮށްދޭނޭ ދުަވެހވެ
: ސުަވރުގެތަާކއި . އެީމހުން ދާއިީމގޮތެއްަގއި އެާތ  نعمة) އެާތނގެ އާރުތައްދެޭމ ބަގީޗާތަާކއި (އެބަހީ ެއވެ

. އަދި އެމީހުންނަްށ  .  الّلهރުއްސުްނލަްއވައި އަިދ އެމީހުްނވެސް  الّلهދެމިތިބޭނޭގޮތުންނެވެ އަްށ ުރހިގެންެވއެވެ
 .  ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެއީެއވެ

 الّلهވެ މިލްުކވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ްއޗެއް އުޑުތަކާއި ބިމުގެ މުޅިވެިރކަމާއި އަދި އެތަންތާނގައިާވހާއެ )120(
. (ކަލޭމެން ތިަޔހީކުާރގޮތަކަށް  އަށާއި އެަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅަކަށް އަދި އެހެްނ عليه الّسالم عيسىއަށެވެ

.) އަިދ އެަކލާނގެ مخلوقއެއްވެސް  . ައކަށް ނޫނެވެ  ހުިރހާކަމެްއގެމައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  األَنـَْعـام ُسورَة

 )165(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                               األَنْـَعـام ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

   =  الّلهެވގެްނވަނީ  خاصّ އެްއ  ثناءާއއި  تعريفއެންމެހަިއ .  އަެށވެ  =  .   އެަކލާނގެއީ

       = .އުޑުތަކާއި ބިންެހއްދެވި ަކލާނގެެއެވ         =   އަދި އެަކލާނެގ

 . .(އަނދިރިކަމާއި އަލިކަްނ ލެްއވިއެވެ     )ހެއްދެިވއެވެ   = .  ދެން ކާފަުރވީ މީސްތަކުން    

. َربّ އެބައިމީހުންެގ   އާއި     = شريك .    ކޮްށ ބައިެވރިކޮްށ ހަމަހަމަުކރަނީއެވެ    ަހަމ

. . =   އެކަލާނގެެއވެ .  =    ަކލޭމެން ހެއްދެވީ    މަށީން   =  ދެން އެަކލާނެގ

. (އެީއ ދުނިޔޭެގ  ُمدَّة .) حياةއެއް ނިާޔކުރެްއވިއެވެ  އެވެ        =  ަގިއ  حضرةއަިދ އެަކލާނެގ

.) آخرةއަކާިއ (އެީއ  ُمدَّةނަންކިއިގެންވާ    ދުވަެހވެ       =  ޝައްުކ ( ދެން ކަލޭމެްނ (ކާފަރުން

.   ކުރަނީއެވެ    =  ަالّلهއަިދ ހަމ .   އެވެ            =   އުޑުތަކުގައިވެްސ އަިދ

: އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިެވސް  . (އެބަހީ .) الّلهއަކީ، އަދި ވެިރއަކީ ހަމަ  َمْعُبودބިމުގައިވެސް  އެވެ  =  ެއކަލާނެގ

.   ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ      = .  ކަލޭމެންެގސިއްރާިއ އަިދ ކަލޭމެންެގ ފައުޅު  =  ައިދ

.  އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ    =  ާَعَملُ ކަލޭެމންކުރ .   ތައް     އަިދ އެމީހުްނ =

. . حّجةއެއް  دليلެއއްވެްސ   =     ކައިރިއަްށ ނާދެއެވެ   އެއް    =  ެގ  َربّ އެމީހުންެގ

.    އާޔަތްތަކުގެތެެރއިން     =  ިވާއެމީހުން އެތަކެްއޗާއިމެދު ވެއްޖެކަމުަގއ .  މެނުވީ    = 

.  =     އެނބުރިފުރަގަސްީދގެން  ފަެހ ހަމަކަށަަވުރން އެމީހުންދޮުގކޮށްފިއެވެ    =   ّއެީއ  حق)

. / ނުވަތަ  قرآن .)  وسّلم محّمد صّلى الّله عليهއެވެ  އެވެ      =  .   އެމީހުން ކައިިރޔަށް އަިއހިނދުން
     =  .  ަފހެ ިނކަންހުެރ އެީމހުންެގ ކަިއރިޔަްށ އަންނަހުއްޓެވެ    = خبر .  ތައް    

      =  .  އެމީހުން އެކަމަކާއި މެދު މަލާމާްތކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތަކުގެ     = ްއެމީހުނ
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   ؟/ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ  ؟ނުދެކޭބާވައެވެ     =  އެމީހުންކުރީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.   ހަލާކުުކރެއްީވ ކިހާަވރެއްކަން    =  أّمـة .  ތަކުގެތެރެއިން       =

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ބިމުގަިއ ހަމަޖަްއސައިެދއްވީމެވެ        =  ަކލޭމެނަްށ

.އަދި ކަންތަްއ   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަމަޖައްަސއިނުދޭހާތަކެތި         =  ިތިމަންރަސްަކލާނެގ އަދ

.  އެމީހުންގެމައްޗަށް ވާރޭެވއްސެވީމެވެ   =  ަعددބޯކޮށް / ގިނ .  އަކަށް        =  އަިދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފެންކޯރުަތއް ލެއްވީެމވެ      =   ދަުށްނ ( އެމީހުްނގެ (ގަސްތަކުގެ

.  ދެމޭގޮތަށް    = .   ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ހަލާކުުކރެްއވީމެވެ  =  އެމީހުންެގ

 .  ފާފައިގެސަބަބުން   = .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުފެއްދީމެވެ      =  . އެީމހުންެގ ފަހުން

         =  އެހެން  قرنއެހެްނ / . .  أّمـةއެއް  ެއއް

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެަކލާނގެީއ އުޑުތަާކިއ  الّلهވެގެްނވަނީ  خاصّ އެްއ  ثناءއާިއ  تعريفއާިއ  حمدއެންމެހައި  )1( އަެށވެ

ނޑުގެ އަނދިރިކަމާިއ  . (އެީއ ރޭގަ . އަދި އަނިދރިކަމާއި އަލިކަްނ އެަކލާނގެ ެލއްވިެއވެ ބިންހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ
.) ދެން (މިފަދަ ބޮޑު ކުޅަދުންވަންަތ  ދުވާލުގެ ައލިކަން ނުވަތަ ާޖހިލުކަުމގެ އަނދިރިކަާމއި އީމާްނކަމުގެ އަލިކަން

)  الّلهންތަ އެއްކައުވަ ކޮށް ބައިވެރިކޮްށ އެހެނިހެްނ  شريكއަށް ކާަފރުންގެ މީހުން  َربّ އެމީހުންގެ  يعنى: އަށް
 .  ފަރަތްތަކާއި ހަމަހަމަކުރަނީެއވެ

)2(  : . (އެަބހީ ހެއްދެވުީނ  آدم عليه الّسالمގެދަރިންެގ ބައްަޕ  آدمކަލޭމެން މަށީްނ ެހއްދެީވ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ
.) ދެން . (އެއީ ދުނިޔޭެގ  މަށީންނެވެ ނޑައެޅުއްވިެއވެ . އެީއ  مّدةގެ  حياةއެކަލާނގެ މުއްދަެތއް ކަ އެވެ

.) އަދި އެކަލާނެގ  . ެއީއ  مّدةގައި ނަންިކއިގެންާވ  حضرةހެއްދެވުމަށްފަުހ މަރުވަންދެންނެވެ އެްއ ނިޔާުކރެއްިވއެވެ
. މަރުވުމަށްފަހު  آخرة . ދެްނވެސް ކަލޭމެން (އެކަލާނގެ  قيامةއެވެ )  قدرةއަށް ފޮުނއްވުމެވެ ތެރިކަމާއިމެދު

 .  ޝައްކުކުރަނީެއވެ
. އަިދ އެަތންތާނގެ  َمْعُيودއެީއ އުޑުތަކާިއ އަިދ ބިމުެގ  الّلهއަދި  )3( . ަކލޭމެްނެގ  مالكެއވެ . ވެރިާޔއެވެ އެވެ

. (ިސއްރުްނ ދަ އްކާ ވާހަކަާއއި ުކރާކަންތައްތަްއ އަދި ަފއުޅުކޮްށ ސިއްރާިއ ފައުޅު އެަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގަންނަވައެވެ
.) އަދި ަކލޭމެންކުރާާހކަމެްއ  އަޑުހަރުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަަތކާއި ކަންތައްތަްއ އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ

 . : ކާފަރުންެގ ގާތަްށ އެމީހުންެގ  )4(އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ  ގެ  َربُّ އަދި އެމީހުންގާތަްށ (އެބަހީ
)  دليلގެ ނަބީކަމުގެަމއްޗަށް  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمކުރާ އަދި  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް   دليلކުރާ
.  ޔާ މީހުްނ އެއެއް އަތުވެއްޖެްއާޔ އެ حّجةއެއް،  دليلތަކުގެތެރެއިްނ އެްއވެސް  ފުރަގަސްީދ ގެްނ މެނުވީ ުނވެއެވެ

: އެއިން އެއްވެްސ  .)   قبولއެްއ  دليل(އެބަހީ  حقُّ  އެމީހުްނގެގާތަށް  ހަމަކަށަވަރުން  އަދި )5(އެއް ނުުކރެއެވެ
 : ) އެމީހުން ެއ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަިއހިނދުން ނުވަަތ  قرآنއައިހިނދުން (އެަބހީ  حقُّ ވަޑައިގެންނެވިހިނދުން

. އެމީހުްނ އެ އެއްޗަކަްށ އެމަލާމާތްުކރާ ކަންތަުކގެ  .ނިކަ خبرދޮގުކޮށްފިއެވެ  ންހުެރ އެމީހުްނގާތަށް އަންނަުހއްޓެވެ

) ކިތަްއކިތަްއ  مشركެގ  مّكة: އެބަހީ( އެމީހުންގެކުރިން  )6( ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّمـةންގެުކރިން
) އަދި ޭއ މިތިަބ ؟ހަލާކުުކރައްވާފަިއވާކަން އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ؟ (އެމީުހންގެ އަސަރުތަްއ ނުދެކެނީބާވައެވެ 
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. ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ނުދެއްވާަތކެތިވެސް އެީމހުންނަށް ދެއްަވއި އެީމހުން ބިމުގަިއ  مشرك ންނޭވެ
. އަދި އެީމހުންގެމައްޗަްށ ބޯވާޭރވެއްަސވައި އަދި އެމީހުންެގ ގަސްތަކުގެދަށުްނ ފެންއާރުތަްއ  ހަމަޖައްސައިދިނީމެވެ

. ދެންފަހެ އެމީހުން ( ) އެމީހުންެގ  رسولއެީމހުްނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިްނގެވީމެވެ ންދޮގުކޮށް އީމާން ނުވިހިނދުން
. އަދި އެމީހުންގެަފހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ފާފައިގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ަހލާކުުކެރއްވީމެވެ

. قرنއެހެން   އެްއ އުފެއްދެވީމެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ެއވެ الّله رسولއަދި (ޭއ!.  )  ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވިނަމަ
      . ފޮތެއް      = ( . (ކަރުދާުހގަިއ ލިެޔގެން  ކަރުދާުހގައި     =  ދެްނ އެމީހުންެގ

.   އަތްތަކުން އޭަގއި ބީިހއްޖެ       = .  ހަމަކަށަވަރުން ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނ ބުނާނެއެވެ  

   =  .   ިމ ނުވެެއވެ      = ِسْحرބަޔާްނވެގެންާވ .   އެއްކަުމގައިމެނުވީ  =  އަިދ

.    އެމީހުންބުންޏެވެ    =  ނުވަަތ ބާވައިުނލެއްީވ . އެކަޭލގެފާނުންގެ ަމއްޗަށް ބާަވއިލަްއވާނޭނަމައެވެ

) =  ކީއްވެހެްއޔެވެ؟ . (ނުވަަތ މަލާއިކަތް ބޭަކލުން  މަލާއިކަތްޭބކަލަކު        =  ައިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ މަާލއިކަތްބޭކަަލކު ާބވައިަލއްވާނޭނަމަ    =   ކަންތަްއ ނިޔާކުެރިވ

(. . (އެމީހުން ަހލާކުވެ ނިމިއްަޖއީހެވެ    ނިމިއްޖައީހެވެ    =  ުދެން އެމީހުންނަށް ތަންވަޅ

.   ނުލިބެވޭނެއެވެ       =  އެީއ މަާލއިކަތްބޭކަަލކުކަމުގަިއ  رسولއަިދ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެއ

 .  ލެއްވިނަމަ      = .  ހަމަކަަށވަރުްނ އެބޭަކލަުކ ެލއްވީީހ ފިިރހެނަކުކަމުަގއެވެ    =  

.ހެއޮޅުވައިަލއްވައިފީ ކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ހަމައަދި  ވެ      =  

.  އެމީހުންނަށް އޮޅިގެންވާ އެތި        = .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން މަލާމާތްުކރެވުނެވެ       

. رسولކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގެ  =  ބޭކަލުންނާއިމެދުވެސް  =   ިއަދ.  ވަށައިލެވިއްޖެެއވެ     

= . . =   މަލާމާތްކުރިީމހުންގެ   އެމީހުންގެެތރެއިން        =   އެމީހުްނ

.   އެއެއްޗަާކއިމެދު މަލާމާތްުކރިއެތި  =  ޭ1) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ  رسول الّله(އ        = 

  ! ކަލޭމެން ބިމުގައިހިނގާބިނގާވެ ހަދައިަބލާށެވެ    =  ެދެން ނިކަން ދެކިބަލާށެވ !   

   =  .  ވީކޮންފަދައަކުންކަން        =(   ދޮރުވެރިްނގެފަހުކޮޅު (އެީމހުންގެ ނިމުން  
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    =  ު؟ވެގެންވަނީ ކާކަްށހެއްެޔވެ ملكކާކަްށހެއްޔެވެ؟ ( !ވިދާޅުވާށެވެކަލޭގެފާނ(         

   =  .   އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާތަކެތި    =  ެملك(އެތަކެތި  !އަށެވެ الّله !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ 

 )!އަށެވެ الّلهވެގެންވަނީ       =  ެذاتُ އެކަާލނގެ އެކަލާނގ .  ފުޅުގެމަްއޗަށް ިލއުއްވިެއވެ
      =   رحمـة.       =  .  ހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ޖަމާކުރަްއވާހުއްެޓވެ    

   = قيامة  .    ދުަވހަށް   =  ުނުވަަތ އެކަމާއިެމުދ އެދުވަހާއިމެދ / . ަޝއްކެއްނެތެވެ

.    ޝައްކެއްނެތެވެ   =  نفسއެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  .  ތަްއ ނަގަިއލާ ހަލާުކކުރިމީހުން
     =  .  ފަހެ އެމީހުން އީމާންނުވާނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުްނގެމައްޗަށް ކަރުާދހުގައި ލިޔެިވގެންވާ ފޮތެްއ !އެވެ رسول الّله (އޭ )7(

 . ބާވައިލެްއވިނަމަވެްސ ދެން އެފޮުތގަިއ އެކާފަރުްނެގ އަތްތަކުްނ ބީހުމަށްފަުހ އެކާަފރުން ހަމަކަށަަވރުން ބުނާނެެއވެ
.  سحرމިއީ ހަމަ ބަޔާްނވެގެންާވ   އެއްކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ

. އެކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ މަލާިއކަތްބޭކަލަކު )8( . ލ ނުަވަތ ފޮނުއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ އްވާނޭނަމަެއވެ
ްއީވ ނުފޮނުކޮށްދެްއވުމަށް އެަކލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގަިއ މަލާއިކަްތ ބޭކަަލކު بيانކަން ތެދުކަްނ  نبى(އެކަލޭގެފާނުންެގ 

.) ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަލާިއކަތްބޭކަލަުކ  الّله  وحىއްޔެވެ؟ އޭެގ ޖަވާބުގަިއ ކީއްވެގެންހެ  އްވިަނަމ ފޮނުުކރައްވަެއވެ
 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަންތައްެވ ނިމުނީހެވެ

ބޭަކލަކު ކަުމގައި ލެއްވިނަަމ ހަމަކަށަަވރުން ެއ  مالئكةއެއީ  رسولއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުްއވާ  )9(
ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ  مالئكة . އަިދ ކަ . ފިިރހެެނއްގެ ސިފަިއގައެވެ ބޭކަލަކުވެސް ލެއްީވހީ ފިިރހެނަކު ކަމުަގއެވެ

.  އެއޮޅޭކަންތައް ވަކިްނ ބޮޑަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އޮޅުވައިަލއްވައިީފހެވެ
ބޭަކލުންނަށް ވެްސ  رسولވަޑައިގެންނެވި ) އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެުކިރން !އެވެ رسول الّله(އޭ  )10(

: އެ  . (އެަބހީ އާއަްށ މަލާމާތްޮކްށ  رسولެވރިން ެއބައެއްގެ ގާތަށް ފޮުނވުނު  أهلަތކުގެ  أّمـةމަލާމާތްކުރެވުނެވެ
.) ދެންފަހެ އެމީހުންގެެތރެއިން  ންނަށް މަލާމާތްކުރިމީހުން އެީމހުން އެކަމަކާެމުދ  رسولފުރައްސާރަުކރިއެވެ

.  عذابކޮށް ފުރައްާސރަުކރި ތަކެިތ އެބަީހ މަލާމާތް  އެީމހުން ާލވަށައިލައިފިެއވެ
) ކަލޭމެްނ !(އެބަީހ: ަކލޭގެފާނު ދޮގުކުރި ީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ !ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ )11(

ރިންެގ ފަހުކޮުޅ އެމީހުންެގ ދެްނ ނިކަްނ ދޮގުވެ  !ނިކަން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާެވ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ހަދައިަބލާެށވެ
 !ނިމުންހުރީ ިކހިނެއްތޯ ނިކަްނ ދެކިބަލާށެވެ

ވެގެންވަނީ ކާކަށްތޯ ނިކަްނ އެމީހުންުކރެްނ  ملكއުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )12(
. އެތަކެތި  الّله !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ؟އައްސަވާބަްއލަވާށެވެ  . އެަކލާނެގ  الّلهވެގެްނވަނީ  ملكއަށެވެ އަށެވެ

. (އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެމަްއޗަށް އެކަލާނގެ  رحمةފުޅުގެމައްޗަްށ  ذاتއެކަލާނެގ   رحمةލިއުއްިވއެވެ
.) އަދި ހަމަކަށަަވރުން  . (އެއީވެްސ  قيامةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ ދުވަހަްށ އެަކލާނެގ ަކލޭމެން އެއްުކރައްވާނެެއވެ

. ެއއީ  ُمْهَلـةވުމަްށ  توبةވާެނ އަޅަކު  توبةއަވަްސ ނުކުަރއްވަިއ  عقوبة. ެއވެ رحمةއެކަލާނެގ  ެގ  رحمةދެއްީވއެވެ
.) އަދި ެއ  . ުނވަތަ މީސްތަކުްނ  قيامةތަނަވަސްކަމުގެ ެތރެއިންާވކަމެކެވެ ދުަވހާިއމެދު އެއްވެްސ ަޝއްކެއްނެތެވެ

. އަިދ އެބައިީމހުން އެމީ ހުންގެ ނަފުސުަތއް ގެއްލުމާިއ ހަލާުކގެތެރެއަްށލީމީުހްނ އެއްކުެރއްވުމާއިމެުދ ޝައްކެއްނެެތވެ
.  ފަހެ އެމީހުްނ އީމާން ނުވާނެެއވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ްملكއަދި އެކަލާނެގއަށ .  ވެވޮޑިގެންެވއެވެ             =  ނޑާއި ުދވާުލ ރޭގަ

: ހުިރހާތަކެތި) . (އެބަހީ   ހަމަހިމޭންވާހާތަކެތި   = ިއަދ .  އެކަލާނެގއީ        = 

.   އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެެނވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ   = ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !       =  الّله 

  ނޫން ފަރާތެއްހެްއޔެވެ؟    ްސަަހރޯވެިރއަކުކަމުގަިއ  َوِلىّ ައހުރެނ) .  إختيارއަުކކަމުގައި ހިފަްނވީ

(  ކުރަންވީ         =.  އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިންނެތުމުގެތެރެއިން ހެއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ
     = . . ރިުޒގުދެއްވައެވެ   އަިދ އެަކލާނގެ ކާންެދއްވަެއވެ    =  އަދި އެކަލާނެގ

(. . (އެކަލާނގެއަށް ރިޒުގު ނުދެވެެއވެ  ފަރިއްނުކުޅުއްވަެއވެ   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ !     =

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެންނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަނީ  = .     އަުހރެންވުމަށެވެ  = 
 ވީމީހާކަުމގައ  إسالمއެންމެފުރަތަމަ    =.   !ައދި ކަޭލގެފާނުވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ   

 = مشرك .   ންގެތެެރއިން  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !    =  ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހެރްނ

.    ބިރުގަންނަމެވެ    = ެَربއަހުރެން އަުހރެންގ .    އަށް އުރެދިއްެޖއްޔާ    

. عذابބޮޑުވެގެންވާ ުދވަހެްއގެ  =    އަށް    =) ްعذابއެމީހެްއގެކިބައިނ . ) ދުުރކުރެިވއްޖެމީހާ

 )!(ދަންނައެވެ  = .    އެުދވަހުން    =  ެرحمـةހަމަކަަށވަރުން އެމީހަކަށް އެކަލާނގ 

. . =    ލައްވައިފިެއވެ  އަދި އެއީ       =.  ބަޔާންވެގެންާވ ނަސީބެވެ       

.  الّلهއަދި   =  ކަޭލގެފާނަށް ޖައްސަވައިިފއްޔާ    =  .  އެއްވެސް ދަތި އުނދަޫގކަމެއް    = 

.  َكْشفُ ފަހެ އެ  . =    ކުރާޭނ އަދި ދުުރކުރާނޭ އެކަކުވެްސ ނުވެެއވެ  އެކަލާނގެ މެނުވީ      

 =  ާހެޮޔކަމެއް ެދއްވައިފިއްާޔވެްސ (އެަކްނ  –އަދި އެަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ހެޔޮކަމެްއ ޖައްސަަވއިފިއްޔ

(.   ލިބުނަނުދީ ހިފެހެއްޓޭޭނ މީހަކު ުނވެއެވެ      =  ފަހެ އެަކލާނގެީއ ކޮންމެ ކަމެއްެގ.  މައްޗަށް
   =   .   ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ       =  އަދި އެކަލާނެގއީ ެއހެނިހެްނ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

.  ފަރާތްތައް ދެަރކުރަްއވާ ގަދަފަދަވަންަތ ކަލާނގެއެވެ    =  ިއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންގެމަީތަގއ 

. ވޮޑިގެން .)ވެއެވެ  (ުހރިާހގޮތަކުންވެސް މަީތގައެވެ       =  ީވަންަތ  حكمةއަދި އެކަލާނގެއ

. خبرއަދި    ތަްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގައި އަދި )13( ެވގެންަވީނ  ِمْلكُ ވެ  خاصّ  ހަނުިހމޭންވާތަކެތިވެސް ުދވާލު  އަދި ހަނުހިމޭންވާތަކެްއޗާއި  ޭރގަ

 . . އަދި އެަކލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ  ހަމަ އެަކލާނގެއަށެވެ

 َوِلىّ ނޫން އެހެންެއއްޗެއް، ެއހެންފަރާތެްއ ސަަހރޯވެިރއަކުކަމުގައި،  الّله !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ )14(

ުކރަންވީހެްއޔެވެ؟ އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިން މިާސލެއްެނިތ  إختيار ؟އަކުކަމުގައި ައހުރެން ހިފަންވީހެްއޔެވެ

. އަިދ  . ރިޒުުގ ދެއްވަެއވެ ) ކާންދެއްަވއެވެ . އެަކލާނެގ (އަޅުތަުކންނަށް ފުރަތަމަވެސް ހެއްދެިވ ަކލާނގެެއވެ

. އެކަލާނެގ ފަރި  . ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެއެކަލާނގެއަްށ ރިޒުގު ނުދެެވއެވެ އަުހރެންނަްށ  !އްނުުކޅުއްވައެވެ

. އަދި އެްއގޮތަކަށްވެސް  إسالمއަމުރުވެިވގެންވަނީ އެންމެުފރަތަމަ  ްނގެތެރެއިްނ  مشركވީމީހާކަމުގަިއ ުވމަށެވެ

 .  ވެވަޑައި ނުގެންނެވުމަެށވެ

އަށް ުއރެދިއްޖެއްާޔ ބޮޑުވެގެންާވ  َربّ ައހުރެން ިބރުގަންނަނީ ައހުރެްނގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ )15(

. (އަުހރެންނަށް ެއ  عذابދުވަހެއްެގ  .) عذابއަެށވެ  ެދއްވައިާފނެކަމަށެވެ

) !އަނުބރާލެިވްއޖެމީހާ ދުރުުކރެވިއްޖެީމހާ (ދަންނަެއވެ عذابއެމީހެއްެގ ކިބައިްނ އެދުަވހުން  )16(

. އަިދ  رحمةހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކަްށ އެަކލާނގެ  . بيانލައްވައިިފއެވެ  ވެގެންާވ ނަސީބަކީ ެއއީއެވެ

ދަތިކަމެއް ޖަްއސަވައިފިއްާޔ ހަަމ އެަކލާނގެމެނުީވ އެަކްނ  –ކަޭލގެފާނަށް އުނަދގުލެްއ  الّله تعالىއަދި  )17(

. އަިދ އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ހެޔޮކަމެްއ ދެއްވައިިފއްޔާވެްސ (އެކަްނ ކަ  ލޭގެފާނަްށ ފިއްލަވާޭނ މީހަުކ ނުވެއެވެ

ލިބުނަނުދީ ހިފަހައްޓަިއލެވޭނެ ހަމަެއކަކުވެސް ުނވެއެެވ.) ފަހެ އެކަލާނގެ ުހރިހާކަމެްއގެ މައްޗަްށ 

 .  ކުޅަދުނަްވންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ

 ެއހެން . (ކަލާނެގއެވެ ގަދަފަދަވެވޮޑިގެންވާ ހުިރހާގޮތަކުންެވސް އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް  އެަކލާނގެއީ އަދި )18(

.) އަދި އެކަލާނެގީއ  َقاِهر ނިކަމެތިުކރަްއވާ ހުރިހާެއއްޗެއް ތައް މޮޅަށް  خبرވަންތަ އަދި ހުރިހާކަމެްއގެ  حكمةއެވެ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !         =  ހެކިދިނުމުގައި އެންމެބޮޑީ ކޮންއެއްެޗއްހެއްެޔވެ؟

    = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !        = الّله .  އެީއ ެހކިވެވޮޑިގަންނަވާޭނ ަކލާނގެއެވެ  

    = .   އަހުރެންނާއި ކަލޭމެނާިއ ދެމެދު    =  ްوحىއަދި އަހުރެންނަށ ) .  وحىިއއްވެވުނެވެ

(.  ކުރެއްވުެނވެ      =  قرآنިމ .      =  إنذارން ަކލޭމެނަށް  قرآنެއ .  ުކރުމަށް
     =  ެقرآنއަިދ އ ) .   ިއވުނުމީހަކަށާއި) تـَْبِليغފޯރިމީހަކަށާއި     = ކަލޭމެްނ

    ހެކިވަމުހެްއޔެވެ؟      =  ްإلـهއާއިއެުކ ެއހެން  الّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ންތަކެއްާވ ކަމަށް
       = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!  . . ނުވެސްވާނަމެވެ  ައހުރެން ެހކިނުވަމެވެ  =  ކަލޭގެފާުނ

  !ވިދާޅުވާށެވެ         =  ެإلـهއެަކލާނގެާވކަންކަަށވަީރ ހަމައެންމ .   އަކުކަމުގަެއވެ       

.އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ  =  އަުހރެންވަނީ ަބރީައވެގެންނެވެ      =  ަشريكކަލޭމެން ިތޔ 

.    ކުރާތަކެތީން       =ެްއވިތިމަންރަްސކަާލނގެ އެީމހުންނަށް ފޮތްދ) . ންނާިއ  يهودىމީހުން

   އިން) نصارى     = ެކަން / ނުަވަތ  إلـهއެީއ އެްއކައުވަންަތ  الّلهނުވަތަ /  إسالم دينއެީމހުން އ

.  حقّ ގެފާނު އެއީ  محّمد  ނަބިއްޔާކަން / ދަންނާށެވެ        . އެމީހުން ދަންނަފަދައިން

 .  އެނގޭފަދައިން     = .     އެމީހުންގެަދރިން     =  ތަްއ  نفسއެީމހުންެގ

. (ދަންނައެވެ .  إيمانފަހެ އެމީހުން   =     )!ގެއްލުަވއި ަހލާކުުކރިމީހުން   ނުވެއެވެ

  =  އަދި އަނިޔާވެިރކަންބޮޑީ ފަހެ ކާކުހެްއޔެވެ؟     = .  ދޮގުހެދިމީހަކަށްވުރެ     = 

. حضرةގެ  الّله    އަށް ދޮގެއް    =   .  ނުަވތަ އެކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރި      

=  . .  -ހަމަކަށަަވރުން ކާމިޔާބު ނުެވއެވެ ނުވާނެެއވެ       .   އަނިާޔވެރިންނަށް     = 

. َمْحَشرއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން   ކުރައްވާދުަވހުން   = .ްއެ އެންމެނ      

. شريكދެން  =   ކުރިމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަންގަވާުހށީމެވެ   =  ންަތްއ  شريكކަލޭމެންެގ

   ކޮބައިހެއްެޔވެ؟      =   شريكކަލޭމެން އެތަކެއްޗަީކ .     ންކަމުގައި ީހކުރި
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

      =  ެإمتحانދެން އެމީހުންގެ އ (. . (ެއސުވާލުގެ ޖަވާބުުނވެއެވެ   ނުވެއެވެ     = ްއެމީހުނ

.  ހަމަ ބުނުންމެނުވީ    =  َربُّ  الّلهއަޅަމެންެގ .  ަގންދީ ބުނަމެވެ      =  އަޅަމެންީނ

. / އަޅަމެން  مشرك   ނުކުރަމެެވ. ِشْركُ ންކަމުގައި ނުވަމުއެވެ       =  އެމީހުން ދޮގުހެީދ

 !ެށވެވަޑައިގަންނަވާެދކެ ކޮންފަދައަކުންކަން ކަލޭގެފާނު ނިކަން      =   ެنفسއެމީހުންގ 

.  ތަކުގެމައްޗަށް     .   އަދި އެމީހުންގެކިބައިން ެގްއލިގެންދިޔައީެއވެ     =  ްއެމީހުނ

( . (އަޅުކަންުކރެވުނު ބުދުަތއް  ދޮގުހަދާކަމުގަިއވީ ތަކެތި
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެހކިދިނުން އެންމެބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮްނއެއްޗެްއ ހެއްޔެވެ؟  !ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ )!އެވެ رسول الّله (އޭ )19(
. އަިދ  الّلهެއއީ  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ . އަުހރެންނާިއ ކަލޭމެނާއިދެމެދު ހެކިެވރިއަީކ ެއަކލާނގެެއވެ އެވެ
.  إنذارިއވުނު މީަހކަށް  قرآنބާވަިއލެއްވުީނ ކަލޭމެންނަށާިއ އަިދ މި  قرآنތިމަންކަލޭގެފާނަށް މި   الّلهުކރެއްވުމަށެވެ

(ަކލޭމެން އެކަމަްށ  !ންތަކެްއވާކަމުގަިއ ކަލޭމެން ހެކިވަުމހެްއޔެވެ؟ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ إلـهُ އާއިއެކު އެހެން 
. ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ) ތިމަންަކލޭގެފާނު އެކަމަށް ހެކިނުދޭނަމެވެ ީރ ހަމައެންެމ އެަކލާނގެވާކަންކަަށވަ !ހެކިދިނަސް

. އަިދ ކަލޭމެން ިތޔަ  إلـه .  شريكއަކުކަމުގައެވެ  ުކރާތަކެތީން ައުހރެން ބަީރއަވެގެންވަެމވެ

 يعنى:އިން އެކަން  نصارىންނާއި  يهودىހުން އެބަީހ މީ އްވި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ފޮތްދެ )20(
 حّق نبىގެފާނު އެއީ  محّمدކަން ނުވަަތ  حّق  دينެއއީ  دينإسالم އެްއކަން ނުވަަތ  إلـهއެކަލާނެގ އެީއ ހަަމ އެންމެ 

. އެމީހުން އެމީހުންގެ  ތަްއ  نفسއާކަން އެމީހުންނަށް އެމީހުްނގެ ފިރިހެންަދރިން އެނގޭފަަދއިން އެނގޭނެއެވެ
.  !ގެއްލުާވލާ ހަލާކުުކރިމީހުން ދަންަނއެވެ  ަފހެ އެމީހުްނ އީމާން ނުވާނެއެވެ

ްއ އުފައްދަިއގަތް މީހަކަްށވުެރ ވަކިންބޮޑު ައނިޔާވެރިއަީކ ކާުކހެއްެޔވެ؟ (ެއއަށްވުެރ ބޮުޑ އަްށ ދޮގެ الّلهއަދި  )21(
.) ނުވަތަ އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރިމީހަކަށްުވރެ ވަކިން ބޮޑުދޮުގވެރިއަކީ ކާކުހެްއޔެެވ؟  އަނިޔާވެރިައކު ނުވެެއވެ

.  كاميابހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިންނަށް   ނުވާނެއެވެ

ކުރިމީހުންނަްށ  شريكުކރައްވާޭނ ދުވަހުްނ ދެން  محشرއަދި އެންމެންއެީކ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )22(
. ކަލޭމެްނ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ  ންތަްއ  شريكކުިރ  شريكންކަމުގައި ީހކޮށްގެން  شريكކުރަްއވާ އަންގަާވހުށީމެވެ

 )!ިނކަން ގެނެސްބަލާެށވެ ކޮބައިހެއްެޔވެ؟ (ަކލޭމެންބުނަނީ ތެދުކަމުގަިއވަންޏާ އެތަކެތި

.  يعنى:އިެގ  فتنةދެން އެމީހުންެގ ެއ  )23( އެސުވާުލގެޖަވާުބ ެއމީހުން މިފަދައިން ބުނުންމެނުީވ ނުެވއެވެ
. އަޅަމެން  َربُّ  الّله"އަޅަމެންގެ  ." مشركގަންދީ ދަންނަވަމެވެ  ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ

ދޮގުހެީދ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާނު ނިކަްނ ތަކުގެމައްޗަްށ  نفسއެމީހުން އެީމހުންގެ  )24(
. !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ  އަދި އެމީހުން ދޮުގހަދާކަމަުގިއވީތަކެތި އެމީހުންގެ ކިަބއިން ެގއްލިގެްނ ދިޔައީެއވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ެއ) . .) مشركއަދި އެީމހުންގެތެޭރގައިވެެއވެ  ންގެެތރޭގައިެވއެވެ           =  ކަޭލގެފާުނ

.  ވިދާޅުވާތަކެތި ައހާމީހުން        = ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީަގިއ

. . =   ލެއްވީމެވެ ނޑެްއ / ހުަރހެއް ) އެމީހުންަންށ  =    މަތިގަ (އެވިދާޅުާވ އެްއޗެއް

.  ނުވިސްނޭނޭގޮތުން     = .  އަދި އެމީހުްނގެ ކަންފަތްތަކުގަިއވެއެވެ  =  / ްބައްކަމެއ

.  ބީރުކަމެއް     = .   އަިދ އެމީހުން ެދކޭނަމަވެސް / ެއމީހުންދުއްޓަސް    =  ކޮންމެ ަދލީލެްއ

. حّجة/ ކޮންމެ     އެއް    =  ްެއޔަށް އެީމހުނ. . / ނުވާނެއެވެ   އީމާންނުވެއެވެ    = 

.   ކަލޭގެފާުނ އަިރހަްށ އެމީހުްނ އަުތވެއްޖައުމަށްދާންދެން    =  حالކުާރ  َجَدلކަލޭގެފާނާިއ އެމީހުްނ . 

      = .  ކާފަުރވީމީހުްނ ބުނެއެވެ    =  ިމ / . . قرآنމިނުވެއެވެ   ނުވެެއވެ   

     =  .  އިސްވެދިޔަމީހުންގެ ާތކުންތާކުނުޖެހޭ ާވަހކަތައްކަމުގައިމެނުވީ  =  އަދި އެމީހުން (ެއ

) مشرك  ން    =  . ) ނަހީުކރެއެވެ .އެކަޭލގެފާނުންގެ ކިަބއިން (ީމސްތަކުން  މަނާުކރެއެވެ  

  =  .  އަިދ މީސްތަކުން އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުްނ ދުރުވެެއވެ   =  އަދި އެމީހުްނ

.   ހަލާކުނުުކރެއެވެ  =   نفسއެމީހުންެގ .  ތައްމެނުވީ      =  އަދި  އެމީހުންނަްށ

 ( . إحساس(އެކަން  ވެސް ނުކުރެެވއެވެ      =   . އަދި ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެނަމަ    =

( . (ބަނދެފައި ބެއިިތއްބޭހިނދު  އެމީހުން ބެއިތިއްބޭހިނދު     =  .   ނަރަކައިގާ   =  ފަެހ

.  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ       =  ަރއްދުކުެރވޭނަމަ ކޮންފަަދ ( އަހުރެމެްނ އަނބުރާ (ދުނިޔެއަށް

. =    ރަނގަޅުހެއްެޔވެ؟   އަދި ައހުރެމެްނ ދޮުގ ނުކުރުމަށާއި    =   ެގ  َربّ ައހުރެމެންެގ

 .  އާޔަތްތައް    .  އަިދ އަހުރެމެްނވެ       = مؤمن .   ންގެެތރެއިން      =  އަިދ

.  ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެމީހުންނަށް ފައުޅުެވއްޖެއެވެ     =   . އެމީހުން ވަންހަނާުކރާކަމުގަިއ ވީތަކެތި

  )َمْعِصَبـةާއ  نفاقއާއި  ُكْفر(   = .  މީގެުކރިން     =  (އަންބުާރ ދުނިޔެއަްށ) ްއަދި އެީމހުނ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

.(ރައްދުކުެރވުނުނަމަ  ( ފޮނުވުނުނަމަ   =  ްإعادހަމަކަށަވަުރން އެމީހުނ (. . (ައލުންވެސް ުކރީހެވެ  ވީހެވެ
      = ުنفاقއެމީހުންނަށް ނަހީވެވުނުކަންތަަކށް (ކާފަރުކަމާއި  ންއެކަމަކ (.  އަށް      

.ހައަދި  =   މަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ދޮގުެވރިންނެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.)  مشرك އެ  އަދި )25( . ހަަމއެކަިނ އަހާމީހުންެނވެ ންގެތެޭރގަިއ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާތަކެތީެގ އަުޑއަހާމީހުންވެެއވެ

އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީގަިއ އެީމުހންނަށް ނުވިސްނޭޭނ ގޮތުްނ ުހރަހެްއ ުނވަތަ ިނވަލެްއ 

. އަިދ އެމީހުްނގެ ކަންފަތްތަކުގެމަީތގައި ަބއްކަ . އަދި ކޮންމެފަދަ ލެއްވީމެވެ ެއްއ  حّجةއެއް  دليلމެްއ ލެއްވީެމވެ

. ެއއީ އެމީހުން ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިަހްށ  . ެތދުނުކުރާނެއެވެ އެމީހުންނަށް ފެނުނަސް އެީމހުން ެއޔަށް އީމާންނުވާެނއެވެ

. (ަކލޭގެާފނުގެ  އެމީހުންަންށ  دليلކުާރ  دليلކަމުގެމަްއޗަށް  نَبىއައިސް ަކލޭގެފާނާިއ ޖަދަލުކޮށްފުމަށްދާންދެންނެވެ

. ިމ  جدلކުރުމަށް އެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ  باطل دليلފެނުމަށްފަހު އެ  .) ކާަފރުވީމީހުްނ ބުނާނެއެވެ  قرآنކުރާނެއެވެ

 .  މިއީ ހަމަ އިސްވެދިޔަމީހުްނގެ ތާކުންތާކުނުޖެޭހ ފުލޯުކވާހަކަތަެކއްކަމުގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ

. އަިދ މީސްތަކުްނ އަދި އެމީހުން އެަކލޭގެފާނުން )26( . މަނާކުރެއެވެ ގެކިަބއިން މީސްތަކުން ދުުރކޮށް ނަހީކުރެެއވެ

. އަދި އެކަމަކު އެ  . އެަކލޭގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު އެހުމަށް ނާދެއެވެ ) ެއކަލޭގެފާނާިއ ދުރަށްެދއެވެ  مشرك(އޭގެސަބަބުން

. (އޭގެސަބަބުން نفسން އެގޮތުން އެމީހުންގެ  އެމީހުންނަްށ  عذابގެ ކޯފާާއއި  الّله ތައް މެނުވީ ަހލާުކ ނުކުރެެއވެ

.) އެމީހުންނަށް ެއކަންވެސް  حقّ  .  إحساسވަނީއެވެ  ނުުކރެެވއެވެ

ދުަވހުން ނަަރކަިއގާ ބަނދެވިފަިއ ބެއިތިއްބޭހިނުދ ކަޭލގެފާުނ  قيامةންތައް  مشركއަދި އެމީހުްނ އެބަީހ  )27(

. އަހުރެމެން އަލުން ދުނިެޔއަށް ފޮނުވޭނަމަ އޭުރްނ  . ފަެހ އެހިނުދ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމައެވެ

. (އެކަަމުކ ން مؤمنއަދި އަުހރެމެންވާނީ  !ގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުނކުރާނަމެވެ ربّ އަހުރެމެން ައހުރެމެންެގ  ގެތެރެއިންނެވެ

.) ؟މިމީހުންގެ މިނަމައިގާއޮީތ އޭރުްނ ދެން ކޮންފައިާދއެްއބާވަެއވެ  މިހާުރ ނުވި ަތއްޔާރެްއ ޭއރަކުން ނުެވވޭނެއެވެ

ކަްނ  منافقއަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ މީެގކުރިްނ އެމީހުން ވަންހަނާުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތައް، އެބަީހ ކާފަރުކަާމއި  )28(

. އެބަީހ އެުދވަުހްނ عذابގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަްށ ހުިރ ަހލާކާިއ އަދި އެކަމު  ެއމީހުންނަށް ހާމަެވ ފައުޅުވެއްޖެެއވެ

) ައލުންެވްސ  فضيحةގައި އެމީހުންެގ ެއ  حاضرތަކުންގެ  َخْلقُ އެންމެހައި  . އަދި (އެމީހުން އެއެދޭގޮތަށް ފައުޅުވާނެއެވެ

ވާނެއެެވ.  رجوعންވެްސ އެމީހުްނގެ އެނުބަިއ ކަންތައްތަކަްށ އެމީހުްނ ވުނުނަމަ ކަަށވަރުއްއެމީހުން ދުނިޔެއަްށ ފޮނު

.  އެމީހުންނަކީ ހަަމ ދޮގުެވރިންނެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =  އެބަީހ) . .)ން ބުނެ مشركއަދި އެމީހުންބުްނޏެވެ   ވެ   =  ެއ.   ނުވެއެވެ       

.) حياةއަުހރެމެންެގ ދުނިޔޭެގ  = . (ދުނިޭޔގެ ިދރިުއޅުންމެނުވީ  މެނުވީ        =  އަިދ

 . ) ފޮނުވޭނޭ ބަޔަކުނޫނެވެ  އަހުރެމެންީނ (މަރުވުމަށްފަުހ އަލުންދިިރގެން    =  އަިދ ަކލޭގެާފުނ

.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމަ    = .  އެމީހުްނ ބެއިތިޭބހިނދު     =  حضرةެގ  َربّ އެމީހުންެގ 

. . وحىއެކަލާނގެ  =  ގައި   ކުރައްވާނެެއވެ         =  ީއެއްނޫންހެްއޔެެވ؟  حقّ އަޅެފަހެ މިއ

 :  އެްއނޫންހެއްޔެވެ؟) حقّ ބެއްލެވުން ިމއީ  ِحَسابއަްށ ފޮނުވާ  محشر(އެބަހީ  = .  އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ
       =  ެއެއީ ހަމަ   َربّ އަޅަމެންގ . .  حقّ ގަންދީ ދަންނަވަމެވެ  وحىއެކަލާނގެ  =   އެކެވެ

.   ކުރައްވާނެެއވެ     =  ްعذابފަެހ ަކލޭމެނ .   ގެރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ        

=  . ހަމަކަށަވަރުން ދޮގުހެިދ މީސްތަކުްނ  =      ކަލޭމެން ކާަފރުވާކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން

.  ގެއްިލ ަހލާކުވެއްޖެެއވެ     = އާިއ  الّله.   ބައްދަުލވުމާއިމެދު       =  އެމީހުންގާަތްށ

. قيامة  އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން   = .  ހަމަކުްއލިއަކަށް  = .   އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ     = 

.  އޭހުިރ ހިތާމައެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވެ        = .  އެކަމުގައި އަުހރެމެން ފަުރވާކުޑަކުރިކަމުެގ މައްޗަށް
     =  ާحالއަދި އެމީހުން އުފުލ .     = . . ފާފަތައް ) ަބރުތައް  އެމީހުންގެ (ފާފައިގެ  

   =   . .  =  އެމީހުްނގެ ބުިރކަށިތަކުގެމަތީގައި   !ދަންނާށެވެ         = އެމީހުްނ

 .  އެކުާރ ފާފަ ނުބައިެވގެންވެެއވެ          .   އަިދ ދުނިޔޭެގ ދިރިއުޅުން ުނވެއެވެ     
)  غافلކުޅިވަރާިއ   = . (އެބަީހ ކުޅިަވެރއްކުޅެލާާހ ހިނދުކޮޅެއްމެނުވީ   ވުމެއްކަމުަގއި މެނުވީ     = 

ނޑައެޅިގެްނ  . آخرةއަދި ކަ . =  ެގގޮވަތި  ހެޮޔވެގެންެވއެވެ     = ެވރިވާމީހުންނަްށ /  تقوى

 . ބިރުވެތިާވ މީހުންނަށް      = ަކލޭމެން ަފހެ ބުއްދިނުުކރަމުހެްއޔެވެ؟ / ނުވިސްނާނުހެްއޔެވެ؟  

                                     

                               

                                  

                                  
              



                      
 

4 1 1  

މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   = .   ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮިޑގަންނަވަމެވެ        =  ހަމަކަށަަވރުްނ

. .=    ކަލޭގެފާނު ހިތާމަ ުކރުވާކަން  އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތިން    =  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ

. .އެމީހުން  =   އެމީހުން  ކަލޭގެފާނުން ދޮގުުނކުރެއެވެ        =  އަދި އެހެނެއްކަަމުކ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އަނިާޔވެރިން      = الّله .   ެގ އާޔަތްތަކަށް    =  އެމީހުްނ

.     ދެކޮޅުހަދަނީއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ( مشرك އެ އަދި )29( .) އަހުރެމެންގެ މިދުނިޭޔގެ  إيمانދުވަހަށް  آخرةން ބުނެއެވެ  حياةނުވާމީހުން ބުނެއެވެ

. އަދި ައުހރެމެންނަކީ މަރުވުމަށްފަހު ައލުން ދިރިގެން ފޮނުވޭޭނ  އެއް حياةނޫން އެހެން  އަުހރެމެންނަކަށް ނުވެއެވެ

 .  ބަޔަކުނޫނެވެ

ގަިއ ކޮޅަްށ  حضرةެގ  ربّ އެީމހުންެގ  –ްނ  مشركއެބަީހ ެއ  –) އެމީހުްނ !ެއވެ رسول الّله(އޭ   )30(

. އެަކލާނގެ  . މިީއ އަޅެފަހެ  وحىބެއިތިއްބިފައި ތިބޭތަްނ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނަމައެވެ  حقّ ކުރަްއވާހުއްެޓވެ

އެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟) އެީމހުްނ  حقّ ބައްލަާވ ޖަޒާދެއްވުމަކީ  ِحَسابކުރައްވާ  محشرއެއް ނޫންހެއްެޔވެ؟ (އެބަހީ 

. އަޅަމެންގެ  . އެީއ ހަމަ  َربّ ދަންނަވާނެއެވެ . ަކލޭމެްނ  حقّ ގަންދީ ދަންނަވަމެވެ . އެކަލާނގެ އަްނގަވާނެއެވެ އެކެވެ

  !ެގރަހަ ިލބިގަންނާށެވެ عذابކާފަރުވާކަމުަގއިވީކަންތަކުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން 

. އެމީހުންެގ ގާަތްށ އާއި ބައްަދލުވު الّلهހަމަކަށަވަރުން  )31( ން ދޮުގކުރި މީސްަތކުން ގެއްިލ ހަާލކުވެއްޖެެއވެ

. (ެދްނ  قيامةހަމަކުއްލިައކަށް  އަުތވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެީމހުން އެުނބައި ކަންތައްތަްއ ުކރުމުގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެ

. ެއ  قيامةކުއްލިއަކަްށ  ) އެމީހުން ބުނާެނއެވެ ުކރިކަމުގެމައްޗަްށ  إْهَمالށް އާއިމެދު ފަރުާވކުޑަކޮ قيامةވުމުން

 حالއެީއ އެމީުހންގެ ބުރިކަށިމަތީ އެީމހުންގެ ފާފަތައް އުުފލާ  !އަހުރެމެންނަށް ުހރި ހިތާމަެއއްގެ ބޮޑުކަމާެއވެ

. ދަންނާށެވެ  އެއުފުާލ ބުރަތަުކގެ ނުބައިކަާމއެެވ!  !އެމީހުން އެކުާރ ފާފަތަކުގެ ނުަބއިކަމާއެވެ !ގައެވެ

. (އެަބހީ ކުޅިވަެރއް ކުޅެލާފަިއ  حياةއަދި ދުނިޔޭގެ މި  )32( އަކީ ހަމަ ކުޅިވަރެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުވެއެވެ

.) ައދި  ނޑައެޅިގެން  تقوىއަނބުާރ ކުޅިވަުރ ނިމިގެްނ ެގޔަްށ އަންނަކަަހަލ ކަމެކެވެ  آخرةވެިރީވ މީސްތަކުންނަްށ ކަ

. ކަލޭމެްނ ފަހެ  ކޮށް ބުއްދިކޮށް ނަހަދަމުެހއްޔެވެ؟  فكرވިސްނާ  ގެ ގޮވަިތ ހެޮޔވެގެންާވކަންކަށަވަެރވެ

އެދައްާކ ާވހަކަތަކުން ހަމަކަށަަވުރން ކަލޭގެފާނުްނ ހިތާމަފުޅުކުރަްއވާކަްނ  އަދި އެމީހުން  )33(

. ައިދ  . ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ދޮގުނުުކރެއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑެިގްނވަމެވެ

. الّلهނިޔާެވރިން އެހެނެއްކަމަުކ އަ  ެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަދާ ިއންކާރުކުރަނީެއވެ

 

 



                      
 

4 1 2   

މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  رسولއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ .  ން ދޮގުުކރެވުނެވެ     = 

. . =  ކަލޭގެފާނުންގެުކރިންވެސް  ފަހެ އެބޭކަލުން ކެތްތެރިވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ     =  

 . . =  އެބޭކަލުން ދޮުގކުރެވުނުކަންަތއްތަކުގެ ަމއްޗަށް   އަދި އެބޭކަލުންނަށް އުނަދގޫލިބިވަޑަިއގެންނެވުނެވެ
           =  އެބޭަކލުްނނަށް  نصرތިމަންރަސްކަލާނެގ.   އަތުވެއްަޖއުމަށްދާންދެން   =   އަިދ

.  ބަދަލުކުރާޭނ މީހަުކ ނުެވއެވެ      = ފުޅުތަކަށް. كلمةެގ  الّله     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

.   ކަލޭގެފާނުންގެައރިހަށް އަުތވެއްޖެއެވެ          =خبرތަކުގެތެރެއިން  خبرބޭކަލުންގެ  رسول 

.        = .  އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ބޮޑުކަމެއްކަމުގައިވަްނޏާ   =  އެމީުހްނ

  އެނބުރި ފުރަގަސްދިނުން         = .   ފަހެ ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވަންޏާ      =  

.   ކޮނެފައިވާ މަެގއް ހޯދުމަށް     .   ބިމުަގއި    =  ނުވަތަ ސިޑިެއއް (ހޯދުމަްށ

(  ކުޅަދާނަވެއްޖެއްޔާ      . . އެރުމަށް  އުޑަށް     = .  ދެން ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގާތަށް ގެނަސްދީފި
     حّجةެއއް /  َعَالمة  .  (ަކލޭގެފާނު ތެދުކަުމގެމައްަޗށް)ެއއް      =  އެދިވޮޑިގެންެނވިނަަމ  الّلهއަިދ

 .  އިރާދަކުެރއްވިނަމަ    = .   އެމީހުން ޖަމާުކރައްަވއިފީހެވެ      = .   ތެދުމަގުގެމައްޗަށް

  = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވ !       = .   ޖާހިލުންގެތެރެއިން   

    = .   ޖަވާބުދޭނެކަން ކަށަވަރީ   =  .  އަޑުއަހާމީހުންނެވެ    =  އަދިމަރުިވ

.  މީސްތަކުން     =  تعالى الّله  .   އެމީހުން ފޮނުއްވާުހއްޓެވެ    =  ެحضرةދެން ހަމަ އެކަލާނގ 

.  އަށެވެ     =  ްرجوعއެމީހުނ  .  ވާހުށީ  =  .   އަދި އެމީހުން ބުްނޏެވެ       

އެކަލޭގެފާނުންެގ  =    އެއް ބާވައިނުެލއްވީ ކީއްެވހެއްެޔވެ؟ عالمةއެއް /  دليلއެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް  =
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

 ން. حضرةގެ  ربّ   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ !        =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

.  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ       =  دليلއެއް /  عالمة  .  އެއް ބާވައިެލއްވުމުގެމައްޗަށް   

    =  .   އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންުކރެ ގިނަީމުހން     =   އެމީހުންނަކަްށ

.  ނޭނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އެބަހީ رسول) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ ކުރީގަިއ !ެއވެ رسول الّله އޭ ( އަދި )34(  :ްނ ދޮގުުކރެވުނެވެ

.) އަިދ އެބޭކަލުްނ އެބޭަކުލންގެމައްޗަްށ  أّمـةން ެއ  رسولއަްށ ފޮނުވުނު  أّمـةއެކިއެކި  ތަކުގެމީހުްނ ދޮގުކުިރއެވެ
. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  އެބޭކަލުންނަްށ  نصرއެދޮގުކުެރވުނުތަކެއްޗާއިމެުދ ކެތްެތރިވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ

ފުޅުތައް ބަދަލުކުރާނެ ީމަހުކ  كلمةގެ  الّلهދަގޫތަްއ ޖެހުނެެވ. އަދި އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެބޭަކލުންނަށް އުނ
 : . (އެަބހީ . ހަމައެފަދައިްނ ިމ  كلمةދެްއވުމުގެ  نصرބޭަކލުންނަށް އެންމެފަހުްނ  رسولނުވެއެވެ ފުޅު ބަދަލުުނވެއެވެ

.) އަދި ހަމަކަށަަވރުން އި رسولއޮންނާނީ  نصرގައިވެސް އެންމެފަހުން  أّمـة  خبرބޭކަލުންގެ  رسولްސވެދިޔަ އާ އަށެވެ
. خبرތަކުގެތެރެއިްނ ބައެްއ   ކަލޭގެފާނަށް އަތުވެއްޖެެއވެ

) އަދި ކަލޭގެފާނަށް އެކާފަރުްނ ފުރަގަސްދިނުމާއި ކަލޭގެފާނު ޮދގުކުރުްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )35(
ބޮޑުކަމަކަށްވަންޏާ، ދެން ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަަމ ކަލޭގެފާނު ބިމުގެެތރެއިން ބިންަގރާސް މަަގކުްނ 

ނޑެއް ނުވަތަ ސިޑިެއއްބަހައްަޓވަިއ އުޑަށްއަރާވަޑަިއގެން (މި  حّجةއާއި  دليلާހރު ުހރި ވަޑައިގެން ނުވަތަ ހަުރގަ
އެފަދަ ކަމެއް ކަޭލގެފާނަކަްށ  -ވަަޑއިގެންނެވިނަމަވެސް  އަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވެްނޏާ دليلއަށްވުރެ އިުތރުމޮޅު 

.  علمެގ  أزلެގ  الّلهކަލޭގެފާުނ ގެންެނވިނަމަވެސް  އެްއ  بـُْرهانއެްއ  دليلއަިދ ނުވަަތ އެފަަދ  -ނުކުރެއްވޭނެެއވެ
.ފުޅުގައި އެ އަިދ  )މީހުން ަކލޭގެފާނު ތެދުކުރުން އިސްވެޮގސްފައިނުާވނަމަ އެމީހުން ކަލޭގެފާނަށް އީމާން ނުވާނެއެވެ

. ައިދ  الّله އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެ އެންމެން ތެދުމަގުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ޖަމާކޮށްދެއްަވއިފީހެވެ
 !ޖާހިލުންގެތެެރއިން ަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ

:  إجابةއަށް  دعوةކަލޭގެފާނުންެގ  )36( . (އެބަހީ َفعَ ދޭނެކަންކަށަވަީރ އަޑުައހާމީހުންނެވެ އެްއ ުކރާނޭގޮަތްށ  َمنـْ
.ފައިދާއެއްުކރާފަދަ ެއހުމެއް އެމީހުްނ  . (ކާފަރުން ެއއީ މަުރވެފައިވާ ަބއެްއކަހަލަ ަބއެކެވެ ބަސްފުޅުއަހާމީހުންނެވެ

.) އަދި ަމރުވެފައިތިބިމީހުން .) ދެްނ  محشر الّله ނުއަހާނެއެވެ . (ކާަފރުންވެސް އެފަދައެވެ އަށް ފޮނުއްވާހުއްޓެވެ
.  حضرةވުްނވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رجوعއެމީހުން އެނބުިރ   އަށެވެ

. އެަކލޭގެފާނުންގެ  )37(  دليلކަމުގެމައްޗަްށ  رسولން (އެކަލޭގެފާނުންެގ  حضرةގެ  َربّ އަދި ކާފަރުްނ ބުންޏެވެ
 (  !) ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلهނަށް ބާވައިުނލެއްީވ ކީއްެވގެންބާވަެއވެ؟ (އޭ އެކަޭލގެފާ دليلކުރާ

. އަިދ އެހެނެްއކަމަުކ  الّلهއެްއ ބާވަިއލެއްވުމަށް  حّجةއެއް  دليلހަމަކަށަވަރުްނ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ
.  އެމީހުންކުރެގިނަީމހުންނަކަށް ެއގޮތެއް ނޭނެގއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ްުފރާނައެޅިގެން  دابّـةއަދި ެއއްވެސ)  . .)  دابّـةކުާރ ކޮންމެ ެއއްޗަކީ  حركاةއެްއ ނުވެެއވެ އެކެވެ

       = .   ބިމުގައި      = .  އަިދ އުދުޭހ އެްއވެސް ދޫންެޏއްވެްސ ނުވެެއވެ   =  

 .    އޭގެ ދެފިޔައިން     =  أّمـةަކލޭމެން ފަދައިްނ  .   ތަކެއްކަމުގަިއވާމެނުވީ        

   =  ) إهمالއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮތުަގއި ެއްއވެސް ެއއްޗެްއ   ( ކުަރއްާވ ފަރުާވކުޑަކުރަްއވާ

.   ދޫނުކުރައްވަމެވެ     =  ެحضرةގެ  ربّ ދެން އެމީހުންގ  . އެމީހުްނ  =    އަށެވެ

)  محشر . (އެއްވުންވަނީ    ވުންވަނީ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ

. . =    ދޮގުކުރިމީހުން  އެީއ ބީުރ އަދި މަންމަންަބއެކެވެ      = .    އަނދިީރގައިވާ  

  = އިރާދަކުރަްއވައިފިއަޅަކު (ދަންނައެވެ الّله!(   = .   އެކަލާނގެ އެމީހަކު މަގުުފރައްދަވަެއވެ

 =  ިއަޅަުކ (ަދންނައެވެ އަިދ އެަކލާނގެ އިރާދަުކރައްަވއިފ!(       = ެއކަލާނެގ އެމީަހުކ

.   ލައްވަެއވެ        = .  ސީދާެވގެންާވ ތެދުމަގުގެމައްޗަށް  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !

    =  ދީބަލާށެވެ خبرކަލޭމެން ނިކަްނ !         = ްعذابގެ  الّلهކަލޭމެންގެގާތަށ 

.   އަތުވެއްޖެއްޔާ     =  ްقيامةނުވަަތ ކަލޭމެންަނށ .   އަތުވެއްޖެްއޔާ      =   

   ނޫންފަރާތަކަށްހެްއެޔވެ؟ الّلهކޮށް ގޮވާހަދާނީ  دعاءކަލޭމެން     = ީކަލޭމެންނަކ

(.   ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންާޏ (ކަލޭމެްނ ނިކަންބުނެބަލާށެވެ      =  އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެންޮގާވ

. دعاء  ކުރާީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ  =  ނެފިްއލަވާދެން އެކަލާނެގ.  އެވެ        = 

. دعاءއެކަލާނގެއަްށ ކަލޭމެންޮގވާ   ކުރި އެކަންތައް    = .  އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންފިއްޔާ   =  

.  އަދި ކަލޭމެން ހަންދާންނެތެއެވެ     =  ްشريكކަލޭމެނ .   ކުރިތަކެތި       = ިއަދ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ރަޫސލުން ފޮނުްއވީމެވެ       =  أّمـةކަލޭގެފާނުންެގ ުކރީެގ 

.  ތަކަށް     = ެއ) . ތަކުެގ މީހުްނ  أّمـةދެންފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

(.  ހިއްޕެވީމެވެ       = فقير  .  ކަން ޖައްސަވައިގެން   =  .  ބަލިމަޑުކަމާއި      

 =  ެإخالصއެމީހުންބިރުވެތިވ .  ތެރިވޭތޯ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑުން އުދުހޭ ކޮންެމ  حركاةބިންމަތީގައި  އަދި )38( ތެރިވާ ކޮންމެ ދިރޭެއއްޗެއްިވޔަްސ، އަދި އޭގެދެފިޔަގަ

. ( أّمـةދޫންޏެއްވިޔަްސ ހަަމ ަކލޭމެންކަހަަލ  .  أّمـةްނ  إنسانތަެކްއ ކަމުގަިއ މެުނވީނުވެއެވެ .  أّمـةްނ  ِجنّ އެެކވެ އެެކވެ
. ދޫނިސޫފާޫސފި  أّمـة أّمـةހަތަރެސްފައިޖެިހ ޖަނަވާުރގެވެްސ   أّمـةއެކެެވ. ފަނިފަކުަސއިެގ ވައްަތރުތައްވެްސ  أّمـةއެވެ

. މިހުރިހާތަކެީތގެ ާހލުތައް ބަްއލަވައި ރިޒުގުދެްއވާކަލަކަށް މެނުވީ އަޅުކަންއަދާކުެރވުން  ވާީނ  حقّ ތަކެކެވެ
.) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަުރވާކުޑަކުަރއްވަިއ ފޮތުގަިއ  وحىލާނގެ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ އެކަ  ކުރަްއވައެވެ

. އެބަީހ ހުރިހާަތކެތި ފޮތުަގއި  . ުހރިހާތަކެތީެގ ހުިރާހ  بيانނުހިމަނުއްާވ ހަަމ އެކަްއޗެއްވެްސ ުނވާނެއެވެ ުކރެއްވީމެވެ
. ދެން އެތަކެތި  بيانގައި  لوح المحفوظތަކެއް  حال ދުވަުހްނ  يعنى: قيامةރެއްވުން ކު محشرކުރެއްވީމެވެ

.)  حضرةއެއްކުެރއްވުންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގ   އަށެވެ

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތއް ޮދގުކުރިީމހުންނަކީ އަނދިރީގެތެޭރގައިާވ ބީުރ އަދި މަންމަްނ ބައެކެެވ.  )39(
. އަިދ  حقّ (އެބަހީ އެމީހުންނަީކ  . އެމީހުން އެާވީނ  حقّ ބަހެއްނުއިޭވ ީބރުބައެކެވެ ބަހެއް ނުބުނެޭވ މަންމަން ަބއެކެވެ

.)  حيرانކަމުގެ އަނދިރީގަިއ  كافر . އަދި ެއކަލާނެގ  الّلهވެފަެއވެ އެދިވޮޑިގެންނެިވއަޅަކު އެކަލާނގެ މަގުުފރައްދަވަެއވެ
. (އެއީ އެކަލާނެގ  ފުޅު  علمގެ  َأَذلُ އެދިވޮޑިގެންނެވިއަޅަކު ހަމަ ސީދާތެދުމަގުގައި އެކަލާނގެ ލައްވަެއވެ

 (.  . والّله أعلمނިޔާކުރާފަދައެވެ

) ވިާދޅުވެދެއްވާށެވެ مشرك) ކަލޭގެފާުނ (މި !އެވެ رسول الّله(އޭ   )40(  عذابެގ  الّلهަކލޭމެންނަށް  !ންނަށް
ޫންނ  الّلهކުރާީނ  دعاءވެއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނ ގޮާވ  قائم قيامةއަުތވެއްޖެއްާޔ  قيامةއަތުވެއްޖެއްާޔ ނުވަަތ ަކލޭމެންނަށް 

ެއްއ އެީހެއއް ލިބޭނޭހެއްެޔވެ؟) ކަލޭމެންނަީކ ތެދުެވރިންކަމުގަިއ  مددއެހެންފަރާތަކަށްެހއްޔެވެ؟ (ެއހެްނ ފަރާތަކުްނ 
  1ވަންޏާ ަކލޭމެން ނިކަން ބުނެަބލާށެެވ

. އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ )41( . އަ دعاءަކލޭމެން ގޮާވ  ؟އެހެންނަކުންނޫނެވެ ިދ ކުރާީނ ހަަމ ެއކަލާނގެއަެށވެ
ުކރަްއާވ  كشفުކރި ކަންތަްއ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިއްާޔ އެަކލާނެގ  دعاءއެކަލާނގެއަްށ ަކލޭމެންގޮާވ 

) ކަލޭމެން ެއތަކެއްޗާއި ނެދުރުކުރަްއވާ ފިްއލަވާ . އަދި (ެއވަގުތު ކުރިތަކެީތގެމަތީން،  شريكއާއިއެުކ  الّلهެއވެ
 . . ބުދުތަކުގެމަތިން ކަލޭމެން ހަނދާންނައްތާލަެއވެ  ހަނދާންނެތެެއވެ

.  رسولތަކަށްވެސް ތިަމންރަސްކަލާނެގ أّمـةއަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެކުީރގެ  )42( ބޭކަލުން ފޮނުއްވީމެވެ
) އެމީހުނަށް  رسولތަކުގެ މީހުން އެމީހުްނެގ  أّمـةދެންފަހެ (އެމީހުން އެބަހީ އެ  ކަމާއި  فقيرން ދޮގުކުރިހިނދުން

. (އަިދ އެމީހުްނ  إمتحانބަލިމަޑުކަމުގެގޮތްތަްއ ދިމާކުރަްއވަިއ އެމީހުްނ  ެވ ކިޔަމަންނުވުމުެގ  إيمانުކރެްއވީމެވެ
.) އެީއ ެއމީހުން ބިރުވެިތވެ  . إخالصސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ  ތެިރވޭތޯއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       = ްފަހެ އެމީހުންގާތަށް އައިހިދުނ      =   ާތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކޯފ   =  އެމީުހްނ

. إخالصބިރުވެތިވެ  .) ތެރިވީނަަމއެވެ  (އެހެން ނުވިެއވެ   =  .  =     އަދި އެހެނެއްކަމަކު

.    އެމީހުންގެ ހިތްަތއް ގަަދވެ ަހރުކަށިިވއެވެ      =  ިއެމީހުްނ  އާ شيطانއަދ

.  ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ        =  .   ެއމީހުންކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައް   =  ފަެހ

) .  ކުރުން ދޫކޮށްިލހިނދުން) عملއެމީހުން ހަނދާންނެތުނުހިނދުން       =  އެމީހުންނަްށ

.އްވުުނ ހަނދާންކޮށްދެ  ކަންތައް    =  ެއްވީ ފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ހުޅުަވއިދ 

.   މެވެ    =   ެގ  صّحـةުހރިހާކަެމއްެގ / ހުިރހާތަކެތީެގ ދޮރުތަްއ (ރިޒުގު ތަަނވަސްކަމާިއ

.)ސަލާމަތްކަމާއި ދެންވެސް    ހުރިާހ ރަނގަޅުކަމެއް ެދްއވީމެވެ        =  އެމީހުްނ

.  އުފާވެއްޖައުމަށްދާންދެން   = .  އެީމހުންނަށް ދެވުނުތަކެތީން       =  ެދްނ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހަމަކުއްިލއަކަށް ިހއްޕެވީމެވެ     = .   ދެން އެަހއިރުން އެމީހުން
     = . . / އެީމހުން ހަާލކުވެދެއެވެ   )އެމީހުްނ (ހިތާމަުކރެއެވެ      =  ަފެހ

(. . (އެންމެންއެކީަމރުެވ ހަލާކުީވއެވެ ނޑެވިއްޖެއެވެ  އެމީހުންގެ ބުރިކަށިަތއް ކެ      =  އެ އަނިޔާވެރިިވ

  މީހުން  ކުރި  شريك/      =  ިالّلهއެްއހުީރ  تعريفއާިއ  ثناءއަދި އެންެމހައ .   އަށެވެ    

  = ީَربّ ތަކުގެވެރި  عالمއެއ .   އެވެ   = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !    =   ްخبرކަލޭމެން ނިކަނ 

  ! ށެވެއްވައިބައްަލވާދެ    = الّلهހިއްޕަވައިފިއްޔާ /  الّله .  ގެންދަވައިފިއްޔާ       = 

.   ކަލޭމެންގެ ިއވުމާއި ަކލޭމެންގެ ފެނުން     =  އަދި ކަލޭމެންގެ ހިތްތަކުގެމަތީަގއި އެަކލާނެގ

.   ސިއްކަޖައްސަވައި       =  އެއްހެްއޔެވެ؟  إلـهނޫްނ ދެން ކޮްނ  الّله     =  ކަލޭމެަންށ

 .  އެތަކެތި ގެނަސްދޭނީ   = ެކަލޭގެފާނު ނިކަްނ ދެކެަވޑައިގަންނަވާށެވ!         = 

.ތަްއ  حّجةތިމަންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަކާިއ     ބަދަުލކުރަްއާވ ައނބުރުއްވަީނ ކޮންފަދައަކުންކަން  

  =  ިފުރަގަސްދެދެންވެސް އެމީހުން އެނބުރ.  ނީއެވެ   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !     = 

 ! ދީބަލާށެވެ خبرކަލޭމެން ނިކަން          = ްعذاب ގެ الّلهކަލޭމެންނަށ .   އަތުވެއްޖެއްޔާ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

       =  . = ފަހެ ހަލާުކވާނޭހެއްެޔވެ؟    ހަމަކުއްިލއަކަށް ނުވަަތ ފައުޅުގަިއ ފެްނނަގޮތަށް

(.    (އެބަހީ ަހލާކުނުވާނެެއވެ        = ) . ) مشركއަނިޔާެވރި ބަޔަުކކަމުމެނުވީ   ންމެނުވީ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 إخالصއަިއހިނދުން އެމީހުން ބިުރވެތިވެ ިކޔަމަންތެރިވެ  إمتحانފަހެ އެމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ  )43(

. އަިދ އެމީހުްނ  .) އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ؟ އެީމހުންގެ ހިތްތަްއ ަހރުކަށިެވ ގަަދވީއެވެ . (އެހެންނުިވއެވެ ތެރިވީނަމައެވެ

) ކަންތައްތަްއ  .  شيطانކުރާކަމުގަިއވި (ނުބައި  އާ އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިނީއެވެ

އް އެމީހުން ނުކޮްށ ދޫކޮށްިލހިނދުްނ ކުރެްއވި ަކންތަ أمرފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންނަށް  )44(

. (ހުރިާހ ބާވަެތއް  نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ުހރިާހ  .  نعمةެގ ދޮރުތަްއ ހުޅުވަިއލީމެވެ އެއްދެއްވީެމވެ

.) އެީއ އެމީހުން ެއކަމުގައި އުފާކޮްށ  ތިޔާގެކަމާއި ތަނަވަސްކަމާ ަބލިން ފަސޭަހވުމާއި މިހުިރހާކަެމއް ދެއްވީމެވެ

 . . ދެން ހަމަކުއްލިއަކަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިއްޕަަވއި ހަާލކުކުެރއްވީމެވެ މަޖާކޮށްފުމަށްދާންދެނެވެ

. އެހައިރުްނ އެމީހުންީވ ހިތާ  މަކޮްށ ބަރުބާދުެވގެންދިޔަބައަުކ ކަުމގައެވެ

. އަދި އެންމެހަިއ  )45( ނޑެވި ހަާލކުެވދިޔައީއެވެ  ثناءއާއި  تعريفފަހެ އަނިޔާވެިރވެގެންވީީމހުންގެ ބުިރކަށިތައް ކެ

.  َربّ ތަކުގެެވރި  عالمއެއްހުީރ   އަށެވެ

ގެންދަވައިިފއްާޔ  الّلهއިވުންތަކާއި ފެނުންތަްއ  ކަލޭމެންގެ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(އޭ  )46(

އަދި ކަލޭމެންެގ ހިތްަތކުގަިއ އެަކލާނގެ ިސއްކަޖައްަސަވިއ ބަންދުކުރަްއވައިފިއްާޔ ދެން އެަތކެތި ަކލޭމެނަްށ 

އަުކ  إلـه(އެަފދަ ކަމެްއ ުކރެވޭެނ އެަކލާނގެނޫން އެހެްނ  ؟އެއްހެްއޔެވެ إلـهނޫްނ ދެން ކޮން  الّلهގެނަސްދޭނީ 

 (. ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބަަދލުުކރައްާވ އަނބުުރއްވަީނ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާުނ  ތައް حّجةތަކާއި  آيـةނުވެއެވެ

. قبولދެންވެްސ އެމީހުްނ ( !ނިކަން ބައްލަވާެށވެ ) އެނުބރި ފުަރގަސްެދނީއެވެ  ނުކޮށް

) !އަުޅކަންކުރާމީހުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެފިޔަަވއި އެހެންފަރާތްތަކަްށ  الّله !)އެވެ رسول الّله(އޭ  )47(

ހަމަކުްއލިއަކަްށ ނުވަަތ ކަލޭެމން ބަލަބަލާިތއްބާ ހަމަފައުޅުގައި އަތުވެއްޖެްއޔާެވްސ  عذابެގ  الّلهކަލޭމެންނަށް 

 ؟ން މެނުީވ ަހލާކުވާނޭެހއްެޔވެ مشركއަނިޔާވެރިންމެނުވީ،  އެބަީހ 
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =  رسولއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .   ބޭކަލުން ނުފޮނުއްވަމެވެ      = 
.إنذارދެްއާވ ބޭކަލުންކަމުަގއްޔާިއ އަިދ  خبرއުފާވެރިކަމުެގ   ުކރައްާވ ބޭކަލުްނކަމުގައިމެނުވީ     

. إصالحެވ  إيمانފަެހ  =    ކޮށްފިމީހާ   =  ފަެހ އެބަެއއްގެމައްޗަްށ ެއއްވެްސ

.    ބިރުވެރިކަެމއްނެތެވެ     =  ިއަދ.   އެމީހުންނަކީ ހިތާމަކުރާނެބަަޔކު ކަމުގަިއވެސް ނުވެެއވެ
  = .  އަިދ ދޮުގކުރިމީހުން    .   ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައް       =  

.  عذابއެމީހުންނަށް  . عذابޖެހޭނެއެވެ  ލިބޭނެއެވެ        =  ްވާކަމުެގ  قاسقއެމީހުނ

.( –ސަބަބުން    )ދޮގުހަދާކަުމގެ ސަބަބުން  =  ޭަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ ( !   

 = .  ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެނަށް ވިދާޅުނުވާނަމެވެ      =  ިެގ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނުންގެއަުތގައ

. خزانة   ތައްވެއެކޭ      =  ްއެނގެއެކޭެވްސ  علمގެ  غيبއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށ

(. . =    (ވިދާޅެއްނުވާނަމެވެ   އަދި ތިމަންަކޭލގެފާނު ކަލޭމެނަްށ ވިދާޅުނުވަމެވެ    = 
 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާީނ މަލާިއކަތްބޭކަލަޭކވެސް     =  ުتبعތިމަންކަލޭގެފާނ .    ނުވަމެވެ

    =  وحىތިމަންކަލޭގެފާނަށް އިއްާވ .  ަގއިވާއެްއޗަކަްށމެނުވީ   =ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!    

    ހަމަހަމަވާޭނހެއްެޔވެ؟           =  ލޮލަށް ނުފެންނަމީހާއާިއ ޮލލަށްފެންނަމީހާާއިއ

.   ދެމީހުން     =  ނުކުރާނޭހެއްެޔވެ؟ فكرކަލޭމެްނ ފަެހ      =  އަދި ކަޭލގެފާނު ެއ

! إنذارން  قرآن . =    ުކރައްވާށެވެ   ބިުރވެިތވާ މީހުންނަށް   =  ްمحشرއެީމހުނ 

.  ކުރެވޭނެކަމާއިމެދު      =  އަށް. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންެގ       =  އެަކލާނެގ

.  ފިޔަވައި އެމީހުންނަކަށްނުވެެއވެ      =  شفاعةއެއްެވސް ސަަހރޯެވރިޔަކުވެްސ އަިދ .  ެތރިއަކުިވޔަސް
      =  ެأّميدއެމީހުން ބިރުވެތިވޭތޯ؟ ބިރުވެިތވުމުގ .   ގައި       =   ައިދ

.  ربّ އެމީހުްނގެ =  ! ކުރާމީހުްނ ފަްއސައިނުލަްއވާށެވެ دعاء  އަށް       =   ހެނދުނާިއ

.  ހަވީރު     =    ެوجهއެމީހުން އެކަލާނގ  .   ފުޅު އެދިގެން  =  

.   ކަލޭގެފާނުންގެމައްަޗކަށް ނުވެެއވެ   =  .  އެމީހުންގެ ހިސާބުން އެްއވެސް އެްއޗެއް  
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

    =  . = އެްއވެްސ    އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ހިސާބުން އެީމހުންގެމައްޗަކަށް ުނވެއެވެ

.   އެއްޗެއް       = . =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ  ދެން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ަފއްސައިލަްއވައިފިއްޔާ

.   ވެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ     = .   އަނިާޔވެިރންގެތެރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ދެްއވުމަށްމެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  خبرެދއްވުމަށާިއ އަިދ ިބރުވެިރކަމުެގ  خبرއަދި އުާފވެރިކަމުެގ  )48(

)  أّمـة(އެއްވެްސ  . ދެްނ އެބޭކަލުންނަްށ  رسولއަކަށް  إصالحވެ، އެބޭކަލުްނ ތެދުކޮްށ  إيمانބޭަކލުން ުނފޮނުްއވަމެވެ
. އަދި އެމީހުންީނ  عملކޮށް އެބަީހ: ހެޮޔ  ކޮްށ ހެދިމީހުންނަްށ އެްއެވސް ބިުރވެރިކަމެްއ ނުެވއެވެ

 .  ހިތާމަކުރާނެބަޔަކުކަުމގައި ނުެވއެވެ
) ކޯފާާއއި  )49(  بعذاއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ޮދގުކުރިމީހުންނަްށ (ތިމަންރަސްކަލާނގެ

. އެއީ އެމީހުން  .  فاسقލިބޭހުއްޓެވެ . ެއބަހީ އެމީހުްނ ދޮގުުކރާކަމުގެ ސަބަބުންެނވެ  ކުާރކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ

ތައްެވއެޭކ އަުހރެން ަކލޭމެނަކަްށ  خزانةެގ  الّلهއަުހރެންެގ އަތުަގއި  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )50(
. އަދި އަހުރެންނަށް  . އަިދ  علمގެ  غيبނުބުނާނަމެވެ އެނެގެއކޭވެސް އަުހރެން ަކލޭމެންނަކަށް ނުބުނަމެވެ

. އަދި އަހުރެންނަށް ިއއްވޭ  ގައިވާ އެއްޗަކަްށ  وحىއަހުރެންނަކީ މަާލއިކަތެކޭެވސް އަުހރެން ކަލޭމެނަކަށް ނުބުނަެމވެ
. ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ تبعމެނުވީ އަހުރެްނ  އަިދ  ޮލލަށް ނުފެންނަ މީހާާއއި !ާވކަމުގައި ނުވަެމވެ

: ލޮލަްށ ފެންނަތަކެތީްނ އެއްެވސް  ؟ލޮލަށްފެންނަމީހާއާިއ ދެމީހުްނ ފަެހ އެްއވަުރވާނޭހެއްެޔވެ ެއްއ  عبرة(އެބަހީ
) ެއއްވަުރވާނޭހެްއޔެވެ؟  مؤمنކޮށް އީމާންެވެގންވާ  عبرة حاصلނުކުރާ ކާފަރުމީާހއާއި  حاصل މީހާޔާއި ދެމީހުން

. ކަލޭެމން ފަހެ އެއްޗެްއ ިވސްނާ އެްއވަރުނުވާނެކަްނ ކަށަ  حالމިދެމީހުންގެ  ކޮށް ަނހަދަީނ  فكرވަރެވެ
  ؟ ކީއްވެގެންބާަވއެވެ

 يعنى:ުކރެވޭނެކަމާއިމެދު  محشرއަށް  حضرةެގ  ربّ ) އަދި ތިމާމެްނ ތިމާމެންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )51(
 !ކުަރއްވާ ިބރުވެތިުކރުވާށެެވ إنذار ން قرآنކަޭލގެފާނު އެ  އެއްކުެރވޭނެކަމާއިމެދު ބިުރވެތިާވ އަޅުންނަށް

ތެިރއަކުވިޔަްސ  شفاعةއެމީހުންނަށް އޭރުްނ ތިމާމެންނަށް އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ެއއްެވސް ސަހަޯރވެރިައކުވިޔަްސ އަދި 
. އެފަދަމީހުްނނަށް އެމީހުން ބިރުވެތިވެ   إنذارެވރިވޭތޯ  تقوىނުވާކަން އެމީހުން ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއެވެ

  !ކުރައްވާެށވެ

 –އެކަލާނެގ ުރހިވޮޑިގަތުން އެިދގެން  -ފުޅު އެދިގެން  وجـهގެ  َربّ އަދި އެބައިމީހުން އެމީހުންގެ  )52(
) ހަދާމީހުން ަކޭލގެފާނު ދުރު فرضކޮށް ( دعاءއަށް  َربّ ހެނދުނާއި ހަީވރު އެީމހުންގެ  ުކރައްާވ ފަސްނަމާދުކޮށް

) އެމީހުންގެ ހިސާބުގެތެެރއިން އެއްވެސް ެއއްޗެއް ކަލޭގެފާނުންގެ މަްއޗަަކްށ  ފައްސަވާ ނުލަްއވާށެވެ! (ެއހެނީ
. (އެމީހުްނގެ ހިސާބާއި ކަލޭގެފާުނ  .) އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ ހިސާބުގެ އެއްވެްސ  ِذّمـةނުވެއެވެ ވާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ

) ދެ . (އެހެން އެކަްނޮއތްއިރު ން ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ަފއްސާލަްއާވ އެއްޗެއް އެމީހުންގެމައްަޗކަށް ނުވެެއވެ
. ވެވަޑަިއގަންނަާވނީދުރުކުރަްއވައިފިއްާޔ ފަހެ ކަލޭގެފާުނ އޭރުްނވ  އަނިޔާވެރިންެގ ތެެރއިންނެވެ

ގަިއ  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  أبو جعفر الطّبرىގެ އަރިހުްނ ރިާވވެގެންވާ ރިވާޔަެތއް  ابن مسعود !ދަންނައެވެ 
 . . އެީއ ކާަފުރ  قريشގެ ައރިހަްށ  الّله صّلى الّله عليه وسّلم نبىُّ ލިއުއްވާފަިއވެއެވެ ންގެ ޮބޑެތި ބަޔަކު ވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. ޭއުރ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއި  .  ضعيفންެގ މާްތބަޔަކު ެއކަމަުކ ނިކަމެތިެވ ދެަރ  مسلمބައެކެވެ ބަޔަުކވެއެވެ
. ދެންފަހެ  َخبَّابُ އާއި  ِبَاللއާއި  َعمَّارއާއި  َصَهيبُ އެއީ  ންގެ ބޮޑެތި  قريشއާއި އަދިވެސް މިފަދަ އެހެންމީހުންނެވެ

އަށް ދެންނެވީ ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ުރހިވަޑައިގަންަނވަީނ صّلى الّله عليه وسّلم رسول الّلهކާފަރުން 
ޑިގެންނެވިބަޔަީކ މިއީޯތއެވެ؟ އެބައެއްގެަމްއޗަށް ދަރުަމވަންތަވެިރވެވޮ الّلهމިމީސްމީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ައހުރެމެްނ ފިޔަވަިއ 
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ީމހުްނ ވެގެން އުޅެންވީތޯއެވެ؟ އެމީުހން އުޅޭގޮތަށް އުޅެންވީތޯއެވެ؟ ަކލޭގެފާނު އެ تبعއަހުރެމެން މިމީހުންނާއި 
 ކުަރއްވައި ކަލޭގެފާނުްނގެ އަރިހުްނ ކަޭލގެފާނު އެީމހުން ުދރު !ށެވެްއވާިއލަވަފައްސަކުރަްއވަިއ ދުރު

. އެ  أّميدވެވުްނ  تبعާޔ އަުހރެމެްނ ކަޭލގެފާނާ އިިފއްްއވަވައިފައްސައިލަ . މިެއވެ އާިއ ގުޅިގެްނ  َواقعةުކރެވެެއވެ
. . މިމާނާިއގައިާވ ވަރަްށގިނަ ިރވާޔަތް އައިސްފައިެވއެވެ  އިސްވެދިޔަ އާޔަތް ބާަވއިލެްއވުނުކަމުގަިއވެއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

  .   =އެފަދައިން       =  ފަހެ ޭއގެ ެއއްބައެްއގެ ފަރާތުްނ އަނެއްބަަޔުކ

. إمتحانތިމަންރަސްކަލާނެގ   ުކރެއްވީމެވެ   . =  އެީއ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވެ   =  

  މިމީހުންހެއްޔެވެ؟     الّله= އެީމހުންގެމައްޗަްށ  .   ދަރުމަވަންތަެވވޮޑިގެންނެވީ     =

)އަހުރެމެ  ންގެެތރެއިން (ައހުރެމެން ފިަޔވައި      =  ިަފެހ  ّهللا ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަަލކުކަމުގައ

.)ވޮޑިގެން އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުަގއިނުވޭހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ  ވެެއވެ     =  شكر  .  ވެރިން  

    .    = އަދި ކަލޭގެފާުނ އަިރހަށް އަުތވެއްޖެއްޔާ     = ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާީމހުން  = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިާދޅުވާށެވ!     =  ްسالمކަލޭމެންގެމައްޗަށ 

.  ހުއްޓެވެ    ެَربّ = ަކލޭމެންގ  . . فرضލިއުްއވިއެވެ ނޑައެޅުއްވިއެވެ . ކަ  ކުެރއްވިެއވެ    =

. ذاتއެކަލާނގެ    ފުޅުގެމައްޗަށް    = رحمـة .      =.   ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ    

 =  ްފިމީާހ ަކލޭމެންކުެރ ނުބަިއކަމެއްކޮށ     = . . / އޮޅިގެން   ނޭނގިގެން     =  

. توبةދެން އެޔަށްފަހު އޭނާ  . ( إصالحއަދި އޭނާ  =   ވެއްޖެ  ކޮށްފި) صالح عملކޮށްފި   =  

.   ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ    =  ާލެްއވުްނ  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ

. .   ބޮޑުވެގެންވާކަލާނެގއެވެ  =އަދި އެފަދައިންނެވެ     ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ =

. بيانކޮށް  تفصيل   ކޮށްދެނީ    =  بيانއަިދ (. . (ަކލޭގެފާނަށް ަބޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ   ކޮްށދެއްވުމަށެވެ
         =   ُُمْجرِم .   ންގެ މަގު   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !    =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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.  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނަހީެވވިގެންވެެއވެ    = .   ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންުކރުން   = 

. . الّله =     ކަލޭމެން ތިޔަގޮވާަތކެއްޗަށް   ފިަޔވައި  ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !     

    =  ތިމަންަކލޭގެފާނު  هواى نفسކަލޭމެންެގ (   !ނުވާހުށީމެވެ تبعއާއި (ަކލޭމެންގެ ައމިއްލައެދުމާއި
     = .   އެހެން ހަދައިފިްއޔާއި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މަގުފުރެދިއްޖެެއވެ      =  

.ނެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުވާ   އެވެ    = .  ތެދުމަގު ލިިބގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުރަްއވާ ޗެކްުކރަްއވަީނ  إمتحان އަެނއްބަޔަކު އެއްބައެއްަފރާތުން އޭގެ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )53(

. "ައހުރެމެންގެަމއްޗަށް  . އެީއ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވެ ދަރުަމވަންތަވެވޮޑިގެންނެވިަބޔަކީ މިމީހުްނ  الّلهއެފަދައިންނެވެ

:  الّلهގައި  جواب) މީެގ ؟ހެއްޔެވެ؟ (މިނިކަމެތި ެދރަމީހުންހެްއޔެވެ ކުރާމީހުން މޮޅަްށ  شكرއެއަންގަވަނީ

.  الّلهކުކަމުގަިއ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލަ   ނުވޭހެްއޔެވެ؟ އެބަހީ ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ

އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަކަްށ އީމާންވާމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހަްށ އަތުެވއްޖެއްާޔ ފަެހ  )54(

. ަކލޭމެންގެ  سالمަކލޭމެންގެ މަްއޗަްށ  !ކަލޭގެފާުނ އެމީހުނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ  ذاتއެަކލާނެގ  َربّ ހުއްެޓވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންުކރެ މީަހކު ނޭނގިގެްނ  فرض رحمةފުޅުގެމައްޗަށް  ކުަރއްާވ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ

ކޮންމެ މީހަަކްށ  ކޮށްފި صالح عملވެ  توبةއޮޅުމެއްގެތެރޭގަިއ ނުބައިކަމެއްުކރެވުނަސް ދެން އެީމހަކު ޭއގެފަހުން 

.) ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގެއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  ލެއްވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رحمة(އެކަލާނގެ ފުއްަސވައެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

. (އެީއ މި  بيانކޮށް  تفصيلއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަްއ  )55( ެގ  سورةކޮށްެދއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ

.) އަިދ  بيانތަްއ  حّجةންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަްތތަކާއި  مشركމިހާތަނަށްވެސް  ކޮށްެދއްިވ ފަދައިންނެވެ

. (އެމީުހންގެ ކަންތައް ހުންަނގޮތާއި  بيانންގެމަގު  ُمْجرِمُ ކަލޭގެފާނުން  ތައް ހުންނަގޮްތ  أصولކޮށްދެއްވުމަށެވެ

(.  މީސްތަކުންަނށްވެސް އެންެގވުމަށެވެ

ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށް ަކލޭމެްނ  الّله) !ންނޭވެ مشركُ (އޭ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ   )56(

 : . (އެބަހީ ވަީނ އެކަްނ  الّلهތިޔަ އަޅުކަންކުާރ ތަކެްއޗަށް އަޅުކަންުކރުން އަހުރެންނަްށ ނަހީވެިވގެންވެެއވެ

.) ކަލޭގެފާުނ ިވދާޅު ކަލޭމެންެގ  –އާިއ  هوى نفسކަލޭމެްނގެ  !ވާށެވެއަހުރެންނަްށ ނަހީކުަރއްާވ މަނާކުރަްއވާފައެވެ

. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔާ އެބަީހ ކަލޭމެން އެޭދގޮތަށް އަުހރެން  تبعއަމިއްލައެދުމާއި އަހުރެްނ   تبعނުވާހުށީމެވެ

. އަދި ތެުދމަގު ލިބިގެްނވާމީހުންގެެތރެއިން ައހުރެްނ  .ވެއްޖެއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެން ަމގުފުރެދުނީއެވެ  ނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
  =  ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !      =  ީبيانހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުވަނ  . އެްއގެމަތީގަެއވެ

. حّجة   އެއްގެމަތީގައެވެ   =  ން. حضرةގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ       =  އަިދ ކަލޭެމްނ

.   އެކަލާނގެ ދޮުގކޮށްފީމުއެވެ  = .  ތިމަންކަލޭގެފާނު އަރިހުނެތެވެ        = 

 : . (އެަބހީ    )عذابއެއެއްޗެްއ ައވަސްވުމަށް ކަލޭމެން ިތޔައެދޭއެްއޗެއް     = حكم .     ުނވެއެވެ
. الّله  =   އަްށ މެނުވީ   =  حقّ އެަކލާނެގ ) . .) حقّ ބަާޔންކޮށްދެއްވައެވެ  ނިޔާކޮށްދެއްަވއެވެ  = 

.   އަދި އެކަލާނގެއީ     = .   އެންމެހެޔޮކޮްށ ނިޔާކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ   =  ަކލޭގެާފުނ

. =     1ވިދާޅުވާށެވެ  ތިމަންކަޭލގެފާނު ައރިުހގައިވާނަމަ        =  އެ އެއްޗެްއ

.  އަވަސްވުމަްށ ކަލޭމެްނ ތިޔައެޭދއެއްޗެއް     = .   ހަމަކަށަަވރުްނ ކަންތައްނިމިއްޖަީއހެވެ

   = .  ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ކަލޭމެނާއި ދެމެދު    =   ިالّلهއަދ  .  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ
       =  .   އަނިޔާވެރިންނާއިމެދު   =  ެحضرةއަދި ވަނީ ހަމަ އެަކލާނގ  .  ގައެވެ

      =  َُغْيب  . ނޑިތައް   ގެ ތަޅުދަ     = ) . .)ގެ  َغْيبُ އެއެއްނޭނގެއެވެ   އެަތކެތި ނޭނެގއެވެ
    = .  ހަމަ އެކަލާނެގއަށްމެނުވީ   =.  އަދި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެވެ      

     =  . ނޑުގަިއ ވާހާަތކެތި . =    އެއްގަާމއި ކަ   އަދި ުނވެއްޓެެވއެވެ  =   އެްއވެްސ

.   ފަތެއްވިޔަސް    = . އަިދ  =   އެފަތެްއ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވާމެނުވީ

.  އޮއްޓަރެްއވިޔަސްނުެވއެވެ        = .   ބިމުގެ އަނދިރިތަކުެގ ތެރޭަގއި   =  އަދި ތެްތ

.   އެއްޗެއްިވޔަސް   =  .   އަިދ ހިކިެއއްޗެްއވިަޔސް         = ވެގެްނާވ  بيان

.  ފޮތެއްގައިވާމެނުވީ    =  .އަިދ އެަކލާނގެެއެވ         =  ނޑު ކަލޭމެްނެގ ޭރގަ

 .  ފުރާނަތައް ހިފަހައްޓަވަނީ        =  އަިދ ކަލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަްއ އެަކލާނެގ

.  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ    = (   ދުވާުލ (އެބަީހ ދުވާުލކުރާ ކަންތައްަތއް      =  ދެްނ

(. . (އެބަހީ ުފރާނަތައް ފޮނުއްވަެއވެ  އެކަލާނގެ ކަލޭމެން އެުދވާލު ފޮނުްއވައެވެ      = 

ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންާވ  . (އެީއ ދުިނޔޭގެ  مّدةކަ .) حياةއެްއ ނިޔާކުރުމަށް    ެގ މުއްދަތެވެ      = 
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. حضرةވުންވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެ  رُجوعَ ދެން ކަލޭމެން އެނބުރި    އަށެވެ   =  ދެން ެއކަލާނެގ

. خبرކަލޭމެނަށް   ދެއްވާނެެއވެ        = .  ކަލޭމެންކުރާކަމުގައިީވ ކަންތައްތަުކގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 حضرةގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާުނ މިވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ الّله رسول (އޭ )57(

. (އެަކލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ އަޅުކަން އެަކލާނގެއަްށ  بيانންވާ  ތެރިުކރަންވާނެކަމުެގ  إخالصެއއްގެމަތީގަެއވެ
. އަިދ ކަލޭމެން ެއއެއްެޗއް އަަވސްވުމަށް އެޭދ  دليلއާއި  حّجة .) އަދި ަކލޭމެން އެކަލާނގެ ދޮުގކުރީއެވެ ގެމަތީގައެވެ

 . . އަދި އެ  عذاب(އެއީ ަކލޭމެްނނަށް އެތި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިުހގައި ނުެވއެވެ ގެނައުމަކީވެްސ  عذابއައުމެވެ
.) އަިދ ތިމަންކަލޭގެާފނާއި ަކލޭމެނާއި ދެމެުދ  އަްށ  الّلهކުެރއްވުްނ ހަަމ  حكمތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަކަމެއްނޫނެވެ

. ެއކަލާނެގ  . އަދި އެަކލާނގެީއ ނިޔާކޮށްދެއްވާނެއެވެ حقّ ބަސް ބަޔާންކޮށްދެއްަވއި  حقّ މެނުވީ ނުވެއެވެ
 .  އެންމެހެޔޮކޮށް ނިާޔކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ

އެއެްއޗެްއ އަވަްސވުމަށް ަކލޭމެން ތިޔައެޭދއެތި ތިމަންަކލޭގެފާނުްނެގ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )58(
. (އަިދ ކަމުެގ މުޫގވަނީ  . ެއ  الّلهއަރިހުަގއިވާނަަމ ތިމަންކަލޭގެފާާނިއ ަކލޭމެންނާއިދެމެދު ކަންެވ ނިމިއްޖައީހެވެ އަށެވެ

.) އަިދ އެއް އަދި އޭގެ މިންަވރެްއ ދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ ހަމަ އެ وقتފޮނުއްވާނޭ  عذاب ކަލާނގެއެވެ
) ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑީ ހަމަ  .  الّلهއަނިޔާވެރިންނާމެދު (ކަންަތއްކުަރއްވާނެގޮތެއް  އެވެ

ނޑިތައްވަނީ ހަަމ  غيبއަދި  )59( . އެަތކެތި ހަމަ ެއކަލާނެގއަށްމެނުީވ  حضرةެގ  الّلهެގ ތަޅުދަ ގައެވެ
) . . ެގ ައރިހުްނ ިރވާވެގެްނވާ ރިވާޔަެތއް ابن عّباسނޭނގެއެވެ ނޑު ފަްސެއއްޗެެކވެ ޫސރަްތ  لقمانަގއިވަނީ އެީއ މައިގަ

. އެއީ  بيانނިމޭތާ  . ( قيامة) 1( ވެގެން އެވަނީ އެފަސްކަމެވެ ) ވާޭރވެހުމާއި ެބޭހ 2ވާނެވަގުތެއް އެނގުން
) . . ( رَِحمُ ) މައިީމހާގެ 3ކަންތައްތައް އެނގުން . ) މާދަމާ ކުރާެނކަމެއްވެސް 4ގައިވާ ިސއްރުަތއް އެނގުން އެނގުން

. މި 5( .  ) މަރުވާީނ ކޮންރަށަުކކަން ކޮްނ ބިމަކުކަން އެނގުން ) ފަެހ މިކަންކަން އެކަލާނެގ والّله أعلمފަސްކަމެވެ
. އަިދ  ނޑުގަިއވާހާކަމެއްވެްސ އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަަވއެވެ . އަދި އެްއގަމާއި ކަ ނޫން ހަމައެކަކަށްވެްސ ނޭނގެއެވެ

. އަިދ ބިމުގެ އަނިދިރ  ގަހަކުން ެވއްޓޭ ފަތެްއވިޔަސް އެ  އެްއޗެއް އެކަލާނެގ ދެެނވޮޑިގެންވާ މެނުވީ ުނވެއެވެ
ތަންތާނގެ އަނދިރީަގއިާވ އޮށްޓަެރއްވިޔަްސ އަދި ތެްތ ޯރ ައދި ތާޒާއެއްޗެއްކަުމގައިވިޔަްސ އަިދ ނުވަތަ ހިކިފައިާވ 

. އެީއ މެވާވެގެންާވ ފޮތެއްަގއި ލިޔެވިގެން  بيانއެއްޗެއްކަމުަގއިވިޔަްސ އެ އެއްޗެްއ  .  لوح المحفوظނުވީ ނުެވއެވެ އެވެ
 . ނޑުގެ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ އަދި ެއދެމެދުގައިވާހާ ތަކެތި އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ (އެބަހީ އެްއގަމާއި ކަ

(.  ހުރިާހ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ
) ަކލޭމެންގެ  )60( ނޑުގެ ަވގުތުތަކުގަިއ (އެަބހީ ނިާދއިރު ުފރާނަތައް ހިފަހައްަޓވަނީ ހަަމ އަދި ޭރގަ

. އަދި ދުވާުލގެ ވަގުތުަތކުގައި ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ގުނަވަންތަކުން ުކރާ ކަންތައްތަްއވެސް އެަކލާނެގ  އެކަލާނގެެއވެ
) ދެްނ  ނޑު ުފާރނަތައް ހިފެެހއްޓެވުމަށްފަުހ / ހިއްޕެވުމަށްފަހު : ރޭގަ . ދެްނ އަލުްނވެސް (އެބަހީ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ނޑައެޅިގެންވާ  ގެ ުފރާނަތައްންވެސް ދުާވލު ެއކަލާނގެ ކަލޭމެންއަލު . އެއީ ކަ އަކާއި ހަމައަްށ  ُمّدةފޮނުްއވައެވެ
. (އެީއ ދުނިޔޭެގ  . ދެން އަލުންވެްސ ަކލޭމެްނ  حياةކަލޭމެން މަސަްއކަތްކޮށް އުޅުމަށެވެ ޭވތިކޮށް މަުރވާންދެންނެވެ

)  قيامة( . ދެން އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގައިތިެބގެްނ  حضرة ވުންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެ  رجوعދުވަހުން ައށެވެ
. خبرކުރާކަމުގަިއ ވީކަންތަުކގެ   ދެއްވާެނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .    އަިދ އެަކލާނގެީއ (ހުރިހާަތކެތި ެދރަކުަރއްާވ) ގަދަފަދަވަންަތ ަކލާނގެއެވެ   = 
) –އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެމަތީަގއިާވ   (މަތިެވރިެވގެންވާ       =  އަިދ އެަކލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ

. . عمل(ަކލޭމެންނާއި ަކލޭމެންެގ  =   ފޮނުއްވައެވެ ) ރަްއކާތެރިުކރައްާވ ބޭކަލުން، މަލާއިކަތުން  ތައް
        =.    އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން   = .   ަކލޭމެންކުރެމީހަކަްށ މަރު     =  

: ފޮނުއްިވ  ން رُسولތިމަންރަސްކަލާނެގ  .އެަބހީ   މަލާިއކަތްބޭކަުލން އެމީެހއްެގ މަުރހިއްޕަވަެއވެ      

 =  ާحالއެބޭކަލުން އެކަމަށް ފަުރވާކުޑަ ނުކުަރއްވ/  .   ެގްއލެނި ނުކުރަްއވާނެއެވެ     ދެން އެމީހުްނ

. . ފޮނުވޭނެއެވެ   ރައްދުކުެރވޭނެއެވެ      = އަށް. حضرةގެ  الّله        =   ެحقّ އެއީ އެމީހުންގ 

. !      ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ .  خاصّ އެއް  حكمހުރިހާ  =    ދަންނާށެވެ ވެގެންވަނީ ެއކަލާނގެއަެށވެ

.  ހުރިާހ ނިޔާއެްއވަނީ އެަކލާނގެއަެށވެ  = .  އަދި އެކަާލނގެއީ       =  ހިސާބު އެްނެމ

.   އަވަހަށްުކރައްވާ ަކލާނގެެއވެ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވ !     =  ކަލޭމެން ސަލާމަތްކުރާީނ

  ކާކުހެއްެޔވެ؟    = .ްއެއްގަމުގެ އަނދިރަތަުކނ      = .ިނޑާއ  އަދި ކަ   =  

. دعاءކަލޭމެން އެކަލާނެގއަށް ގޮާވ   ކުރެެއވެ  =  .    ދެރަެވ މޮޅިވެގެްނ އަިދ ިސއްރުން

    =   .   އެަކލާނެގ އަޅަމެން ސަލާމަްތކޮށްދެއްވިއްޔާ      ިމ / . . މިއަނިދރިތަކުން  ُمصيبـةމިއިން

 . . =   ން   ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންވާހުށީެމވެ      =  شكرވެރިންގެތެެރއިން /  شكر 

 .  ކުރާމީހުންގެެތރެއިން   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !        =    ަކލޭމެން އެތަުންނ

. الّلهސަލާމަތްކުރާނީ ހަމަ    އެވެ    =   .   އަދި ކޮންމެ މޮޅިޔަކާއި ހިތާމަޔަކުންވެސް  

     ( . شركދެން ކަލޭމެްނ (އަލުްނވެސް   ުކރަނީެއވެ  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !     

= .  ކުޅަދުންވަންތައީ ހަމައެަކލާނގެއެވެ          = ެކަލޭމެންގ .  މައްޗަްށ ފޮނުއްވުމަށް  

.  عذاب = .  =    އެއް     ކަލޭމެންގެ މަތިން    = ނުވަތަ ކަލޭމެްނެގ

.    ފައިތަކުގެދަށުން   =  ުތަފާތ) .  رَأيُ ނުވަތަ އެކަލާނެގ ކަލޭމެން އެކިއެކި ބައިަބޔަށް ލަްއވައި

(   ތަކާއި އެދުންތަެކއްގެެވިރ ބަޔަކުކަމުަގއިލަްއވައި  =  އަިދ ަކލޭމެންކުެރ ބައެއްމީހުންނަްށ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

.    އެކަލާނެގ ަރހަދައްކަަވއި   =  ެعذابއަނެއްަބއެއްެގ ބާރުެގރަަހ / އަނިޔާެވރިކަމުގ .     = 

 ! ދެކެވަޑަިއގަންނަވާށެވެކަލޭގެފާނު ނިކަްނ       =  ިތަްއ  دليلތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއ

.   ބަދަލުކުރަްއވަނީ ކިހިނަކުންކަން    =   ވިސްާނ  فكرއެމީހުްނ ވިސްާނ .  فكرުކރޭތޯ

. .  قرآنގެމީހުން ެއ  قومއަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ  =    ކުރުމަށްޓަކައި  ދޮގުކޮށްފިެއވެ       
ނޑައެޅިގެން  = .  حقّ އަދި އެީއ ކަ  އެވެ   = ެަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        = 

. (ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ާފރަލާމީަހކުކަމުގަިއ  وكيلކަލޭމެންގެމައްޗަށްވާ  އަކުކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުވެއެވެ
 (.   ނުވަމުއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ވޮޑިގެްނވާ  ގަދަފަދަވެ މައްޗަށް އަޅުތަކުންގެ) ބަިލކުރަްއވާ ނިކަމެތިުކރައްވާ ހުިރހާތަކެތި( އެކަލާނެގއީ އަދި )61(

. އަިދ ކަލޭމެންނާިއ ަކލޭމެންެގ  ތަްއވެސް ރައްކާެތރިކޮްށ ބެލެެހއްޓެވުމަްށ ެއަކލާނެގ  عملކަލާނގެއެވެ
.  َحَفظَـةކަލޭމެންގެމައްޗަށް  . އެއީ ރައްކާެތރިކަާމއިއެކު ަކލޭމެން ބަލަަހއްޓަވާ ަމލާއިކަތް ބޭަކލުންނެވެ ން ފޮނުއްވަެއވެ

. ދެން ތިމަންރަސްކަލާެގ ފޮނުއްިވ މަލާއިކަތްބޭަކލުން އޭާނ ކަލޭމެންކުެރ މީހަކަށް ަމރުއަތު ެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ
. (އެީއ  .) އަދި އެބޭަކލުން ެއއިން ފުރާަނެއްއ  أعوانُ ގެ  َمَلُك اْلَمْوتُ މަރުހިއްޕަަވއެވެ . / އެހީތެރިންނެވެ ންނެވެ

 .  ގެއްލެނި ުނކުރަްއވާހުއްެޓވެ

.  حضرةެގ  الّلهވަންތަ ަސހަރޯެވރިއަުކކަމުގައިާވ  حقّ ދެން އެމީހުންެގ  )62( އަށް އެފުރާނަތަްއ ރައްުދކުރެވޭެނއެވެ
. އަދި އެަކލާނގެީއ  خاصّ އަކާިއ ނިޔާއެްއ މިލްކުެވ  حكمއެންމެހައި  !ދަންނާށެވެ ވެގެންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ

 .  އެންމެ އަވަސްކޮްށ ހިސާބުބަްއލަާވ ކަލާނގެއެވެ

ނޑުގެ އަނދިރިަތކުން ަކލޭމެްނ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ  الّلهرسول (އޭ  )63( ެއއްަގމާއި ކަ
) ަކލޭމެން ދެރަެވގެންވާ  حالސަލާމަތްކޮށްދޭނީ ކާުކހެއްޔެވެ؟ (އެފަަދ  ގައިވެްސ އަިދ ސިްއރުންެވްސ  حالގައި

.) دعاءކަލޭމެން  . (އަދި ަކޭލމެން ދަންނަވާނެއެވެ ލާނެގ އަޅަމެްނ ަބރަސްކައި ުކރާނީ ހަަމ އެަކލާނގެއަށެވެ
.  شكرމިއަނދިރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްެދއްވައިފިްއޔާ ހަމަކަަށވަރުްނ   ކުރާމީހުންގެ ެތރެއިން އަޅަމެންވާހުށީމެވެ

ަކލޭމެން އެކަމުންނާިއ އަދި ކޮންމެ މޮޅިޔަކާއި ހިތާމައަކުްނ ސަލާމަތްކޮށްދެްއވާީނ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )64(
. الّلهހަމަ  .  شركދެން އަލުންވެްސ ކަލޭމެްނ  އެވެ  ކުރަނީެއވެ

. ަކލޭމެންގެމަތިން ނުވަަތ ަކލޭމެންެގ ފައިތަކުގެދަށުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް  )65(  عذابކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
. ނުވަަތ ކަލޭމެން ތަފާުތ ބައިބަޔަށްަލއްވަިއ ވޮޑި ވެވަންތަންއެއް ފޮނުއްވުމަްށ ކުޅަދު ގެންވަނީ ހަމަ ެއކަާލނގެއަށެވެ

ތަކާއި އެދުންތަކެއްގެ ެވރިބަޔަކުކަުމގައި ެލއްވުަމށްވެސް އަދި ކަލޭމެންުކރެ ެއއްބައެއްެގ ބާރުެގ ރަަހ  راىތަފާތު 
. (ޭއ  ހަރަ ގެعذابއަނިޔާވެރިކަުމގެ  رسول ެދއްކެވުމަށްވެްސ ހަަމ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ

ތައް ގެންނަާވ  حّجةތަކާއި  دليلކުރޭތޯ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެކިެއކި ތަފާތު  فكر) އެމީހުން ވިސްނާ !އެވެ الّله
 !ށެވެބަދަލުކުރަްއވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާނު ނިކަން ެދކެވަަޑއިގަންނަވާ

ނޑައެޅިގެްނ  قرآنގެމީހުްނ ިމ  قوم) ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )66( . އަިދ ެއީއ ހަަމ ކަ ދޮގުކުރީެއވެ
. ކަލޭމެންެގ މަްއޗަށްވާ  حقّ  ) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .  وكيلއެެވ. (އަދި އަކުކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ

. عمل(އެބަހީ ަކލޭމެންގެމައްޗަށްާފރަލާ އަދި ަކލޭމެންގެ   ތައް ަރއްކާތެރިުކރާ މީހަުކކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =  ެقرارއަކަށްވެްސ  خبرކޮންމ  . . حقيقةއެއްވެެއވެ  އެއްވެެއވެ       =  އަިދ

.  ނިކަންހުރެ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެއެވެ    .    އަދި ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގެންފިއްޔާ

 =(.  އެވަދެގަންނަމީހުން (މަލާމަތްކޮށް ހުުތރުއެްއޗެތި ިކޔާމީހުން     =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  އާޔަތްތަކާއިމެދު       = ެފަެހ ަކލޭގެފާުނ ެއމީހުން ފިޔަަވިއ އެނބުރިުފރަގަސްދެއްވާެށވ!   

  = .  އެމީހުން ވަދެ ފީނައިގަންނާންދެން    =  ފިަޔަވިއ قرآنއެވާހަކަ (ެއ (

.  އެހެންވާހަަކއަކަށް         =   ިشيطانއަދ .   އާ ކަލޭގެފާނު ހަނދާންނެތިކޮްށލެއްވިޔަސް

  = . ) އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ    !ފަެހ ކަޭލގެފާނު (އެމީހުންާނއިއެކު    = 

.   ހަނދާންކޮށްދެއްވުމަށްފަހު        =    / ުُمْشِركއަނިޔާވެރިންނާިއއެކ .    ންނާއިއެކު

       =  تقوىއަިދ .   ވެިރީވ މީސްތަކުްނނަކަށް ނުވެެއވެ      = 

. (އެމީހުްނގެ ފާފައިގެެތރެއިން  )އެމީހުންގެ ިހސާބުން އެްއވެސްކަމެއް  ެއއްވެސްމިންަވރެއް     = 

(. . (އެމީހުނަްށ ހަނދާންޮކށްދިނުމެކެވެ   އަދި ެއކަމަކު ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ      =  އެީމހުްނ

(   ބިރުވެތިވޭޯތ (އެމީހުްނ އެކަްނ ދޫކުރޭތޯ        =  ދީން އެމީހުްނ އަިދ އެމީހުްނެގ

 ! ހަދައިލިމީހުން ކަލޭގެފާނު ދޫކޮްށލައްވާެށވެ    = .  ކުޅިވަރާއި ަމލާމާތެއްކަމުގައި     

     =  ެآخرةއެމީހުން ހައްަލއިލަިއ (އެީއ ދުނިޔެއަށް އިސްކަންދީ  حياةއަދި ދުނިޭޔގ (  ގެކަންތައް ފަސްކުރުން
    =  އެމީހުންނަްށ ހަނދާންކޮށްދެއްަވއި  قرآنއަދި ިމ ( . نصيحةން (ަކލޭގެފާނު   !ދެއްާވހަދާށެވެ  

    =  ިއހާނާތްނުވުމަށްއެްއ (ަހލާކުގެެތރެއަށް نفسެއއްވެްސ/.  ) ނުވެއްޓުމަށްޓަަކއެވެ    = 

)އެއްކުރި ކަންތަުކގެ ސަބަބުން  نفسއެ     (ފާފައިެގ ސަބަބުން   =  ެنفسއ .   އަކަށް ނުވެއެވެ

    = الّله .  ފިޔަވައި      =  ިތެރިައކުވިޔަްސ  شفاعةއެއްެވސް ސަަހރޯެވރިއަކުިވޔަސް އަދ

(.  (ނުވެއެވެ       =  ެفديةެއއް  نفسއަދި އ .  ދިަނސް     =  فديةކޮންެމ .   އެއް
       =  ެنفسއ  / . . قبولއެއްެގ ފަރާތުްނ ނުހިފެވޭނެެއވެ  ނުވެވޭނެއެވެ       = 
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

(. . (ހަލާުކކުިރ މީހުންނެވެ  އެމީހުން ެއއީ ހަލާުކވެވުނުމީހުންނެވެ     =  / އެމީހުންުކރި ކަންތަކުގެސަބަބުްނ

 . .  =    ކުރިފާފައިެގ ސަބަބުން   އެމީހުންނަްށ ހުންނަހުށީ ބުއިމެެކވެ   =  އެންމެގަަދ

(.   ހޫނުފެނުގެ (އެފެނަީކ ެއއަށް ދެްނ އެހެްނ ދަރަޖަެއއްނެތް ަވަރށް ހޫނުެވ ގަދައަްށ ކެޭކ ފެނެވެ     

. عذابއަދި ވޭންދެނިިވ  =  އާއި        =   އެމީހުން ކާަފރުވާކަމުަގއި ީވކަމުެގ

  ސަބަބުން.
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  قرارައކަށްވެްސ  خبرކޮންމެ  )67( . ތެދުދޮުގ އެނގޭެނ ވަގުެތއް އަިދ  حقيقةވުމެްއވެއެވެ ހާަމވުމެްއ ެވއެވެ

. (ދުނިޔެމަތީ  . ދެްނ  مهمّ ެގ ތެދުކަްނ ސާބިތުުކރެވުުނ އެންެމ  قرآنތަނެއްވެއެވެ ެއއްތަނަީކ ބަދުުރ ހަނުގރާމައެވެ

.  قيامةއޮތީ  .) އަދި ނިކަންުހރެ ަކލޭމެނަށް ެއކަންކަން އެނގިދާނެއެވެ  ދުވަހެވެ

ކޮްށ ދޮގުުކުރމަށް ފީނާ ވަެދ އުޅޭބަޔަުކ ކަޭލގެފާނަްށ  باطلލާނެގ ާއޔަތްތަްއ އަދި ތިމަންރަްސކަ )68(

ެގ  قرآنއެީއ އެމީހުްނ ެއ  !ފެނިވަޑައިގެންފިއްާޔ ފަެހ ކަޭލގެފާނު އެމީހުާނ ދުރަްށ އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

. އަދި ފަހަރެ އާގެ ސަބަބުން އެސޮުރ  شيطانއްަގއި ވާހަކަނޫން އެހެން ވާހަކަެއއްގެތެެރއަށް ވަދެ ފީނައިގަންނާންެދނެވެ

 1އެކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތިކޮށްލެްއވިޔަސް ހަމަ ހަނދުމަފުޅުާވއިރަށް އެީމހުންގެތެެރއިން ދުުރވެވަޑައަިގންނަވާެށވެ

ންާނިއ  مشركހަނދުމަފުޅުވުމަށްފަހު ދެން ެއ އަނިޔާެވރިންނާއިއެުކ (ެއ  !އެމީހުންގެތެޭރ އިށީނދެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ

) އިށީނދެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެއެ  !ކު

) ހިސާބު تقوىއަދި  )69( ެއއްވެސް މިންަވރެްއ  ކުަރއްވާިއރުވެރިވީމީހުންގެމަްއޗަކަށް އެީމހުންގެ (ފާފަިއގެތެރެިއން

. އަިދ އެކަމަުކ ެއއީ ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެެވ. ދުނިޔެމަތީގައިނެނުވާ ކަންަތއް އެީމހުނަްށ  ުކރެވުނު އެވެ

. (އެމީހުން ކުރި ކަންތައް ހަމައެކަނި ުހށައަޅައިލަ .)އްވާނެއެ ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ  ވެ

 حياةއަދި އެމީހުންެގ ދީން އެީއ ކުޅިވަުރ އަދި މަލާމާތް ކުރެޭވ އެއްޗެއްކަމުަގއި ހަަދއި އަދި ދުނިޭޔގެ  )70(

ން ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ  قرآنއަިދ މި  !އެމީހުން ަހއްލަިއލި މީސްތަކުްނ ކަޭލގެފާނުން ދޫކޮށްލާެށވެ

އެއް ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުްނ  نفسއެއް އެ  نفسެއއީ އެްއވެސް  !ދެއްވާށެވެ نصيحةހަނދާންކޮށްދެއްވާ 

 ( . ދެން އަދި އޭރުްނވެސް . (ުނވެއްޓުމަށްޓަކަެއވެ ފިޔަަވއި އެްއެވްސ  الّلهހަލާކުގެެތރެއަށް ވެއްޓިދާނެތީއެވެ

. އަިދ (އެފާފަކުިރ  شفاعةސަހަރޯެވރިއަުކވިޔަްސ އަިދ  ) ކިތަްނެމ  نفسތެިރޔަކުވިޔަްސ އެީމހުންނަކަށް ނުވެެއވެ އެއް

) ދިނަސް އެ  قيامة( އެއް فديـة .  فديةގެ ފަރާތުން އެ  نفسދުވަހުން . އެފަަދ  قبولނުހިފެވޭނެއެވެ ނުވެވޭނެއެވެ

.މީހުންނީ އެމީހުން ުކރި ފާފަިއގެ ސަބަބުން ހަލާކުގެެތރެއަށް އެއްލެވުނުމީ .  عذاب ހުންެނވެ އަށް ހުށަހެޅުނުމީހުންނެވެ

. އަިދ  قيامةއެމީހުންނަށް ( ) ހުންނަހުީށ ހޫނުކަްނ އޭެގ ނިހާޔަތަށް ގޮސްަފއިވާ ހޫނުފެނުގެ ުބއިމެކެވެ ދުވަހުން

. عذابވޭންދެނިވި  . ެއއީ އެީމހުން ކާފަުރވާކަމުގަިއވީކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ  އެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ     = ެކުރާނޭހެއްެޔވެ؟ دعاء/  ؟އަުހރެމެން ގޮވާނޭހެއްެޔވ   

  = الّله .   ފިޔަވައި     = .   އަުހރެމެންނަށް ފައިދާނުކުރާތަެކއްޗަށް    =  ައިދ

.  އަހުރެމެންނަށް ގެްއލުމެއް އުނދަުގލެއް ނުދެވޭތަެކއްޗަށް         =   އަދި އަހުރެމެން ައހުރެމެންެގ

. (އަހުރެމެްނ ައލުންވެްސ ަމގުފުރެދުމާ ކާަފރުކަމަްށ  .) رجوعފުންނާބުތަކުގެ މައްޗަްށ ރައްދުވެ  ވެ     

   = الّله .  އަހުރެމެންނަްށ ތެދުމަުގ ދެއްކެވުމަށްފަހު    = .  އެމީާހ ފަދައިން        = 

. شيطان   ން އޭާނ މަގުުފރައްދަިއާލ އޮޅުވައިލި      = .    . حالވެގެންާވ  حيران =   ބިމުގައި

      =.  އޭނާއަށް އެކުެވރިންތަކެއްވާ        =  .  އެމީހުްނ އޭނާއަްށ ތެދުމަގަށް ގޮވާ
   = ޭކަލޭ ައހުރެމެން ަކއިރިއަްށ އަންނާށ!     !     ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   =  

. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ    ެގ ތެދުމަގު    = . ނޑައެޅިގެން ތެދުމަގަީކ ެއއީއެވެ  ކަ      =  ައިދ

.   އަހުރެމެންނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަީނ ައހުރެމެްނ ކިޔަމަންެތރިވުަމށެވެ         = ތަުކގެެވިރ  عالم

.  َربّ   އަށް      =  قائمއަދި ނަމާުދ .   ކުރުަމށާއި    = ިއެަކލާނގެއަްށ ބިރުވެިތެވ  އަދ

.ވެިރވުމަށެ تقوى  ވެ       =  ެނޑައެޅިގެން އެކަލާނގ . حضرةއަިދ ހަމަކަ   އަށެވެ

 =  ްمحشرކަލޭމެނ ( . (ެއއްވުންވަނީ   ވުންވަނީ   = .   އަދި ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ

        = .   އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވީ     =  ّحق .  =     ގޮތުގައި

" މިފަދައިން އެކަލާނގެ އަންގަވާުދވަސް (ހަނދުަމފުޅުކުރައްވާށެވެ   )!އަދި "ވާށޭ    =  ފަހެ އެހަިއރުްނ

.    ދެން އެވީއެވެ    =  ަحقّ ެއކަލާނެގ އެބަސްފުުޅ އެއީ ހަމ  .   އެވެ    =  އަިދ

.  –އެންމެހަިއ ެވރިކަމެްއ  / އެންމެހަިއ ތަކެއްެޗއް  ވަީނ ަހމަ އެަކލާނގެއަށެވެ         = 

.  ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެްއވޭދުވަހު           =  ގަިއވާކަންތަކާިއ އަދި ަފއުޅުގައިާވ  غيبއެީއ

.  ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނެގއެވެ  =   .  އަިދ އެަކާލނގެއީ       =  ވަންަތ  حكمة

. خبرއަދި   ތަްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެްއ ނުދެޭވ އަިދ  منفعއަުހރެެމންނަށް އެްއވެްސ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول الّله(އޭ  )71(

 (  الّلهއަހުރެމެންނަށް ެއއްވެސް ގެއްލުެމއްވެސް ނުދެޭވ ތަކެއްޗަްށ (ބުދުތަކާއި ދެންވެސް އެބާވަތުެގ ތަކެއްޗަށް

އަުހރެމެންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަުހ  ه تعالىاللّ ކޮްށހަދަންވީހެްއޔެވެ؟ އަިދ  دعاءފިޔަވައި އަުހރެމެން ގޮވާ 

ކަްނ ދޫކޮްށ ައލުންވެްސ  إسالمއަހުރެމެްނ އަުހރެމެންެގ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަްށ ަރއްދުވާންީވހެއްޔެވެ؟ އެަބހީ 

 ެވގެން ބިންމަތީގައި (ދާނެތަނެއް  حيرانެވގެން އޭާނ މަގުފުރެދި  تبعާއއި  شيطانކާފަރުވާންވީެހއްޔެވެ؟ އެއީ 

. އެމީހުން އޭނާޔަށް ތެދުމަަގްށ  ) ހުންނަމީހަކު ފަދައިން ހެްއޔެވެ؟ އަދި އޭނާޔަށް އެކުވެރިންތަެކއްވެެއވެ ނޭނގި

. އޭާނވަީނ  . (އެކަމަކު އޭނާ އެއްވެްސ ޖަވާބެްއ ނުދެެއވެ . އަުހރެމެން ކައިިރޔަށް އަންނާށޭ ގޮވައެވެ އައުމަށް ގޮވައެވެ

.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ حيران  أمرގެ ތެދުަމގެެވ. އަދި އަހުރެމެންނަްށ  الّلهހަމަކަށަަވރުން ެތދުމަގަކީ  !ވެފައެވެ

.  ربّ ތަުކގެ ވެިރ  عالمވެވިގެންވަީނ   އަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށެވެ

. އޭ علمގައި އަދި ެއހެންގޮތަކަްށ  ترجمةމިއާޔަތުގެ  1ދަންނައެވެ  ނާޔަްށ ވެރިން ިލއުއްވާފަިއވެއެވެ

. އޮތްބަސްފުޅުން މުރާުދކުރެވެީނ  އާައްށ  شيطانއާކަމަށާއި އަދި ެއ  شيطانއެކުވެރިންތަެކއް ެވއެވެ

. އަދި ެއއެކުެވރިން އެ  ެވގެންވާމީހާއަށް އަންނާށޭ (އޮޅުަވއިލަިއގެން އަުހރެމެްނ  حيرانއެކުވެރިންތަެކއްވާކަމަށެވެ

) ގޮވާެނކަމަށެ . އެހެްނވެ ކައިރިއަްށ މިތެދުމަގަށް އަންނާށޭ ާއއަށް ެއއަންގަވަީނ ތެދުމަަގީކ  رسولއެަކލާނެގ  الّلهވެ

......  الّلهހަމަ  . އެސޮރުމެްނ އެޮގވާ ތެދުމަގުނޫްނކަމަށެވެ   والّله أعلم بالّصوابގެ ތެދުމަގުކަމަެށވެ

) ނަމާދު  أمر(އަދި ައހުރެމެންނަްށ  )72(  تقوىުކރުަމށާއި އަިދ ައހުރެމެްނ އެަކލާނގެއަްށ  قائمވެިވގެންވަނީ

. އަިދ އެކަލާނގެއީ ހަމަ އެަކލާނގެ  . އެއްކުެރވޭެނ  محشرައށް ކަލޭމެން  حضرةވެރިވެތިބުމަށެވެ ކުެރވޭނެ ފަރާތެވެ

 .  ފަރާތެވެ

. އަިދ އެންެމހަިއ ތަކެއް حقّ އަދި  )73( " ގޮތުަގިއ އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވީވެްސ ހަަމ އެަކާލނގެއެވެ ޗަްށ "ވާށޭ

. ުހރިާހ ތަކެތި ައލުން  وحىއަންގަވަިއ އެކަލާނގެ  . އެަކލާނެގ  إعادކުަރއްވާދުަވހުން ދެން އެތަކެތި ެއވީއެވެ ވީެއވެ

. އަދި ތާޅަފިލިފުންމަވައިލެވޭދުަވހުގެ ެވރިކަން  حقّ އެބަސްފުޅު އެއީ ހަމަ  ވެގެންވަނީ ހަމައެަކިނ  خاصّ ބަސްފުޅެވެ

. އެަކލާނ .  غيبެގ އެީއ އެކަލާނގެއަެށވެ ގައިާވ ކަންތަާކއި ފައުޅުގައިވާކަންތައްވެްސ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

. خبرވަންަތ އަދި  حكمةއަދި އެަކލާނގެީއ   ތަްއ މޮޅަށް ދެނެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   عليه الّسالم( إبراهيمއަިދ .  ) ވިދާުޅވިހިނދު     =  އެކަޭލގެފާނުންެގ ބައްަޕ

. َءاَزر   އަށް          =  ަ؟ ުކރަނީތޯއެވެ إختيارންތަކެއްކަމުގައި ބުދުތަކެއް  إلـهބައްޕ   

   =  ްހަމަކަށަވަރުނ. ) ަކލޭ  ގެމީހުންނާއި. قومއަދި ބައްޕަގެ  =   އަހުރެން ދެކެނީ (ބައްޕަ  

      = بيان . . =    ވެގެންވާ މަގުުފރެދުމެއްގައި ާވކަމަށެވެ އަދި ހަމައެފަދައިންނެވެ

 : ) دين حقّ (އެބަހީ  އަްށ ަކލޭގެފާނަްށ މަގުދެއްެކވިފަދައިން    =  އަްށ عليه الّسالم( إبراهيم (

.    ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދައްކަވަނީ       =  ެدليل ނުވަތަ – ِمْلكُ އުޑުތަކާިއ ބިމުގ 

.   ތައް   =  .   އަދި ެއކަލޭގެފާުނ ވުމަށްޓަކަެއވެ    =  يقين،  هدايةއާއި  توحيد 

.   ކުރާމީހުންގެެތރެއިން           = . ނޑުއަނދިރިވީހިނދުން   އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް ޭރގަ
    = .   އެކަޭލގެފާނު ަތރިއެްއ ދެކެވަޑަިއގަތެވެ        =  އަުހރެްނެގ . އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ

.  ربّ   އަީކ މިއީއެވެ      =  غائبދެންފަެހ ަތިރ .   ީވހިނދުން   =  ( (އަމިއްލަފުޅަށް

.   ވިދާޅުވިއެވެ      =غائب .   ވެ ނިވައިވާ އެއްޗަކަށް އަހުރެން ލޯބިނުކުރާނަމެވެ    

     =  ުެދކެވަޑައިގެންނެިވހިނުދން.އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ހަނދ     =  .    އަރަިއގެން އަންނާތީ  

    =   ެމިއީ އަުހރެންގ . . ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ  އެވެ     =  (  غائبދެންފަހެ (ހަނދު

.   ވީހިނދުން  = .    ވިދާޅުވިއެވެ     =  ނޑައެޅިގެން އަހުރެންެގ އަުހރެންނަށް ތެދުމަުގ  ربّ ކަ

.  ނުދެއްކެވިއްޔާ   = .   ހަމަކަށަަވރުން ައުހރެން ވާެނއެވެ      = 

.   މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންގެެތރެއިން         =  ދެންފަެހ އިރުައރައިގެްނ އަންނަތަްނ

.    ދެކެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން    =   ެމިއީ އަުހރެންގ . . ربّ ވިދާޅުވިެއވެ  އެވެ     =  

.  އެންމެބޮޑީ މިއެވެ     =  ( .  غائبަފހެ (ެއއިރު  ވީހިނދުން / ނިވައިީވހިނދުން     = 
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

. އޭައހުރެންެގ   ! ގެމީހުންނޭވެقومވިދާޅުވިއެވެ    =   .ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ބަީރއަވެގެންނެެވ

(.   (ވަކިވެގެންނެވެ      =  ްشريكކަލޭމެނ .   ކުރާތަކެތީން       = 

  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެ ައހުރެމެންެގ މޫނު ުކރިމަތިކޮށްފީމެެވ.             =  

(.  ނެތުމުގެތެރެއިްނ އުޑުތަކާިއ ބިންތަްއ އުފެއްެދިވ ފަރާތަްށ (އެކަލާނގެއަށް    = ެތރިވެގެންާވ  إخالص

. حال  توحيد  އަށް ސީދާކޮށް     =  .   އަދި އަހުެރން ނުވެއެވެ     =مشرك 

.  ންގެތެރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ َءازر) އެަކލޭގެފާުނ ބައްަޕ عليه الّسالم( إبراهيم އަދި )74(

. ަބއްޕަ ބުދުތަކެްއ   إختيارންކަމުަގއި ހަަދއި  إلـهންތަކެްއކަމުަގއި ބަލަނީެހއްޔެވެ؟ އެީއ  إلـهއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ވެގެްނާވ  بيانގެީމހުން  قومކުރަނީހެއްެޔވެ؟ ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ެދކެނީ ަބއްޕަާއއި އަިދ ބައްަޕެގ 

 .  މަގުފުރެދުމެއްގަިއވާތީއެވެ

)  حقّ އަދި ހަމައެފަދައިން (އެަބހީ  )75( ) އަްށ عليه الّسالم( إبراهيمއަށް އެކަޭލގެފާނަށް ތެދުމަުގދެއްކެވިފަދައިން
. އެީއ އެަކލޭގެާފުނ  ملكތައް / ނުވަަތ  دليلއުޑުތަކާއި ބިމުގެ  ަތއް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަދއްކަވަނީ އެފަދައިންނެވެ

.ކުރާ ީމހުންގެތެރެ  يقين) هدايةއާއި  توحيد(  އިންވުމަށްޓަކަެއވެ

ނޑު އަނދިރިވުމުްނ އެކަޭލގެފާނު  )76( . عليه الّسالم( يعنى:  إبراهيم  –ދެންފަހެ ރޭގަ ) ތަރިެއއް ދެެކވަޑައިގަތެވެ
.) މިީއ ައހުރެންެގ  . (އެީއ ހިާތހިތާއެވެ . ދެން އެތަިރ ނިވަިއވުމުްނ  َربّ އަދި ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުިވއެވެ އެވެ

. ނިވަިއވެ .)  غائب ވިދާޅުވިއެވެ . (ނުކުރާނަެމވެ  ާވއެއްޗަކަްށ އަުހރެން ލޯތްބެއް ުނކުރަމެވެ

)77(  . ދެންފަހެ ހަނދު އަަރއިގެން އަންނާތީ އެކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ
. ދެްނ އޭިތ  َربّ މިއީ ައހުރެންެގ  .  –ނިވައިީވހިނދުން  –ީވހިނދުން  غائبއެވެ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ

އަހުރެންނަށް ތެދުމަގު ނުދެއްެކވީވިއްާޔ ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެްނވާހުށީ މަގުފުރެިދގެްނާވ  َربّ އަހުރެންގެ 
 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

. ދެންފަހެ އިރުައރައިގެން އަންނަތަން އެކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގެންނެވިހިނ )78( ދުން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ
. ދެންފަެހ އޭތި ިނވައިެވ  َربّ މިއީ އަުހރެންގެ  ) އެންމެބޮޑީ މިއެވެ . (މިތިން އެތިންކުރެ ވީހިނުދްނ  غائبއެވެ

.  شريكހަމަކަށަވަރުން އަހުރެްނ މިވަނީ ކަލޭމެން ިތޔަ  !ގެމީހުންނޭވެ قومއޭއަުހރެންގެ  –އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. (ދުރުެވ  –އާިއ ކަލޭމެްނ ތިޔަބައިެވރިުކރާ ަތކެތީން  الّله -ްނ ކުރާ ތަކެތީ ހަަމ މުޅިން ބަީރއަވެގެންނެވެ

 (.  އެއްފަރާތްެވގެންނެވެ

) ައހުރެން އަހުރެްނެގ  الّله( –ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުެގ ތެރެއިްނ ހެއްދެިވ ފަރާތަށް  )79( އަށް
.) އެއީ  . (އެފަރާތަށް ައހުރެން ިކޔަމަންތެރިވެްއޖައީމެވެ އަށް  توحيد حالތެރިވެގެންާވ  إخالصމޫނު ކުރިމަތިކޮށްފީމެވެ

. އަދި  . مشركސީދާވެގެންނެވެ ންގެތެރެއިްނ އަުހރެން ނުވަެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     
       =  ި( قوم) ާއއި ެއކަލޭގެފާނުންގެ عليه الّسالم( إبراهيمއަދ .  توحيدގެމީހުްނ ޖަދަލުކުިރއެވެ

(.   އާއިބެހޭގޮތުން ޖަަދލުކުިރއެވެ  = .   ެއކަލޭގެފާނު ިވދާޅުވިއެވެ         =  ްالّلهކަލޭމެނ 

 : ) ައހުެރންނާއި ޖަދަލުކުރަނީެހއްޔެވެ؟ الّلهއާއިމެދު (އެބަހީ އަިދ  =   ގެ އެއްަކއުވަންތަކަމާއިމެދު

.   ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ައހުރެންނަްށ ތެދުމަގު ދަްއަކވައިފިއެވެ   =  އަިދ އަުހރެްނ

.  ބިރެއްނުގަންނަމެވެ     =  ަَشرِيكُ ކަލޭމެން ެއކަލާނގެއާ ތިޔ .    ކުރާތަެކއްޗާއިމެދު  

          =  ެَربّ އަހުރެންގ .  ިއރާދަކުރަްއވާ އެްއޗެއްމެނުވީ     =   َربّ އަދި ައހުރެންެގ 

.   ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންެވއެވެ       = ހުިރާހ  –އެބަހީ ދެެނވޮޑިގަތުމުގެގޮތުން  –ގެގޮތުން  علم

.   އެއްޗެއްގެަމއްޗަށް      =  ެ؟ލިބިނުގަންނާޭނހެއްޔެވެ  نصيحةކޮށް  عبرة حاصلކަލޭމެން ަފހ 

       = އަދި އަހުރެްނ ިބރުގަންނަންީވ ކީްއެވގެން ކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެވެ؟      = 

. شريكކަލޭމެން ތިަޔ    ުކރިތަކެއްޗަށް  = .   އަދި ކަލޭމެން ިބރުނުގަނެެއވެ  = 

.   ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެން      =  ްشريكއަށް  الّلهކަލޭމެނ .  ކުރިކަމާމެދު       = 

.  އެޔާއިމެދު އެަކލާނގެ ބާަވއިލަްއވާފައިނުވާ އެއްޗަާކއި      =   ްدليلކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެްއވެސ 

. حّجةއެއް /    އެއް   =  ެއއްބާވައެވެ؟ جماعةންުކރެ ކޮްނ  جماعةެދ        =  

. حقّ އަމާންކަމަށް   ކަންބޮޑީ        =  .  =    ކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަމަށްވަންޏާ

 .  އީމާންވީ މީސްތަކުން       =  އަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ އީމާންކަމާިއ އެއްނުކޮްށ / ަމއްސުިނ

. . އެަބީހ އެއްެވްސ  =  ނުކޮށް .  ِشْركއެްއވެްސ އަނިޔާެއއް  ެއއް     =.   އެމީހުްނ ދަންނައެވެ
   = )آخرة . ) އަމާންކަންހުރީ އެީމހުންނަށެވެ  ގައި     =   (ދުނިޔޭގައި ތިބޭއިުރ)
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

.  ތެދުމަގުގައިވާ ބަޔަުކކަމުގައިވާާޙލު     =  : ގެފާނު އެދެްއކެީވ)  إبراهيمއަދި އެއީ (އެަބހީ

.  حّجةތިމަންރަސްކަލާނގެ  .  دليلތަކެވެ  ތަކެވެ     = އަްށ عليه الّسالم( إبراهيم (

. ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ދެއްވި     =   ެقومއެަކލޭެގފާނުންގ ) . )  قومގެމައްޗަށް      އާިއ އިދިކޮޅަށް

       = .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދަރަޖަތަކެްއ އުުފއްލަވަމެވެ   =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް   =  ެَربّ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކޭލގެފާނުންގ .  އެއީ    = حكمة 

.    ވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)  الّلهއެބަހީ  –އާއިމެދު  توحيدގެމީހުން ( قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  )80( ގެ އެްއކައުވަންތަކަމާއިމެދު

. ކަލޭެމން  .އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ އާއިމެދު އަުހރެންނާއި ޖަަދލުކުރަީނހްެއޔެވެ؟  الّلهއެކަލޭގެފާނާ ޖަަދލުކުިރއެވެ
. (އެކަލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަން ދެެނގަތުމާ   حقّ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ައހުރެންނަށް ތެދުމަގުދަްއކަވައިފިެއވެ

.) އަިދ އަުހރެންެގ މަގަ އެދިވޮޑިގަންަނވާ ކަމެއްގައިމެނުީވ (އެަބީހ  ربّ ށް އެަކލާނެގ ައހުރެންނަްށ މަގުދެއްެކވިއެވެ
) ަކލޭމެން ތިޔަ އެކަލާނގެއާިއ  حضرةއެކަލާނެގ  ކުާރ ތަކެއްޗަްށ  شريكން އަންަނ ިބރުވެިރކަމަކަށް މެނުވީ

. އަދި ހުިރހާ ެއއްޗެއްގެަމއްޗަށް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުްނ  ) ައހުރެްނ ބިރުނުގަންނަމެވެ (އެބުދުތަކަށް
. (ކަލޭމެންގެ ތިޔަބުދުތަކަްށ  . ހުރިާހއެއްެޗއްގެ އެންމެަހއި ކަމެއް އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ

.) ކަ   ލިބިނުގަންނާނެހެއްޔެވެ؟ نصيحةކޮށް  عبرة حاصلލޭމެން ފަހެ އެކައްޗެްއވެސް ނޭނެގއެވެ

ކުރި ތަކެއްޗަށް ައހުރެން ބިުރގަންނަްނީވ  شريكއަދި ކަލޭމެން  –ކުރިކަމާއިމެދު  شريكއަދި ކަލޭމެން  )81(
ކަލޭމެންނަްށ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ ައދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެތަކެްއޗަށް ައޅުކަންކުރުން ހުއްަދވާނެކަމުގެ މަްއޗަށް 

. ފަެހ  شريكާއއި ބައިވެިރކޮށް  الّلهއެއް ނުވާތަކެއްޗާއި ކަލޭމެން  دليلއެއް  حّجةއެއްވެސް  ކުރާކަށް ބިރުނުގަެނއެވެ
) މިދެ  ކަންބޮޑީ ކަލޭމެންނީ އެއްެޗްއ  حقّ ންކުރެ ައމާންކަމަށް  جماعة(އަހުރެންާނިއ ކަލޭމެނާއި
 )!ވެ؟ (ނިކަން ބުނެަބލާށެވެ އެނގޭބަޔަކުކަމުަގއިވަންާޏ ކޮންބައެްއހެއްޔެ

އެްއ  شركއެމީހުްނގެ ެއ އީމާންކަމާއި އެއްެވސް އަނިޔާއެްއ އެބަީހ އެއްެވސް  އަދި އީމާންވެގެންވާމީހުން )82(
. ައިދ  آخرة( !ިނ ނުކޮށް ތިބިމީހުްނ ދަންނައެވެއެއްނުކޮށް މައްސު ) އަމާންކަންުހރި ަބޔަކީ އެީމހުންނެވެ ދުވަހުން

 . ) ތެދުމަުގ ލިބިގެްނވާމީހުންނަކީވެްސ އެީއއެވެ  (ދުނިޔޭގައި

. އެބަީހ:  حّجةތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެއީ އަދި )83( ގެމީހުންނަްށ  قومއެކަލޭގެފާނުންގެ  إبراهيم عليه الّسالمތަކެވެ
.  دليلތަކަކީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެްއވި  دليلތަކާއި  حّجةއެވިދާޅުވި  .  حّجةއެވެ  قومއެވެ

. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު އެަތއް ދަރަޖަތަަކްށ  دليلގެމީހުންގެމައްޗަށް  ދެއްކެވުމަށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލެގފާނުންގެ  ންތަ ދެނެވޮޑިގެްނާވ ވަ حكمةއެީއ  َربّ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އުފުްއލަވަމެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = : .  إبراهيمއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް (އެބަހީ ) ދެއްވީމެވެ  ގެފާނަށް   

   =  إسحاقގެފާނާިއ ( إسحاق  (    ) عليهما الّسالمއާިއ ( يعقوبގެފާނުންެގ ދަިރކަުލން    
= .  އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަށްވެސް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ތެދުމަުގ ދެއްވީމެވެ         =   ިއަދ

.عليه الّسالم( نوحއޭގެކުރިން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ    ) އަށް ތެދުމަގުދެއްކެވީމެވެ   =  ައިދ

 : .عليه الّسالم( نوحއެކަލޭގެފާނުންެގ (އެބަހީ   ) ދަރިފަްސކޮޅުންިވއެވެ         = ގެފާާނ  داؤد

    )عليهم الّسالمގެފާނު ( َأيُّوبގެފާނާއި އަދި  سليمان  =  ިموسىގެފާނާއި  يوسفއަދ 

: މިބޭކަލުންނަށް ހެޔޮ  =   )عليهم الّسالمގެފާނާ( هارونގެފާނާއި އަދި   جزاءއަދި އެފަދައިން (އެަބހީ

.  ދެއްވިފަދައިން        = جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  إحسان .   ދެއްވަމެވެ  

          =  ިعليهم الّسالمގެފާނު ( إلياسގެފާނާއި އަދި  عيسىގެފާނާއި  يحيىގެފާނާއި  زكريّاއަދ (

.   މިބޭބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދެްއވީމެވެ        =  މިއިްނ ކޮންެމ

. صالحބޭކަލަކީވެސް   މާތްމީހުންގެތެރެއިންވާ ބޭަކލުންނެވެ        =  ިاَْلَيَسعُ ގެފާނާއި  إسماعيلއަދ 

.عليهما الّسالمގެފާނާ (    ) އާއި     =  ިعليهما الّسالمގެފާނާިއ ( لوطގެފާނާއި  يونسއަދ (

.  މިބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދެއްެކވީމެވެ  .   އަިދ މިއިްނ ކޮންމެބޭކަލެްއވެސް

         = عالم .   ތަކުގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެބޭކަލުްނ މާތްކުރެްއވީމެވެ   

       =  ިންގެތެެރއިން (އެތައްަބޔަކަށްވެްސ  أخއަދި އެބޭބޭކަލުންެގ ބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި އަދ

(.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތެދުމަގުދެްއކެވީމެވެ     = ) ކަމަށާިއ  رسولއަދި އެބޭބޭަކލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

)  نبى . إختيارކަމަށް  ކުެރއްވީމެވެ   = .  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް މަގުެދއްކެވީމެވެ   

     =  .    ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް  =  ީގެ الّلهއެއ .    ތެދުމަގެވެ

 =  ްއެަމގަށ) . .) توفيقއެތެދުމަގުން އެކަލާނގެ ތެދުމަުގ ަދއްކަވަެއވެ   ދެއްަވއެވެ      = 

.   އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންުކރެ އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ފަރާަތކަށް    =  އަދި އެބޭބޭކަލުްނ (އެބަީހ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

)  نبىންނާއި  رسول . شريكއިން   ކުެރއްވިނަމަވެސް     =އެބޭކަލުންެގ ކިބައިްނ  ◌ްހަމަކަށަަވރުނ

. باطل  ވެއްޖައީހެވެ         =  ( . عملއެބޭބޭަކުލން ކުަރއްާވ ކަމުަގއިިވ (ހެޔޮ  ތައް    

  = .  އެބޭބޭަކލުންނީ       =  ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެބޭކަލުންނަްށ ފޮތްދެއްިވ.  ބޭކަލުންެނވެ
        =  نبىއާިއ  حكمއަިދ .   ކަާމއި          =  : )  قريشއަިދ މިމީހުްނ (އެަބހީ ން

. قرآنމި     ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާފަރުެވއްޖެއްޔާ   =  ްحوالފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއ 

.  ކުރައްާވހުށީ  = .   ބަޔަކާިއއެވެ      =   އެމީހުްނ އެއާޔަތްތަކަްށ ކާަފުރާވ

.   ބަޔަކުކަމުގައިނުވާނޭ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  إسحاقއަށް  الّسالمإبراهيم عليه އެބަހީ  – އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި )84( ގެފާނު ދެއްވީމެވެ
)  إسحاق( . އެއިްނ ކޮންެމ ބޭަކލަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  يعقوبގެފާނުންެގ ދަރިަކލުން ގެފާނުްނ ދެއްވީެމވެ

. އަިދ ޭއގެކުރިްނ  . އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ އެަބީހ عليه الّسالم( نوحތެދުމަގުދެއްކެވީމެވެ ) އަްށ ތެދުމަގު ެދއްކެވީމެވެ
ގެފާނާިއ  موسىގެފާނާއި  يوسفގެފާނާއި  أيّوبގެފާނާއި  سليمانގެފާނާއި  داؤد) ގެ ދަރިފަސްކޮޅުން عليه الّسالم( نوح

. (މިއެންެމ ބޭކަލުންީނ عليهم الّسالمގެފާނު ( هارونއަދި  ެތިރ ާމްތ  إحسان) މިއެންމެ ބޭަކލުްނ ފޮނުއްވީމެވެ
.) އަދި  .  جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  إحسانބޭކަލުންނެވެ  ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ

(މިއެންމެ ބޭކަލުންަންށ  عليهم الّسالمެގފާނާއި  إلياسގެފާނާއި  عيسىގެފާނާއި  يحيىގެފާނާިއ  زكريّاއަދި  )85(
.) މި އެންމެ ބޭކަުލންނީ  .  صالحތިމަންރަސްކަލާނެގ ތެދުމަގު ދެްއކެވީމެވެ  މާތްބޭކަލުންނެވެ

) މިއިން ކޮްނެމ عليهم الّسالمގެފާނާއި ( لوطގެފާނާއި އަދި  يُوُنسُ ގެފާނާިއ  اَْلَيَسعُ ގެފާނާއި  إسماعيلއަދި  )86(
) މީ .ބޭކަލެއްވެްސ (އެޒަމާނުގައިތިބި  ސްތަކުންގެމައްޗަްށ މާތްކުެރއްވީމެވެ

ންެގތެރެއިންވެްސ (ބަޔަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أخُ އަދި އެބޭބޭަކލުންެގ ބަފައިންނާއި ަދރިފަސްކޮޅުންނާއި  )87(
.) އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބޭބޭކަލުްނ ( )  نبىކަމަށާއި  رسولތެދުމަގު ދެއްކެވީެމވެ  خاصّ ކުރަްއވާ  إختيارކަމަށް

. . އަދި ސީދާެވގެންވާ ަމގަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެބޭކަލުންނަށް މަގުދެްއކެވީމެވެ  ކުރެއްވީމެވެ

. އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންުކެރ އެކަާލނގެ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ  الّله އެއީ )88( ެގ ތެދުމަގެވެ
. އަދި އެބޭކަލުްނވެސް  شريكއަށް  الّله )◌ްބޭަކލުންވެސنبىބޭކަލުންނާއި   رسول( ބަހީއެ އެތެދުމަގު ދައްކަވަެއވެ

. باطلވެސް  عملނަަމ ހަމަކަށަަވރުން އެބޭަކލުން ުކރަްއވާ ެހޔޮ އްވިކުރެ  ވާނެކަން ކަށަަވރެވެ
ކަން ބާަވއިލެްއިވ  نبىއާިއ އަިދ  حكمއެބޭބޭކަލުންނީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެބޭބޭަކލުންެގ މައްޗަްށ ޮފތާއި  )89(

: ިމ  . އަިދ މިމީހުން (އެބަހީ ) .އެއަށް އެަބހީ އީމާންކަމަށް ކާފަުރ ެވއްޖެ ަނަމ  قريشބޭކަލުންނެވެ ން
.ތިމަންރަސްކަލަނެގ  އެހެްނ ބަަޔކާ އެކަްނ ޙަވާލު  އެމީހުްނ އެާއޔަތްތަކަށް ކާފަރުވާަބޔަކުކަމުގަިއ  ކުރަްއާވ ުހށީމެވެ

. (އެބަޔަީކ އެީއ  ބޭކަލުންކަާމއި އަިދ  نبىންކަމުގަިއ / އަިދ ކުރީ ނަްނގަނެވުނު އަާށރަ  أنصارގެ  نةمديނުވާނެއެވެ
.  خيالވެރިްނމެދުގައި  علمންކަމާއި މިހުރިާހގޮތަށް  أنصارންނާއި  مهاجرއެއީ  والّله أعلم ތަފާތުވެގެންގޮސްފައިެވއެވެ

 ) بالّصواب

 



                      
 

4 3 6   

މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  .   އެބޭޭބކަލުންނީ  = އެބޭކަލުންނަށް ތެދުަމގު ދެްއކެިވ ބޭކަލުންނެެވ.  الّله

 = ަަގށް ފަެހ އެބޭަކލުންެގ ތެދުމ.    =  ެވ  إقتداء !ެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ  تبعއެބޭަކލުންނާިއ

  !ވަޑައިގަންނަވާށެވެ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !       =  އެކަމުގެ މައްޗަށް (އެަބީހ

. ) ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެންެގކިބައިން ނޭދެމެވެ   ރަސޫލުކަން އިއްެވވުމުގެމައްޗަށް    =   އެއްވެސް ަދރުމައެްއ

.  / އުޖޫރަެއއް    =  ެއ) . .) قرآنއެނުވެެއވެ   ނުވެެއވެ  = ެއއްކަމުގަިއ  نصيحةއާއި  وعظ

.  މެނުވީ      = عالم .   ތަކަށްވާ       =  إحترامކޮްށ  قدرއަށް  الّلهއަިދ އެމީހުްނ 

.   ނުކުރިއެވެ   =  ްحقّ ކުުރން  قدرއެކަލާނެގއަށ .    ވާމިންވަރަށް  =   އެމީހުްނ

 ބުނިހިނދުން.       =  الّله .  ބާވައިނުލައްވަެއވެ       =   ްގެދަރިަޔކަްށ  آدمއެްއވެސ

.  އެކައްޗެްއވެސް   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ !          = ފޮތްބާވައިލެއްވީ ކާުކހެއްެޔވެ؟ 
       =توراة) އެ ގެންނެވި  (عليه الّسالم( موسى(         = 

.  މީސްތަކުންނަށްވާ ައލިކަމާިއ ތެދުމަގެްއގެގޮތުން     =  ކަލޭމެްނ އެފޮްތ ކަރުދާސްަތކަކަްށ

. . ހަދަނީއެވެ ) ލަނީއެވެ  (ބައިބަޔަށް  = .    ކަލޭމެްނ އެކަރުދާސްތަްއ ފާޅުކުރަނީެއވެ  = 
. ) ގިނައެްއޗެހިތަކެއް ކަލޭމެން ވަންހަނާުކރަނީއެވެ   އަދި (އެއިން       އަދި ކަލޭމެނަްށ

 .  އުގަންނައިދެވިއްޖެެއވެ       = . ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތި    ކަ  =  އަިދ

 .  ކަލޭމެންެގ ކާބަފައިންނަށްވިޔަސް     =  ެالّلهއެފޮްތ ބާވަިއލެްއވީ  !ަކލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވ .   އެވެ

    = ެދެން ކަލޭގެފާނު އެީމހުން ދޫކޮށްަލއްވާށެވ !        =   އެމީހުން އެމީހުންެގ

. باطل   ގޮތުގަިއ ކުޅެކުޅެތިބޭން       =.  އަިދ ިމއީ ފޮތެެކވެ      އެފޮތް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

  ބާވައިލެްއވި   = .   . حالތެދުކުރާ  =  ބަރަކާތްތެރި     =   އެފޮތުގެ ުކީރެގ

.  ތަކެތި އެބަހީ ފޮތްތައް         =  ިإنذارއަށް  يعنى  مّكة -  أمُّ الُقرىއަދ .    ކުރެއްވުމަށެވެ

     = . . =    އަދި އެތާނގެ ވަށައިގެންާވހާ ބަޔަކަށާއި   އަދި އީމާންވާ މީސްތަކުން
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    =  آخرة  . . =     ދުވަހަށް  އެފޮތަށް އީމާންވެއެވެ  =   حالއަިދ އެމީހުންާވ . 

        = .   އެމީހުްނގެ ނަމާދުތަކުގެަމއްޗަށް އެމީހުްނ ަރއްކާތެިރވާކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ފަެހ އެޭބކަލުންެގ ތެދުމަގާިއ  الّلهފަހެ އެބޭބޭަކލުންީނ  )90( އެބޭަކލުންނަށް ތެދުމަގުެދއްކެިވ ބޭކަލުންނެވެ

(އެަބީހ އިސްވެދިަޔ ރަސޫލުބޭަކލުންާނިއ  !ވާށެވެ ވަޑައިަގންނަވެ تبع  !ވާެށވެ ވަޑައިގަންނަ ވެ إفتـداءކަލޭގެފާނުްނ 

. ކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންގެަމގާއި   الّلهބޭކަލުންނީ  نبى  تبعއެބޭކަލުންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެިވ ބޭކަލުންނެވެ

ކަްނ އިއްވެވުމަްށ ެއއްވެްސ ދަރުމަެއްއ އުޖޫަރއެްއ ޓެކުެހްއ  رسول !) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

. އެ  .  نصيحةއާިއ  وعظ އެީއ ހަމަ  قرآنތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެންެގ ކިބައިްނ ނޭދެމެވެ އެްއކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެެއވެ

.  نصيحةއާިއ  وعظތަކަށްވާ  عالم  އެއްކަުމގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ

ކޮށް ކީިރިތ  قدرއަށް  الّلهވާވަރަށް އެީމހުން  حقّ ކޮށް ކީރިިތ ކުރުްނ  إحترامކޮށް  قدرއަށް  الّلهއަދި  )91(

. އެމީހުްނ ުބނީ އެއްެވސް އާދަުމގެދަރިެއއްެގ މައްޗަްށ އެއްވެްސ  . އެީއ އެމީހުްނ ބުނިހިނދުގަެއވެ ނުކުރެއެވެ

. (ޭއ  الّلهއެއްޗެްއ  ) އެފޮތަކާިއގެްނ عليه الّسالم( موسى !) ަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلهބާަވއިނުލަްއވައެވެ

ބާވައިެލއްީވ ކާކުތޯެއވެ؟ އެޮފތް ބާވަިއލެއްވިަފއިވަީނ މީސްތަކުންނަށް (އެބަީހ ޭއުރ  توراة نى:يعއެވަޑައިގެންނެިވ ފޮްތ 

 ( . ކަލޭމެން އެފޮތް ކަރުދާސްތަކެްއކަމުގައި އެަތއްބަޔަަކްށ  نورތިބި މީސްތަކުންނަށް އާއި ތެދުމަގެއްގެ ގޮތުންނެވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށާއި އަިދ ބައިކޮށް އެއިން ބަެއއް ފައުޅުކޮށް އަދި ޭއގެ ގިނަބައި ވަން ަހނާކޮށް ފޮރުވާ ހެދީމުެއވެ

. އެބަީހ ިމ ކީރިިތ  ންނަްށ  عربىން  قرآنކަލޭމެންެގ ކާބަފައިންނަށްވެްސ ނޭނގޭތަކެިތ ަކލޭމެނަށް އެްނގެވިއްޖެއެވެ

 خبرކަްނކަމުގެ ތަކާއި އަދި ފަހުން އަންނާނޭ  خبرތަކުގެ  أمـةމީގެކުރިން ނޭނގޭ އެތައް އެްއޗެއް (ެއއީ އިްސވެދިޔަ 

.)  تعالى الّلهއެއް މިފޮތުން  خبرތަކާއި އަިދވެސް އެަތއް  خبرދުވަހުގެ  قيامةތަކާއި އަދި  ކަލޭމެނަށް އަންގަަވއިފިއެވެ

. (އޭ  خبرމި   موسى !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّلهތައް ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިންނަްށވެސް ނޭނގޭނެެއވެ

. ދެން ަކލޭގެާފނު އެމީހުންެގ  الّلهއަްށ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއވީ  عليه الّسالم ތަކާިއ ވާަހކަތަކުގަިއ ގެނިބ  خيال باطلއެވެ

  !ފީނުމަށް އެމީހުން ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ

އަީކ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ ބަރަކާތްެތިރ  قرآن) މިފޮތަީކ އެަބީހ މި ކީރިިތ !އެވެ رسول الّله(ޭއ   )92(

. އެފޮތުގެ ކުީރގެ ފޮތްތައްެވސް ތެދުކުރާ  . އަދި އެފޮތަކީ  حالފޮތެކެވެ އާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެްނާވ  مّكةގަެއވެ

. އަިދ  إنذارވެރިންނަށް  أهلރަށްރަށުެގ  . ދުވަހަށް އީމާންވާމީހުން އެފޮތަށް އީ آخرةކުެރއްވުމަށްވާފޮތެެކވެ މާންެވއެވެ

 حسابއަދި  އަށް آخرةއަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ނަމާދުތަކުގެމައްޗަްށ ަރއްކާތެިރވެއެެވ. (އެހެނީ ފޮތަށް އީމާންވާނީ 

.) عذابއާއި  ثوابބެއްލެވުމަށް،   އަށް ިބރުވެތިާވ މީހުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = އަދި އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ކާުކހެއްެޔވެ؟      = .  އުފައްދައިގަތްމީހަކަްށވުރެ     

   = الّله .   ގެމައްޗަށް ދޮގެއް  = ުނުވަތަ އެމީހަކ .   ބުނި   =   ްوحىއަހުރެންނަށ 

.  ބާވައިލެްއވިއްޖެއެވެ      =   وحىއަިދ އޭނާއަްށ .   ެއއްވެްސ އެްއޗެއް =   ބާވައިނުލެްއވޭ
    = ( އަދި އެމީަހކު ބުނި (ބުނިމީހަކަްށވުރެ  = .  ނިކަންހުރެ އަހުރެން ާބވައިަލއްވާހުެމވެ  

       =  الّله .   ބާވައިލައްވާފަދައިން   = .  އަދި ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމަ  

    = .  އަނިޔާވެރިްނވާހިނދު       = .  ަމރުގެސަަކރާތުގައި     =  ައިދ

. حالމަލާއިކަތް ޭބކަލުންާވ   ކޮޅު     =  އެބޭކަލުްނ އަތްޕުޅުތަްއ ފަތުރުްއވައިގެްނ (އަތްޕުުޅ

 (  ދަންމަވައިގެން       = .  !ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ ފުރާނަތައް ެނރޭށެވެ     =  ުމިއަދ

.އްކަލޭމެނަށް ޖަޒާދެ   ވޭނެއެވެ  =  ާعذابއިހާނާތްެވގެންވ .  ގެ     =  ކަލޭމެްނ

 .  ބުނާކަމުގެ ސަބަބުން      = الّله  . . حقّ  =   ެގ ރަްސކަންފުޅުގެމައްޗަށް    ނޫންތަކެތި

= .   އަދި ކަލޭމެން ވީމުއެވެ   =  .  އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކާއިމެދު    =  ކިބުރުެވިރެވ

 .  ބޮޑާވާބަޔަކު ކަމުަގއި       =  ެއަްށ  حضرةއަދި ހަަމކަށަވަރުން ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގ

.  އަތުވެއްޖައީމެވެ   = .  އެކަނި އެކަނިން    =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭެމްނ

.   ހެއްދެވިފަދައިން     = .  އެންމެފުރަތަމަ ފަހަރު     =  ްއަދި ކަލޭމެނ.  ޫދކޮށްފީމުއެވެ  

    = .   ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ެދއްވިތަކެތި     = .  ކަލޭމެންގެުފރަގަހަށް  

     = .  އަދި ަކލޭމެންނާއި އެުކގައިވަިނކޮށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ދެެކވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ    = 

. شفاعةކަލޭމެންގެ    ތެރިންތައް     =  ަކލޭމެން އެހީކުިރ        =  ހަަމކަށަވަރުްނ
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. شفاعةންކަމުގައި /  شريكއެތަކެއްޗަީކ ކަލޭމެންެގ     ތެރިްނކަމުގައި    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.ކަލޭމެންގެދެމެދު  ނޑިއްޖެެއވެ ) ކެ  (ގުޅުން    = .   އަިދ ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ ގެްއލިއްޖެއެވެ

       = .  ކަލޭމެން ެއގަސްތުކޮށް ހީކުާރކަމުގަިއވާތަކެތި އެބުދުތައް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ގެމައްޗަްށ ދޮގެްއ އުފައްަދއިގަތް ީމހަކަށްުވރެ ަވކިންޮބޑު އަނިޔާވެިރއަކީ ކާކުހެްއޔެވެ؟ އެފަދަ ބޮުޑ  الّله تعالى )93(

. ނުވަތަ އެމީހަކަށް  ބާވައިެލއްވެޭޔ  وحىބާަވއިނުލައްވަނީްސ ތިމަންާނއަށް  وحىއަނިޔާވެރިައކު ނުެވއެވެ

. އަިދ އަ  .  الّلهހުރެންވެްސ ބުނިމީހަކަށްވުެރ ވަކިންބޮުޑ އަނިާޔވެރިައކު ުނވެއެވެ ާބވައިަލއްވާފަދައިްނ ބާވަިއލައްވަެމވެ

.) މިފަދައިްނ ބުނާ މީސްީމުހންނަށްވުރެ ވަކިންބޮޑެތި އަނިާޔވެރިންނަީކ ދެްނ  عبارة(އެފަދަ  ކިޔަމެވެ

 ކޮންބައެއްހެއްެޔވެ؟ 

.  1ދަންނައެވެ  މިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވިފައިވަނީ ވަކިބަޔަުކގެ ބަްސތަކެއްގެ މުާނސަބަތުގަިއކަމުގައި ބުެނވުނެވެ

َلَمُة اْلَكذَّاب އެބަޔަކީ . އޭނާ ބުނިކަމުގަިއވަނީ  ُمَسيـْ . الّله تعالىއެވެ ގެފާުނ  محّمدނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވީ އޭނާކަމަށެވެ

. އަނެއްމީހަކީ  . އޭނާ ބުނިކަމުގައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަްށވެސް  سعد بن أبى َسَرح عبد الّله بنނޫން ކަމަށެވެ  وحىއެވެ

. އަިދ  . (މިވާހަކަަތއް  مسيلمةބާވައިލެްއވޭކަމަށެވެ .  تفسيرެގ  طبرىވެްސ އެހެންބުނިކަމުަގއިވެެއވެ والّله ގައިވެްސވެއެވެ
ޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެނަމައެެވ. ވެގެންވަނިކޮށް ކަ حاضر) އަނިޔާެވރިން މަރަށް !އެވެ رسول الّله) (އޭ أعلم

.) ކަލޭމެްނ  އަދި މަލާއިކަތްޭބކަލުން އެބޭކަލުްނގެ އަތްޕުޅުތަްއ ފަތުރުްއވާ ދަންމަވައިގެން (އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވެެއވެ

. ެއީއ ދެއްވޭނެެއވެ عذابމިއަދު ކަޭލމެންނަށް އިހާނާތްތެރިކަމުގެ  !ފުރާނަތައް ނެރޭށެވެ يعنى:ތައް  نفسކަލޭމެންގެ 

) ބަސްތައްުބނުމުގެ ސަބަބުންނާިއ އަިދ އެކަލާނގެ އާޔަތްތަަކްށ  حقّ ގެަމއްޗަްށ  الّله تعالىކަލޭމެން  ނޫން (ދޮގު

 .  ކަލޭމެން ބޮޑާވެ ކިުބރުެވރިވާކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ

.) ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  އަދި )94( ެއކަނި އެކަނީްނ އަށް ތިޔަައއީ  حضرة(އެކަލާނގެ ވަޙީކުަރއްވާނެެއވެ

. އެންމެުފރަތަމަވެްސ  ) އެވެ (ކޮންމެ މީހަކު އެކަނި މުަދލެއް ދަިރއެއް ގެންގުޅުނު އެކައްޗެްއވެސް ނުަލއި

) ަކލޭމެ . އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ (ދުނިޔޭަގއި ނަށް ދެއްވިަތކެިތ ންތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހެއްދެިވ ގޮތަށެވެ

. އަދި ެއތަކެއްޗަީކ ކަލޭމެްނ  –ކަލޭމެންގެ ުފރަގަހަްށ ދުނިޔެއަްށ  ތެރިންކަުމގައި ކަލޭެމްނ  شفاعةދޫކޮށްފައެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން އެަތކެއްޗާިއ ންހީކޮށްއުޅުނު ތަކެތި ކަލޭމެ ނާއެުކ ވަނިކޮށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ

. އަދި ކަލޭމެން (ންކަލޭމެ ނޑިއްޖެއެވެ ) ހީކުރިަތކެތި ކަލޭމެންެގކިބައިްނ  شفاعةނާއިދެމެދު ގުޅުންކެ ތެރިންކަމުގައި

.  ގެއްލިއްޖެެއވެ

 

 



                      
 

4 4 0  

މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ްالّله تعالىހަމަކަށަވަރުނ . . =   އީ   އޮށްޓަރުފަޅުއްވާ ަކލާނގެެއވެ   =  އަިދ

 .  އޮށާއި   = .   އެކަލާނގެ ދިރޭތަކެތި ެނރުއްަވެއވެ    =  ްމަރުވެަފއިވާ ތަކެީތގެތެރެއިނ 
       = .   އަދި އެކަލާނެގ މަރުވެފަިއވާތަކެތި ނެރުްއވައެވެ    =  .  ދިރޭތަކެތީގެ ތެެރއިން

   =  ީالّلهއެކަންކަން ެއކުރަްއވަނ  .  އެވެ      =  ެފިޔަވައި ަކލޭމެން އެނބުރިދާީނ  حقّ ފަހ

 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟     =  ފަތިުހގެ އަލިކަްނ ފަޅުއްާވ ( އަލިުކރަްއާވ (އެަކާލނގެއީ

.  ކަލާނގެއެވެ         =. ނޑު އެީއ ހަމަހިމޭްނ ެއއްޗެއްކަުމގަިއ އެަކލާނެގ ލެްއވިއެވެ  އަދި ރޭގަ
       = .  އަދި އިރާިއ ހަނުދ އެކަލާނގެ ެލއްވިއެވެ    =  ( (އެަތކެތީގެ ަދއުރުުކރުން

 . : އެަބހީ އެަތކެތި ވަކި  =   ވަކިހިސާބަކަްށ / ވަކިމުއްދަތަކަށް އަކުްނ ހިނގާގޮތަްށ ލެއްވުްނ  قواعدއެއީ

.   އެއީ       = عّزة  .  ވަންަތ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެުކރައްވާފަިއާވ މިންވަރެވެ  

  =  .  އަދި އެކަލާނގެއީ       = ެންކަލޭމ / . ނަށްޓަކައި ތަރިތައް ހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ

.   ލެއްވި ަކލާނގެެއވެ     = . ) ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށް   އެއިން ަކލޭމެން (ދަތުރުފަތުރުގަިއވެސް  

          =   . ނޑުގެ އަނދިރިަތކުގައި   ެއއްގަމާިއ ކަ    =   ހަމަކަަށވަރުްނ

) ތަފާތުކޮްށ  . بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް (ހެކިތައް   ކޮށްދެއްވީމެވެ    = )الّله 

. ) ތަންދޮރުދަންަނ / އެނގޭބަޔަކަށް   އާއިމެދު    =.  އަދި ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ  =  ކަލޭމެްނ

.   ހެއްދެވީ   =   .  އެންެމ ނަފުސަކުން       =  ( (ފަެހ ޭއގެތެރޭންވަނީ

. / ނުވަތަ قرارބިންމަތީގައި  ވެގެންވާމީހުންނާިއ  قرارގައި  رَِحمُ ވެގެންވާ މީހުންނާއި ބިުމގެއަޑީގައި ތިބޭމީުހންނެވެ

. ُصْلبُ ފިރިހެނާގެ    ގައިވާމީހުންެނވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަްއ

 . . =   ތަފާތުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީމެވެ   ވިސްނާ ބަޔަކަށް
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. މަރުވެފަިއވާ ތަކެތީްނ  الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުން )95( އީ އޮށްފަޅުއްވައި އަދި ޮއއްޓަރު ެނރުއްާވ ަކލާނގެއެވެ

. ެއީއ  . އަިދ އެަކލާނގެީއ ދިރޭަތކެތީން މަރުވެފަިއވާތަކެތި ެނރުއްާވ ކަލާނގެއެވެ ދިރޭތަކެތި އެަކލާނެގ ނެރުްއވައެވެ

. އަިދ  الّله އަށް އަޅުކަްނނުކޮްށ  الّلهވަންތަ  حقّ ޫދކޮށް ަކލޭމެން އެނުބރިދާނީ ކޮންފަަދއަކުން ެހއްޔެވެ؟ (ގޮތް  حقّ އެވެ

 ބުދަށްއަޅުކަންކުރަން ކަލޭމެްނ ދާންވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟)

ނޑު އަދި. ކަލާނގެެއވެ ައލިުކރައްވާ  ފަޅުއްވާ ައލިކަން ފަތިހުގެ އެކަލާނެގއީ އަދި )96(  ހިމޭން  އެއީ ރޭގަ

އަކަްށ އޭގެ ަދއުރުާވގޮތަށް ެއކަލާނެގ  ُمّدة ވަިކ ހަނދު އިާރއި އަދި . ލެްއވިއެވެ ެއކަލާނގެ  އެއްޗެއްކަމުަގއި

.) އެީއ  . (ނުވަތަ އަަހރުތަކާިއ މައްސަރުތަާކއި އަދި ރޭދުާވ ހިސާބުކޮށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ލެއްިވއެވެ  عَزةލެއްވިެއވެ

.  تقديرވަންތަ އަދި ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެ   ކުރައްާވ މިންަވރުުކރައްވާފަިއވާގޮތެވެ

ނޑުެގ ންއަދި ކަލޭމެ )97( . އެއީ ެއއްގަމާއި ކަ ނަށްޓަކަިއ ތަރިތަްއ ލެްއވީވެސް ހަމަ ެއކަލާނގެއެވެ

. އަިދ  . ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމުގައި ރަނގަޅު ސީދާމަގު ދެނެގަތުމަށެވެ އަނދިރިތަކުގައި ކަލޭމެން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަެށވެ

) އެއްަކއުވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަންަތކަން ދެނެގަންަނ ބަޔަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  އާއިމެދު  الّله(  حّجةއެަކލާނގެ

.  دليلތަކާއި   ތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބަޔާންކޮށްެދއްވީމެވެ

. (އެ  نفسއަދި ކަލޭމެން އެންމެ  )98( .) އެވެ آدم عليه الّسالمއަކީ  نفسއަކުން ހެއްދެވީވެސް ހަމަ އެކަލާނގެެއވެ

ނޑުގަިއ ( )  رَِحمُ ދެންފަހެ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަނީ މައިބަ  ُصْلبُ ވެގެންވާީމހުންނާއި ިފރިހެނާެގ  قَـَرارަގއި

. / ނުވަަތ ބިންމަތީ  . އަިދ ތަެކިތ  قبرވެގެންވާމީހުންާނއި ބިމުގެއަޑީގަިއ ( قرارގައިވާމީހުންނެވެ ) ތިބޭމީހުންނެވެ ގައި

) ތަފާތުޮކްށ  دليل(ެއއްކަުއވަންތަކަމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމުެގ  حّجةއާިއ  دليلވިސްނާބަޔަކަށް އެިކ ބާވަތުެގ  ތައް

. بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ   ކޮށް ދެްއކެވީމެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =  .   އަިދ ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ        =  .   އުޑުން ބާަވއިލެްއވީ   =  .  ފެން
      = .  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެފެނުން ެނުރއްވީމެވެ     =  ުހރިާހ ވައްަތރެްއެގ

.  ފަތްޕިލާވެލި     = .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފެނުން ނެރުއްވަމެވެ   = ފެހިކުލަިއެގ

(  ރޯގަސްތަްއ (ނުވަަތ ފެހިުކލައިެގ ރޯކަންުހރި އެއްޗެއް     =  .  އެއިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނެރުްއވަމެވެ

      =   ނޑުގަިއ ހުންަނ . (ކުރާގަ ނޑިވެފައިވާ އޮއްަޓރުތައް ނޑިބޮ އެކަތިމަްއޗަށް އަނެކަިތ އަާރ ބޮ

(   ބާވަތުގެ    = .   އަިދ ކަދުުރ ރުކުން    = ުްނ ނެރުްއވަމެއޭެގ އެތ.     ވެ

. (ކަދުރުގެ ެއލިފައިާވ  = ނޑު ނޑު)ގާތްވެގެންާވ އިާހގަ  އިާހގަ       =  އަދި މޭބިސްކަުދރުެގ

.  ބަގީޗާތަކާއި     = ( . (މިތަކެތީެގ ގަސްތަާކއި  އަދި ޒައިތޫންޏާއި އަދި އަންނާރާއި   

      =   .  އެއްަވއްތަރުެގ މޭވާޔާިއ އަދި ެއއްވައްަތރުނޫން މޭވާޔާއި          =  ކަލޭމެްނ

.  1އޭގެ މޭވާޔަްށ ބަަލއިބަލާށެވެ        =.   އޭގެ މަތިވަރުވެއްޖެްއޔާ / އަދި ދޮންެވ ފައްާކވެއްޖެއްޔާ
     = . .) ހަމަކަށަަވރުން ެއކަްނކަމުގައިވެެއވެ  (ޭއ ަކލޭމެންނޭވެ  =  ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ ކަ

.  =     ތައް. دليل  އީމާންވާބަޔަކަށް / ތެުދކުރާ ބަޔަކަށް     =  ްالّلهއަދި އެމީހުނ 

(. . (ބަިއވެރިކޮށްިފއެވެ   އަށް ަލއިފިއެވެ   = . އަިދ  =    ޖިންނީންގެ ބައިެވރިންތަކެއް

.) الّله(އެބަހީ އެމީހުން ެހއްދެވީ  حالއެކަލާނގެ އެމީހުން ަހއްދަވާފައިާވ   އެވެ    =  ޯبـُْهَتانއަދި ރ 

.   ދޮގުގެގޮތުން އެމީހުްނ އެކަލާނގެއަށް ާވކަމުގައި ހަދަިއފިއެވެ   =  ފިރިހެންދަރީނާިއ

.  އަންހެންދަރިން     = .އެްއވެސް އެނގުމެއްނެިތ           =  ްطاهرއެަކލާނގެ ހުސ 

.  ވަންތަވެ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ     =  .   އެީމހުން ެއސިފަކުާރ ކަންތައްތަކުން

        = )الّله . ) ކުީރގެއެްއވެސް މިާސލެއްނެތި އުޑުތަކާއިބިންހެއްެދވި ކަލާނެގއެވެ    ެއއީ

    = އެަކލާނގެއަްށ ދަރިަކލަކުވުން އެކަށީެގންވަނީ ކޮންފަދައަކުން ެހއްޔެވެ؟       

    =  ްއަދި އެަކލާނގެއަށ. އަިދ އެކަލާނެގ  =      އެއްވެްސ އަނބިކަނބަެލްއ ނުވެއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

 .  ހުރިހާެއއްޗެްއ ހެއްެދވިއެވެ       =  ެހުރިާހއެއްޗެްއ  އީއަދި އެކަލާނގ

. ދެނެވޮޑިގެންވާ    ކަލާނެގއެވެ    = އެީއ ަކލޭމެންެގ  الّلهއެީއ . . ربّ އެވެ   އެވެ     

 =  ްإلـه) އެހެން ެއއްވެްސ حقّ އެކަލާނގެމެނުވީ (އަޅުކަންވެވުނ .  އަކުނުވެއެވެ     =  އެީއ

 .  ހުރިހާ އެއްެޗއް ހައްަދވާކަލާނގެއެވެ    =  ެަކލޭމެން އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރާށެވ ( ! ފަހެ (އެހެންވެ

    = .  އަދި އެަކލާނގެއީ          =  ްوكيلހުރިހާތަކެީތގެމައްޗަށ  . އެވެ

 (.   (ރައްކާތެިރކުރަްއވާ ަބލަހައްަޓވާ ަކލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ދެންފަހެ އެފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )99( އަދި އުޑުން ފެންބާވައިލަްއވާ ވެއްަސވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ

. (ެއީއ  . އަދި ޭއގެތެެރއިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފެިހއެއްެޗއް ނެރުްއވަމެވެ ހުރިހާ ބާވަެތއްގެ ފަތްޕިާލވެލި ފަޅުއްވަމެވެ

.) އަދި އެއިްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަތި ަމއްޗަށް އަނެކަިތއަާރ އެއިން ގަުހގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ އެއްޗެ ވެ

.) އަދި ކަުދރު ރުކުެގ އެތުގެެތރެއިްނ ކަދުުރއަާޅ  ނޑެވެ . (އެއީ ކުރާގަ ނޑިވެފައިވާ އޮއްޓަުރ ނެުރއްވަމެވެ ނޑިބޮ ބޮ

. (ނުވަތަ އެއްއިާހ  . އަތްފޯރާފަށަށް ާގތްވެގެންވެއެވެ ނޑުވެއެވެ އަނެްއއިަހލާިއ ބަރާވެ އެލިފައިާވ ިއހާގަ

. އަދި  ) ެހއްދެވީމެވެ . އަދި މޭބިސްކަުދރުގެ ބަީގޗާތައްވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނެގ (އެފެނުން ާއ  زيتونގާތްވެގެންވެެއވެ

. ެއއްވައްަތރުގެ ޭމވާާޔ  ) ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ެނރުއްވީމެވެ : ޭއގެ ގަސްަތއްވެސް އަންނާރުވެސް (އެބަހީ

. އަިދ ެއގަހުަގއި މަތިަވުރ  . / އަދި އެއްަވއްތަރުވެފަިއ ަރހައިގަިއ ތަފާތު މޭާވއެވެ އެއްވައްަތރުނޫން މޭާވ ވެެއވެ

. ިވސްނާ  ނުކުންނަވަގުތާއި އަދި އޭތި ދޮްނވެ ފައްާކވާ ަވގުތު ކޮށް ބަލާށެެވ.  فكرަކލޭމެން ނިކަން ބަލައިަބލާށެވެ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނވާ  .) ތެދުކޮްށ އީމާންވާ ބަަޔކަށް ެއކަންކަމުަގއި ކަ .  دليل(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  ވާކަންކަށަަވރެވެ

)  مشرك އެ އެަބހީ( އެމީހުން އަދި )100( .  شريكގެ ރަސްކަންުފޅަށް ޖިންނީންގެ  الّله تعالىން ންތަކެއް ލައިފިއެވެ
. އަިދ ރޯބުހުތާްނ ދޮގެްއގެގޮތުން އެމީހުން އެކަލާނެގއަްށ  އަދި އެކަމަުކ ެއ ޖިންނިތައް ެހއްެދީވ އެކަލާނގެއެވެ
ފިރިހެންދަރިންނާިއ އަންހެންަދރީންވާކަމުގަިއ ެއއްވެްސ ގޮތަކުން އެމީހުނަށް އެއްވެްސ އެނގުެމއްނެިތ 

. އަދި އެީމހުން ވަންތަެވ  طاهرއެސިފަުކރާ ކަންތަްއތައް ފިޔަވައި ެއކަލާނެގ ހުސް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ
.  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ

.  الّله(  )101( ) ކުރީެގ ެއއްވެސް މިާސލެއްނެތި އުޑުތަކާއި ިބން ހަމަ ައލަށްވެްސ ހެއްެދވި ަކލާނގެެއވެ އެއީ
ކުންހެއްޔެވެ؟ އަިދ އެަކލާނގެއަްށ ެއއްެވްސ އެކަލާނގެއަްށ ެއއްވެްސ ދަރިައކުއޮތުްނ އެކަށީގެްނވާނީ ޮކންފަދައަ

. އަދި އެަކލާނގެ ުހރިހާ އެްއެޗްއ  . އަދި އެކަލާނެގއީ ުހރިހާތަކެތި ެހއްދެވި ކަލާނެގއެވެ އަނބިކަނބަލަކު ނުވެެއވެ
 .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ެއއީ ަކލޭމެންގެ  الّلهއެއީ  )102( . އެކަލާނގެ ފިޔަަވިއ ( ربّ އެވެ . އެީއ ހުިރހާތަކެީތ  حّق  إلـهއެވެ އަކު ނުވެެއވެ
. ފަހެ އެހެންެވ ކަލޭެމން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ خالقގެ  .) ހައްދަާވ ަކލާނގެއެވެ އަިދ އެަކލާނގެީއ  !އެވެ

. وكيلހުރިހާތަކެީތގެ މައްޗަްށވާ  . ހުިރހާތަކެތި ަބލަހައްަޓވާ ރައްކާތެިރކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ  އެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = ) َُخْلق  . . / ނުފެނެއެވެ ) ލޯތަކަްށ އެަކލާނގެ ލިބިނުގަނެވެެއވެ  ތަކުންގެ  =  އަިދ

.  އެކަލާނގެ        = . . / ުހރިހާ ލޯތަކެއް ދެެކވޮޑިގަންނަވައެވެ  ހުރިާހ ލޯތަކެްއ ލިބިގަެނއެވެ  

=  .  އަިދ އެކަލާނގެއީ      =  خبرއޯގާަވންތަ ސިއްރުަތއް ދެެނވޮޑިގެންވާ ހުިރހާކަމެއްެގ 

 .   ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ     = ްَبَصائِرހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގގާތަށ  . އަތުވެއްޖެެއވެ

.) حّجة(ތެދުމަގާއި  . حضرةެގ  َربّ ކަލޭމެންެގ   =    އަތުވެއްޖެެއވެ  ން      =  ފަެހ

) ވިސްނާ  دليلއާިއ  حّجة(އެ  .  نفسލިބިގެންފިީމހާ، އޭގެފައިާދކުރާީނ އޭނާެގ އަމިްއލަ  دليلކޮްށ  فكرއަށް  އަށެވެ
     =  ެدليلާއއި  حّجةއަިދ (އ  . ) ކަުނވެއްެޖމީހާ ދަންނައެވެ  ތަކަށް   =  ފަެހ އެކަމުެގ ގެްއލުާމ

.  نفسހަލާކުުހރީ ހަމަ އޭނާގެ    އަށެވެ  =  ުއަދި ިތމަންކަލޭގެފާނ.  ނުެވއެވެ      = 

) عملއަކުކަމުގައި، (ކަލޭމެންެގ  َرِقْيبކަލޭމެންގެމައްޗަްށ   =   ތައް ބައްލަވާ ހިމަނުއްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައި

.  އަދި އެފަދައިންނެވެ     =  ެތަފާތުކޮްށ ތައް ގޮްތގޮތަށް  دليلއާިއ  حّجةތިމަންރަސްަކލާނގ

.  ބަޔާންކުރައްވަނީ   =  .  އަިދ އެމީހުްނ ބުނުމަށެވެ   = ުأهل كتاب( ކަޭލގެފާނ  ( ްނގެގާތުން

 .  ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއެވެ    =  ެبيانއަދި ތިމަންރަްސކަލާނގ  .   ކޮށްދެއްވާެށވެ    =  

. حقّ (  ) ދަންނަބަޔަކަށް   =  ުވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبعކަލޭގެފާނ !       =  ކަލޭގެފާނަްށ

. وحىބާވައިލެްއވޭ  .  حضرةގެ  رّبކަލޭގެފާނުންެގ  =     އާއި   ން      =  ެއކަލާނެގ

.حقّ މެނުވީ (   ) އިާލހަުކ ނުވެއެވެ    = ެއަދި ުދރުވެ ވަޑައިގަންނަވާެށވ !      = 

 ންނާއި ُمْشِركُ       =  الّلهއަިދ  .  އެދިވޮޑިގެންެނވިަނމަ    =  شريكއެމީހުްނ  .  ނުކުީރހެވެ
      =  ުއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނ.   ުނަލއްވަމެވެ   =  ތަްއ  عملއެމީހުންެގ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

 .  ބަލަހައްޓަާވ ރައްކާުކރައްާވ ބޭަކލަކުކަމުަގއި     = .  އަިދ ކަޭލގެފާނު ނުެވއެވެ      = 

.  حوالއަކުކަމުގަިއ / އެީމހުންގެ ކަންތަކާއި  وكيلއެމީހުންގެމައްޗަްށ    ވެގެންވާ ބޭކަލަކުކަުމގައި

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  َخلق( )103( . ެއަކލާނގެ ދުށުމުެގ ކުޅަދާނަކަން (ދުނިޔޭަގއި ) ލޯތަކަްށ އެަކލާނެގ ލިބިނުގަެނވޭނެއެވެ ތަކުންގެ

. އަދި އެކަލާނެގއީ ޯއގާވަންތަ،  . އަދި އެކަމަކު އެކަލާނގެ އެންމެަހއި ތަކެީތގެ ލޯަތްއ ދެކެވޮޑިގަންނަވަެއވެ ނުވެއެވެ

. އެއް ދެނެ  خبرސިއްރުތަްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ުހރިާހ   ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ

) !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )104(  دليلއާއި  حّجة) ަކލޭމެންގެގާތަށް (އީމާންކަމާއި ތެދުމަގު އޮޅުންފިލާހާ

. ކަލޭމެންެގ  . ފަެހ ެއ  حضرةެގ  َربّ އަތުވެއްޖެއެވެ  دليلާއ  عبرةކޮށް  فكرތަކަްށ ިވސްާނ  دليلއާއި  حّجةންނެވެ

 . . އަިދ ެއ  نفسފަހެ އެކަމުެގ ލާބަާޔ ނަފާހުީރ ަހމަ އެމީހެއްެގ ލިބިގެންފިމީހާ ދަންނަެއވެ  دليلތަކާއި  حّجةއަށެވެ

. ައިދ  فكرތަކުން އަނދިރިެވ އެއަްށ  . ެއކަމުގެ ގެްއލުމާއި ހަލާުކހުީރ ހަމައެމީަހކަށެވެ ނުކުރި މީާހ ދަންނައެވެ

ތައް ރަްއކާތެރިކޮްށ ބަލަަހއްޓަާވ ބޭކަލުކަުމގައި އަހުރެްނ  عملއެބަީހ ކަލޭމެންެގ  –އަކުކަުމގައި  َرِقيبކަލޭމެނަށްވާ 

 .  ނުވެއެވެ

.  بيانތައް ގޮތްގޮތަްށ ތަފާތުކޮށް  دليلތަކާިއ  حّجةއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )105( ކުަރއްވަނީ އެފަަދއިންނެވެ

ވިފަދައިްނ ކުރެއް  بيانތްައ ތަފާތުކޮށް  دليلތަކާިއ  حّجة(އެބަހީ މިސޫރަުތގައި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

 بيانއާއި ނަހީގެެތރެއިން ަކލޭމެންނަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތައް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  أمرތިމަންރަސްކަލާނގެ 

.) އަދި ަކލޭގެފާނު އްވަކޮށްދެ . އަދި  أهل كتابމެވެ އެީއ  حقّ ންގެގާތުން ކިޔަާވ ވިދާޅުވިކަމުގައި އެމީހުން ބުނުމަށެވެ

.  بيانކަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  حقّ   ކޮށްދެއްވުަމށެވެ

 تبعއަށް ަކލޭގެފާނު  وحىން ކަޭލެގފާނަށް ބާވައިލެްއވޭ  حضرةގެ  َربّ ) ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )106(

. އަދި  إلـه حقّ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި  !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ އިން އެނބުިރ ންގެ ކިބަ مشركއަކު ނުވެއެވެ

  !ދުރުވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ

. ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެ  شريكއެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އެމީހުން  الّلهއަދި  )107( ތައް  عملނުކުރީހެވެ

. އަިދ އެމީހުންެގ ކަންތަާކިއ  ވެގެްނާވ  حوالބަލަހައްޓަާވ ރައްކާެތރިކުަރއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ ަކލޭގެފާުނ ނުލައްވަމެވެ

.  ބޭކަލަކުކަމުގަިއ ަކލޭގެފާނު ނުެވއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة األنعام       ހަތްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ަކލޭމެން ހުތުުރ ެއއްޗެިތ ނުކިޔާށެވެ !ންނޭވެ مؤمن(ޭއ ( !       = 

 ންތަކަށް) إلـهންގެ  مشركކުރާތަކެްއޗަށް ( دعاءފިޔަވައި އެމީހުންގޮވާ  الّله     =  ފަހެ އޭރުން އެމީހުްނ

. الّله   އަށް ހުތުރު އެއްޗެިތ ކިޔާނެއެވެ    =  .   އެއްވެސް ގޮތެއްފޮތެއްނެތި އެނގުެމއްނެތި
    =.  އެފަދައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީމެވެ    =   ެأّمـةކޮންމ 

    . عملއަކަށްވެްސ އެބައެްއެގ     =  حضرةެގ  َربّ ދެްނ އެމީހުންެގ .   ގަެއވެ    = 

. رجوعއެމީހުން އެނުބރި   ވާ ތަންވަނީ      =  ްخبرދެްނ އެކަލާނގެ އެމީހުންނަށ .  ދެއްާވހުއްޓެވެ   

      = .   އެމީހުންކުާރ ކަުމގައިވީކަންަތކުގެ    =  ްގަންީދ  الّلهއަިދ އެީމހުނ

.    ހުވައިުކރިއެވެ    =  .   އެމީހުންެގ ގަދަ ހުވަިއން    =  ްއެްއ  آيـةއެމީހުންނަށ

.  دليل/  ނޑައެޅިގެން އަތުވެއްޖެއްޔާ   އެއް ކަ   =  ެއަްށ  دليلހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ އ

 .  އީމާންވާނެކަމުގައި  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!            ެގ  الّلهތައް ވާކަންކަށަަވީރ  دليل

. حضرة   ގައެވެ      = އަދި ކަލޭމެނަށް ެއނގެނީ ކިހިނަކުންެހއްޔެވެ؟      = 

.  دليلހަމަކަށަވަރުްނ ެއއާޔަްތ / ެއ  . / ނުވަަތ  =    އަތުވެއްެޖއްޔާ އެމީހުްނ އީމާންނުވާނެއެވެ

.  އެމީހުން އީމާންނުވާނެކަން     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިތްތަްއ ފުރޮޅުއްާވ

 .  އަނބުރުއްވަމެވެ   =  .  އަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކާއި     =  އެމީހުްނ

 .    ◌ް އެއަށް ުނވަތަ ެއކަލާނެގއަށ=   އީމާންނުވިފަދައިން    =  .  ފުރަތަމަފަަހރު     = 

.  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ ދޫކޮށްަލއްވަމެވެ          =  އެމީހުްނެގ

.ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގަިއ     ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބުމަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!)  مؤمن(އޭ   )108( )  إلـهންގެ  مشركކޮށް ޮގވާަތކެއްޗަށް (އެބަހީ  دعاءފިޔަވަިއ އެީމހުން  الّلهންނޭވެ ްނ ތަކަށް

އެްއ  علمއެބަީހ ހުތުރުއެްއޗެތި ކިޔަްނޏާ އެީމހުން ެއއްވެސް  –ފަހެ، އޭރުން  !ކަލޭމެން ހުުތރު ެއއްޗެތިނުކިޔާށެވެ

. އަދި ކޮންމެ  الّلهގޮތެއްފޮތެއްނެތި  ، އެނގުމެއްނެތި  َعَملُ އަކަށްވެސް އެބައެއްގެ  أّمـةއަށް ހުތުރުއެއްޗެތި ކިާޔނެއެވެ

. (ެއއީ މިމީހު ާއއަްށ شيطانންނަށްވެސް ބުދަށްއަޅުކަންކޮށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީ އެފަދައިންނެވެ

.) ދެން ެއމީހުން އެނބުރި  ވާތަންވަީނ  رجوعވުން ނުވަތަ  رجوعކިޔަމަންތެރިވުމަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދެްއވިފަދައިންނެވެ

) ކުރާކަމުަގއިީވ ކަންތައްތަުކގެ  حضرةެގ  َربّ އެމީހުންގެ  . ދެްނ އެމީހުްނ (ދުނިޭޔގައި ެއކަލާނެގ  خبرގައެވެ

. އެ  މީހުންނަށް ދެއްވާނެެއވެ

. އެހެނީ އެމީހުްނގެގާތަށްވެސް އާޔަެތްއ  الّلهއަދި  )109( ގަންދީ ގަދަހުވައިން ުހވައިކޮށްފާ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ

ެއްއ  حّجةއެއް  دليلކުރާ  دليلކަމެއްކަަމށް  رسولކަން އެީއ ތެދު  رسولގެފާނުންގެ  محّمدއަތުވެއްޖެއްާޔ (އެބަހީ 

. (އޭ  ) ހަމަކަށަވަރުްނވެސް އެމީހުން އެޔަށް އެބަީހ އެއާޔަތަށް އީމާންވާނެކަން ކަަށވަެރވެ  رسول الّلهއަތުވެއްޖެއްޔާ

ންނެެވ.  حضرةގެ  الّلهެއއް ގެންނެވުްނ ވާކަންކަށަަވީރ معجزةއެްއ  دليلއެފަަދ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ

 (. އެއް ައޔަސް އެީމހުްނ  معجزة -އެްއ  دليلއެ  !ންނޭވެ مؤمنއަދި އޭ (އެއީ ައހުރެންެގ ކަމެއްނޫނެވެ

 دليلގަިއވާގޮތުްނ ެއ  قراءةުކރެވުީނ ކޮންކަމަކުންެހއްޔެވެ؟ (ނުވަަތ އަނެްއ  إحسانއީމާންނުވާނެކަން ަކލޭމެންނަށް 

. އަދި މިނޫްނ ގޮތްގޮތަްށވެްސ  مشركެއއް އަުތވެއްޖެއްާޔ ެއއަށް ަކލޭމެން (ިތޔަ  معجزةއެއް އެ  ) އީމާންނުވާނެއެވެ ން

 .  ) والّله أعلمމިއާޔަތުގެ މާނަލިެޔވިފައިެވއެވެ

އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަކާއި އެމީހުންގެ ލޯތައް ތިމަްނރަްސކަލާނގެ ފުރޮޅުްއވާ ބަދަލުުކރަްއވާ ތަފާުތ  )110(

. އެއީ  . އީމާންކަމާިއ ދެމެދު ުހރަސްއަޅުއްވަެމވެ އެމީހުްނ ފުރަތަމަވެްސ އެަކލޭގެފާނަްށ އީމާންުނިވ  ކުރައްވަމެވެ

. ޭއ  . އެމީހުންެގ އެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުގަިއ ދެފުުށ އެޅިއެޅިތިބުމަށް ަކލޭގެފާުނ އެމީުހްނ  رسول الّلهފަދައިންނެވެ އެވެ

!  ދޫކޮށްލައްވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ.  ބާވަިއލެްއވިނަމަ
   =  .  މަލާިއކަތް ޭބކަލުން        =  އަިދ އެމީހުންނާިއ ަމރުިވ މީސްތަުކްނ

 .   ވާހަކަދެއްކިނަމަވެސް       = ެمحشرއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ (  ކުރެްއވިޔަސް (އެްއކުރެްއވިޔަސް
      =  ނުވަަތ ( . قبيلة قبيلةުހރިާހ އެްއޗެްއ ހަަމ ކުރިމަްއޗަށް (ހަމަފާޅުގައި  އަށް     

   =  .    އެީމހުންނަީކ އީމާންވާޭނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ނުވެެއވެ    = އިރާދަުކރެްއވިްއާޔ  الّله

 .  މެނުވީ    =  ްއަދި އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަށ      = 

.  އެމީހުންނަށް އެކަން ނޭނގެެއވެ     = .  އަދި އެފަދައިން      =  ެއަކަްށ  نبىކޮންމ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީެމވެ   =  َّعُدو ) . ) َعُدوّ އަކު  ން      =  އެީއ

. شيطانއިންސާނުންނާއި ޖިންނީންެގ   ންތަކެވެ   = .  އޭެގ ބަެއއްމީހުްނ ވަސްވާސްެދއެވެ   

    = .  އަނެއްބަޔަކަށް      = .  ޒީނަތްތެރި ބަސްތައް    = .  ެހއްލުންތެިރކުރާ
        =  ربّ އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ .  އެދިވޮޑިގެންެނވިނަމަ    = .  އެމީހުްނ އެކަްނ ނުކުރީެހވެ

    =  .  ފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުން ދޫކޮްށލައްވާެށވެ     =  އަދި އެމީހުްނ

 .  އެދޮގުހަދާތަކެއްާޗއި     =  އަިދ.  އެޔާިއ ދިާމލަށް ލެނބުމަށްޓަކައެވެ   =  އެމީހުްނެގ

  ހިތްތައް        =  آخرةއެމީހުްނ .   ދުވަހަށްއީމާންނުވާ    =  އަިދ އެމީހުްނ

.  އެޔަށް ުރއްސުމަށެވެ  =  ްނުބައި عملއަދި އެީމހުނ) . .) عملކުރުމަށެވެ  ކުރުމަށެވެ   

   =  .  އެމީހުން އެކުރާ ނުަބއި ޢަމަލުަކމުގައިވާ   =  ެނޫން  الّلهއަޅެފަހ

 (.  އެހެންމީހެއްެހއްޔެވެ؟ (އެހެން ަފރާތެއްެހއްޔެވެ     = ކުރާ ފަރާތެއްކަމުގަިއ އަުހރެްނ  حكم

.  އެދެންވީ   = .  އަދި ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ       =  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮްތ

.  ބާވައިލެްއވީ    = حالކޮށްޭދ  ببيانކޮށް  تفصيل .          =  އަދި އެމީހުނަްށ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތްދެްއވިމީހުން   =  .  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ    =  
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.  ހަމަކަށަވަރުްނ ެއއީ ާބވައިެލއްވިގެްނާވ ފޮތެއްކަން        =  َربّ ގޮުތގަިއ ަކލޭގެފާނުންެގ   حقّ ހަަމ 

  ން  حضرةގެ    = ެަފހެ ކަލޭގެފާނުެވވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވ !      = 

 .  ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) މަލާއިކަތްބޭަކލުން ފޮނުއްވިނަަމވެސް އަިދ  مشركއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންގެގާތަްށ ( )111(  ންގެގާތަށް

ނުވަތަ މަރުވެަފއިވާ ީމހުން ިދރިގެން ތެުދވެ އެީމހުންނާއި ވާހަކަދެއްކިނަމަވެްސ އަިދ ނުވަަތ ހުިރހާއެްއޗެއް ަހަމ 

ވަންޏާ މެުނވީ އެމީހުްނ އެދިވޮޑިގަންނަ الّلهކުރެްއވިނަމަވެސް  محشرއަށް ބައިބަޔަށް ޖަމާކުަރއްވާ  قبيلة قبيلةފައުޅުގައި 

 . . އަދި އެކަމަކު އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަީކ އެކަން ނުދަންަނމީހުންނެވެ  އީމާންނުވާނެއެވެ

 نبىން ެލއްވިފަދައިްނ ކޮންމެ  شيطان) ކަޭލގެފާނަށް އިންސީންނާިއ ޖިންނީންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )112(

. އެީއ އެބޭކަލުްނެގ  شيطانބޭކަލަކަށްވެްސ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީންެގ ތެެރއިން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ން ލެއްވީެމވެ

. އެސޮރުމެން އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް ީޒނަތްތެރި ފޮނިބަސްތައް ހެއްލުންެތރި ުކރުވުމަށްޓަަކިއ  عدوُّ  ންނެވެ

. އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ  . ފަހެ އެީމހުންނާިއ  بّ رَ ކިޔައިދީހަދައެވެ އެދިވޮޑިނުގެންެނިވނަމަ އެމީހުން އެކަްނ ނުކުރީެހވެ

.  އެމީހުން އެދޮުގހަދާތަކެތި ދޫކޮްށލައްވާެށވެ

. (އެބަހީ  آخرةއަދި  )113( ންގެ އެ ޒީނަތްތެިރ  شيطانُ ދުވަހަްށ އީމާންނުާވ މީހުންެގ ހިތްތަްއ އެޔަްށ ލެނބުމަށެވެ

. އަ ) ލެނބުމަށެވެ . އަދި އެމީހުން އެުކރާ ނުބައި ފޮނިބަސްތަކަށް ކޮށް އެފާފަތަްއ  عملދި އެމީހުން އެޔަށް ރުހުމަެށވެ

 .  ކުރުމަށެވެ

ނޫން އެހެންފަރާތެްއ އަހުރެްނ އެދެންވީެހއްޔެވެ؟ އެކަލާނެގީއ  الّلهކުރާ ފަރާެތއްގެގޮތުން  حكمއަދި  )114(

. އަިދ ެއމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  حالކޮށްދޭ  بيانކޮށް  تفصيلކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  ފޮތްބާވައިލެްއިވ ކަލާނެގއެވެ

ގޮތުގަިއ  حقّ ން ހަަމ  حضرةގެ  َربّ ައކީ ަކލޭގެފާނުންގެ  قرآنީކރިތި  يعنىފޮތް ދެއްވިމީހުންނަށް އެފޮތަކީ 

. ފަހެ ޝަްއކުކުރާމީހުްނގެ ެތރެއިްނ ަކލޭ ގެފާުނ ބާވައިލަްއވާފައިާވ ފޮތެއްކަްނ ރަނގަޅަށްއެނގޭނެއެވެ

.  ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

  = .  އަިދ ފުރިހަަމވެއްޖެއެވެ     =   ެكلمةެގ  َربّ ކަޭލގެފާނުންގ .  ފުޅު       = 
.  عدلތެދުވެރިކަމާއި    ެވރިކަމުގެގޮތުން        =  ެފުޅުތައް ބަދަލުުކރާނޭމީހަުކ  كلمةއެކަލާނގ

.  ނުވެއެވެ     =  .  އަދި އެކަލާނެގއީ އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
    = .އަދި ކަޭލގެފާނު ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގެންފިއްާޔ         =  ބިންމަތީގަިއާވ

.   ގިނަމީހުންނާއި  = . . الّله =     އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު މަގުފުަރއްދައިލާނެއެވެ  ގެމަގުން
     =  ްވާކަމުގައި  تبعއެމީހުނ.   ނުވެެއވެ   = .  ހީޔަށްމެނުވީ     =  އަދި އެމީހުްނ

 .   ނުވެއެވެ     =   .   ހަމަހީކޮށް ލަފާކުރާ ބަޔަކުކަމުގައިމެނުވީ   =  ޭرسول الّله(އ 

   . َربّ ) ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭގެފާނުްނގެ !އެވެ    = އެަކލާނެގ.  ދެނެވޮޑިގަތުްނ ބޮޑެވެ     

     = .  އެަކލާނެގ މަގުްނ ފުރެދޭމީހުން    =  .  އަިދ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ

     =  .  ތެދުމަގު ލިބިގަންަނ މީހުން  =  .  ފަެހ ަކލޭމެންކާށެވެ     

  =   ްالّلهއެއެްއޗެއްގެމަްއޗަށ ) . .) صحّ ެގ ނަންފުޅުގަނެވުނު ެއްއޗަކުން    މަގުން ކަތިލެވުުނ އެްއޗަކުން

  = .  ކަލޭމެންވަންޏާ       = .  އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާބަޔަކުކަުމގައި   

   ކީްއވެހެްއޔެވެ؟ކަލޭމެްނ  =   =  .  ަކލޭެމން ނުކާންވީ        = 

. الّلهއެއެއްޗެްއގެމައްޗަްށ   ގެ ނަންފުޅު ގަެނވިފައިވާ ަތކެތީން        =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނެގ

. بيانކޮށް  تفصيلކަލޭމެނަށް    ކޮށްދެއްވައިފިެއވެ    =  حرامކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ެއކަލާނެގ 

.   ކުރެއްވިތަކެތި        =  އެއެއްޗަކަށް މީހަކު ގޮްތހުސްވެގެްނ ކޮންމެހެން ބޭނުންިވ

.  އެއްޗެއްމެނުވީ     = .  އަދި ހަމަކަަށވަރުން ގިަނމީހުން    = ( ނޑައެޅިގެން (މީސްތަކުން ކަ

.  މަގުފުރައްދައެވެ    = .ްއެމީހުންެގ އަިމއްަލ އެދުުމނ     =  / علمެއއްވެްސ އެނގުމެއްނެިތ 
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

 .   އެއްނެތި  =  َربُّ ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުންެގ .       = ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީހަަމ

.  އެކަލާނގެެއވެ    =  َُّحد .  ފަހަނޅައިގެންދާމީހުންނާއިމެދު   =  އަދި ކަލޭމެްނ

.  ދޫކޮށްލާށެވެ         = .   ފައުޅުވެގެންާވ ފާފަޔާ އަިދ ފޮރުިވ ނިވަިއވެގެންާވ ފާފަ

      = (. . (ދަންނައެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ފާފަތައް ހޯާދމީހުން    =  ނިކަންުހެރ

.  އެމީހުންނަށް ޖަޒާދެވޭނެއެވެ        =  .   އެމީހުން ދޮގުހަާދކަމުގައިީވ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (ކީރިިތ  كلمةގެ  َربّ ވެރިކަމާއި ތެުދވެރިކަުމގެ ގޮތުން ކަލޭގެފާނުންެގ  عدلއަދި  )115( ފުޅު ފުރިހަމަވެގެންވެެއވެ

.) އަދި އެަކލާނެގ  كلمةއަކީ އޭެގ އެންމެ ުފރިހަމަ  قرآن .  كلمةފުޅެވެ  ފުޅު ބަދަލުކުރާެނ އެކަުކވެސް ނުެވއެވެ

ނަމީސްތަކުންނަްށ ކަލޭގެފާުނ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގެންފިްއާޔ ) ބިންމަތީގައިާވ ގި!އެވެ رسول الّله(އޭ   )116(
. އަދި ހަަމ ހީއާިއ ަވހުމަށްމެނުވީ އެމީހުްނ  الّلهއެމީހުން   تبعގެމަގުްނ ކަޭލގެފާނު ފުރައްާދ ވާަވއްދައިލާެނެއވެ

. އަދި ލަފާކޮްށ  .  خيالވާކަމުގައި ުނވެއެވެ  ކުރާަބޔަކުކަމުގަިއ ެމނުވީ އެމީހުްނ ނުވެއެވެ

. ައިދ ،  َربُّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުގެ  )117( އެކަލާނގެަމގުން ފުެރދޭމީހުން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
 .  ެތދުމަގުގައިވާ ީމހާވެްސ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއެވެ

:  الّلهފަހެ އޭގެމައްޗަްށ  )118( . (އެބަހީ މަގުްނ  صحّ ކިޔަިއގެން  بسمގެ ނަންފުޅުގަނެވިފައިވާ ަތކެތި ކަލޭމެްނކާށެވެ
.) ަކލޭމެން އެކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ އީމާންެވގެންވާ ަބޔަކުކަމުގަިއ  ކަތިލެވިފައިާވ ތަކެތީެގ މަްސ ކަލޭމެން ކާށެވެ

. .  ވަންޏާއެވެ   ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ

ީވ ކީއްެވހެއްެޔވެ؟ ގެނަންފުޅު ގަނެވިފަިއވާ ަތކެތީން ކަލޭމެން ނުކާން الّلهއަދި އެއެްއޗެއްގެމަްއޗަށް  )119(
 حرامބޭނުންކޮށްލުމަށްމެނުވީ ކަލޭމެންގެަމްއޗަށް  حالކޮންކަމަކާހެދިހެއްެޔވެ؟ ގޮތެއްނެތި މަޖްބޫުރވެގެންާވ 

. އަދި މީސްތަކުންކުރެ ގިނަބަަޔުކ  بيانކޮށް  تفصيلކުރެއްވިތަކެތި ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް  ކޮށްދެއްވިއެވެ
އަށް ފެންނަގޮތެއްގެމަތީން ގިނަބަޔަކު މަގުުފރައްދާަކްނ  هوى نفسއެއްނެތި އެމީހުންގެ  علمއެއްވެސްއެނގުެމއް 

. (އެއްވެްސ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަބަޔަުކ  فتوىއެއްނެތި ތިމާމެންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް  صّح دليلކަށަވަރެވެ
.) ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެންެގ  މޮޅަްށ   َربّ ރުެވގެންވާމީސްތަކުްނ ކަޭލގެފާނުގެ ން ބޭ حدُّ ފަހަނަޅައި  حدّ މަގުފުރެދެއެވެ

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
. (ނުވަތަ ގިނަ އަދި މަުދ ފާފައިްނ  )120( ފައުޅުވެގެންވާ ފާފަޔާ އަދި ފޮުރވި ނިވަިއވެގެންާވ ފާފަތައް ޫދކޮށްލާށެވެ

.....) ހަމަކަށަވަރުން ފާފަަތއްކުރާ ީމހުންނަށް .ހުރިހާފާފައެްއ ދޫކޮށްލާށެވެ އެމީހުްނ އެފާފަކުާރ ކަންތައްތަުކެގ  ނުވަތަ
.  ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ޖަޒާދެއްވޭނެެއވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     = ެއަިދ ަކލޭމެން ނުކާެށވ !            =  الّلهެއ ެއއްޗެްއގެ ަމއްޗަްށ 

.   ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވޭ އެއްޗެތިން       =  ްނޑައެޅިގެނ .  فاسقُ އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ކަ ކަމެކެވެ

.  އުރެދުމެކެވެ     = ްشيطانއަދި ހަމަކަަށވަުރނ .  ންތައް   =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

.  خبرއަންގައި   ކުރެއެވެ       =  ެَوِلىއެމީހުންގެ ސަހަޯރވެރިންނަށް، އެމީހުންގ  .  ންނަށް
     = .  އެމީހުން ކަލޭމެނާ ޖަދަލުުކރުމަށް      =  އަދި ކަލޭމެން އެމީހުންާނ

.   ކިޔަމަންވެއްޖެއްޔާ    =  مشركހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންނަީކ  .  ންނެވެ       = 

 މަރުވެގެންާވ މީހަުކ ކަުމގައިވީމީަހކުހެއްެޔވެ؟     =  .  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހަުކ ދިރުްއވި
        =  نورއަދި އެީމހަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  .  އެއްލެއްިވ / އަލިކަެމއްލެްއވި    

   = .  އޭނާ އެައލިކަމުގެސަބަބުން މީސްތަކުްނގެ މެދުގައިހިނގާ   =  އެމީހެްއެގ

  މިސާލުވާމީހަކު ފަދަެހއްޔެވެ؟    =   .   އަނދިރީގެ ތެރޭަގއި      =  އޭާނ

 .  އެއަނދިރިކަމުން ނުނިކުންަނ ކަމުަގއިވާ   =  .  އެފަދައިން    =  ކާފަރުންނަްށ

.   ޒީނަތްތެރިކުރެވިއްޖެެއވެ        =  .  އެމީހުންކުރާ ކަމުގައިީވކަންތައްތައް     = 

. (ކާފަރުންނަްށ އެމީހުންެގ  ) عملއަދި އެފަދައިން  ތައް ޒީނަތްތެރިކޮށްދެއްވިފަދައިން           = 

.  ކޮންމެ ރަށަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެްއވީމެވެ     =  އެރަށުގެ ބޮޑެތިމީހުން އެއީ އެރަށުެގ

. ُمْجرِم  ންކަމުގައި     = ) ާއާއަށްނުބައިގޮތްތަްއ  نَِبىއަށާ  دينއެމީހުން އެރަށުަގއި ނުބައިގޮތްާރވ

(  ރާވައި     =  َمَكرُ އަިދ އެމީހުްނ . . / ރާވާކަުމގައިނުވެެއވެ   ހަދާކަުމގައިނުވެއެވެ   

. (އޭެގ ނުބައިހުންނާީނ  نفسއެމީހުންެގ  = .)ތަކަށްމެނުވީ  އެމީހުންނަށެވެ       =  އަިދ

. إحساسއެމީހުންނަށް އެކަްނ    ވެސް ުނވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 !ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވި މަރުވެފައިވާ އެއްޗެތީން ަކލޭމެން ނުކާށެވެ الّلهއަދި އެއެއްެޗއްގެ މައްޗަްށ  )121(

.) ެއީއ  صحّ ކިޔައިެގން  بسم(އެބަހީ:މަސްކެއުން ަޙލާލު ޖަަނވާރެއްނަމަވެްސ  މަގުން ނުކަތިލެވޭތަކެތީން ނުކާެށވެ

. އަދި  فاسقހަމަކަށަވަރުން  ./ ނުވަތަ ހަޑިމުޑުާދރު ތަކެތިކަން ކަަށވަރެވެ . ުއރެދުމެކެވެ ން އެމީހުންެގ  شيطانކަމެކެވެ

. ެއއީ ކަލޭމެން ތަ خبر )ސަހަރޯެވރިންނަށް(ންނަށް  وِلى  جدلންނާ  مؤمنއްދީ އަންގައި ހަާދނެކަންކަށަވަރެވެ

. އަިދ ަކލޭމެންވެސް އެމީހުންނަށް ކިޔަަމންވެއްޖެއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނަކީވެްސ   مشركކޮށްހެދުމަށްޓަކައެވެ

.  ންނެވެ

. މިއާޔަތުަގއި ިމވާ    مجوسىކަަރއިގެމީހުންނާިއ ދެންވެްސ އެމީހުްނ  َفاِرسންނަީކ އެީއ  شيطانދަންނައެވެ

. ދެން އެމީހުންެގ   مشركގެ ބޮޑެތި  قريشގެ  مّكةންނޭއޮތް ަބސްފުޅުން މުރާދުވެވެނީ  ولىދީނުގައި އުޅޭމީހުންނެވެ

. އެމީހުން  . އަދި މިނޫންގޮްތގޮތަށްެވސް  جدلންނެވެ  ކުރިކަމެއްކަމުގަިއވަނީ މުޅަތަކެތީގެ މަސްކެއުމާއި މެދުގައެވެ

.  تفسيرމިާއޔަތުގެ  . =  تفسير طبرى=  - والّله أعلم ަގއި ިލޔެވިގެްނވެއެވެ  ބައްލަވާށެވެ

މަރުވެގެންާވ މީހަކުކަމުަގއިވެފަިއ ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހަުކ ދިރުްއވައި އަދި އެީމހަކަްށ  )122(

ިއ ހިނގާބިނގާެވއުޅޭ މީހަާކިއ ގެ އަލީަގިއ މީސްތަކުންގެމެދުގަ نورއެއްލައްަވއި އެ  نورތިމަންރަސްކަލާނެގ 

. ކާަފރުން އެމީހުންުކާރ ؟އަނދިރިތަކެއްގެެތރޭގަިއ އެއިން ނުކުތުެމއްނެތި ހުންނަމީހަކާިއ ދެމީހުން އެއްފަދަހެްއޔެވެ

.  عملނުބައި   ތައް އެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ޒީނަތްތެިރކޮށްދެއްވީ އެފަދައިންެނވެ

! މިީއ   .  مؤمنދަންނައެވެ ދައްަކވަިއ ޭއާނ  الّله هدايةމީހާއަްށ  مؤمنއީމާންެތރިމީހާއާިއ ކާަފރުެގ މިސާލެެކވެ

. ކާފަރުކަމާިއ ޖާހިުލކަމުެގ  . އަެނއް ކާފަރުީމހާ އޭނާއަްށ އެއްވެސް ތެދުމަެގއްނެތެވެ އެތެދުމަގުގައި އުޅެމުންދަނީއެވެ

 . . އެދެީމހުން ެއއްވަުރ ނުވާނެެއވެ  ގަދަ އަނދިީރގައެވެ

ތައް ޒީނަތްތެިރކޮށްދެއްިވ ފަދައިްނ  عملދި ހަމައެފަަދއިން ކާަފރުންނަށް އެމީހުންއެުކރާ ނުަބިއ އަ )123(

ންކަމުގަިއ  ُمْجرِمُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޮންމެރަަށކަށްވެްސ ެއރަށެއްގަިއާވ ކަމުޮވށިގެންވާ ބޮޑެތިމީހުްނ ެއއީ އެރަށުެގ 

. (އެީއ އެމީހުން ެއގޮތް  ތައްހަދާ ގޮތްތަްއ  َمَكرُ .) ދެން އެމީހުން އެރަުށގައިތިބެ ކުރީމަެއވެ إختيارލެއްވީމެވެ

) . ަތްއ  مشروعެވރިންބަރުާބދު ކުރުމަްށ ޒާތްޒާތުގެ ގޮތްތަްއ ހަާދ  أهلގެ  دينާއއި  دينެގ  الّلهރާވާހަދަެއވެ

. ބޭރުފުށުްނ  . އެތެރެފުށުްނ  ترّقىރާވާހަދަެއވެ .) އަިދ  إسالمى دينއާިއ ކުިރއެރުމުެގ ނަމުގަެއވެ ހަލާުކ ުކރުމަށެވެ

. އެމީހުންނަކަށް އެގޮްތ  َمَكرُ އެކަމަކު އެީމހުން ެއހަދާ  ޭރވުންތަކުެގ ނުބައިކަން ހުންނާނީ ހަމައެމީހުންނަށެވެ

 . . إحساسނޭނގެއެވެ  ނުކުެރވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .  އަިދ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ އަތުވެއްެޖއްޔާ  =   ްدليلއެއްެވސ  . .  حّجةއެއް  ެއއް    

= . . / ބުނާނެއެވެ    އެމީހުންބުންެޏވެ   =   .  އަުހރެމެން އީމާންނުވާނަމެވެ     = 

 .  އަހުރެމެންނަށް ގެނަސްދީފުމަށްދާންދެން         = رسولގެ  الّله  . ންނަށް ދެއްވިފަދައެއްޗެއް

.) معجزة( . الّله =     އެއް   ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ      =  ކަްނ  رسولއެކަލާނެގ

. -ދެއްވާނެ (ީމހެއް   ) ތަނެއް        =.  ނިކަންުހރެ ފާފަތަްއކުރިމީހުންނަްށ ޖެޭހހުއްޓެވެ
    =  ްނ ދެރަކަމާިއ  حضرةެގ  الّله.  ނިކަެމތިކަން     =  އަިދ ގަަދވެގެންާވ

.  عذاب  އާއި         =  َمَكرُ އެމީހުން ނުަބއިގޮތްތައް ރާާވ .   ތައް ހަދާކަުމގެސަބަބުން

    = ެالّلهފަހ (.    އެދިވޮޑިގެންފިމީހާ (ދަންނައެވެ     = އެމީހަކަށް އެކަލާނގެ ތެދުަމުގ

ދެއްކެވުމަށް       = ޭމަތިއެކަލާނެގ އެމީެހއްގެ ހިްތ (މ.  ) ތަނަވަސްުކރައްަވއި ފަސޭަހކޮށްދެއްވަެއވެ
  =  .     އިްސލާމްދީނަށް  =   އަދި އެކަލާނެގ އެމީހަުކ މަގުފުެރއްދެވުމަްށ

 (.  އެދިވޮޑިގެންފިމީހާ (ދަންނައެވެ     = .   އެކަލާނގެ އެމީާހގެ ހިތްަލއްވަެއވެ     

=  . ) ދަތި އަިދ އުނދަޫގ އެއްެޗއްަކމުގައި  (އީމާންކަމަށާއި ތެދުމަގަށް    އެމީާހ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ = 
        =  އޮކްސިޖަނާއި ވައިމަދުވުމުެގ ސަބަބުްނ) . މައްޗަށް ައރަިއގެންދާމީހަުކފަދައެވެ

( .   ނޭވައިނުލެވޭމީާހ ފަދައެވެ    = .ްއެފަދަިއނ          =  ހަޑިމުޑުދާރުކަްނ

. عذاب  الّلهނުވަތަ   ލައްވައެވެ          = .  އީމާންނުވާމީހުންގެމައްޗަށް  

      =  َربّ ) މިީއ ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله(ޭއ .  ގެ މަެގވެ     =  ާحالސީދާވެގެްނވ 

.           =  ެبيانކޮށް  تفصيلތައް  دليلހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަާލނގ  .  ކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

       =  عبرةން  وعظއާއި  نصيحة .    ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް       = 

.ސަލާމަތުގެ ގޮވަތި އެބަީހ  يعنى:   دارالّسالمއެމީހުންނަށް   ސުަވރުގެވެެއވެ    =  ެحضرةގެ  َربّ އެމީހުންގ 

.  ގައި    =  .  އަިދ ެއކަލާނެގ ެއީއ އެމީހުންެގ ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ         = 

.  عملއެމީހުން   ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކގެ ސަބަބުން

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 صحّ އެއީ  دينއެގެންނެވި  نبى الّله صّلى الّله عليه وسّلم –ންގެގާތަށް  مشركއަދި އެމީހުންގާތަށް (އެބަީހ:  )124(
) ކޮންމެ حقيقةއަދި  .  حّجةއެއް  دليلއެއްކަން އަންގައިދޭ ފޮނުްއިވ  الّلهއެއް އަތުވެއްޖެއްާޔވެސް އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

 صالح عليه السّالم –ެގ އަާސކޮޅުކަހަަލ  موسى عليه الّسالمއެްއ ( معجزةބޭކަލުންނަްށ އައިަކހަަލ  رسولއެހެނިހެްނ 
ެއއް ) އަހުރެމެންނަްށ ގެެނވިއްޖައުމަށްދާންދެން ައހުރެމެްނ އީމާންނުވާުހއްޓެެވ.  معجزة ކޮޅުފަދަجملގެފާނުންގެ 

)  الّلهގައި  جواب(އޭގެ  ަކން ލައްވާނެތަނެްއ އަދި ެދއްވާނެމީހެްއ ދެނެވޮޑިގަުތްނ  رسول އެަކލާނގެ الّلهެއ އަންގަވަނީ
. (އަދި  .) އަިދ ފާފަޮކްށ  معجزةބޮޑެވެ އެްއ ފޮނުްއވާނެކަމެއް ުނވަތަ ނޫންކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ

ނިކަމެތިކަން ހުންނަހުއްޓެެވ. ގަިއ ނިކަންހުެރ ދެރަކަމާިއ  حضرةގެ  الّلهނުބައި ނުލަފާ ކަންަތއްތައް ުކރާމީހުންނަށް 
އެމީހުންަންށ   عذابތައްހަާދ ގޮތްތަްއ ރާވާކަމުަގއިވީކަންތަްއތަކުގެ ސަބަބުްނ ގަދަެވގެންވާ  َمَكرُ އަދި އެމީހުްނ 
 .  ހުންނަހުއްޓެވެ

. ފަހެ  الّله تعالىފަހެ  )125( އެަކލާނގެ އެީމހެއްެގ އެމީހަކަށް ތެދުމަގުދެއްކެވުމަށް އިރާދަުކރައްވާީމހަކު ދަންނައެވެ
. އަދި ީމހަކު މަގުުފރެއްދެވުމަްށ  މަތިމޭ އެބަހީ ހިތް ިއސްލާމްދީނަށް ތަނަވަްސކޮށްދެއްާވ ހާމަކޮށްދެއްވަެއވެ

) އެަކލާނގެ  މަތިއެކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވަންާޏ އެމީެހއްެގ މޭ  އެަބހީ ިހތް (އީމާންކަމާިއ ތެދުމަގުެގ ފަރާތަށް
. (ވައިމަުދެވ ދަތިކުރައްާވ އުނދަޫގކުރަްއވަ . އޭނާޔަްށ އެކަންވާީނ ަމއްޗަށް އަރާމީެހއްެގ ނޭވަޔަށްާވގޮތަށެވެ އެވެ

.) އީމާންނުވާ މީހުންގެ ހިތްަތކަށް   الّله تعالىއޮކްސިޖަން މަދުވެގެން ނޭާވލާން އުނދަގުެވގެންއުޅޭ މީހަކުފަަދއިންނެވެ
.  عذابހަޑިމުޑުދާރުކަން ނުވަތަ   ަލއްވާފައިވަީނ އެފަދައިންނެވެ

) މިީއ ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )126( ެގ  َربّ ) ކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިމއަންގަވާގޮތް
 . . ތެދުމަގެވެ ލިބިގަންނަބަޔަކަށް ހަމަކަށަަވރުން ިތމަންރަްސކަލާނެގ  عبرةން  وعظާއއި  نصيحةސީދާވެގެންވާމަގެވެ

.  بيانކޮށް  تفصيلތައް  دليل -އާޔަތްތައް /  ކޮށްދެއްަވއިފީމެވެ

. ސުވަުރގެއެެވ.  َداُر الّسالمގައި  حضرةގެ  َربّ އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ  )127( . އެއީ ަސލާމަތުގެ ޮގވައްެޗވެ ވެއެވެ
 ( . ެއއީ އެމީހުންުކރާކަމުަގއިވި (ރަނގަޅު ތަުކެގ  عملއަދި އެަކލާނގެ އެއީ އެމީހުންެގ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ

.  ސަބަބުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ިمحشرއެމީހުން އެަކލާނގެ އަދ .   ުކރައްާވ ދުވަހުން  = ) مشركެއ އެންމެން އެީކ 

  )ވެސް شيطانންނާ އެމީހުން އަޅުކަންުކރިތަކެްއޗާ އަިދ      =  ެوحى(އެަކލާނގ  (. ުކރައްާވހުއްޓެވެ

.  جماعةްނެގ އި جنّ އޭ   އެވެ     =  .  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނ ގިނަކޮށްފީމުެއވެ   = 
(  އިންސާނުންގެ ކިބައިްނ (އިންސާނުން ަމގުފުރެއްދުން      =  އަދި އެމީހުްނގެ ަސހަރޯެވރިްނ

. . ދަންނަވާނެއެވެ  ބުނާނެއެވެ    = .  އިންސާނުންގެތެރެއިން    =  އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންެގ ! 
         = .  އަޅަމެންގެ އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކުގެ ކިބައިން އަރާމު ލިބިގެންފީމެވެ    

    =  ެوقتއާއި ހަަމއަށް /  أجلއަދި އަޅަމެން އަޅަމެންގ  .  އާއި ހަމައަށް ފޯރައްަޖއީމެވެ     

   =  ެأجلއ . ނޑައަޅުއްވާދެއްވި   އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ކަ   = ެوحىއެކަލާނގ  . ކުރެއްވިެއވެ

.) وحى(   ކުރައްވާނެއެވެ      = .  ކަލޭމެންގެ ޖާގަޔަކީ ނަރަކަެއވެ     =  އެތާ ކަލޭެމްނ

 .   ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ       =  ގަިއ ިއރާދަކުެރއްިވ (ވަގުތެއް  الّله(   މެނުވީ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. َربّ ކަލޭގެފާނުެގ  . حكمة =    އެއީ  ވަންަތ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ    =   އަިދ

 .  އެފަދައިން    =  . .  َوِلىُّ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލަްއވަމެވެ   ންކަމުގައި ަލއްވަމެވެ   =

.  އަނިޔާވެރިންުކރެ އެއްބަަޔކު   = .ްއަނެއްބަޔަކަށ           = އެމީހުންކުރާ  ކަމުގައިީވ

(.  ކަންތަކުން (ހޯދައިގަން ފާފަިއގެސަބަބުން       = އޭ ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ެދ

.  جماعة  އެވެ     =  ެ؟ކަލޭމެންގާތަްށ ނާދޭހެްއޔެވ       =  ްرسولަކލޭމެންެގ ތެެރއިނ 

.  ބޭކަލުން       = އެބޭަކލުްނ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްަތްއ

.  ކިޔައިދިނުމަށް      = އަދި އެބޭކަލުްނ ކަލޭމެްނނަށް އިންޒާރުކުަރއްވާްނ، .  ިބރުގަންނަވާން  

     = .  ކަލޭމެންެގ މިދުވަހާިއ ބައްަދލުވާނެކަމުގެ   = .  އެމީހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ    = 

.  އަޅަމެން ހެކިެވއްޖައީމެވެ        =  ެنفسއަޅަމެންގ  .  ތަކުގެމައްޗަށް    =  އަިދ އެމީުހްނ
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.  ހައްލައިިފއެވެ     =  حياةދުނިޔޭެގ – (  (ުދނިޔޭގެ ިދރިއުޅުން     =  އެމީހުްނ އަިދ

.  ހެކިވެއްޖެެއވެ    =  نفسއެީމހުންެގ .  ތަކުގެމައްޗަށް     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  އެމީހުންވީކަމަށް    =.  ކާފަރުންކަމުގައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ންނާއި އެމީހުްނ އަޅުކަންކުިރ ބުދުތަކާިއ ައިދ  مشركުކރައްވާދުަވހު ( محشرއަދި އެަކލާނގެ އެންމެން  )128(

) އެަކލާނގެ  ميدانގެ محشرންނާއި މިހުރިހާތަކެތި އެއްުކރައްވާ  شيطان  وحىއަށް ޖަމާކުރައްވާ ދުަވހުން

. އޭ ޖީންނީންެގ  . ހަމަކަަށވަުރން އިންސާނުން މަގުުފރައްދާ އޮޅުވާހެދުން ަކލޭެމްނ  جماعةކުރައްާވހުއްޓެވެ އެވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ  . އަދި އިންސާނުންގެތެރެއިން އެމީހުންގެ ަސަހރޯވެރިން ދަންނަވާނެެއވެ .  َربّ ގިނަކޮށްފީމެވެ އެވެ

. (ޖިން ނީންގެ ކިަބއިން އިންސާނުްނ އަޅަމެން އަޅަމެންގެ އެއްަބޔަކުެގ ކިބައިްނ އަނެއްބަޔަުކ ައާރމުލިބިގެންފީމެވެ

. އަދި އިންސާނުްނެގ ބިފިޔަވަިއ ޖިންނީންގެކިބައިްނ ސަލާމަތްަކމާއި އަރާުމލި الّلهއަރާމުލިބިގަތުމަީކ  ގަތުމަށް އެދުެމވެ

.) ދެންަފެހ  ކިބައިން ޖިންނީން އަރާމުލިބިގަތުމަީކ އިންސާނުން ޖިންނީންނަށް މާތްކޮށްހިތާ ބޮޑުކޮށް މަތިވެރިުކރުމެވެ

ނޑައަޅުއްވައިދެއްިވ  الّلهސާނުން އިން . ިމއަދު މިތިބީ އިަބަރސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށް ކަ أجل  އަށް ދަންނަވާނެއެވެ
. ެއކަލާނެގ  يعنى:  حياة . ކަލޭމެން  وحىގެ މުއްދަތު ނިންމާފައެވެ .  قائمކުރަްއާވނެއެވެ  الّلهވެތިބޭނެތަނަކީ ނަަރކައެވެ

. (އޭ އިރާދަކުެރއްިވ ވަގުތެްއގައިމެނުީވ އެ  حكمةެއއީ  َربّ ) ކަޭލގެފާނުންގެ އެވެ! رسول الّلهތާނަގއި ދެމިތިބޭގޮތަށެވެ

 .  ވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

ންކަމުގައި އެބަީހ ސަަހރޯވެރިްނކަމުގަިއ  وِلىُّ އަދި އަނިޔާެވރިން އެއްބަޔަުކ އެީއ އަނެއްބަެއއްެގ  )129(

 . . އެމީހުންުކރާ ކަުމަގއިވީ ކަންތައްަތކުގެ ސަބަބުންނެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެްއވީ އެފަދައިންެނވެ

. ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ ކަލޭމެނަްށ  جماعةއޭ ޖީންނީންނާއި އިންސާނުންނާއި ެދ  )130( ގެމީހުންޭނވެ

ދެއްވުަމްށ  خبرުކރެއްވުމަްށ މިދުވަހުެގ ިބރުވެިރކަމުެގ  إنذارދުވަހާިއ ބައްަދލުވާނެކަމުެގ ކިޔައި އަދި ކަލޭމެްނ މި

. އަޅަމެްނ  ؟ން ވަޑައިނުގަްނނަވައިހެއްެޔވެ رسولކަލޭމެންގެގާތަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އެމީހުން ދަންނަވާނެެއވެ

. نفسތިޔަކަންތަކުގެމައްޗަށް އަޅަމެންގެ  .) ަފެހ  إنذارން ވަޑައިގެން  رسول( ތަކަށް ހެކިެވއްޖައީެމވެ ކުރެްއވިއެވެ

. (ޭއގެ އޮިއވަރުގައިެޖހި ްޕރޮޖެކްޓްތަކުަގއި  حياةއެމީހުންނަށް ދުނިޔޭެގ  ެވ ކާފަރުްނެގ  َمْشُغولެހއްލުންތެިރކުރުީވއެވެ

.) ހަމަކަަށވަުރްނ ހަނދާންނެތުނީއެ آخرةޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުމުަގއި އަިދ މާއްދީ ެއކި ކަންކަމުަގއި ެހއްލުންތެރިެވ  ވެ

.  އެމީހުންވީ ކާަފރުންކަމުގަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ) ީތައް ައންގަވަނީ) خبرން ފޮނުއްވަިއ  رسولއެގޮތަކ           = ހަމަކަށަވަރުްނ

. َربّ ކަލޭގެފާނުގެ   ނުވާކަމެވެ    = .  ރަށްރަށް ހަާލކުކުަރއްވާ ަކލަކުކަމުަގއި    =

.  އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގެން      =  ެحالވެގެންވާ  غافلވެރިން  أهلއެރަށްރަށުގ .    

     = ިعملކުރިޔަސް ހެޔޮ  عملއަދި ކޮންމެމީހަކަށް ދަޖަތަކެްއވެއެވެ (ނުަބއ  (  ކުރިޔަސް      
. عملއެމީހުންުކރި  =  ން        =  ެވެވޮޑިގެންވާކަަލކުކަމުގަިއ  َرّب  غافلއަިދ ކަޭލގެފާނުންގ

.  ނުވެއެވެ      = ްއެމީހުނ.  އެކުާރކަންތަކާއިމެދު      =  އަދި ކަޭލގެފާނުްނެގ

. َربّ   އެީއ އަމިްއލަޒާތުފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ      = رحمة  .   ެގވެރި   = 

.  އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވަންޏާ   = .  ަކލޭމެން ގެންަދވައިފީހެވެ      =  އަިދ

. خليفـةއެކަލާނގެ   ވެރިުކރުވައިފީެހވެ       = .  ކަލޭމެނަށްފަހު        = އެކަލާނެގ

) أّمـةއެދިވޮޑިގަންނަވާ ެއއްޗެއް (  އެއް     =  .  އެކަލާނެގ ކަލޭމެން ހެއްދެވިފަދައިން     

     =  ީެގ ނަވުްނައިއ   السآلم نُوُح َعَلْيه އެހެްނ ބަެއއްެގ ދަރިޮކޅުން . (ެއއ

(.    ދަރިކޮޅުންކަމުގައިބުނެވުނެވެ       = ްعذابވެޭވ ކަންތައް ( وعدހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށ 

(.   އައުން  =  .  ހަމަކަށަަވރުންއަންނަުހއްޓެވެ    =  .  އަިދ ކަލޭމެންނުެވއެވެ  

 =  )الّله.   ) ނުކުޅައްދަިއލެވޭެނ ބަޔަުކކަމުގައި      =  ަކލޭގެފާުނ !އެވެ رسول الّله(ޭއ (

 ! ގެމީހުންނޭވެ قومއޭ ައހުރެންގެ  !ވިދާޅުވާށެވެ   =  ްކުރާށެވެ عملކަލޭމެނ !      = 

( . (ަކލޭމެންގެގޮުތގައި  ކަލޭމެންގެ ތަނުގައި     = ްعملައހުރެންވެްސ މިއީ  ަހމަކަށަވަރުނ .  ކުރާމީހެކެވެ
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       = ެފަހ.  ނިކަންހުރެ ކަލޭމެނަށް އެނގޭނެއެވެ      =  އެމީހަކަްށ ވާީނ

  ކާކަށްކަން؟      =   ފަހުކޮުޅ) . ) كاميابޮގވަތީގެފަހުކޮޅު  އޮތްމީހަކު    

    = .   ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާެވރިންނަށް ކާިމޔާބު ނުވެވޭނެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަކލޭގެފާނުެގ  الّله رسولُ އެގޮތަީކ އެބަީހ  )131(  َربّ ން ފޮނުްއވަިއ މީސްތަކުންނަށް ހެޮޔނުބައި އަންަގވައިދެްއވަނީ

.  حالވެގެންވާ  غافلއެއީ މީސްތަކުން   ރަްށރަށް ަހލާކުުކރައްާވަކލަކުކަމުގަިއ ނުވާތީެއވެ

)  عملކުރިޔަސް ނުވަތަ ނުބަިއ  عملއަދި ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް އަދި ކޮންމެބަޔަކަްށވެސް (ހެޔޮ  )132( ކުރިޔަސް

. (އެ  ތަކުން  عملދެއްާވުހއްޓެެވ.) އަދި އެމީސްތަކުން ުކރަމުންދާ  جزاءތަކަށް އެަކލާނގެ  عملދަރަޖަތަކެއްވެެއވެ

.  َرّب غافلކަލޭގެފާނުންގެ   ވެވޮޑިގެން ނުެވއެވެ

 رحمةދިވޮޑިގެންވާ އެއީ ހުރިާހގޮތަކުްނ އަމިއްލަޒާތުފުޅާއިގެން ފު َربّ ) ކަލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )133(

. އެަކލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާނަމަ ކަލޭމެްނ ގެންދަާވ ނެތިުކރައްާވ ަކލޭމެނަށްފަުހ އެހެންބަަޔުކ  ގެވެރިަކލާނގެެއވެ

. އެހެންބަޔަުކ  . ެއއީ ކަލޭމެންވެސް އައިސްފަިއވަނީ އެހެންބައެްއގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ އެކަލާނގެ ގެންަނވައިފީހެވެ

.ނެތިވެދިއުމަށްފަހުގަ  އެވެ

) ހަމަކަަށވަރުްނ !ންނޭވެ مشركކުރާ  شريكއަށް  الّله !(އޭ މިތިބަ ބުދަށް އަޅުކަންކުާރ މީހުންނޭވެ )134(

. އަދި އެ  يعنى:  عذابވެވިގެންވާ އެތި  وعدކަލޭމެންނަށް އަންނާނެކަމަށް  ނޑައެޅެިގން އަންނަހުއްޓެވެ  عذابކަ

.  الّلهއަޔަނުދީ   ނުކުޅައްދައިެލވޭނޭ ބަޔަކުކަުމގައި ކަލޭމެން ނުެވެއވެ

. އޭ ައހުރެންެގ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )135( . ަކލޭމެންގެ ތަުނގަިއ  قوم) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ

. ދެންފަހެ ަފހުކޮޅު  عملއަދި ތިމަްނކަލޭގެފާނުވެްސ  !ކުރަމުން ގެންދާށެވެ عملކަލޭމެންކުރާގޮަތކަށް   ކުރާނަމެވެ

. ހަަމކަށަވަރުްނ އަނިާޔވެރިންަންށ  ރަނގަޅުވެގެންވަީނ ކޮންބަޔަކަްށކަން ނިކަްނހުެރ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ

.  ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       = خاصّ އަްށ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ .  ކޮށްފިއެވެ         =   ނޑުން އެަކލާނެގ ދަ

.  ހެއްދެިވ ތަކެތީގެތެެރއިން   =  ިنـََعمُ އަދ  . ސޫފީެގތެރެއިންނާއި   =  . . ަވކިމިންވަރެއް  ަބއެއް
     .  ފަހެ އެމީހުންބުންެޏވެ  = ީخاصّ އަށް  الّلهމިަބއި މިއ  .  ބަެއވެ  =  

 .  އެމީހުން ހިތުްނ / އެމީހުން ހީކުާރގޮތުން        =   ން  كشريއަދި މިީއ އަުހރެމެންެގ  

 .  ◌ްނަށްވާބައެވެ        =   ެخاصّ ންނަށް  شريكަފހެ އެމީހުންގ  .   ވެގެންވާަބއި

        =  ( . الّلهފަެހ އޭިތ (އެއިްނއެއްޗެއް  އަްށ ނުފޯރާނެެއވެ     =  ިالّلهއަދ 

( . (އެބައި  އަށްވާތަކެތި     =  . .  واصلފަެހ އޭިތ ފޯރާެނއެވެ  ވާނެއެވެ      = 
.  شريكއެމީހުންގެ   ންތަކަށް         =  حكمއެމީހުްނ ެއ  .! ކުާރކަންތަކުެގ ނުބައިކަމާއެވެ

  ! ކުާރގޮތުެގ ނުބައިކަމާެއވެ حكم/ ެއ    =  ާނޑުންނ . (އެބައިީމހުންެގ ދަ އެފަދައިންނެވެ

) الّلهޖަނަވާރުން   އަށް ަބއިއެޅުން ޒީނަތްތެރިކުެރއްވިފަދައިން     = އެތައްބަޔަކަށް ޒީނަތްތެރިޮކްށ

.  ދެވުނީ    =  ُންގެތެރެއިން.  مشرك        = .  އެމީހުންގެ ދަރިންމެރުން
   =  شريكُ އެމީހުންެގ  .  ންތައް   =  ީއެމީހުްނ  –ންތަްއ  شريكُ އެީމހުން އެަބހ

.  ހަލާކުުކރުމަށެވެ      = .  އަދި އެމީހުންެގ މައްޗަްށ މިމީހުްނ އޮޅުވަިއލުމަށެވެ   = 
  . دينއެމީހުންގެ       =  الّلهއަިދ  .  އިާރދަކުރެއްވިނަމަ      =  އެމީހުްނ އެަކްނ

 .  ނުކުރީހެވެ    =  .  ަފހެ ަކލޭގެފާުނ އެމީހުްނ ޫދކޮށްލައްވާށެވެ     =   އަިދ

 .  އެމީހުން ދޮގުުކރާތަކެއްާޗއި
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުތަކުގަިއ  )136( އަްށ  الّلهސޫފީގެ ތެރެއިްނ ބަެއއް އެމީހުން  نـََعمހައްަދވާފައިާވ ތަކެތީންނާިއ އަިދ  الّلهއަދި ދަ

. މިބަިއ މިީއ   خاصّ  . ފަެހ އެމީހުްނ ބުންޏެވެ . އަިދ މިބަިއ މިއީ އަުހރެމެންގެ  الّلهުކރިއެވެ .  َشرِْيكُ އަެށވެ ންނަށްށެވެ

. އަިދ އެމީހުންެގ  އަްށ އެއްެޗްއ  الّلهބުދުތަކަްށ ވާބައިްނ  يعنى ންަނށް  َشرِْيكُ މިއީ އެީމހުން ހީކުާރގޮތެވެ

 . . އަިދ  الّلهނުފޯރާނެއެވެ  شريكُ ވެގެންވާބައިްނ އެމީހުންެގ  خاصّ އަށް  الّلهގެނަމުގައި ހޭދަކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ

. އެމީހުން ެއ  .  حكمންތަކަށް ފޯރާނެއެވެ  ކުާރގޮތް ނުބައިެވގެންެވއެވެ

. އިސްލާމްދީްނ ައއުމުގެކުރިްނ   ނޑުތަކުން ނުކުންަނ  مشركދަންނައެވެ ންގެީމހުން އެީމހުންެގ ދަ

. އަދި އެމީހުްނގެ ބުދުތަކާއި  الّلهސޫފީގެތެރެއިން ބައެއް  نعمއަދި  ތަކެތީންނާއި ންނަްށ  شيطانގެނަމުގައި ބަހައްޓައެވެ

 . . އެތަކެިތ ހުންނަީނ ބުދުތައް ަބލަހަްއޓާ މީުހންނަށެވެ . ދެންފަހެ އެީމހުންެގ  َسَدنَةބައެއްބަހައްޓަެއވެ  شريكންނަށެވެ

އަށް އެޅިބައިްނ  الّلهތަ އެއިްނ އެއްެޗއް ކޮންމެވެސްގޮތަކުން މަދުވެއްެޖއްޔާ ކޮށް ހުްސވެއްޖެއްޔާ ުނވަ خردންގެބައިން 

 . . ެއކަލާނގެީއ ފުދިވޮޑިގެންާވ  الّلهނަގައި އެތަން ުފރިހަމަުކރެއެެވ. އަިދ ބުނެއެވެ އަށް ބޭުނންވެވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ

. އަިދ  ނުވަަތ ެއއްޗެްއ ެވއްޓިގެންނަމަވެްސ ެއއިްނ ދީގެންަނމަވެސް  صدقةކުރިބައިްނ  خاصّ އަްށ  الّلهކަލާނގެއެވެ

. މިއީ ަހއްތާވެްސ الّلهންގެބައިން  شريكމަދުވެއްޖެއްޔާވެސް އެމީހުންގެ  ގެ ބަޔަަކށް އެއްޗެްއ އިތުރު ުނކުރެވޭެނއެވެ

.  خيالއެމީހުންެގ  . މި الّلهްނ އެމީހުްނ ކޮށްގެްނއުޅޭ ކަންކަެމވެ ވާަހކަަތްއ ެގ އެްއވެްސ އެންެގވުމެއް އޮވެގެންނޫނެވެ

. މިތާމިވަނީ ޭއގެ  تفسيرގެ  طََبرىގިނަ ރިާވޔަތްތަކުން  .  خالصةގައިެވއެވެ  . والّله أعلمއެވެ

ނޑުންނާއި ޖަނަވާރުތަކުްނ މިގޮތަްށ ބަިއައޅައިގެން ބެހުްނ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިްނ ފަދައިްނ  )137( އަދި އެމީހުްނެގ ދަ

ންތައް އެީމހުންނަްށ  شريكންގެ ގިނަީމހުންތަކަކަށް އެމީހުންެގ ދަރިްނ މަާރ ެހދުމަށްވެސް އެމީހުްނގެ  مشرك

. އެއީ އެމީހުން ހަލާުކގެތެރެއަށް ވައްަޓއިލުމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ ދީން އެީމހުންގެމައްޗަްށ  ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނެވެ

. އަދި  . (ޭއ އެދިވޮޑިގެން الّلهއޮޅުވާ ގަޑުބަޑު ކުރުމަށެވެ ) ފަެހ !އެވެ رسول الّلهނެވިނަމަ ެއމީހުން އެކަން ނުުކރީހެވެ

.  އެމީހުންނާއި އެީމހުން އަޅުކަންުކރާ ތަކެިތ ކަޭލގެފާނު ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =  ެއ) . .) مشركއަދި އެމީހުންބުންނެވެ  ން ބުންޏެވެ        =  ީنـََعمމިއ  . ސޫފިތަކެވެ

.އަދި  ނޑެވެ  ދަ  =  َحَرام .   ެވވިގެންެވއެވެ  =   ެކއުްނ) . އެއިްނ ނުކާނެެއވެ

(.    ހުއްދަނުވާނެއެވެ    = . އެމީހުން ހީކުާރގޮތުން /  =  އަުހރެމެން އެދޭބަަޔކުމެނުވީ

 .  އެމީހުން ދެކޭގޮތުން   =  ިنـََعمއަދ .  ސޫފިތަކެއްވެެއވެ     =  އެތަކެތީގެ ބުިރކަށިތަްއ

.  َحَرام . އެއަްށ ސަާވރުވުން .  َحَرامވެގެންެވއެވެ  ވާނެއެވެ  =  نـََعمއަިދ .   ސޫފިތަެކއްވެއެވެ    =

.   ނަންނުގަނެވޭނެއެވެ   = ގެނަންފުޅު  الّله   =  . އެތަކެތީެގ މައްޗަްށ (އެީއ ބުދަށް ކަިތލާތަކެއްެޗވެ

.)  حجَّ އަދި ޭއގެމަތީ    އަްށވެސް ނުެދވޭނެއެވެ   =  ުبـُْهَتانއެަކލާނެގ ރަސްކަންފުޅަށް ޮދގ 

 .  ހެދުމުގެގޮތުން    =  ްجزاءނިކަންހުރެ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށ .  ދެއްވާނެއެވެ     

   = .  އެމީހުން ދޮގުހަދާކަމުގައިވީ ކަންަތްއތަކުގެ ސަބަބުން    =   އަދި އެމީހުްނ

.  ބުންޏެވެ           =  ިނޑުޮއްތ  نعمމ ނޑުގައިާވ ތަކެތި (ކިރާިއ / ބަ ސޫފިތަކުގެ ބަ

 ދަރި)        =  ްخاصّ އެީއ ހަަމ ައހުރެމެންެގ ފިިރހެނުންނަށ .  ވެގެންާވ ެއއްޗެެކވެ  

         =  ްحرامއަދި އަހުރެމެންެގ އަނބީންނަށ .  ވެގެންވެއެވެ      =  އަދި އޭިތ

( . (މުޅަތަކެތިކަމުގައިވެއްެޖއްޔާ  މަރުވެއްޖެއްޔާ       =  ަފހެ އޭރުްނ އެމީހުންެވސް އޭގަިއ

.   ބައިވެރިެވގެންވެެއވެ    = ްސިފަކުރުމަށ ( އެކަލާނެގ   ނިކަންހުރެ އެމީހުން (ޮދގު

.   ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ    =  ވަންތަ ދެނެވޮިޑގެންާވ  حكمةހަަމކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ

 .  ކަލާނގެއެވެ    = .   ހަމަކަށަވަރުްނ ެގއްލިަހލާކުެވއްޖެއެވެ       =   އެމީުހްނ

.މީހުން   އެމީހުންެގ ދަރިންމެރި  =  ުޖާިހލ  .  ކަމާިއ މޮަޔކަމުން    =  .  އެއްވެްސ އެނގުމެއްނެތި
    =  حرامއަދި އެމީހުްނ .  ކޮށް      = ِرْزقُ އެމީހުންނަށްދެއްވި  الّله .       

. الّله =  ރަސްކަންފުޅުގެ މަްއޗަްށ ދޮގުހެދުމުެގގޮތުން    = .  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ މަގުފުރެިދއްޖެއެވެ
     = .  އަދި އެމީހުްނ ނުވިެއވެ   =  .  ތެދުމަގުަގއިާވ ބަޔަކުކަުމގައި    

= .  އަދި ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ   = .އުފެއްެދީވ .  ެހއްދެވީ       =  އެއްޗެތިޖަހާއުފުލާފަިއާވ
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ނޑު އުފުލާފައިާވ  ) ވެޮޔގަ ނޑުފަދަ .(މޭބިސްކަދުރުވެޔޮގަ  ބަގީާޗތައް        =  ނުޑ އަދި ވެޔޮގަ

.  ނުއުފުލާ ަބގީޗާތަކާއި      = . ނޑު . އަިދ ދަ  އަިދ ކަދުުރ ުރކާއި    =  ޭއެގ ޭމާވ

 . ) ތަފާތުެވގެންވާ  (ގަހުގެނަތީޖާ     =  ާއަދި ޒައިތޫންޏ.  އަންނާާރއި     = 

. ) އެއްގޮްތވެގެންވާ   (ބޭރުފުށުެގ ވައްަތރު         = ( . (ނުވަަތ ރަހަތަފާތު  އަިދ ެއއްގޮތްނޫން  

   =  .   !ަކލޭމެން އެތަކެތީެގ މޭާވ ކާެށވެ  = .   އޭެގ މޭާވ އަުތވެއްޖެއްޔާ     

  !ޒަކާްތ ނަގާށެވެ  !އަދާކުރާެށވެ  حقّ އަިދ ކަލޭމެްނ ޭއގެ  =      =  . ނޑާދުވަހު    ގޮވާްނކަ

     =  ެ1އަދި ކަލޭމެން އިސްރާފު ނުުކރާށެވ    = .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެ  

    =  .  އިސްރާފުކުރާީމހުންނަށް ލޯިބވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. މި  مشركއަދި އެ  )138( ނޑުތައްމިވަނީ އަހުރެމެން އެދޭބަޔަކަށް މެނުީވ  نعمން ބުންޏެވެ ސޫފިތަކާއި އަދި މިދަ

. (ެއއީ ބުދުަބލަހައްޓާމީހުނަްށ  حرام . އެމީހުން ހީކުާރގޮތެވެ . އެީއ އެމީހުންެގ ނިޔާެއވެ . މަނާވެގެންނެވެ ވެގެންނެވެ
.) އަިދ ބައެްއ  . ެއއީ ވަކިބައެެކވެ .  حرامސޫިފ މިވަނީ އެތަކެތީެގ ބުރިކަށިަތއް  نعمހުރިތަކެްއޗެވެ ވެގެންނެވެ

. އަދި އަނެއްބަިއ  حرامން އެމީހުން ިހތުން (އެތަކެއްޗަްށ ސަާވރުވެ އޭގެމަީތ ބަރުއުުފލާހެދު  الّلهސޫފި ެއއަށް  نعمއެވެ
. (އެއީ ބުދަްށ ކަތިެލވޭ ތަކެްއޗެެވ.) ނުވަތަ އޭގެމަތީ  .  حجّ ގެނަންފުޅުގަތުމެއް ނުވެއެވެ އަށް ދިއުމެއްެވސް ނުވެެއވެ

.) ެއއީ އަ خيالކަމުން އެމީހުންެގ  جاهل(މިހުރިހާ ކަމަކާއި ނަންތަަކކީ ހަަމ އެމީހުންެގ  ެގ  الّلهށް ުކރިކަންކަމެވެ
. (އެހެީނ އެަކލާނެގ މިއިން އެްއވެްސ  .)  حكمރަސްކަންފުޅަށް ދޮުގހަދަންވެގެންނެވެ އެްއ ުކރެއްވީެއއްނޫނެވެ

.   جزاءއެމީހުން އެޮދގުކުާރ ކަންަތއްތަކަށް ިނކަންހުެރ ެއކަލާނެގ އެީމހުންނަށް  އަދި އެމީހުްނ   )139(ދެއްވާނެތެވެ
. ިމ  يعنى: مشرك ނޑުގައިވާަތެކތި އެީއ އަހުރެމެންެގ ިފރިހެނުންނަްށ  نعمްނ ބުންެޏވެ ެވގެންާވ  خاصّ ސޫފީެގ ބަ

. އަިދ އަުހރެމެންގެ އަނބީންނަށް  ނޑުގައިވާތަކެތީގެ ުމރާދަކީ ިކރާއި ދެްނ  حرامއެއްޗެކެވެ . (ބަ ވެގެންެވއެވެ
. މިއީ  . ދެންވެސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ަތެކއްޗެވެ ނޑުއޮތް ދަރިއެވެ ން އެމީހުންެގ  مشركޒަމާނުގައި  جاهليةބަ

. އޭެގ ކިރުެފލުން އެހެންމީ طاُغوتބުުދތަކާއި ދެންވެސް  ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމަުލގެ ވައްަތރެކެވެ ހުންނަްށ އަށް ކަ
. އެީއ  َرةހުއްދަނުވާނެއެވެ .) ދެންފަެހ  َبِحيـْ . އޭިތ ފާަހގަކުރުމަްށ ކަންފަތްހުންނާނީ ޮތރުފާފައެވެ ޭއ ކިާޔ ވައްަތރެވެ

ނޑުގައި އޮތްދަިރ މަރުވެފަިއވާނަމަ ޭއގަިއ އަންހެނުްނވެސް  . ިނކަންހުެރ  شريكއޭގެބަ . ަބއިވެިރވާނެއެވެ ވާނެއެވެ
.  الّلهތަކަށް އެމީހުންގެ އެދޮގު ސިފަުކރުން ކަމާިއ  جاهلއެއްނެިތ  علمއެއްވެްސ އެނގުެމއް   )140(ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ

އަްށ  الّله ، ރިޒުގު حاللދެއްިވ  الّلهމޮޔަކަމުގެސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިްނ ތިމާމެން މަރައި އަިދ އެމީހުންނަށް 
. (އެީމހުން  حرامދޮގުހެދުމުގެ ގޮތުން   حرامދެއްވި ރިޒުގު  الّلهކޮށްހެދިމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ެގއްިލ ހަލާުކވެއްޖެއެވެ

. އަދިވެްސ  حرامކުރުމެއްކަމުގަިއީވ އެމީހުްނ ޖަމަލުެގ ވައްަތރުތަކެްއ ެއކި ަނންނަމުގައި އެކިީމހުންނަށް  ކުރުމެވެ
.) ހަމަކަށަވަރުްނ ެއގޮތުން އެ . އަދި ތެދުމަުގލިބުނުބަޔަކުކަުމގަިއ އެބާވަތުގެ ަބއެްއ ކަންތަކެވެ ީމުހން މަގުފުރެދުނީއެވެ

 . ނޑުފަދަ ވެޔޮތައް އުފުލާަފިއާވ  )141(އެމީހުން ނުވިއެވެ ނޑިޔާ މުޑިފަދަތަކެތީން މޭބިސްކަދުރު ވެޮޔގަ ދަ
. އަދި އޭ  ގެ މޭވާާއިއ ބަގީޗާތަކާއި އަދި އެގޮތަްށ ވެޔޮ އުފުލާފައިނުާވ ބަގީޗާތަްއެވސް ހެއްދެވީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ

ތަކެތީގެ ރަަހ ތަފާތުެވގެންާވ ކަދުުރރުކާިއ ެއކިބާވަތުެގ ަދނޑުގޮވާމާއި އަިދ ޒައިތޫނިަގހާިއ އަންާނރުގަސްވެްސ 
. ޭއގަިއ ަރހަޔާިއ ސިފައިެގގޮތުްނ އެްއވަުރ މޭވާާޔއި ސިފަ ތަފާތުވެފަިއ ރަަހ އެްއގޮްތ  ހެއްދެވީހަަމ އެަކލާނގެެއވެ

. މިހުިރހާ ބާވަެތއްގެ މޭާވޔާ ގޮވާުމެގ  އަދި ރަހަތަފާތުވެަފއި ސިފައިގާ  އެއްގޮްތވެގެންވާތަކެިތެވސްވެއެވެ
. އެމޭވާތަކާިއ އޮްއޓަރުްނ ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއަހދާށެވެ ނޑާދުވަހު ޭއގެ  !ވައްތަރުެވއެވެ ނޑުކަ  حقّ އަދި ޭމވާޔާިއ ދަ
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: އެއިްނ ޒަކާތްދޭންޖެޭހ އެއްަޗކުން ޒަާކތްދޭށެވެ !އަދާކުރާށެވެ  ެގ  َصاعނުވަަތ ތިންސަތޭަކ  َوْسقُ ސް އެީއ ފަ !(އެބަހީ
. ީމެގ  މިންވަރަށް ުހރެއްޖެއްާޔ ޒަކާތަށް ދިހަބަިއކުޅައެއްބައި ުނވަތަ ދިހަބައިކުޅަ ެއއްބައިގެ ދެަބއިކުޅަ އެއްބަެއވެ

.)އަދި تفصيل فقه  الّلهކުރާމީހުންނަށް  إسرافހަމަކަށަަވރުން  !ނުުކރާށެވެ  إسراف ފޮތްތަކުގައި ރަނގަޅަށްވެެއވެ
.ލޯ  ބިވެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

      = ިنـََعمއަދ .  ސޫފީގައިެވއެވެ      =  ތަކެިތ އުުފލާ ބޮޑެތިޖަނަވާާރއި ކުިދ

.  ޖަނަވާރު  = .  !ކަލޭމެްނ ަކއިހަދާށެވެ      = الّله .   ކަލޭމެނަްށ ދެއްިވ ރިޒުގުން

   =  ްتبعއަދި ަކލޭމެނ .  !ނުވާށެވެ     = އާގެ  شيطان  .  ފިޔަވަޅުތަކާއި    = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެސޮުރ އެީއ ަކލޭމެނަށްވާ      = عداوةވެގެްނވާ  بيانތެރިކަްނ  عداوة  . ތެރިއެެކވެ

          =(.  އަށްޖޯޑު (އެަކލާނެގ ހެއްދެިވއެވެ       =  َُضأن  . ބަކަީރގެ ދޭތި

.) (ފިރިހެްނ އެްއޗާއި އަންހެންއެތި ެއއީ ދެ  َزوجُ (ދެއެތިންކުރެ ކޮންމެެއއްޗަީކ  .)  زوجއެކެވެ  އެވެ   

     =  ިކޮންމެއެއްޗަކީ  َمْعزُ އަދ (. . زوجބަކަރީގެ ދޭތި (އެކަލާނގެ ހެއްދެވިެއވެ  رسول الّله(އޭ  =  އެކެވެ

 حرامއެކަލާނގެ  =   ފިރިހެން ދޭތިހެއްޔެވެ؟ =  ! ) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ

.    ކުރެއްވީ  = ) ކުރެއްވީ) حرامނުވަތަ އަންހެންދޭތިހެްއޔެވެ؟         =   ނުވަަތ

 .؟އެ ެއކުލެވުުނ ތަކެތިެހއްޔެވެ       =  ެرَِحمُ އަްނހެންދޭތީގ .  ގައި    =  ަކލޭމެްނ

  ! ދީބަލާށެވެ َخبـَرُ ނިކަން ދެނެތިބެގެން ައހުރެންނަްށ        =  ކަލޭމެންަނީކ

 .  ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ       =  ިގެ ތެރެއިން ދޭތި. َجَملُ އަދ        = 
.  އަދި ެގރީގެެތރެއިން ދޭތި  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ !  =  ެ؟ފިރިހެންދޭތިެހއްޔެވ   

. حرامއެކަލާނެގ  =   ކުރެއްވީ  = ނުވަތަ އަންހެންދޭތި ހެއްެޔވެ؟        =  

   ނުވަތަ ެއ އެުކލެވިގެްނވީ އެިތހެއްެޔވެ؟       =  رَِحمُ އަންހެްނ ދޭތީެގ .    ަގއި   
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

  =   ްވެ ހެކިވާންތިބީހެއްޔެވެ؟  َحاِضرُ ނުވަތަ ކަލޭމެނ       =  ކަލޭމެނަށް  الّله

. أمرުކރެއްިވހިނދު /  وصّيةއެގޮތަށް    ުކރެއްިވހިނދު    =  އަނިާޔވެރިކަްނ ބޮޑީ ަފހެކާކުެހއްޔެވެ؟ 
        =  الّله  .  ގެމައްޗަްށ އުފައްދަިއގަތްމީހަކަށްވުރެ   =  އެއަްށވުރެޮބުޑ) . ދޮގެއް

(.   އަނިޔާވެރިައކުނުވެެއވެ     = .  މީސްތަުކން މަގުފުެރއްދުމަށް     =  ެއއްެވްސ

.     އެނގުމަކާއިނުލައި    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ    

 =  .  އަނިޔާވެިރ ބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.   نـََعم އަދި  )142( ސޫފީގެތެރޭގައި ތަކެތި އުފުލާ ބޮޑެތި ެއއްޗެއްާސއި، އެއްޗެތި ނުއުފުާލ ކުދި އެްއޗެތިވެެއވެ

. ފަހެ  ، ބޮޑެތިތަެކއްޗަކީ ޖަަމލު(ބަރުއުފުލާ  . ކުދިތަކެއްޗަކީ ަބކަރިެއވެ ކަލޭމެނަށް ދެއްިވ  الّلهގެިރ ފަދަ ތަެކއްޗެވެ
) !(އެބަހީ އެޮސރު އަންާގގޮތަށް ނުހަދާށެވެ !ނުވާށެވެ تبعއާގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި  شيطانއަދި  !ރިޒުގުން ކަލޭމެން ކާެށވެ

.  عدوّ ތެރިކަން ަބޔާންވެ ފައުޅުވެގެްނވާ  عداوة ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ ކަލޭމެންނަށް އެސޮރުގެ   އެކެވެ

) އަށް )143( . ެއއީ ބާވަތެއް  ދެންފަހެ (މި ބަރުއުފުލާ ޖަަނވާރާއި ކުދި ޖަނަވާުރގެ  َضأنއެަކލާނގެ ެހއްދެވިއެވެ
. (އަންހެން ެއއްޗާއި ިފރިހެން އެްއޗެެވ. ކޮންމެ އެއްޗަކީ  . އަންހެން زوجބަކަރީގެ ދެއެްއޗެވެ އެއްޗާިއ  އެކެވެ

. ދެ  .) އަދި  زوجފިރިހެން އެއްާޗއި ދޭތި އެއީ ދެޖޯޑެވެ . އެީއ  َمْعزُ އެވެ ބަކަރީގެ ދެއެއްޗެއް އެކަލާނެގ ހެއްދެިވއެވެ
. (އޭ  زوجين ) ވިދާޅުވާށެވެ مشرك) ކަޭލގެފާނު (އެޖާހިުލ !އެވެ رسول الّلهއެވެ ކުރެއްީވ މީެގ  الّله  حرام !ންނަށް

ކުރެްއީވ  حرامނުވަތަ ެއކަލާނގެ  ؟ކުރެއްވީ ދެައންހެން އެތިހެއްެޔވެ حرامނުވަތަ އެކަލާނގެ  ؟ދެފިރިހެން އެތިހެްއޔެވެ
ަގއިާވ އެތިެހއްޔެވެ؟ ަކލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ ިނކަން އެނގިތިބެެގްނ  رَِحمُ ދެއަންހެންއެތީެގ 

. އެމީހުްނ ކޮންމެ ގޮތަ خبرތިަމންކަލޭގެފާނަށް ޖަވާބުީދ  ކަށް ޖަވާބުދިނަްސ އެމީހުންެގ ބަސް ޮދގުވާނެއެެވ. ދީބަލާށެވެ
ކަމުގައި ނިންމީ ކީްއވެޯތ  حرامނުކުރައްވައޭ ބުނެފިނަމަ އޭގެެތރެއިން ބައެއްަތކެތި ަބއެއްމީހުނަށް އެމީހުން  الّله حرام

. އަދި  ހޭނެއެެވ. ކުެރއްވިްއޔޭ ބުނެފިނަމަ އެީމހުން އެތަކެތީްނ ކަިއހަދަނީ ކީްއވެތޯ އެ الّله حرامއެހޭނެއެވެ
.  دعوى باطلދެގޮތުންވެސް އެމީހުްނގެ   އެވެ

. އަިދ  جملއަދި  )144( ) އެކަލާނެގ ހެއްދެިވއެވެ ގެެތރެއިްނ ދެއެިތ (ފިިރހެން އެއްޗާިއ އަްނހެންއެތި
. ކޮންމެ ވައްތަރަކުން ެދ  . (ޭއ زوجގެރީގެެތރެއިންވެސް ދޭިތ އެކަލާނގެ ެހއްދެވިއެވެ ) !އެވެ رسول الّله އެވެ

ކުރެއްީވ އަންހެްނ  حرامނުވަތަ ެއކަލާނެގ  ؟ކުރެއްވީ ިފރިހެން ޭދތިހެއްޔެވެ حرامއެަކލާނގެ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ 
އެަބީހ  ؟ގައި އެުކލެވިގެންވާ ަތކެތިހެއްެޔވެ رَِحمُ ކުރެއްވީ އަންހެންދޭީތގެ  حرامޭދތިހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެކަލާނގެ 
ނޑުގަިއ އޮތްަދރިހެއްޔެ  ކުރެްއވިހިނުދ ކަލޭެމްނ  وصّيةުކރައްާވ  أمرއެކަމަށް ކަލޭމެނަށް  الّلهވެ؟ ުނވަތަ އެތަކެތީގެ ބަ

. ފަެހ މީސްތަކުން  ؟ެވ ހެިކވާން ތިީބހެއްޔެވެ  حاضرއެތާ  . ހަމަ ހުސްޮދގެވެ  (ިމއިން ެއއްވެސްކަެމއްވީއެްއ ނޫނެވެ
ގެމަްއޗަށް ބޮޑުދޮގެްއ ހެދިމީަހކަށްވުެރ ވަކިްނ އަނިޔާެވރިކަްނ ބޮޑީކާކުހެްއޔެެވ؟  الّلهމަގުފުރެއްދުމަށްޓަކަިއ 

.) ހަމަކަަށވަރުން ައނިޔާވެރިބަޔަކަްށ  . الّله(އެއަށްވުެރ ބޮޑު އަނިާޔވެރިައކު ނުެވއެވެ  ތެދުމަގުނުދައްކަާވހުއްޓެވެ

 



                      
 

4 6 6   

މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

  =  ޭކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ ( !     =  . ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންަނވަމެވެ

          =  وحىތިމަންކަލޭގެފާނަްށ އިްއވެޭވ .  ގެެތރެއިން  = َنعمކުރެވިަފއިާވ އެއްެޗއް (  حرام 

) حرامސޫފީގެތެރެއިން   ކުރެިވގެންާވ އެއްެޗއް       =   .    ކާމީހަުކ ކެއުމަށް

  .  އެއެއްޗެއް ެވއްޖެއްޔާމެނުވީ  =  ީއެބަހ) .   حرام މަސްެކއުން ގައި شريعةމުޅައެއްޗެއްކަމުގައި

(   ގޮތަކަށް މަުރވެފައިވާ އެތި      = (ީމެނުވ) .   ުނވަތަ އޮހޮޭރލެއި        =  ނުވަަތ

(  އޫރުމަްސ (މެނުވީ     =) . .) َمْعَنوىފަެހ ހަމަކަަށވަުރން އެީއ ނަޖިެހވެ   ގޮތުްނ ނަޖިހެވެ  

   =  ަِفْسقُ ނުވަތ .   ކަމުގައިވާ ަތކެއްޗެވެ      =  ްނޫން ފަރާތަކަްށ  الّلهއެެއއްޗެއ

. .) =    ކަތިލެވުނު ނޑުހައިވެ .  ފަހެ(ބަ  ކޮްނމެހެންގޮތެްއ ނެތިއްޖެމީހާ        =

ނޑުހައިހޫުނ ފިުލވައިލަްނ ހަަމ ިކރިާޔ  عداوةދެކޮޅުވެރިކަމެއްނެިތ  . (އެއިްނ މުރާުދކުރެވެީނ ބަ ތެރިކަމެއްނެތި
.އެދެގޮތުްނ އެތިކޮޅެްއބޭނުން .) ފުދޭވަރަށް ެއިތކޮޅެއް ެކއުމުގެ ވާހަަކއެވެ . ެއއީ ހުއްދަކަމެކެވެ   ކޮށްލެވިދާނެެއވެ

   =  َربّ ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ .  އެއީ      =  ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސާވ

.  رحمة  ދެއްވުން ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ        = ިيهودىއަދ .  ވީމީހުންގެމައްޗަށް  

.َحَرامތިމަންރަސްކަލާނެގ  =  ކުރެްއވީމެވެ      =  އެީއ .  جملނިޔަފަތީގެ ެވރި ކޮންމެެއއްޗެއް

. نـََعاَمةއާއި   ދޫންޏެވެ      = .  އަދި ގެރިާޔ ބަކަީރގެ ތެެރއިން    = 

. حرامތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ   ުކރެއްވީމެވެ     =.   އެދޭީތގެވެްސ ސަރުބީ  

   = .  އުުފލި އެއްޗެއްމެނުވީ    =  އެދޭތީެގ ބުރިކަިށ (އެބަީހ ބުިރކަށީގަިއ ތަތްލާފަިއާވ

(.  ސަރުބީމެނުވީއެވެ       = (. ނޑުގައި (ނުވަތަ އެތެެރހަށީގެ ސާމާނުަގއި  ނުވަތަ ޮގހޮުރގަ    

      = (ަސރުބީމެނުީވ) ާނުވަތަ ކަށީަގއިއެކުވެފަިއވ         =  އެޖަޒާ ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  އެމީހުންނަށް ދެއްވީ   =  .  އެމީހުންގެ ދެކޮޅުވެިރކަުމންނެވެ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ތެދުވެިރ ފަރާތެވެ   = .  އަދި އެީމހުން ަކލޭގެފާނު ދޮގުކޮށްިފއްޔާ   
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 ! ފަހެ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   =  َربّ ކަލޭމެންެގ .  އެއީ        =  ެގ  رحمةތަނަވަްސ

 .    ވެރިކަލާނގެއެވެ   =  ިعذابއަދި އެކަލާނގެ ކޯފާގެބާރާއ .  އަނބުރާ ރައްދުނުވެވޭ ހުއްޓެވެ
       =  ُُمْجرِم  .  ންގެކިބައިން ނުަބއިނުލަފާ ފާފަެވރިންގެ ކިަބއިން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މުޅަތަކެއްޗާިއ އޮހޮރޭ ލެޔާިއ ޫއރުމަހާއިމެނުވީ (މަސްކެއުްނ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )145(
) ކާީމހެއްެގ މަްއޗަށް  حالل .  َحَرامއެއްޗެއްެގ މަސް ވެގެްނަވނިކޮށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑަިއ ނުގަްނނަވަމެވެ

َرةކޮށްގެން ިތޔައުޅޭ  حرامން އަމިްއލައަށް  مشرك(ކަލޭމެން  އާިއ ިމބާވަްތ ބާވަތުެގ  وصيلةއާިއ  َسائَِبةއާއި  َبِحيـْ
) ތިަމންކަލޭގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ   حرامގެތެރޭަގއި  وحىނަންތައް ކިޔައިގެން ިތޔައުޅޭ އެްއވެސް އެްއޗެއް

. ަފހެ އެތަކެއްޗަ  ީކ އެބަީހ މުޅަތަކެއްޗާިއ ޮއހޮޭރ ެލޔާިއ އޫރުަމހަީކ ހަަމ ވެގެންވަނިކޮްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނުދެކެމެވެ
. އަދި  رِْجسُ  . ނަޖިހެވެ ގެ ނަންފުޅު ނުގަނެވި ބުދަކަށް ނުވަތަ އެހެން ކޮންމެވެްސ ފަރާތަކަށް ކަިތލެވިފަިއާވ  الّلهއެވެ

)  حرامތަކެތިވެސް  . ދެންފަެހ (ކާނެއެްއޗެްއ ނެތި ތަކެތީްނ  ުކރެއްވި  حرام الّلهީހ ވެއްޖެމީހާ އެަތކެތީން އެބަ َمْجُبورُ އެވެ
. މަޖާކުރަްނ ހައްދުަފހަނަޅާވަރަށް ގިނައިްނ  . ުހއްދައެވެ ކިރިޔާ ފުޭދވަރަްށ ބޭނުންކޮށްލިޔަްސ މައްސަަލއެއްނެތެވެ

. (އެފަދަ މިންވަުރ އޭނާެގ ކިބައިްނ  .) އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުްނ  أّميدކުރެއްވުން  عفوء الّلهކެއުމަކާއި ުނލައެވެ ުކރެވެއެވެ
.  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  َربّ ކަލޭގެފާނުންގެ   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

. (އެއިްނ  حرامންގެމައްޗަށް  يهودى އަދި ނިޔަފަތިހުިރ ކޮންމެއެއްެޗއް ތިމަންރަްސކަލާނގެ )146( ކުރެއްވީެމވެ
.) އަިދ  مفّسرގިނިާކމާދޫނިކަމުގައި  يعنىދޫިނ  نـََعاَمةއާއި  جملމުރާދުކުރެވެީނ  ން ވިދާޅުވެއެވެ

ގެރިބަކަީރގެތެރެއިްނވެސް އެތަކެީތގެ ބުިރކަށީގައްާޔއި ޮގހޮރުަގނޑުގައްޔާއި އަދި ކަށްާޓއި އެުކވެފައިވާ ަސރުބީމެުނީވ 
. ެއ  حرامސަރުބީވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ  އެީމހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ  جزاءުކރެއްވީމެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއީ މިޭދ   خبرދެއްވީ އެީމހުންގެ ދެކޮޅުެވރިކަމާިއ ނުކިޔަމަންތެރިކަމުންނެވެ
 .  ތަކުގައި ތެދުެވރިެވވޮޑިގެންވާ ަކލަކީމެވެ

! ކަލޭމެންެގ  !)އެވެ اهللا رسول އޭ( )147( އެީއ رب އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނު ދޮުގކޮށްފިއްޔާވެްސ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
. އަދި އެކަމަކު ެއކަލާނގެ ކޯފާއާއި  رمحةތަނަވަސް  ކުށްެވރިންގެ ކިބައިްނ جمرم  ނުބައި َعَذابގެ ެވރި ަކލާނގެއެވެ

.   އަނބުރާ ރައްދު ނުުކރެވޭނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = شريك .  ކުރި މީހުން ިނކަންހުރެ ބުނާނެެއވެ       = الّله 

 .  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ         =  އަހުރެމެންވެސް އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންިވޔަްސ

. شريك   ނުކުރީހެވެ       =  ްحرامއަދި އަހުރެމެން ެއއްވެސްެއއްޗެއ .  ނުކުރީހެވެ
    = .  އެފަދައިންނެވެ       =  .  އެމީހުންގެުކރީެގ މީހުންވެްސ ދޮުގހެދީ

     = .  އެމީހުން ރަަހލިބިގެންފުމަށް ދާންދެން    =  . (ޭއ  =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާގެ

  ! ) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله        =  ްعلمކަލޭމެންގެ އަތުގައި އެްއވެސ 
 دليلކުރުން ހުއްދަވާނެކަުމގެ ެއއްވެްސ  حرامކުރުމާިއ ތަެކތި  شريكއެއްވޭެހއްޔެވެ؟ އެބަީހ ކަލޭމެންތިަޔ 

 އެއްވޭެހއްޔެވެ؟       =  . ) ކަލޭމެން އަހުރެމެންނަށް ެނރެދޭން   ފަހެ އެއެްއޗެއް (ޮއތިއްޔާ

  =  ްتبعކަލޭމެނ  .   ވާކަމުގައި ނުވެެއވެ   =.ީހަމަ ހީއަކަށް މެނުވ     =  އަިދ

 .   ކަލޭމެން ނުވެެއވެ    = خيال  .  ކޮށް ލަފާކޮށް ހީކުާރ ބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީ   

   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ        = الّلهވަނީ ހަމަ  دليلއަށް ފޯރާވަުރގެ ބަރާަބރު  ُمراد .  އަށެވެ
    = .  ަފހެ އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިނަމަ        = ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެްނ

.   އެންމެންނަށް ތެދުމަގުދައްކަވައިީފހެވެ   = .   !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  =  ކަލޭމެންެގ ހެކިްނ

  !އަވަހަްށ ގެންނާށެވެ    =  .   އެމީހުން ހެކިދޭނޭ     =  ހަމަކަަށވަުރްނ

) އެަތކެތި  . الّلهކުރެއްވީ  حرام(ކަލޭމެންގެމައްޗަށް   ކަމުގައި   =  .   ފަހެ އެމީހުން ހެކިދިނަސް

      = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާއެުކ ހެކިެވަވޑައި ނުގަންނަވާށެވ!         =  ިއަދ

  ! ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعއެމީހުންގެ އަމިއްަލ އެދުމާއި          =  އެމީުހްނ

.    ތިމަންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަްއ ދޮގުުކރި   =  إيمانއަިދ އެމީހުްނ  .  ުނވާ   =  

. آخرة   . حالއަިދ އެމީހުންާވ  =   ދުވަހަށް        = شريكާއ  َربّ އެމީހުްނެގ 

.  ! ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ =   ކުރާކަމުގައި   = ެކަލޭމެން އަންނާށެވ !    = 

.އްވާތިމަންކަލޭގެފާނު ކިޔަަވއިދެ  ނަމެވެ       =  ެحرامކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  ربّ ކަލޭމެންގ 
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.   ކުރެއްވިތަކެތި        =  ްشريكއެކަލާނެގ އާއި އެކަްއޗަކާވެސް ަކލޭމެނ .  !ނުކުރާށެވެ

            =  ްإحسانއަދި މައިންބަފައިންނަށ .   !ތެރިވާށެވެ       = އަދި ކަލޭެމްނ

 )!(ިދރިތިއްބާ ވަޅުވެސް ުނލާެށވެ !ކަލޭމެންގެ ދަރިން ނުަމރާށެވެ    = ވެދާނެކަމަށް. فقير   

   =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ރިޒުުގ.  ދެއްާވހުށީމެވެ     = .   އަދި އެކުދީ ންނަށާއި

   = .   1އަދި ަކލޭމެން ގާތްނުވާށެވެ    = فاِحش .  ކަންތައްތަކާއި      =  

.  އޭގެތެރެއިްނ ފާޅުވާކަންތަކަށް    = ިއަދި ފަުއޅުނުވެ ވަންހަނާެވގެންާވ ކަންތަކަށާއ     

 = ެއެއް ނުމަރާށެވެ نفس(ެއއްވެްސ  !އަދި ކަލޭމެން ީމހުން ނުމަރާެށވ!(     =  ެنفسއ 

. حرمة الّلهއެއް    ތެރިުކރެއްވި    =   ّحق) . )އަކާިއ  حقّ ންމެނުވީ   ލައިގެްނ މެނުވީ    

   = .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަމުރުުކރައްވަީނ އެފަދައިްނނެވެ   =  ކަލޭމެން ބުއްދިކޮްށ

. أّميدވިސްނާހެދުމުގެ   ަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)148(   ( .  شريك(އަދި އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ އަހުރެމެްނވެްސ އަިދ  الّلهުކރިމީހުްނ ނިކަންުހރެ ބުނާނެެއވެ

. އަދި އެްއވެްސ އެއްެޗއް  شريكއަށް  الّلهއަހުރެމެންެގ ކާބަފައިންިވޔަސް  . (ޭއ  حرامނުކުރީެހވެ ވެސް ުނކުރީެހވެ
. (އެމީުހްނ  قريش) މި !އެވެ رسول الّله ންގެ ކުރީގެ އިސްވެދިޔަ އެބާަވތުގެ މީހުންވެސް ދޮގުހެދީ އެފަދައިންނެވެ

) ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކޯފާ އެަބހީ  އެމީހުންަންށ  عذابނުކިޔަމަންތެރިވެ ޮދގުހެދުމުެގ ސަބަބުން
. ކަޭލގެފާނު ނިކަން ވިދާޅުެވ ބަްއލަވާށެވެ ކުރާުކރުމާއި ތަކެިތ  شريك(ކަލޭމެން ތިަޔ  !އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ

) އެއްވެްސ  حرام  دليل. އެހެންވެއްެޖއްޔާެއ ؟އެްއ ަކލޭމެންެގ އަތުަގއި އެަބއޮތްހެއްެޔވެ حّجةއެްއ  دليلކޮށްހެދުމުގެ
.)  دليل(އެފަދަ  1ނެރެދީ ބަލާށެވެ !އެއް ނިަކން އަުހރެމެންނަށް ގެނަސް ދީބަލާށެވެ حّجةއެއް އެ  އެއް ނޯންނާނެއެވެ

. އަިދ ހަަމ ލަާފކޮށް ދޮުގހީތައްުކރާބަޔަކުކަމުަގިއ  تبعހުްސ ީހއަކަްށ  ކަލޭމެންނީ ހަމަ  ވާބަޔަކުކަުމގަިއ މެނުވީުނވެއެވެ
. ެގ  الّلهވަނީ ހަމަ  دليلބޭނުްނވާ މުރާދަށް ފޯާރވަރުެގ ތެދު  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  )149(  މެނުވީ ނުވެއެވެ

. އަިދ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ  حضرة . ންކަލޭމެްނ އެންމެ ގައެވެ ނަށް އެކަލާނެގ ތެދުމަުގ ދައްަކވައިފީެހވެ
.) توفيقވުމުގެ  واصل(ތެދުމަގަށް   حرام(ކަލޭމެން ތިަޔ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   )150(  އެކަލާނެގ ދެއްވައިީފހެވެ

) އެތަކެިތ  ބުނުމުގެމައްޗަްށ ެހކިދޭޭނ ކަމުގަިއ ތިޔަބުާނ  الّلهކުެރއްީވ  حرامކަމުގައި ިތޔަ ހަމަޖައްސާތަކެތި
ދެންފަހެ އެމީހުންއައިސް ެހކިދިނަސް ކަޭލގެފާުނ  !ހެކިވެރިންތަެކއް ގެނައުމަށް ަކލޭމެން އަވަްސވެގަންނާށެވެ

އާއި އެބަހީ އެމީހުންެގ  هوى نفسއަިދ (އެމީހުންގެ  !އެމީހުންނާއިއެކު އެކަމުގެމައްޗަށް ހެކިނުދެއްވާެށވެ
) ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ޮދގުކުާރ މީހުްނެގ !ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ تبع އަމިއްލައެދުމާިއ ަކލޭގެފާނު 
ާއއި އެހެނިހެްނ ތަކެްއާޗިއ  ربّ  ގެ  އަދި އެމީހުން އެީމހުން !ެވވަޑައި ނުގަންަނވާށެވެ تبعއަމިއްލައެދުާމ ކަޭލގެފާނު 

  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ تبعދުވަހަްށ އީމާންނުވާ ީމހުންގެ އަމިއްލަެއދުމާވެސް  آخرة حالކުރާ  شريك
އެބަީހ މިތިަބ ބުދަށް އަޅުކަންުކާރ  !ަކލޭމެން ައންނާށެވެ !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول الّله(އޭ  )151(

 !ަކލޭމެްނ އަންނާށެވެ  !ުކރެއްވިކަމަްށ ބުނާމީހުންނޭވެ حرام الّلهގެެތރެއިްނ ބައެއްަތކެިތ  جملއަދި ެގރިބަަކރި 
. އެީއ (އްވާހުީށ ނަށް ކިަޔއިދެންުކރެއްިވ ކަންތަްއ ައހުރެްނ ަކލޭމެ حرامކަލޭމެނަްށ  َربّ ކަލޭމެންެގ  ) ކަލޭމެްނ 1މެވެ
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.) ( حرام(އެއީ  !ނުކުރާށެވެ شريكއާއި  الّلهއެކައްޗަކާިއވެސް  ) އަދި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިަތިއ 2ކަެމކެވެ
.) ( حرامކޮށް ހިތުން (މައިންބަފައިންނަށް ނުބައި !ތެރިވާށެވެ إحسان ) ދަރިންނަށް ކާންދޭން ުނލިިބ 3ވެގެންވެއެވެ

. فقيرކަލޭމެން  ނޑައެޅިގެްނ  حرام(ދަރިްނ މެރުމަީކ  !ވެދާނެީތ ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާެށވެ .) ކަ ކަމެކެވެ
. ( ِرْزقށާއި އަދި ެއކުދިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ންނަކަލޭމެ ކަންތަކާއި ަކލޭމެްނ  فاحش) އަދި 4ދެއްވާހުށީމެވެ

.) އޭގެތެެރއިން ޭބރަްށ ަފުއޅުވާ ކަންތަާކއި އަދި ަފއުޅުނުވެ ވަންހަނާވެގެްނާވ  حرام(އެީއ  !ގާތްނުވާށެވެ ކަމެކެވެ
. (ބައެއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ އެީއ ސިއްރުން ިޒނޭކުރުމާއި ފައުޅުގައި   ންކަމަށެ ކޮށްގެން ޒިނޭކުރު إعالنކަންތަކާއެވެ

 . .) އަިދ އެހެްނގޮތްގޮތަށްވެްސ ިކޔާފައިވެެއވެ ޙަރާްމ ކުެރއްިވ އެްއެވްސ هللا ) އަދި 5(   والّله أعلم بالّصوابވެ
(ޙައްޤަކާިއ ލަިއގެން ެމރުމަީކ މަރަްށ މަުރ ހިފުން ަފަދ  !ނަފްސެއް ޙައްޤަާކިއ ލަިއގެްނ މެނުީވ ކަލޭމެްނ ނުމަރާށެވެ

 (. . އެީއ ކަލޭމެްނ ބުއްދިކޮްށ ަކލޭމެންނަށް هللا ކަންކަމުގައި ެމރުމެވެ އަމުުރކުރަށްާވ ައންގަވަނީ އެފަދައިންެނވެ
.  ފިކުރުކުރޭތޯެއވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

     = .  1އަިދ ކަލޭމެްނ ގާތްުނވާށެވެ   = يتيم .   ކުދިންގެ މުދަާލއި         

= .  އެންމެރަނގަޅުެވގެންވާ ގޮތަށްމެނުވީ       =  ާتصّرفެވ  بالغއޭނ .  ފުދެންދެން   

     = .  1އަިދ މިނުމާއި ކިރުްނ ފުރިހަމަޮކށް ހަމަުކރާށެވެ     عدل .    ވެރިކޮށް
     =  ްنفسއެއްވެސ  .   އަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބުރަނުޖައްސަވަމެވެ   =  ެنفسއ 

 .  އަކަށް ތަނަވަްސވެ ކުޅަދާނަވާަވރަކަށްމެނުވީ     =  . .  حكمއަދި ަކލޭމެން ބަެހއް ބުނެފިއްޔާ ެއއްކުރަްނޏާ

      =  ްعدلފަހެ ކަލޭމެނ .  1ެވރިވާށެވެ         =  ެގާތްމީހެްއެގ  حكم(އ ( އަކީ

. حكم މައްޗަށްވާ  އެއް ކަމުގައިިވޔަސް        =   ިعهدގެ  الّلهއަދ .  1ފުއްދާށެވެ   

    = .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަުމރުކުރަްއވަނީ އެަފދައިންނެވެ    =  ކަލޭމެްނ

.  نصيحةކޮށް  ِذْكر   ލިބިގަނޭތޯ    = .  އަިދ މިީއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ މަެގވެ    =

  . حالސީދާވެގެންވާ     =  ްވާށެވެ تبعފަހެ އެމަާގއި ަކޭލމެނ !        =  އަިދ

) މަގުތަާކއި    !ނުވާށެވެ تبعކަލޭމެން (އެހެން      =  ފަެހ ޭއރުްނ ކަލޭމެންނާިއގެްނ

 .  އެކަލާނގެމަގު ފިަޔވައި ބައިަބއިވެދާނެއެވެ       =  އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް އަުމރުކުަރއްވަީނ

.   އެފަދައިންނެވެ      = ޯتقوى ، ކަލޭމެްނ ބިރުވެތިވޭތ .   ވެރިވޭތޯ  =  ދެްނ
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.)އެކަލާނގެ (   ވަޙީކުރެްއވިއެވެ         = އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه الّسالم( موسى (

) . .) توراةފޮތްދެއްވީމެވެ  ދެއްވީމެވެ   = ) ްنعمةހަމަ ފުިރހަމަކޮށ (  ފުރިހަމަކުރެްއވުމަށް     

    =  ިއެކަޭލގެފާނު ުކރެްއވ.  ހެޔޮކަންތައްތަުކގެ ަމއްޗަށް      =  އަިދ ުހރިހާއެްއެޗްއ

.  تفصيل  ކޮށްދެއްވުމަށް      =  ިرحمةއަިދ ތެދުމަގާއ  .  އެއްެގގޮތުން       

     =  ެأّميدއާއި ަބއްދަލުވުުމގެ  ربّ އެމީހުން އެމީހުންގ . . ތެުދކުރޭތޯ     ގައެވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. يتيم) 6އަދި ( )152( . (ރަނގަޅުގޮތެްއެގ !ންގެ މުދަާލއި ަކލޭމެން ގާތްނުވާެށވެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް މެނުވީެއވެ
. އަދި ަބލަހައްާޓ މީހާއަީކ  މަތީން އެމުދަލާއި ގާތްވުމަކީ އެމުދާ ބަަލހައްޓާ ިދރުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުެމވެ

 . އެއްަނމަ އޭނާގެ މަސައްކަުތގެ އުޫޖރައަކަށް ކިރިާޔވާވަުރެގ  فقيرމުއްސަންޖެއްނަމަ އެމުދަލުން ބޭނުން ނުުކރުމެވެ
.) ެއީއ އެކުއްާޖ  . އެހެްނ އެއްެވސްގޮތަުކން އެމުދަލާިއ ގާތްުނވުމެވެ ެވ  بالغމަދުއެތިކޮޅެއްނޫނީ ބޭނުން ނުުކރުމެވެ

) .  1ބަރުުކރާށެވެ ވެރިގޮތަށް ުފރިހަމަކޮށް ަބރާ عدل) އަދި މިނެކިަރންޏާ 7ތަންދޮރު އެނގޭހިސާބަްށ ދާންދެނެވެ
.) އަދި އެއްވެްސ  حرام(އެޔާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ  ެއއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  تكليفއަކަށް ނުއުފުޭލވަުރގެ نفسކަމެެކވެ
. (މި  ން ވިދާޅުވަނީ މިނެކިރުމުގައި ތިމާއަށް ބެލެންުހރިަވރަކަްށ  مفّسرގެ މާނަކަމުގައި  عبارةނުޖައްސަވަމެވެ

. ބޭ  عفوދެން ެއއިން އުނިވުމެްއ ފެނުނަސް އެކަމެއް ހެދުމަށްފަހު  ކޮށް އިސީދާ◌ާބަލަ ްނ  إختيارވެދާނެކަމަށެވެ
) (.  حكم) ތިމާގެ ގާތްމީހަކަްށ ުބނަންޖެހުނު ބަހެއްނަމަވެްސ ބަހެްއ ބުނަންޏާ އަދ8ިހިނގިކަމެއް ކަމުގައިވަްނޏާއެވެ

 حرامވުމަީކ  خالفމިކަންކަާމ ( !ަކލޭމެން ފުއްދާށެވެ عهدެގ  الّله) އަދި 9( !ވެރިވާެށވެ عدلއެއްކުރަްނޏާ 
. އެީއ ކަލޭމެްނ  .) އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ އަމުުރކުރަްއވަނީ އެފަދަިއންނެވެ  نصيحةާއއި  وعظކޮށް  ِذكرކަންކަމެވެ

 .  ލިބިގަނޭތޯއެވެ

. (ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ 10އަދި ( )153( ) ހަމަކަށަވަރުްނ މިބަޔާންވެދިަޔއީ ތިމަންރަްސަކލާނގެ ސީދާމަެގވެ
 . . މިދެގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައިވެެއވެ ައިދ  !ވާށެވެ تبع) ފަހެ އެހެްނވެ ކަލޭމެން އެމަގާއި والّله أعلمސީދާމަގެވެ

) އެކަލާނގެ ަމގުްނ  تبعއެބަހީ ެއެހނިހެން މަގުތަކާއި ފަހެ ޭއރުން ( !ނުވާށެވެ تبعއެހެނިހެން މަގުތަކާިއ  ވެއްޖެއްޔާ
. އެއީ ކަލޭެމްނ  . އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް އަމުރުކުރަްއވަނީ އެަފދައިންނެވެ ކަލޭމެން ވަކިަވކިވެ ބައިބައި ވެދާނެއެވެ

.  تقوى . ބިުރވެތިވޭތޯެއވެ  ވެރިވޭތޯއެވެ

. َوِحى ދެން  )154( . عليه الّسالم( موسىހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ުކރެްއވިއެވެ  توراة) އަށް ފޮތްދެްއވީމެވެ
. އެއީ އެަކލާނގެ  . އެކަލޭގެފާނުުކރެއްވި ގިނަގުނަ ެހޔޮކަންތައްތަކުެގ  نعمةދެއްވީމެވެ ފުރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ

. (ނުވަތަ އެަކލޭގެފާނަށް އެފޮތް ބާވަިއލެއްީވ ހުރިާހ ހެޔޮ . / މުނާސަބަތުގައެވެ ކަންަތއްތަކެއް ުފރިހަމަުކރެއްވުމަށެވެ
. މިހުރިާހ ގޮތަކަށްވެސް ެއ  نعمةތެރިންނަށް  إحسانނުވަތަ  .  عبارةފުރިހަމަކުރެއްވުމަެށވެ والّله ގެ މާނަކުރެވިފައިެވއެވެ

.  تفصيل) ދެން އެއަންގަވަނީ އެފޮތް ބާވަިއލެއްވީ ހުިރހާކަމެއްގެ أعلم بالّصواب ކަމެއްެގ ހުރިހާ دينىގެގޮތުންނެވެ
. އެއީ އެމީހުންެގ رحمةކޮށްދެއްވުމަށާއި އަދި ތެދުމަެގއްކަމުގަްއޔާއި އަދި  تفصيل އާއި އެމީުހްނ  ربّ އެއްކަމުގައެވެ

.  ބައްދަލުވާނެކަމަށް ތެދުކޮްށ އީމާންވުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  قرآنއަދި މިީއ (މިކީރިިތ . ) ފޮތެކެވެ  ައކީ  =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެޮފްތ

.  ބާވައިލެްއވި   = بركاة  .  ލެއްވިގެންވާ   =  ާވާށެވެ تبعފަހެ ކަލޭމެން އެފޮތ!    =  އަިދ

  1ވެިރވާށެވެ تقوى !ބިރުވެތިވާށެވެ      =   ްرحمةަކލޭމެނަށ .   ލައްވައިތޯ   = 

. (އެަބހީ  .) قرآنއެއީ ަކލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ  ބާވައިލެްއީވ ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ     = 

.  ފޮތް ބާވައިެލއްވުނުކަން ކަށަވަރީ    =  ެއެީއ  جماعةދ) .  نصارىންނާ  يهودىއެއްގެމަްއޗަށެވެ

(.   އިންނެވެ   =  .  އަުހރެމެންގެކުރިން     =  .   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންވީ

     =  . ) ކިެޔވުމުން / ކިޔަވައިދިުނމުން  އެމީހުންެގ (އެފޮތް    =  ްނޑައެޅިގެނ  غافلކަ

 .  ވެގެންނެވެ      = .  ނުވަތަ ކަލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ         =   ހަމަކަށަވަރުްނ

.  އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ާބވައިެލއްވުނުނަމަ  = .  ޮފތް        =  ހަމަކަަށވަރުްނ

. يقينއެމީހުންނަށްވުެރ ބޮޑަށް އަުހރެމެން ތެދުމަުގގައިވާނެކަްނ   އެވެ       =   ފަެހ

. ( دليلހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަށް  .) دليلބަހުން ފޮތްާބވައިލެްއވުންކަމުގަިއ އެ  عربއައެވެ  ވިެއވެ     

. حضرةެގ  ربّ ކަލޭމެްނގެ   =  ން        =   رحمةއަދި ެއީއ ތެދުމަގާިއ .  ެއއްގެގޮތުންެނވެ  

   ފަހެ އަނިޔާވެިރކަން ބޮޑީ ކާކުެހއްޔެވެ؟         = ގެ އާޔަތްތަްއ  الّله

.  ދޮގުކުރިމީހަކަްށވުރެ       =  ައަދި އެޔާއި ދުަރށް އެނބުރިދިޔ          = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެނބުިރ ުދރަށްދާ މީހުންނަްށ ނިކަންުހެރ ިތމަންރަސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވާހުށީެމވެ       

= .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަކާއި    = عذابގެ ނުބައިކަމުެގ / ުނވަތަ ނުބަިއ  عذاب .  ގެ
            =  .  އެމީހުްނ އެނބުިރ ދުރަްށދާކަމުގެ ސަބަބުން     =   އެމީހުްނ

   އެބަކުރޭެހއްޔެވެ؟ إنتظارފަހެ       =  ްމަާލއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމަށްމެުނީވ އެމީހުންގާތަށ

(  (މަރުހިއްޕެވުމަށް        =  َربّ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނުންެގ  (  ވޮޑިގަތުމަށް މެނުީވ (ހިސާބުެބއްލެވުމަށް  

    =(   ނުވަަތ ައއުމަށް (މެނުވީ     =  ގެބަެއއްއާޔަްތ (ހުޅަނގުފަރާތުްނ  َربّ ކަލޭގެފާނުެގ
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. ) އައުމަށްމެނުވީ   އިރުެއރުންފަދަ     =  .   އަންނަދުވަުހން    =  َربّ ަކލޭގެފާނުންެގ 

. دليلގެ ބައެްއ އާޔަތް / ބައެްއ    އަންނަދުވަހު      =  ްمنفعއަކަށް  نفسއެއްވެސ .  ނުކުރާނެެއވެ
     =  ެކަމުގެ. إيمانއެއް އެވާ  نفسއ            = .  އޭގެުކރިން އީމާންވެގެންނުވާ  

            = . ) ހެޔޮކަންކޮށްަފއި ުނވާ  =   ނުވަަތ އޭނާެގ އީމާންކަމުގަިއ (އީމާންެވގެން

.  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    = ކުާރށެވެ إنتظارކަލޭމެްނ!          =  ހަމަކަށަަވުރްނ

.  إنتظارއަހުރެމެންނީ   ކުރާމީހުންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ފަެހ  قرآنއަދި މިފޮތަީކ އެބަީހ މިީކރިތި  )155( އަީކ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ބާަވއިލެްއިވ ބަރަކާތްެތރި ފޮތެެކވެ

.  أّميدލެއްވުމުެގ  رحمة) ަކލޭމެނަށް !ކުރާށެވެ عمل(އެފޮތުަގއިވާގޮތަްށ  !ވާށެވެ تبعއެހެންެވ ކަލޭމެްނ އެފޮތާިއ  ަގއެވެ
. رحمة  ލެއްވޭތޯެއވެ

دُ  ( އޭ )156( ކަލޭމެނަްށ  قرآنރަކާތްތެރި ީކރިތި (މިބަ މީހުންޭނވެ !) ގެފާނުންެގ އުއްމަތުގެ ُمَحمَّ
. ހަމަކަށަަވރުން ފޮްތ  . ނުވަތަ ނުބުނުމަށްޓަކައެވެ ) ަކލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވީ

) އެހެންދެ  قريشބާވައިލެްއވިފައިވަނީ އަހުރެމެްނ ފިޔަވަިއ ( . (އެީއ  جماعةން ފިޔަވައި ންނާިއ  يهودىއެއްގެމަްއޗަށެވެ
. އަހުރެމެން  نصارى .) ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ވީ އެފޮތް ކިެޔވުމާމެުދ  قريشއިންނެވެ ންގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ
.)  غافلކުރުމާމެދު  ِدرَاسـة . (އެހެނީ އެފޮތްފޮތް ވަީނ ައހުރެމެންގެ ަބހަކުންނޫނެވެ  ވެގެންނެވެ

. އެހެީނ "ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ  قرآنނުވަތަ (މި  )157( ) ކަލޭމެން މިފަދައިްނ ނުުބނުމަށްޓަކައެވެ މިބާވައިެލއްވުނީ
 ". ފޮތްބާވައިލެއްވުނުނަަމ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަށްުވެރ ބޮޑަށް ތެދުމަގުގަިއާވ ބަޔަކުކަމުަގއި އަުހރެމެންވީމުހެވެ

. މިާހރު ދެން ަހމަކަށަوحى هللا އޭގެ ޖަވާބުަގއި  ްނ  حضرةގެ  َربّ ވަރުން މިވަނީ ަކލޭމެންގެ ކުރެްއވިއެވެ
. (އެީއ  دليلކަލޭމެންނަށް  . ދެން ިމހާުރ ނަމަކިޔޭނެގޮެތްއ  عربައއިސްފައެވެ ަބހުންާވ ފޮެތއް ބާަވއިލަްއވާފައެވެ

.) އަދި އެފޮތް ާބވައިެލއްވިފަިއވަނީ ތެދުމަގާިއ  ްއ ގެ އާޔަތްތަ  الّلهއެއްގެ ގޮތުންނެެވ. އަޅެފަހެ  رحمةނޯންނާނެއެވެ
ދޮގުކޮށް އެ އާޔަތްތައް އައުމަށްފަހު އެއަށް ުފރަގަސްީދ އެނބުރިގަތްބަޔަކަްށވުރެ އަނިާޔވެރިކަންބޮޑީ ފަެހ 
. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަްށ  ކޮންބައެއްހެއްެޔވެ؟ އެއަްށވުރެ އަނިޔާވެިރކަންބޮޑު ބަޔަުކ ނުވެއެވެ

ެގ ނުބިައކަްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عذابކަްނހުެރ ފުރަގަސްދީ އެޔާދުރަްށ އެނުބރިގަްތ މީހުންނަށް ނި 
 . . ެއއީ އެީމހުން ެއއާޔަތްތަކަށް ުފރަގަސްދީ އެިއން އެނބުރިގަތުމުެގ ސަބަބުންނެވެ  ދައްކަވާހުށީމެވެ

) ވަޑަިއގަތުމަށް މެނުީވ ނުވަަތ ަކލޭގެފާނުންެގ  مالئكةއެމީހުން ަފހެ  )158(  َربّ ބޭކަލުްނ (މަުރހިއްޕެވުމަށްޓަަކއި
ެގ ބައެްއ އާޔަްތ އައުމަށްމެނުީވ  َربّ ެގ މައިދާނަށް ވޮޑިގަތުމަށްމެނުވީ ުނވަތަ ަކލޭގެފާނުެގ  محشرހިސާބުބެއްލެވުމަްށ 

ގެ ބަެއްއ  َربّ ކުރޭހެއްޔެވެ؟) އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ  إنتظار(އެބަހީ ހުޅަނގުފަރާތުްނ އިުރއެރުމަށްމެނުވީ އެީމހުން އެބަ 
 عملޅަނގުފަރާތުްނ އިުރއަރާދުަވހުން ދެން އެދުވަހުްނ ޭއގެކުރިްނ އީމާންެވގެން ހެޔޮ އާޔަތް ފާޅުވާދުަވހު އެބަީހ ހު

. ކަޭލގެފާުނ  منفعކުރިމީހަކަށްމެނުީވ ެއހެން ެއއްވެްސ މީހަކަްށ ެއއްވެްސ  އެއް އެދުވަހުްނ އީމާންެވގެން ނުުކރާނެއެވެ
.ކު إنتظارައހުރެމެންެވސް  !ކުރާެށވެ إنتظارަކލޭމެން  !ވިދާޅުވާށެވެ  ރަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ެدينހަަމކަށަވަރުްނ އެީމހުން ެއމީހުންގ .  ބައިަބއިކޮްށ ވަިކ ަވކި ކުިރ މީހުން
     = . . ަބއިބަޔަށެވެ  އެމީހުންީވ އެތައްަބޔަކަށެވެ      =  ަކލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރެއިްނ

.  ނުވެއެވެ    = .   އެއްވެސްކަެމއްގައި          =  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންެގ

. حضرةގެ  الّلهކަންތައްވަނީ   އަށެވެ      =  ްخبرދެން އެކަލާނގެ އެމީހުނަށ .  ދެއްވާނެއެވެ      

    =  .  އެީމހުންކުާރ ކަުމގައިީވ ކަންތަުކގެ         =   ެހޔޮކަމާއިގެްނ ައއިީމާހ

   1ދަންނައެވެ      = އެަވރުގެ ދިހަަބއިވ) . ެގ ފަހެ އެމީހަަކށް އެވަރުެގ ދިހަގުނަެވއެވެ

.)ހެޔޮކަންވެ   ެއވެ       = ެ1އަދި ނުބައިކަމަކާއިގެން އައިީމހާ (ދަންނައެވ (    = 

. جزاءފަހެ އޭނާއަށް    ނުދެވޭނެއެވެ   = .  އެޔާއެްއފަދަ ވަރަށް މެނުވީ        = 

.   އަދި އެމީހުންނަްށ އަނިޔާުނވެވޭނެއެވެ    الّله(ޭއ  ! ) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ رسول     

    =  ربّ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ތެދުމަގުދެްއކެީވ ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ .  އެވެ       

=  .  ސީދާވެގެްނވާމަގަށް      = .    ސީާދވެގެންާވ ީދނެއްގެގޮތުން     =   إبراهيم عليه އެީއ

 އެވެ. دينގެ  الّسالم      شرك ) .  އަށް ސީދާ) توحيدއާއި ދުރަށް ލެނބިގެންވާ     = ިއަދ 

  .ެވވަޑައި ނުގަންނަވަެއވެއެކަލޭގެފާނު   =   ُمْشِرك  .  ންގެތެރެއިން  =  ޭرسول الّله(އ 

  ! ) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ      =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ނަމާދާއި އަިދ

: ކަިތލުމާއި َذَبحَ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ    ކުރުމާއި، އެަބހީ      =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުްނ

( .  خاصّ އަށް  الّله =   ދިރިހުންނެވުމާ ތިމަންަކލޭގެފާނު ައވަާހރަވުމާއި (މަރުވުމާއި   ވެގެްނވެއެވެ

   =  ީَربّ އެްއ ކުރަްއވާ އެަތކެތީގެ  تربّيةތަްއ ހައްދަވާބޮޑުުކރައްާވ  عالمއެއ  .  އެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެީއ  دينހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންެގ  )159( ންނާިއ  يهودىބައިބައިކޮށް ވަކިވަިކކުރިމީުހންވީ އެތައްބަޔަކަެށވެ

.) އަދި ކަލޭގެފާނުން އެމީހުންގެ އެކަންކަމުގަިއ  ِبْدَعةގެ  أّمـةއިންނާއި ދެންވެސް މި  نصارى ވެރިންފަދަ އެންމެންނެވެ

. / ނުވަތަ ަކލޭގެފާނު ެއ  مسؤل .  ِبْدَعةވެގެން ނުވެއެވެ ވެރިންގެ ކަންކަމުގެ ެއއްވެސްކަމެްއގައި ނުެވއެވެ

. (އެަކލާނގެ  حضرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ކަންތައްވަނީ  .) ދެްނ ކުަރއް فيصلةގައެވެ ވާުހއްޓެވެ

.  خبرއެމީހުންކުރާކަމުަގއިވީކަންތަުކގެ   އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ެދއްވާނެއެވެ

) ފަހެ އޭނާއަށް އޭނާުކރި ހެޔޮކަުމެގ 1ހެޔޮކަމަކާއިގެން އައިމީހާ / ެހޔޮކަމެއްުކރިމީހާ (ދަންނަެއވެ )160(

. އަދި ނުބައިކަމެއްކުރި މީހާ ދަންަނއެ ثوابދިހަގުނައަށް  ފަހެ އޭނާ އެުކރި ފާފަޔާއި ެއއްވަރު ޖަޒާމެނުީވ  1ވެހުއްޓެވެ

) . . އަިދ އެމީހުންނަށް އަނިޔާުނވެވޭެނއެވެ ވެރިެވ އެއްވެސް މީަހކަށް އަނިޔާ  الّلهއޭނާއަށް ނުވެއެވެ

 .)ވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ

ތިމަންކަޭލގެފާނަްށ  َربّ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )161(

. އެީއ ސީދާެވގެންާވ  . ެއީއ  دينެގ  إبراهيم عليه الّسالمއެއްކަމުގަިއވާ  دينސީދާވެގެންާވ ތެދުމަުގ ދެއްކެިވއެވެ ެއވެ

. އަދި އެކަޭލގެފާނު  توحيدއާއި ދުރު އަދި  شرك  ليه الّسالم  مشركيعنى: إبراهيم عއަށް ލެނބިގެްނވާ ދީނެވެ

 .  ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ

 –ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ނަމާދާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ކަތިލުމާިއ  1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )162(

) އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ ދިިރހުރުމާިއ އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ަމރުވުމާިއ މިުހރިހާކަމެްއ  َذَبحَ (  خاصّ ކުރުމާއި

. އެއީ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  . َربّ ުކރައްާވ އެތަކެތީެގ  تربّيةތައް ހައްަދވާ އެަތކެތި ބަލަހައްޓަާވ  عالمއަށެވެ  އެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =  ްشريكއެކަލާނގެއަށް ެއއްވެސ . . ބައިވެރިެއއްނުވެެއވެ  އެއްނުވެެއވެ      =  އަިދ

. امرތިމަންކަލޭގެފާނަށް   ވެވުީނ އެގޮތަެށވެ         =  ިއެންެމ  أّمـةއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ (މ ( ގެ

. އެންމެފުރަަތ  .  مسلمފުރަތަމައަށް ޯބލަނބަިއ ކިޔަމަންތެިރވީ ީމހާއެވެ  ެއވެ   = .  !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

   = ނޫން އެހެންފަރާތެއްހެއްެޔވެ؟ الّله        =  ّرب  . އެއްގެގޮތުން ައހުރެން އެދިގަންނަންވީ

) إختيار(އަހުރެްނ   ުކރަންވީ        =   ربّ އަިދ އެީއ ުހރިހާތަކެީތވެ ވެިރ .   ެއވެ   

    = ްنفسއަދި އެއްވެސ .   އެއް ފާފައެއް ނުހޯދަެއވެ   =  ެنفسއ  . އެއްގެމައްޗަށް މެނުވީ

      =  .   އަދި ފާފަިއެގ ބުރައުުފލާމީާހ ބުރަުނއުފުލައެވެ    =  އެއްެގ  نفسއެހެްނ

.  ބުރައެއް       =  ެއަށެވެ. حضرةގެ  ربّ ދެން ހަމަކަލޭމެންގ     =  ިرجوعކަލޭމެން އެނބުރ 

. . خبرދެްނ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  =   ވުންވަނީ  ދެއްވާހުއްެޓވެ         = 

. إختالفއެކަމަކާއިމެދު ކަލޭމެން   ެވ ދެބަސްވާކަމުަގއިީވ ކަްނތަކުގެ    = .  އަިދ ހަމައެަކލާނގެެއވެ
        =  ެخليفةބިމުގ .  އިންކަމުގައި ކަލޭމެންލެއްވީ      =  އަދި ކަލޭމެްނ

 .  ކުރެ އެއްަބޔަކު އެަކލާނގެ އުުފއްލެިވއެވެ         =  .  އަނެއްަބއެއްގެމަްއޗަށް ދަރަޖަތަކެއް
    =  ްإمتحانެއކަލާނެގ ަކލޭމެނ  .  ކުރެްއވުމަށެވެ      =   އެަކލާނެގ ކަލޭމެަންށ

.   ދެއްވިތަކެތީގައި   =   ެَربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެާފނުންގ  .  އެއީ     = عقوبة 

.  އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ   =  .   އަދި ހަމަަކށަވަރުން އެަކލާނގެއީ    = 

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  . رحمةކަ  ެލއްވުން ބޮުޑވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެ األنعامسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާަންށ  شريكއެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  )163( . ބައިެވރިއަކު ނުވެެއވެ އަކު ނުވެއެވެ

. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ ިމ  ައްށ  الّلهގައި އެންމެފުރަތަަމ ކިޔަމަންެތރިވެ  أّمةއަމުރުވެިވގެންވަނީ އެފަދައިންެނވެ

. އެންމެފުރަތަަމ  ُخُضوَعة .  مسلمތެރިވީމީހާއެވެ  އެވެ

ނޫްނ  الّلهކޮްށ އެދެންީވ  إختيارއެްއގެގޮުތގަިއ އަުހރެން  َربّ  1ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ) !އެވެ رسول الّله(ޭއ   )164(

. (ހުިރހާތަކެތި ހައްދަާވ ބަލަަހއްޓަާވ އެތަެކިތ  َربّ އެހެންފަރާތެްއ ހެްއޔެވެ؟ އަދި ެއކަލާނގެީއ ުހރިހާތަކެީތގެ  އެވެ

.) އަދި އެއްެވސް  تربّية  نفسއެއް އެހޯދަިއގަތް ފާފައެއްގެ ނުަބއިކަން ހަމަ އެ  نفسކުރައްވާ އެަތކެތީގެ ެވރިޔާެއވެ

. އަިދ ( ) ާފފައިގެ ުބަރ އުފުލާީމހަުކ އެހެްނ މީެހއްެގ ފާފައިެގ  قيامةއެއްގެމައްޗަްށ މެނުީވ ނުެވއެވެ ދުވަހުން

. ދެްނ ކަލޭމެްނ އެންމެންވެސް އެނބުިރ އައުންވަނީ ަކލޭމެންގެ  . حضرةގެ  َربّ ބުރަނުއުފުލާނެއެވެ ދެްނ  އަށެވެ

.  خبرވާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކެގ  إختالفއެކަމާއިމެދު ކަލޭމެްނ ދެބަސްވެ   އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވާނެެއވެ

. އަދި ަކލޭމެންކުެރ އެއްބަަޔުކ  خليفةއަދި ކަލޭމެން ބިުމގެ  )165( އިންކަމުގައި ލެއްީވ ހަަމ ެއކަލާނގެއެވެ

. އެީއ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްިވ  އަނެއްބައެއްގެމަްއޗަްށ އެތަްއ ދަރަޖަތަެކްއ އެަކލާނެގ އުފުްއލެވިއެވެ

. (އެތަކެތީެގ  إمتحانތަކެތީގައި ަކލޭމެން  މީހާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ރާރަނގަޅަށް އަދާކު  حقّ ުކރުމަށްޓަކައެވެ

.  عقوبةއެއީ  َربّ ) ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭގެފާނުން ަހއްދަވާބޮޑުކުެރއްވާ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭމެނަށް ދެްއކެވުމަށެވެ

. އަިދ  . އަދި ހަަމކަށަވަރުން އެކަާލނގެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ ކަލާނގެއެވެ އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ

.ލެއްވު رحمة  ންވެްސ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

uv 
 މާނަ  ގެ  اَألعَراف ُسورة

 )206(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        اَألعرَاف ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

   =  ީނަމަެވސް ބަެއްއ ބޭކަުލްނ  الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަނ) . އެވެ
. އެއީ މިފޮތްނޫްނ އެެހްނ  بحثއެއަކުރުތަާކއިމެދު  . އެާވހަަކ އަިދ ަބޔާންކުރެވޭޯތ ބަލާނަމެވެ ކުެރއްވިެއވެ

 .  ) إن شاَء الّلهފޮތެއްގައެވެ   = .  މިއީ ފޮތެކެވެ    =   .   ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވުނު

        = .   ފަހެ ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ނުާވހުށިކަމެވެ     =  އެޔާއިމެދު ެއއްވެްސ

.   ދަތިކަމެއް / ޝައްކެއް      =  .  އެފޮތުން ކަލޭގެފާނު އިންޒާރުުކރެްއވުމަށެވެ  

     =  ިوعظއާއި  نصيحةންނަށްވާ  مؤمنއަދ  .  ދެއްވުމަށެވެ   =  ްتبعަކލޭމެނ .   !ވާށެވެ

     =  .  ކަލޭމެނަށް ބާވައިލެއްވޭ ަތކެއްޗާއި     =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ   

   =   تبعއަދި ކަލޭމެްނ .  !ނުވާށެވެ          =  .އެަކލާނެގ ފިޔަަވއި އެހެން ސަހަޯރވެރިންނާިއ

        =   عبرةާއއި  وعظކަލޭމެްނ .  ލިިބގަންނަނީ ދާދިމަދުންނެވެ      =  އަިދ

  )؟ވެރިންހެްއޔެވެ أهل(ކިތަްއރަށުެގ  ؟ކިތައް ރަށްހެއްެޔވެ    =  ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެއރަށްރަްށ

.  ހަލާކުުކރެއްވީ        = .  ފަެހ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކޯާފ އެމީހުންނަށްއަެއވެ     ނޑުެގ ޭރގަ

. (ނިދާފައިތިއްބާ)  ވަގުތު       =  ްُلْو لَـةނުވަތަ އެމީހުނ . (ދުވާލު މެންދުުރ  قَـيـْ ކުރާވަގުތު

 (  ނިދާލާވަގުތު        =  .   ފަހެ އެމީހުންެގ ގޮވުން ނުިވއެވެ         = 

. عقوبةއެމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކޯާފ /      އައިހިނދު   = .  އެމީހުްނ ބުނުންމެނުވީ     

   =  .   ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންވީ އަނިޔާެވރިންަކމުގައެވެ        = 

. ށީހުއްވާން ފޮނުވުނުމީހުްނނާއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސުާވލުކުރަ  رسولފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެބަެއއްގާތަށް   މެވެ
       =  ުބޭަކލުންނާއިވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رسولއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ޮފނުއްވުނ

.  ސުވާލުުކރައްވާހުށީެމވެ      = ) ތަްއ)  خبرަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ

.އްވާ ކިޔައިދެ  ހުށީމެވެ   = .ުދެނެވޮޑިގަތުމާއެކ          =  އަދި އެމީހުންނާއި ދުުރެވ

) ާވކަލަކުކަުމގައި ތިމަްނރަސްަކލާނގެ غافل( ވާވެގެން غائب . ވޮޑިގެންވޮޑިގެން   ުނވެއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1(    އެާޔއެކުވެްސ ބަެއްއ  الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާަނ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަީނ . .  عالمެއވެ ްނ ވިދާޅުވިެއވެ

 : . މީގެ މާނައީ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ  َأنَا الّله َأْفَضلُ އޭގެ މާނައީ . އެންމެ މާތްވަންތަ ކަލާނގެއެެވ.  الّلهމިއެވެ އެވެ
. ނުވަަތ އެީއ  الّلهނުވަތަ އެީއ  . އަދި ެއހެން ގޮްތގޮތަށް ކިއި قرآنގެ ނަންފުޅެކެވެ . ެގ ނަމެކެވެ  والّله أعلمަފއިވެެއވެ

. އެބަީހ މި !އެވެ رسول الّله(އޭ   )2( ަކލޭގެފާނަްށ  الّلهައކީ  قرآن) މިއީ ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްޭވ ފޮެތކެވެ
. އެޔާމެދު ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އެްއވެސް ދަތިކަމެްއ ނުވާހުށިކަމެވެ  އެްއެވްސ  !ބާވައިލަްއވާ ފޮތެކެވެ

. އެއީ އެފޮތުން ކަޭލގެފާނު  . އަދި ެއއީ  إنذارޝައްކެއްނުވާހުިށކަމެވެ .  ذكراىންނަށްވާ  مؤمنކުެރއްވުމަށެވެ އެކެވެ
.  نصيحةއާއި  وعظ  އެެކވެ
 تبعން ބާވައިލެއްޭވ ތަކެްއޗާއި ކަލޭމެން  حضرةެގ  ربّ ) ަކލޭމެންނަށް ަކލޭމެންގެ !(އޭ މީސްތަކުންޭނވެ  )3(

. އެަބހީ އެކަލާނގެ ިފޔަވަިއ  تبعްނނާއި وِلىُّ އަިދ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ ެއހެނިހެްނ  !ވާށެވެ ނުވާެށވެ
 عبرةއާއި  وعظކަލޭމެން  !ނުވާށެވެ تبعތަކާއި ކަލޭމެން  عملެގ  شركއެހެނިހެންސަަހރޯެވރިންގެ ނުބަިއ އަދި 

 .  ލިބިގަންނަނީ ދާދިމަދުންނެވެ
  ދީނަށް ކަލޭމެން  ގެ هللاންނެިވ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާުޅވެފައި ވަީނ ރަޫސލާގެ ަގއި تفسري قرطىب  !( ދަންނައެވެ *    

ެއކަލޭގެފާނު ވިދާޅު ވަނީ އެހެނިހެން ަސހަރޯ ވެރިންެގ  !އަދި ެއކިއެކި މަޒްހަބުތަާކއި ތަބާ ނުވާށެވެ 1ތަބާ ވާށެވެ
. ވީިއރު މަޒްހަ ބަށް ތަބާ ނުވުމަށް ިމވަީނ މުރާދަކީ މިއާޔަތުަގއި ހަމަ ސީދާ މަޒްހަބުތަުކގެ ެވރިންަކމުގައެވެ

. ގެއަުމރުފުޅެއް އަދި ރަޫސލުގެ އަމުރުފުޅެްއ  هللاމިހެންމިކަން ުހރިއިުރެވސް  ޤުރްއާނުގައި އަމުރުުކރައްވާފަެއވެ
. އެއަޅުކަްނ  ނެތިވެސް އަހުރެމެން މަޒުހަުބގެނަމުގައި އަޅުކަންުކރުމީ އަދި ކުރަންއެންގުމީ ހިތާމަހުރިކަެމކެވެ

 ވައެވެ؟.......)ބަލައިގަންނާނީ ާކކުބާ
(މިހެީނ އެމީހުްނ  ؟އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކކުރެްއވީ ކިަތއް ިކތައް ރަްށހެއްޔެވެ  )4(

ންނާއި ައދި އެބޭކަލުން ގެންނެވިތަކެިތ ދޮގުކުރުުމގެ ސަބަބުްނ  رسولތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ 
.) ފަހެ އެމީހުން ކުރި ފާފައިގެ ސަބަބުްނ  ވަރަށްގިނަ ރަްށރަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ

. ުނވަތަ މެންުދރު އެމީހު  عقوبةތިމަންރަސްކަލާނެގ  ނޑުއެވެ ްނ އެމީހުންނަްށ ައއީ އެމީހުްނ ނިދާފައިތިއްބާ ރޭގަ
 .  ނިދާލާ ވަގުުތއެވެ

އެމީހުންނަށް އަިއހިނދުން "ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންނާމެންީވ  عقوبةދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )5(
 . . (އެމީހުްނގެ އެހެްނ  مشركއަނިޔާވެރިން ކަމުަގއެވެ ." މިހެން އެމީހުްނ ބުނުންކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ ންކަމުގައެވެ

.)އެ دليلެއއް  ُعْذرއެއްވެސް  . ބަހަާނއެއްނެތެވެ  އްނެތެވެ
ްނ ފޮނުއްވުުނ މީހުންނާއިމެުދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސުާވލުކުަރއްވާނެކަްނ  رسولފަހެ ހަަމކަށަވަރުްނ  )6(

 : . (އެބަހީ ދުވަހުްނ ސުާވލުކުަރއްވާހުށީމެެވ.  قيامةބޭކަލުްނ އެަބއެއްެގގާތަށް ފޮނުވުުނ އެންމެންނާިއ  رسولކަށަވަރެވެ
. ައިދ  نهىއާއި  أمرއެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އާއިމެދު ކަންތައްތައް ކުރީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސުާވލުުކރާހުށީމެވެ

.) އަދި ހަަމަކށަވަރުން  جزاءއެކަންކަމަށް  . އެބޭަކލުން  رسولދެއްވާހުށީމެވެ  رسولބޭކަލުންނާއި ސުާވލުކުަރއްވާހުށީމެވެ
. ކަން  އިއްެވވިތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ މިުހރިާހ ގޮތްގޮތަކަްށ ސުާވލުުކރައްވާހުށީެމވެ

. ހުރިާހކަމެއް އެަކލާނގެދެނެވޮޑިގަތުމާެއކުވެްސ އެދުވަހުން އެސުވާލުަތއް އެަކލާނގެ އެފަރާތްތަކާިއ  *ދަންނައެވެ
ةއެމީހުްނެގ މައްޗަްށ   إْعِتَرافُ ން އެކަްނކަމަށް އެކުރަްއވާނީ އަޅުތަކު .  قَاِئمُ   ُحجَّ އެމީހުްނެގ  ުކރެއްވުމަެށވެ

.    ކަންތައްތައް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެން ނުވާީތއެއްނޫނެވެ
އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ުފރިހަމައަށް ދެެނވޮޑިގަތުމާއިއެުކ އެންމެަހިއ  )7(

. އަިދ އެމީުހންގެ ކަންކަމަްށ  خبرވާހަކަތަްއ އަިދ  ވެވޮޑިގެްނވާ ކަލަކުކަުމަގިއ  غائبތަްއ އަންގަާވހުށީމެވެ
. (އެމީހުން  ކުރަމުންދާއިރު އެކަންކަން ތިމަންރަްސކަލާނގެ މޮަޅްށ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުެވއެވެ

(.  ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ) ްقيامةއަދި އެދުވަހުނ  : . އެބަހީ ) ވަޒަްނކުރެއްވުން ތައް ވަޒަންކުރައްވާ ަބރުމިްނ  عملދުވަހުން

.   ބެއްލެވުން   =  ަَحقّ ެއއީ ހަމ .   އެެކވެ         =  (ެހޔޮކަމުެގ) ަފހެ އެމީހެއްެގ

 )!ވަޒަން ބަރުެވއްޖެމީހުން (ދަންނައެވެ     =  ްނޑައެޅިގެނ .ކަ  އެމީހުްނ އެއީ     

=  .   އެއީ ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބުނުމީހުންނެވެ      =  އަދި އެމީހެއްގެ ހެޮޔކަމުގެ ވަަޒްނ

 )!ލުއިވެއްޖެމީާހ (ދަންނަެއވެ      =  .  ަފހެ ަކނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެއީ     = 

. نفسއެމީހުންެގ  ތައް ގެއްިލ ަހލާކުވީީމހުންނެވެ              =  އެީމހުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް އަނިާޔވެރިެވ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ          = 

. َتْمِكْينُ ބިމުގަިއ  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެން . ވަޒަންވެިރކުރެްއވީމެވެ  ކޮށްދެއްވީމެވެ    

    =  .  އަިދ އެތާނގަިއ ތިމަންރަސްަކލަނެގ ކަލޭމެންަނށް ެލއްވީމެވެ    = .   ދިިރއުޅުން

      =  ްشكرަކލޭމެނ  .  ުކރަނީ ދާދިމަދުންެނވެ      =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހެއްެދވީމެވެ       =  ُصورةދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެްނ 

. . ސިފަުކރެއްވީމެވެ  ކުރެއްވީމެވެ        =   وحىދެން މަލާިއކަތްބޭކަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

.  ކުރެއްވީމެވެ     =  ްށެވެްއވާކުރަ سجدة) عليه الّسالمއަްށ ( آدم ތިޔަބޭކަލުނ!        =

.  سجدةފަހެ އެބޭަކލުން    ކުރެްއވިއެވެ   =  .  އިްބލީސްމެނުވީ     =  .   އޭނާ ުނވިއެވެ

      =   سجدة  . )  مخاطبއެަކލާނގެ (އެސޮާރ   =   ކުރާމީހުންގެތެރެއިން ކުަރއްވައި

. وحى  ކުރެއްިވއެވެ     =  ެ؟ކަޭލ މަނާކުީރ ކޮންެއއްޗެއް ހެއްެޔވ        =   َسِجَدةކަޭލ 

.   ކުރުމުން    =  ްއްވިކުރެ أمرތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަެލއަށ .  ހިނދުން  =  .އެޮސުރ ދެންނެވިއެެވ

        =  .  އެަކލޭގެފާނަށްުވެރ އަުހރެްނ މާހެެވވެ       = އިބަަރސްކަލާނެގ މިއަޅާެހއްެދީވ
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.  އަލިފާނުންނެވެ      =  .    އަދި އިބަަރސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ހެއްެދވީ މަށީންނެވެ

. وحىއެކަލާނގެ  =  ުކރެއްިވއެވެ     =  ެުސވަރުެގއިްނ  !ފަހެ ކަލޭ އެތަނުން ފައިބާެށވ)

 )!ފައިބާށެވެ      = (. . (ކަލެއަްށ ުހއްދަވެގެްނ ނުވެެއވެ   ފަެހ ަކލެޔަކަްށ ނުވެއެވެ     

= (. . (އެސުަވރުގޭގަިއ ބޮޑާވުން  ކަޭލ އެާތ ބޮޑުވުން    = .  !ަފހެ ކަޭލ ނުކުންނާށެވެ    

   =  . . އިހާނާތްކުެރވިގެންނެވެ    ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭވަީނ ނިކަމެތީންގެތެރެިއންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) މީސްތަކުންެގ  قيامةއަދި ( )8( . ެއީއ   حقّ ބެއްލެވުމަީކ ހަމަ  حسابތައް ވަޒަންކުަރއްވާ  عملދުވަހުން ކަމެކެވެ

. (އެކަމަްށ އީމާންވުމަކީ  .) ފަހެ އެމީހެއްގެ ހެޔޮކަމުެގ  واجبކޮންމެހެން އޮންނާނެ ކަމެކެވެ َزانކަމެކެވެ  ِميـْ
. !ބަރުވެއްޖެމީާހ (ދަންނައެވެ ) ނަސީބުލިބުުނ ނަސީބުވެރިންެނވެ  ) ަފހެ އެީމހުން ެއއީ ކާމިޔާުބވެ (ސުވަރުޭގގެ

)9(  ( َزانއަދި އެމީހެއްެގ (ހެޔޮކަުމގެ ) ފަހެ އެީމހުން އެީއ އެމީހުންެގ !ލުިއވެއްޖެ މީހާ (ދަްނނައެވެ ِميـْ
. އެއީ ެއމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް އަިނޔާވެިރެވ  ނަފުސުތައް ގެްއލުވަިއލައި ހަލާުކ ކުިރ މީހުންނެވެ

 .  ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

. އަިދ  ينَتْمكِ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެން ބިމުަގއި ވަޒަންވެރިކުަރއްވާ  )10( ކުރެއްވީމެވެ
. ކަލޭމެން  .  شكرއެތާނގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަްށ ދިރިއުޅުން ލެއްީވމެވެ  ކުރަީނ ދާދިމަދުންނެވެ

. (ކަލޭމެންެގ ަބއްޕަ  )11(  آدم عليه الّسالمއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެްނ ހެއްދެީވމެވެ
. : އެކަޭލގެފާުނ  صورة) ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހެއްެދވީމެވެ . (އެަބހީ ކުރެއްވީމެވެ

. މި ދެ  صورةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .  عبارةކުރެއްވީމެވެ ގެ ާމނަ އަދި ެއހެން ގޮްތގޮތަށްވެްސ ލިުއއްވާފައިެވއެވެ
.  ُمْعَتبـَرُ އެކަމަކު އެންމެ   مالئكةުކރައްވާޭށ  سجدةއަްށ  الّسالمآدم عليه ) ދެން والّله أعلم –ގޮތް މިދެންނެީވއެވެ

 .  َسِجَدةމެނުވީ  އެންމެ ޭބކަލުްނ ެއަކލޭގެފާނަށް  إْبِلْيسُ ދެންފަެހ –ބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެްނގެވީމެވެ
. ފަެހ އެ  .  َسِجَدة  إْبِلْيسُ ކުރެއްިވއެވެ  ކުރި މީހުންގެތެރެއިްނ ުނވިއެވެ

)  مخاطبއާިއ  إبِْليسއެކަލާނެގ (ެއ  )12( . ެއކަލޭގެފާނަްށ  وحىކުަރއްވައި )  يعنى: آدم(ކުެރްއވިއެވެ ގެފާނަށް
. سجدةމަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެްނގެވިހިނދުން ަކޭލ އްވުކުރެ سجدة  ؟ނުކޮށް އެކަމުން މަނާކުރީ ކޮންކަމެްއހެއްެޔވެ
. އެކަލޭގެފާނަށްުވރެ  سجدة . އެެހީނ ނުކުރީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟ އެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ މިއަޅާ ާމހެޔޮެވގެންވެއެވެ

. . އަިދ އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާ ަހއްދާަވފައިވަީނ ައލިފާނުންނެވެ  އިބަރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާުނ ހެއްދެީވ މަށީންނެވެ

. ަކލޭ އެސުަވރުގެއިން ަފއިބާށެވެ وحىއެކަލާނގެ  )13( އެތާހުރެގެން ކަލޭ ބޮޑާވެ މަތިހަށި ނެގުަމީކ  !ކުރެްއވިއެވެ
. (އަިދ އެހެންތާކު ުހރެގެންވެސް ބޮޑާވުން ހުއްދަވެގެްނ  އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަލެއަށް ހުއްދަެވގެނާްވކަމެއްނޫނެވެ

.) ފަެހ ކަޭލ ނުކުންނާށެވެ .ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭވަނީ ނިކަމެތިވެ އިހާނާތްެތރިވެގެްނވާ މީހުންގެެތރެއިން !ނުވެއެވެ  ނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  .  އެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ  = ެމިއަޅާއަށް މުހުލަތު ދެްއވާންދޭވ! .  !ަވގުތު ދެއްވާންޭދވެ     

    =  ޭމީސްތަުކން ދިރިގެން ފޮނުްއވ) . ) قيامةފޮނުއްވޭ ދުވަާހއިހަމައަށް   ދުަވހަށް  = 

.  وحىއެކަލާނެގ   ކުެރއްވިެއވެ       =   ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލވަނީ މުުހލަތުދެވިގެްނ– 

 .  ވަގުތު ެދވިގެންާވ މީހުްނގެތެރެއިންނެވެ   =.  އެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ        = އިބަރަސްަކލާނެގ

 .  މިއަޅާ މަގުފުރައްަދވާ ހަލާުކކުރެްއވިކަމުެގ ސަބަބުން      =  ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް (އެމީހުްނ

)  يعنى: . މިއަޅާ  އާދަމުގެދަރިންނާިއ އިދިކޮޅަށް .އިށީންނާނަމެވެ  އެމީހުންނަްށ ބަންދުކުރާނަމެވެ   

      = ) إسالم دينއިބަރަސްކަލާނގެ ސީދާެވގެންވާމަުގ (     =  ދެން ހަމަކަށަަވރުްނ

 .   މިއަޅާ އެމީހުްނ ކަިއރިއަްށ އަންނާނަމެވެ    = .  އެމީހުންެގ ުކރިމަތިން    = 

 .  އަދި އެމީހުންެގ ފަހަތުންނާއި      = .  އަދި އެމީހުންގެ ކަނާތްަފރާތުންނާއި      = 
.   އަދި އެމީހުްނގެ ަވއަތްފަރާތުންނާއި   =  އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުްނ

.  ދެކެވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ   =  .  ޝުކުުރކުރާ މީހުންކަުމގައި  =  ެوحىއެަކލާނގ 

 .  ކުރެއްިވއެވެ     = ެކަޭލ އެތަނުން ނުުކންނާށެވ!          =  ދެރަކުރެިވ

    حالނިކަމެތިކުރެިވ ފައްސައިެލވިގެންާވ       =   ިَتبعހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންުކރެ ކަލެާއއ 

. (ދަންނައެވެ   )!ވީމީހުން   = .  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަނރަކަ ފުާރލާނަމެވެ   

   =  .  ަކލޭމެން އެންމެްނ އަޅައިގެން    =  آدمއަިދ ޭއ .  ެއވެ       

.ވެވަޑަިއގަންކަޭލގެފާނާއި އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ވަޒަްނވެރި =  !ވާށެވެ   =  .  ސުަވރުގޭަގއި
 = .  !އަދި ތިޔައިެގ ދެކަނބަލުން ފަރީކުޅުްއވާށެވެ      =  ތިޔައިގެ ެދކަނބަލުްނ

.   އެދޭފަދައަކުން   =  .  !އަިދ ތިަޔއިެގ ދެކަނބަލުްނ ގާތްެވވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ    = 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

. (އެއީ  .) خاصّ މިގަހާއި  ގަެހއް    = ެވަޑައިގެންފާއޭރުން ަފެހ ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ވ.   ނެެއވެ

   = .  އަނިޔާވެރިްނގެ ެތރެއިން

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ފޮނުްއވާދުވަހާއި ހަމައަށް މިއަޅާއަށް ަވގުތު ދެއްާވ  )14( . މީސްތަކުން (އަލުން ިދރިގެން އެސޮރު ދެންނެވިެއވެ

  !ދެއްވާނދޭވެ  ُمْهَلـةُ 

. ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލވަނީ  الّله وحى )15( ާވ ) ދެވިގެންވަގުތު ( –ކުރެވިގެްނވާ  إنِْتظَارކުރެއްވިެއވެ

 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

. އިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާ މަގުފުަރއްދަވާ ހަާލކުކުެރއްވިކަމަށްޓަކަިއ ހަމަކަށަަވުރްނ  )16( އެސޮރު ދެންނެިވއެވެ

. އިބަރަސްަކލާނެގ ސީދާމަުގ  ) މިއަޅާ މަގުަތުކގައި އިށީންނަހުށީެމވެ އެމީހުންނަށް (އާދަމުގެދަރިންާނ އިދިކޮޅަށް

. އެމީހުން  ނަށް އޮޅުވާާލ ބަންދުކުާރހުށީމެވެ

ދެން ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންގެ ުކރިމަތިންނާއި އެމީހުންެގ ފަހަތުންނާއި އެމީހުންގެ ކަނާތްަފރާތުންނާިއ  )17(

. އަދި އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނީ   شكرއަދި އެމީހުންގެ ވައަތްަފރާތުންވެސް މިއަޅާ އެމީހުންެގގާތަށް އަންނަހުށީމެވެ

(. . (ގިނަމީހުން ވާނީ ނުބައިމީހުްނ ކަމުގަެއވެ  ކުރާމީހުންކަމުގަިއ އިަބރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިނުގަންަނވާނެއެވެ

. ނިކަމެތިުކރެވި ެދރަކުެރވި ަފއްސައިލެިވގެންވާ  وحىއެކަލާނެގ  )18( ކަލޭ މިސުަވރުގެއިްނ  حالކުރެއްިވއެވެ

ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަރަަކ ފުާރލާުހީށ  !ންނައެވެވާމީހުްނ ދަ تبعއެީމހުންކުެރ ކަެލއާިއ  !ނުކުންނާށެވެ

.  تبعކަލެއާއި، ކަލެާއއި   ވާމީހުންނާިއ އެންމެން އަޅަިއގެންނެވެ

ކަޭލގެފާނާއި ަކލޭގެާފނުންގެ އަނބިކަނބަލުންނާިއ ދެކަނބަލުްނ  !) އެވެعليه الّسالم( آدمއަދި ޭއ  )19(

އަދި ތިޔައިގެ ދެކަނަބލުން އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދައަކުްނ  1ިތއްބަވާށެވެ ވަޑައިގެންސުވަރުޭގގައި ވަޒަންވެރިވެ 

!ހަފަރީކުޅުްއވާއެތަނުން  (އެަގހުން،  !އަިދ މިގަާހިއ ތިޔައިެގ ެދކަނބަލުން ގާތްވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާެށވެ އްަދވާށެވެ

.) ެއހެން ަހއްދަވައިފިއްާޔ އެއް ނެ صّح خبرއެީއ ކޮންބާވަތެްއގެ ަގހެއްކަން އެނޭގނެ ( !ފަރިއްނުކުޅުއްވާށެވެ ތެވެ

. (އަމިްއލަ  އަްށ  نفسއެބަީހ އެގަހުްނ ަފރީކުޅުއްވައިިފއްާޔ ތިަޔ ދެކަނބަލުންާވުހށީ އަނިާޔވެރިންގެެތރެއިންނެވެ

(.  އަނިޔާކުިރ މީހުންގެތެެރއިންނެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =  شيطانُ ދެންފަެހ .  އެދެކަނބަލުންނަށް ވަްސވާސްދީފިއެވެ     = 

.  އެދެކަނބަލުންނަށް ފާޅުވުމަށް      =  . ެއދެކަނބަލުންގެ ކިަބއިން ނިަވއިކުެރވިފައިާވ އެްއޗެއް

 ފާޅުވުމަށް) عورة(އެބަީހ       =  عورةއެެދކަނބަލުންެގ .  ގެތެރެއިން    = އަދި އެޮސުރ

.  ދެންނެވިއެވެ       =  ެތިޔަދެކަނބަލުންނަށް  َربّ ތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންގ.  ނަހީނުކުަރއްވަެއވެ
      =  ( . (މިގަުހން ފަރީކުޅުއްވުން    މިގަހުގެ ަފރާތުން   =  ތިޔައިެގ

. ވަޑަިއގެންފާދެކަނބަލުން ވެ .  =  ނެކަމަށްޓަކައިމެނުވީ  ދެމަލާއިކަތްބޭަކލުން ކަމުަގއި     =  

.ވަޑަިއގެންފާތިޔައިގެދެކަނަބލުން ވެނުވަތަ    ނެތީއެވެ    =  .  ދެމިތިބޭ މީހުންގެތެރެއިން
    =  .  އަިދ އެޮސުރ އެދެކަނަބލުންނަށް ހުވައިުކރިއެވެ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިަޔިއެގ

 .  ދެކަނބަލުންނަށްޓަކައި ައހުރެންވަނީ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  ނަސޭހަތްތެރީންގެތެެރއިންނެވެ    =  ފަހެ ެއސޮރުެގ ހެްއލުންތެރިކަާމއި ެކހިވެިރގޮތުްނ

(. . (ކިޔަމަންތެރިކަމުްނ ނުިކޔަމަންތެރިކަމަށް ަވއްޓައިަލއިފިއެވެ  އެދެކަނބަލުން ވައްޓަިއލައިފިއެވެ    

   = .  ދެންފަހެ އޭގެދެކަނބަލުން ެއގަހުެގ ރަަހލިިބގަތްހިނދުން      =  އެދެކަނބަލުންނަްށ

.  ފައުޅުވެއްޖެއެވެ    =  ެعورةއެދެކަނބަލުންގ .           =  ެއަދި އޭގ

  .އްޓަވައިފިއެެވ◌ެނިވައިކުރަން ފަގައި ޖައްސާ  عورةދެކަނބަލުން ދެކަނބަލުންގެ       =  ސުވަުރޭގެގ

 . ) ފަތުން  (ގަހުގެ       =  ެِنَداءއެދެކަނަބލުންނަށް  َربُّ އަދި އެދެކަނބަލުންގ  .  އިްއވެވިއެވެ
     =  ތިަޔ ދެކަނބަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަހީ ނުުކރައްވަްނހެއްޔެވެ؟       

=  (  ެއގަހުެގ ފަރާތުްނ (އެގަހުްނ ފަިރއްކުޅުއްވުން     =  އަިދ ތިަޔއިެގ ދެކަނބަލުންނަްށ

.) وحىނުކުރަންހެްއޔެވެ؟ (އެބަހީ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ    ކުެރއްވީމެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

. شيطانތިޔައިގެދެކަނބަލުންނަށްޓަކައި   އެއީ     =  ާَعُدوّ ބަޔާންވެގެންވ  .  އެކެވެ      = 

. އޭ އަޅަމެންގެ    !ެއވެ َربُّ އޭގެދެކަނބަލުްނ ދެންނެވިއެވެ      =  އަްށ  نفسއަޅަމެން އަޅަމެންެގ

 .  އަނިޔާވެިރވެއްޖައީމެވެ        = .  އަިދ ިއބަރަސްކަލާނެގ އަޅަމެންނަށް ނުފުއްަސވައިފީވިްއޔާ
    =  ްލެއްވިއްޔާ ނު رحمةއަދި އިބަރަސްަކލާނގެ އަޅަމެންނަށ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ
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 .   އަޅަމެންވާނެއެވެ     =  .  ގެްއިލ ހަާލކުީވ މީހުންގެެތރެއިން     =  އެކަލާނެގ

. ކަލޭމެްނ ފައިބާށެވެ وحى   !ކުރެއްވިެއވެ       =  ްނ  َعُدوّ ކަލޭމެންގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ

   . حالކަމުގައިާވ      =   .  އަިދ ބިމުަގއި ަކލޭމެނަށްޓަކައިވެެއވެ   =  ެވ  قرار

( . (އެހެންާޏ ބިމުގެމަތީގައި އެހެން ބިުމގެއަޑީގައި  ހަމަޖެހިގެން ތިބޭނެތަން         =  އަދި ވަިކ

. ُمدَّت . وحىއެަކލާނެގ      އަކަށް އެތާނެގ ތަކެތީގަިއ ބޭނުންުކރުމާއި  ުކރެއްިވއެވެ     = 

. حياةކަލޭމެންގެ   ވަނީ އެތާނގައެވެ      .   އަދި ކަލޭމެން މަުރވުންވަނީ އެތާނަގއެވެ  

     = . ) ނުކުުތންވަނީ ހަމަ އެތަނުންނެވެ   އަދި ަކލޭމެން (ައލުން ދިިރގެން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) އެީއ  شيطانދެންފަހެ  )20( . (ނުބައިގޮތް ހިތަށް ވިސްަނއިދީފިއެވެ އާ ދެކަނބަލުންނަށް ވަސްާވސްކޮށްފިއެވެ

. ތިަޔ  عورةއެދެކަނބަލުންގެ ިނވައިުކރެވިގެންާވ  . އަިދ އެޮސރު ދެންނެވިެއވެ ފާޅުކޮށް ހާމަކުރުމަށްަޓކައެވެ
ގޮެތއްގައި ުސވަުރގޭގަިއ ނުތިއްބެވުމަށް މެުނވީ މިަގހުްނ  دائمىދެކަނބަލުން ދެމަލާއިކަތުންނަްށވެދާނެތީވެ ނުވަަތ 

.  َربّ ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ަފރީކުޅުއްވުން ތިަޔއިގެ ދެކަނަބުލންގެ  (އެބަހީ މިަގހުްނ މަނާ ނުކުރައްވަެއވެ
.)  دائمىފަރިއްކުޅުއްވައިިފއްޔާ  . ނުވަތަ ދެމަާލއިކަތުންނަށް ވެދާނެެއވެ  ގޮތެްއގައި މިާތ ދެމިތިއްބަވާނެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެންނަީކ  )21( އަދި އެސޮުރ ހުވަިއކޮށްފާ އެދެކަނބަލުންނަށް ދެްނނެވިއެވެ
.  نصيحةތިޔަދެމީހުންނަށްވާ   ތެރިޔަކީެމވެ

)22(  . ) ވައްޓާަލއިފިއެވެ ފަހެ އެޮސރުގެ ހެއްލުންެތރިކަމާިއ ކެހިެވރިކަމުން އެދެކަނބަލުން (ަހލާކުގެެތރެއަށް
 (. . ދެންފަހެ އެދެކަނބަލުން އެގަހުްނ ފަރިއްކުޅުްއވައިފިއެވެ (ކިޔަމަންތެރިކަމުން ނުކިޔަމަންތެިރކަމަށް ވައްަޓއިލިެއވެ

 كشفފައުޅުވެ  عورةޑައިގަތުމުން އެދެކަނބަލުންނަށް އެދެކަނބަލުންގެ ފަހެ އެދެކަނބަލުން ެއގަހުެގރަހަ ހަމަލިބިވަ
. އަދި އެދެކަނބަލުންެގ  . އަިދ  عورةވެއްޖެއެވެ ގައި ސުވަރުގޭގެ ގަުހގެ ފަތްޖައްސާ ނިވަިއކުރަްއވަން ފައްޓަަވއިފިއެވެ

. (ެއކަލާނގެ  نداءއެދެކަނބަލުންނަށް  َربّ އެދެކަނބަލުންގެ  .) އެގަހުން ަފރީކުޅުއްވުްނ ކުެރއް وحىއިއްެވވިއެވެ ވިެއވެ
.) އަިދ ؟ނުކުރަންހެއްެޔވެ نهىތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . (އެަބހީ ނަީހކުރެްއވީމެވެ

އެއްކަމުަގއި ނާންގަވަންެހއްޔެވެ؟  عدوّ ވެގެންހުރި  بيانއާ އެއީ ތިޔައިގެ ދެކަނަބލުންނަށްވާ  شيطانހަމަކަށަވަރުން 
.) (އެބަހީ އެްނގެވީ  މެވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ  )23( ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އަޅަމެންގެ އަމިއްަލ  1އެވެ َربّ އޭގެ ދެކަނބަލުން ދެންނެިވއެވެ
. އިބަރަސްަކލާނގެ އަަޅމެންނަށް ނުފުއްސަވައި އަދި  نفس ނުލެްއވިނަަމ  رحمةއަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖައީެމވެ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އަޅަމެންވާހުށީ ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވާ މީހުްނގެެތރެއިންނެވެ
. ަކލޭމެން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކަށް  وحىއެކަލާނެގ  )24(  !ފައިބާށެވެ حالންކަމުގައިާވ  عدوّ ކުެރއްވިެއވެ

. (އެހެްނާޏ ެވ ހަމަޖެިހެގންތިބޭނެ قرار) އަދި ަކލޭމެން !(ސުވަރުެގއިން ފައިބާެށވެ ތަން ބިމުގައި ކަލޭމެންނަށްވެެއވެ
.) ައދި ވަކި  އަކަށް އެތާނގެ ތަކެތީަގއި ބޭނުންކޮްށ  مّدتބިމުގެމަތީގައި ނުވަތަ މަުރވުމަށްފަހު ބިމުގެ އަޑީގަެއވެ

 .  ތިބުންވެއެވެ
. ކަލޭމެންެގ  وحىއެކަލާނެގ  )25( . އަދި ަކލޭމެްނ ވަނީ، އެބަީހ ދިރިއުޅުންވަނީ  حياةކުެރއްވިެއވެ އެތާނގައެވެ

. ) ނުކުތުންވަނީވެސް ހަަމ އެތަނުންނެވެ . އަދި ަކލޭމެން (ައލުން ދިިރގެން  މަރުވުންވަނީ އެތާނގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ޭގެދަރީންނޭވެ آدمއ!        =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފީމެވެ   = .  ލިާބހެއް        =  ެعورةަކލޭމެންގ 

.) عورة. (ނެނިވައިކުރާ  ނިވައި ކުރުމަށް     =.  އަދި މުދަލާއި / އަދި ޒީނަތްތެރިވާ ފޭރާާމއި  

   =  ިއެބަހީ  تقوىއަދ) . .) الّلهނުަވތަ  صالح عملގެ ފޭރާން   އަށް ބިުރވެތިވުން      =   އޭިތ

.މާ   ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ        =  ީالّلهއެއ .  ގެ އާޔަތްތަކުގެެތރެއިންވާ ކަްނކަމެވެ  

      =  އެމީހުން  أّميدކޮށް ހެދުމުެގ  ِذكرއެމީހުްނ) . )  وعظ نصيحةގައި  ލިބިގަނޭތޯ    =  

. آدمއޭ    !ގެދަރީންނޭވެ      = އާ  شيطان( !ވެރިުކރުވިޔަނުދޭށެވެ فتنةކަލޭމެން  އާ شيطان 

 )!ކަލޭމެނަށް މަކަރުެހއްޖަ ނުދޭށެވެ     =  .   ެއސޮރު ނެރުނުފަދައިން      =  ކަލޭމެންެގ

.  މައިންބަފައިން       =  .  ސުަވރުެގއިން         =  އެސޮުރ

(  އެދެކަނބަލުންގެކިބައިްނ އެދެކަނބަލުްނގެ ލިބާސް ނިގުޅަިއގަްތ. (ފޭރާން ނިގުޅައިގަތް         =  

. عورةއެދެކަނބަލުންނަށް އެދެކަނބަލުންެގ   ދެއްކުމަށް     =  ހަަމކަށަވަރުްނ އެޮސުރ ކަލޭމެްނ

.  ދެކެއެވެ      =   ެَلـةއެސޮރާއި އެސޮުރގ .) އާއި َقِبيـْ  (އެއީ ޖިންނިންނެވެ        = 
.  ކަލޭމެންނަށް އެޮސރުމެން ނުފެންނާނޭހެން       =  شيطانހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

.  ން ލެއްވީެމވެ    .     ސަަހރޯވެރިންކަުމގައި     =  . އީމާންނުާވ މީސްތަކުންނަށް

         = ) يعنى: الّلهއަދި އެމީހުްނ ( . فاحشއަްށ ީއމާންނުވާމީހުން   ކަމެއްކޮށްފިްއޔާ    =

 .  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ         = އަުހެރމެން ދުށީ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިން އެކަމުގެމަތީަގިއ

(. . (އެކަްނ ކުރަިނކޮށެވެ   ވަނިކޮށެވެ      =  ްالّلهައދި އެކަމަށ  .  އަހުރެމެންނަްށ އަމުރުުކރެއްީވއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

  =  1ެއވެ رسول الّله(ޭއ.     1) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   =  الّله ހަމަކަަށވަރުްނ 

 . . ނުވެސްުކރަްއވާނެއެވެ    އަމުރުނުކުރަްއވައެވެ     = ކަންތަކަށް  فاحش         = 

 ރަސްކަންފުޅުެގ މައްޗަށް ބުނަީނހެއްޔެވެ؟ الّلهކަލޭމެން        = .  ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތި

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނގެ  آدمއޭ  )26( ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލިބާްސ  عورةގެަދރީންނޭވެ
.) އަދި މުދަލާިއ  : ފޭރާންުކރެވޭނޭގޮުތގެތަކެއްާޗއި އަިދ ކުރެވޭޭނގޮތް ަކލޭމެނަށް ދެއްވީމެވެ . (އެބަހީ ބާވައިލެްއވީމެވެ

. އަިދ  : ވެރިކަމުެގ ފޭރާްނ (އެ تقوىހިފައިގެންގުޅޭ ަތކެއްޗާިއ ޒީނަތްތެރިވާޭނ ފޭރާާމއި ާބވައިެލްއވީމެވެ صالح ަބހީ
.) މިކަންތައް ަތކަކީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއްަކއުވަންތަކަމާއި  عمل  قدرةކުރުން އެއީ މާހެޔޮވެގެންވާކަމެެކވެ

. ެއއީ އެމީހުްނ  دليلތެރިކަމުގެ  .  نصيحة وعظކޮށް  ذكرތަކުގެެތރެއިން ވާކަންކަމެވެ  ލިބިގަނޭތޯއެވެ

)  حّواىގެފާނާއި  آدمކަލޭމެންެގ ކާބަފައިްނ ( 1ގެދަރީންނެވެ آدمއޭ  )27( އައިްސ ސުަވރުެގއިްނ  އާ  شيطانގެފާނު
އެސޮުރގެ މަަކރުވެިރކަމުގެ ތެެރއަށް ކަލޭމެްނ  !ވެިރކުރިޔަނުޭދށެވެ فتنـةކަލޭމެން  އާ شيطانނެރެލީފަދައިން ެއ 
ފަހެ އެސޮުރގެ މަަކރުވެިރކަމުން ެއދެކަނބަލުންގެ ލިބާްސ އެދެކަނަބލުންގެ ކިަބއިްނ  1ވައްޓައިިލޔަނުދޭށެވެ

. އެީއ އެދެކަނބަލުންެގ  . ހަމަކަށަަވރުން ެއ  عورةނިގުޅައިގަތެވެ އާ ާއިއ  شيطانއެދެކަނބަލުންނަށް ފެނުމަށްޓަކައެވެ
. އަދި  قبيلـةއެސޮރުެގ ނަސްުލ އެސޮުރގެ  އެީއ ކަލޭމެނަްށ އެބައިމީހުްނ  ގެމީހުްނ ކަލޭމެްނ ދެކޭނެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  ްނ ެއީއ ތިމާެމންގެ ސަަހރޯެވރިންކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއީވ  شيطانނުފެންނާނޭގޮތުންނެވެ
.  الّله  އަށް އީމާންނުވާ މީހުންނަެށވެ

. މިީއ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނ ެއގޮތެއްގެމަތީަގިއ  فاحشއަދި އެީމހުން  )28( ކަމެއްކޮށްިފއްާޔ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ
.) އަިދ މިކަމަށްވަީނ  . (އެމީހުްނ ކުރާތަނުްނ ަދސްކޮށްގެންކުާރ ކަމެެކވެ  الّلهވަނިކޮށް އަހުރެމެްނ ދުްއގޮތެވެ

. (އޭ  އަމުުރ  الّلهކަންތަކަްށ  فاحش !ުނ ވިދާޅުވާށެވެ) ކަލޭގެފާ!އެވެ رسول الّلهއަހުރެމެންނަްށ އަމުރުުކރައްވާަފއެވެ
 . . އަދި ނުވެސްުކރައްވާެނއެވެ ގެ މައްޗަށް ަކލޭމެންނަށް ނޭނގޭތަކެތި ކަލޭމެްނ  الّله تعالىނުކުރައްވަެއވެ

 ބުނަނީހެއްޔެވެ؟  

 ންެގ ކޮންމެވެްސ ބަޔަކު އިސްލާމްދީްނ އައުމުެގ ުކރީގައި  عربىކަންތަކަކީ  فاحشމިއާޔަތުގައިމިާވ  
. އަދި އެމީހުްނ ބުނަނީ ައހުރެމެްނ މިކަން މިުކރަީނ  ُعرِيَان حالކުރަނީ  َطَوافގެފުޅުގައި  ަގއި ތިެބގެންނެވެ

. އަިދ އެކަމަށްވަީނ  . މިކަމަީކ އެމީހުްނ أمر الّلهކާބަފައިންކުރިގޮތަށެވެ މައްޗަްށ ހަާދ  ގެ الّلهުކރައްާވފައެވެ
. މިހެނީ  مفّسرކޮށްދެއްވައި މިއާޔަތް ބާވަިއލެއްިވކަމުގައި ބައެއް  بيانބޮޑުދޮގެއްކަން  ކަންތަކަކީ  فاحشން ވިދާޅުވެއެވެ
. قبولނުކުރާ އަިދ ސަލާމަްތ ބުއްދި  قبولއިސްލާމްދީން   ނުކުރާ ކަންކަމެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

   ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ!            =  ެعدلއަމުރުުކރެއްީވ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

.  ވެރިވުމަށެވެ       = ެއަްށ  قبلة( !އަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންގެ މޫނުަތއް ުކރިމަތިކުރާށެވ

 )!ކުރިމަތިކުރާށެވެ        = (.  ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައިވެްސ (ނަމާދުުކރާ ކޮންމެތަނެއްގައި
  =  އަޅުކަންކުރާށެވެ !ކުރާށެވެ دعاءއަދި ކަލޭމެން ެއކަލާނގެއަްށ)!(       = 

.  حالތެރިކުރާ  إخالصއަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް      =  އެކަލާނގެ ކަލޭމެން (އަލަށް ެއއްވެްސ

. ) ހެއްދެވިފަދައިން   އަސަރެއްނެތި    =  އެަބހީ  إعادކަލޭމެން އެނބުިރ) . ައްށ  محشرވާނެއެވެ

 (.  ފޮނުވޭނެއެވެ      =  އެބަީހ: އެކަމުެގ .  توفيقއެއްަބޔަކަްށ އެަކާލނގެ ތެދުމަުގ ދެްއކެވިއެވެ

.  ދެއްވިއެވެ   =  ެއަިދ އަނެއްބަޔަުކ (ދަންނައެވ!(       =  އެބައިމީހުންގެ ަމއްަޗްށ

. حقّ މަގުފުރެދުން   ވީެއވެ  =  .  ހަމަކަށަަވރުން އެމީުހން     = ން ަތއް ހިާފ  شيطان

. إختيار  ކުރީއެވެ      .  ސަހަރޯވެރިން ަތކެއް ކަމުަގއި     =  الّله .  ފިޔަވައި   

=  .  އަދި އެމީހުްނ ހީުކރީއެވެ       = ަށްހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެންވަނީ ތެދުމަުގގައި ކަމ  
     = ެއޭ އާދަމުގެދަރީންނެވ!       =  ެކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ ޒީނަތްތެިރކަން ހިފާށެވ! 

: ޒީނަތްތެިރވާށެވެ  )!(އެބަހީ       = (.  ކޮންމެ މިސްކިތެއްގަިއ (ނަމާދުކުާރ ކޮންމެހިނދެއްަގއި
      = .    !އަިދ ކަލޭމެްނ ކައިބޮިއ ހަދާެށވެ     = .  1އަިދ ކަލޭމެްނ އިސްރާުފ ނުުކރާށެވެ

  =  .   ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގެ      =  އިްސރާފުކުާރ މީހުންަންށ

.  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ    =   ކުީރ  حرام 1) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ

 ކާކުހެއްެޔވެ؟   =  الّله .  ެދއްިވ ޒީނަތްތެރިކަން       =  އެަކލާނެގ އެަކލާނެގ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

 . އަޅުތަކުންނަށް ނެރެދެއްވާަފއިވާ      =  ުحاللއަިދ ރިޒުގުެގ ރަނގަޅ .   ތަކެްއޗާއި  = 

1    ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   =  .   ެއއީ އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށްުހިރ ތަކެއްެޗވެ  

      =  حياةދުނިޔޭެގ ( . (ކާފަރުްނ އެއިްނ ބޭނުންކުރިޔަސް  ގައި           =  އަިދ

. خاصّ ދުވަހުން އެމީހުންނަށް  قيامةހަމަ   ވެގެންވާ ތަެކއްޗެވެ    =   .  އެފަދައިން      =  

.   بيانކޮށް  تفصيلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ   ކޮށްދެއްވަނީ     =  .    ދަންނަބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 عدلއަމުރުުކރައްވާަފއިވަނީ  َربّ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެ رسول الّله(އޭ  )29(

. (ހުިރހާކަމެްއގަިއ ސީދާކޮްށ  .) އަިދ ަކލޭމެން ނަމާދުުކާރ  حقّ ނު  حقُّ ައްށ ުނ  حقُّ حقّ ވެރިވުމަށެވެ އަްށ ބުނުމެވެ
 ( ) ކަލޭމެންެގ މޫނުތައް ސީދާކޮްށ  –އަށް  كعبة الّلهކޮންމެތާކު (ކޮންމެ މިސްކިތެްއގައިވެސް  قائم(ގެފުޅަށް
. އަދި އަޅުކަން އެަކލާނގެއަށް  . އަިދ  حالތެރިކުރާ  صإخالކުރުމަށެވެ ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރުމަށެވެ

) އުަލްނ  قيامةއެންމެ ފުރަތަމަ ނެތުމުގެތެރެއިން އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ހެްއދެވިފަދައިން  ދުވަހުން (މަރުވުމަށްފަހު
) . .) محشرދިރުއްވަިއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން ފޮނުވާނެެއވެ  ކުަރއްާވނެއެވެ

. ތެދުމަގަށް  الّله އެއްބަޔަކަށް  )30( . އަިދ އަނެއްބަޔަުކ (ދަންނައެވެ  توفيقތެދުމަގުދެއްެކވިއެވެ ) !ެދއްވިއެވެ
. އެމީހުްނ ތިމާމެން حقّ އެމީހުންގެމައްޗަްށ މަގުފުރެދުްނ  ްނ ކަމުގަިއ  شيطانފިޔަަވިއ  الّلهސަހަޯރވެރިންނަީކ ގެީވއެވެ

.  إختيارބަލައި  . އަދި އެމީހުން ީހކުރަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމާމެން މިތިބީ ތެދުމަގުގަިއކަމަށެވެ  ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

ައދި ނަމާދުކުރާ ކޮންެމހިނދެއްގަިއ (ފޭރާމާިއ  –ނަމާދުުކރާ ކޮންމެތަނެްއގައި  !ގެަދރީންނޭވެ آدمއޭ  )31(
: ނަމާދުުކރާހިނުދ ތިމާމެްނ  إختيار.) ދެންވެސް ުހިރ އެހެިނހެްނ ޒީނަތްތެރިކަްނ ކަލޭމެްނ ހިފާށެވެ . އެބަހީ ކުރާށެވެ

.) 1ތާހިރުެވ ލިބެްނހުިރ ޒީނަތްތެރިކަމެްއ ލިބިގަންނާށެވެ ައިދ  (ނަަ◌ވެސް އިސްލާމުދީްނ ހުއްދަޭދ ޒީނަތްތެރިކަމެވެ
)  !ކަލޭމެން ކައިޮބއި ހަދާެށވެ ހުންނަްށ ކުރާމީ  إسرافއެހެީނ  !ނުކުރާށެވެ إسرافަކލޭމެން (ެއއްކަމެއްގަިއވެސް

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ

َنـةއާިއ  لَِباس( 1) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(އޭ  )32( )  زِيـْ އެަކލާނެގ  الّلهތެރިވެޭވ ތަކެތީެގގޮތުން
ކޮށްެދއްވާފައިާވ  حاللކުަރއްވާފަިއވާ ތަެކއްޗާިއ ައދި ރިޒުގުގެެތރެއިްނ އެަކލާނގެ  حاللއަޅުތަކުންނަށް ނެރެދެއްާވ 

އެީއ އީމާންީވ މީހުންނަްށ  1ކުީރ ކާުކހެއްެޔވެ؟ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ حرام -ރިޒުގު  –ރަނގަޅުކާނާ  حالل
. (ކާަފރުން އެއިްނ ބޭނުްނކޮށްއުޅުނުނަމަވެ حياةދުނިޔޭގެ  .) އަިދ އެީއ ގަިއ ުހރި ތަކެްއޗެވެ ދުވަހުްނ  قيامةސް މެއެވެ

. ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައް އަިދ  مؤمنވެ  خاصّ ހަމަ  ކޮްށ  بيانތަފާތުކޮށް  حّجةއާއި  دليلންނަށްވާތަކެްއޗެވެ
. تفصيل  ކޮށްދެއްވަނީ ވިސްނާ ފިުކރުކުާރ މީހުންނަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = .  1ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     =  َرّب حرامތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  . ުކރެއްވިކަންކަަށވަރީ

    = فاحش .  ކަންތައްތަކެވެ      =.  އޭގެތެރެއިން ފައުޅުވެގެްނވާ ކަންތައްތައް   

=  .  އަދި އޭގެތެރެއިން ަފއުޅުނުވެ ވަންހަނާެވގެންވާ ތަކެްއާޗއި      =  އަދި ފާފަކުރުމާއި އަިދ

. بغاوةދެކޮޅުހަދާ    ކުރުމާއި    =  ްحقّ އެއްވެސ .   އަކާއިނުލައި     =  އަދި ކަލޭެމްނ

) شريكއަށް  الّله . (ެއކަލާނެގއާއި ބަިއވެރިުކރުމާއި   ކުރުމާއި            =  އެއަށް އެްއވެްސ

. حّجةއެއް  دليل   އެއް ބާވައިނުލެއްވޭ ތަކެްއޗާއި        =   ްެގ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

.  ރަސްކަންފުޅާއިމެދު ބުނުމެވެ       = .  ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތި       =  އަިދ

. ( أجلއަކަށްވެސް  أّمـةކޮންމެ  އާ ދޮގުކުިރ ކޮންމެބަޔަކުެވސް ަހލާކުވާެނ  رسولާއއި  الّلهއެއްެވއެވެ

(.   ވަކިވަގުތެްއވެއެވެ      =  أجلފަހެ އެމީުހންގެ ެއ .   އަދި ެއވަގުތު އަތުވެއްޖެްއޔާ
        = . . ލަސްނުވެެއވެ   ހިނދުކޮޅަކުވެސް އެމީހުން ފަސްނުެވއެވެ     =  

) ިއސްވެސް  .އަދި އެމީހުން (އެއަްށވުރެ . ކުރިެވސްނުވެއެވެ   ނުެވއެވެ    =  ޭآدمއ .  1ގެދަރިންނޭވެ  

         =  ްرسولަކލޭމެންގެގާތަށް ަކލޭމެންގެތެެރިއނ  .  ން ވަޑައިގެންފިއްޔާ     

.އްވުއިދެވައެބޭކަލުން ަކލޭމެންނަށް ކިޔަ  =   މަށް   = .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައް  = 

. (އީމާްނވެ ކިޔަމަންެތރިވެއްެޖމީހާ) تقوىދެންފަހެ  ކޮްށ  إصالحއަދި އެމީހަކު  =   ވެރިވެއްޖެމީހާ

  ކޮށް) صالح عمل(ކިޔަމަންވެ     =   ްފަެހ އެމީހުންގެ މަްއޗަކަށް ެއއްވެސ.   ިބރެއްނެތެވެ

      =  .   އަދި ހިތާމަކުރާެނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެމީހުން ނުވެެއވެ     = އަިދ

.  ދޮގުހެދިމީހުން / ޮދގުކުރިމީހުން      = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް      =  އަިދ
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رُ އެއާޔަތްތަކަށް ބޮޑާވެ  .  ِكبـْ  ވި     = .  އެމީހުން އެއީ      =  . ނަރަކައިގެ އެކުެވރިންނެވެ

         =  .  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެާތނގައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.   فاحشކުެރްއވިކަންކަށަވަީރ އެންމެހަިއ  َرّب َحَرامތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  1ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު  )33( ކަންތަކެވެ

.) ޭއގެތެރެއިްނ  قبولއެއީ (އިސްލާމްދީން  ނުކުރާ އަދި ސަލާމަތް ބުއްދި ނަުފރަތުކުރާ ކޮންމެ ހަިޑހުތުރު ކަންކަމެވެ

. އަދި (ެއކަލާނެގ ފާޅުވެ އެނގޭކަންތަކާިއ އަދި ފައުޅުނުެވ ވަންހަނާވެ  )  حرامގެންވާ ަކންތަކާއިވެސް މެެއވެ ކުރެްއވީ

ކުރުަމްށ  شريكކުރުާމއި، އަދި ކަލޭމެން އެތަކެތި އެކަލާނެގއާއި  بغاوةއެއްނެތި ދެކޮޅުހަާދ  حقّ ފާފަކުރުމާއި ެއއްވެްސ 

އާއިމެދު ކަލޭމެންނަްށ  الّلهކުރުމާއި، އަދި  شريكއާއި  الّله ތިއެއް ާބވައިަލއްވާފައިނުާވ ތަކެ حّجةއެއް  دليلއެއްވެސް 

 .  ނޭނގޭ ތަކެތި ބުނުމެވެ

) އަދި ކޮންމެ  رسولއާއި  الّله( )34( )  عذابއަކަށްވެސް (އެބަޔަކަށް  أّمـةން ދޮގުކުރި އައިސް ހަލާުކވުމަށް

ނޑައެޅި . ކަ . ފަެހ އެމީހުްނގެ އެވަގުުތ ައއުމުން ހިނދުކޮޅަކުވެްސ  ަޢއްޔަން އަޖަލެއްވެެއވެ ވެގެންާވ ވަގުތެއްެވއެވެ

. އެބަީހ އެަވގުތަށްވުެރ އެމީހުން ހަލާުކ  . އަދި އެީމހުން އެއަްށވުރެ އިސްެވސް ނުވާނެއެވެ އެމީހުން ލަސްނުވާެނއެވެ

 .  އަވަސްވެްސ ނުވާނެއެވެ

އިެދއްވުމަށް ކަލޭމެންެގ ަޔވަ◌ަތްތަްއ ަކލޭމެންނަށް ކިތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަ !ގެ ަދރީންނޭވެ آدمއޭ  )35(

ކޮށް އެބަީހ  إصالحވެ ކިޔަމަންތެރިވެ އަދި  إيمانބޭކަލުން ވަޑައިގެންފިއްޔާ ދެން އެބޭަކލުންަނށް  رسولތެރެއިން 

ވެިރވެއްޖެމީހާ ަފެހ އެފަދަމީހުންެގ މައްޗަްށ ެއއްެވްސ  تقوى އެބަހީ  !ކޮށްހެިދ މީާހ ދަންނައެވެ صالح عمل

 . . އަދި ހިތާމަކުރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުވެެއވެ  ބިރުވެރިކަެމއް ނުެވއެވެ

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތައް ޮދގުކޮށް އަދި ެއއާަޔތްތަކާމެދު ބޮޑާވެ ކިބުުރވެިރވެއްޖެމީހާ ަފެހ  )36(

.އެފަދަމީހުން އެީއ ނަރަ . އެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނަގއެވެ  ަކއިގެ އެކުެވރިންނެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =  އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ފާހެ ކާކުހެއްެޔވެ؟           =  ގެމައްޗަްށ  الّله

  ހެިދ މީހަކަްށވުރެްނ. بـُْهَتانދޮގެއް އުފައްދައިގަތްމީަހކަށްވުެރ /          =   ނުވަަތ އެމީހަުކ

.  އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރި     = .   1އެމީހުްނ ދަންނައެވެ        =  އެމީހުންނަްށ

. َنِصْيبُ އެމީހުންގެ   ލިބޭނެއެވެ     =   ާއާ އަިދ  عملފޮތުން (ދުނިޔޭގައި ދިމާވާނެ ހެވާ ނުބައި، އަޖަލ

(.  ރިޒުގާ ލިބޭނެއެވެ     =  .  އެމީހުްނ ގާތަްށ އަތުެވއްޖައުމަށް ދާންދެން   = 

)ބޭަކލު مالئكةން (މަރުހިއްޕަވާ  رسولތިމަންރަސްކަލާނގެ    ން    =  އެބޭކަލުން އެީމހުްނެގ

.   މަރުހިއްޕަވާނެެއވެ   = . ) ިވދާޅުވާނެއެވެ  އެބޭކަލުން (އެމީހުންނަށް          =  ކަލޭމެްނ

  ؟ކުރިތަކެތި ކޮބައިހެްއޔެވެ دعاءއެތަކެއްޗަށް ގޮވާ       = الّله .   ފިޔަވައި        = 

. . އެތަކެިތ އަުހރެމެންގެކިބައިން ެގއްލިއްޖެއެވެ  އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ         =  އަިދ

. نفسއެމީހުން އެީމހުންެގ    ަތކުގެމައްޗަްށ ެހކިދޭނެއެވެ    = ްށް އެމީހުންވީކަމަހަމަކަށަަވރުނ    

 = . )  قيامةއެކަލާނގެ (އެމީހުނަްށ  =   ކާފަރުންކަމުގައި . وحىދުވަހުން  ކުރަްއވާނެއެވެ     

   =. ) ބަޔަކުމީހުްނގެތެރެއިްނ ވަންނާށެވެ   !ކަލޭމެން (ނަރަކައިަގއިވީ       = 

.   ކަލޭމެންގެކުރިން ވޭތިވެ ގޮސްަފއިވާ      =  .  ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެތެރެއިން  

   =  .  ނަރަކައިަގއި       =  . ) ވަްތކޮންމެހިނދެއްގައި   ބަޔަކުމީހުން (ނަރަކައަށް   

     =  އަނެްއ  أختޭއގެ އަނެްއ : . لعنةެގ މީހުްނ ިމމީހުންނަށް  أّمةއެަބހީ  ދެެއވެ       

   =  جمعެއ އެންމެން ެއއަްށ ( . (ޖަމާވެއްޖެއްޔާ  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން       =  އެީމހުންެގ ަފުހ

 .  މީހުން ބުނާނެއެވެ    = ީީމހުްނނަށް.އެމީހުންެގ ުކރ        =  ެެއވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ! 

 .  މިތިބަމީހުން   = .  އަޅަމެން މަގުފުރެއްދީއެވެ       =  ަފހެ އެީމހުންނަށް ޑަަބްލ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

1   ދެއްވާންދޭވެ عذاب  = .   ނަރަަކއިގެ       =  وحىެއކަލާނެގ  . ކުރެްއވިއެވެ

. ) ޑަބަލްވެެއވެ  (ކަލޭމެންކުރެ ކޮންމެ ބަަޔކަށް      =  ުންނަަކްށ ކަލޭމެއަދި އެކަމަކ

.  ނޭނގެއެވެ       = .   އަދި ޭއގެ ުކރީމީހުްނ ުބނާނެއެވެ    = .   އޭެގ ފަހުމީހުންނަށް
        = .  ފަހެ އަހަރެމެންގެމައްޗަށް ަކލޭމެންނަކަށް ނުވެއެވެ    =  އެއްެވްސ

 .  މާތްކަމެއް      =  عذابފަެހ ކަލޭމެްނ .  !ެގރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ         = 

 ކަލޭމެން ުކރިކަންތައްތަކުގެސަބަބުން 
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގެމައްޗަށް ދޮގުހަދައިގަތް މީަހކަށްވުރެ ުނވަތަ އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރިމީހަކަށްުވެރ  الّلهފަހެ  )37(
.) އެީމހުންނަށް ފޮތުްނ  ވަކިންބޮޑު އަނިޔާެވރިއަކީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ (އެއަށްުވރެ ބޮުޑ އަނިޔާެވރިއަކު ުނވެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ  : ެހވާނުބަޔާ نصيبކަ . (އެބަހީ )  އެީމހުންނަށް ލިބޭނެއެވެ ނޑައެޅިގެންވާގޮތަށް ރިޒުާގ އަިދ އަަޖލު ކަ
. އެއީ އެމީހުްނގެ ަމރުހިއްޕެވުމަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެްއ އެމީހުންނަްށ ލިބޭނެއެވެ ފޮތުގައި ކަ

) ވިދާ مالئكةފޮނުއްވާ  . އެބޭކަލުން (އެމީހުނަށް . ބޭކަލުްނ އެމީހުންނާިއ ހަމައަްށ ވަޑައިގެންފުަމށްދާންދެނެވެ ޅުވާެނއެވެ
.  الّلهކަލޭމެން  ފިޔަަވއި އެަފރާތްތަކަށް އަދި އެތަެކއްޗަށް ގޮވިތަެކތި ކޮބައިެހއްޔެވެ؟ އެ އަބާއްޖަެވރިން ދަންނަވާނެެއވެ

 (. . (އަުހރެމެން ޫދކޮށް އެތަކެިތ ހިނގައްޖެއެވެ .)  الّله وحىއެތަކެތި ައހުރެމެންެގ ކިަބއިން ގެއްިލއްޖެއެވެ ކުެރއްވިެއވެ
.  نفسކާފަރުންކަުމގައި އެމީހުންެގ  އެމީހުންނީ  ތަކުގެމައްޗަށް ެއމީހުން ހެކިވާެނއެވެ

. ަކޭލމެންގެކުރިން ަނރަކައަށްވަްނ ޖިންނިންނާިއ  قيامة(އެމީހުންނަށް  الّله )38( ) އަންަގވާނެއެވެ ދުވަހުން
! (އެ أّمةއިންސާނުންގެ  ީއ ަކލޭމެންފަދައިްނ ގެެތރެއަްށ ެއ ޖަމާޢަތަށް ަނރަކައަްށ ކަލޭމެންވެްސ ވަންނާށެވެ

.) އަދި ކޮންމެ  އެއްގެ ީމހުންގޮސް ަނރަކައަްށ  أّمةކާފަރުކަމާއި ނުިކޔަމަންތެރިކަމުަގއި އިްސވެދިޔަ މީހުންެނވެ
. އެހެންގޮސް އެންމެހައި ކާަފރު  لعنةމި މީހުންނަށް  أّمةވަނުމުން އޭގެ އަނެއް  ތައް އެނަރަކައަށް ޖަމާެވ  أّمةދޭނެއެވެ

. ޭއ އަޅަމެންެގ  الّلهިއާޝަރްތޮކްށ ، އައިމީހުްނ ުކރިްނ އައިމީހުންނަްށ ހަމަވީމާ ަފހުން   ربّ އަްށ ދަންނަވާނެއެވެ
. ފަހެ އެމީހުންނަްށ ނަރަަކއިގެ ޑަބަްލ  !އެވެ  عذابމިތިބަމީހުން ިމއީ އަޅަމެން މަގުުފރެއްދި ީމހުންނެވެ

. ަކލޭމެންކުެރ ކޮންމެ ަބޔަކަށްވެސް ޑަބަްލ  الّله !ދެއްވާންދޭވެ . އެކަަމކު އެކަމެްއ  عذابއަންަގވާނެއެވެ ވެއެވެ
 .  ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭނެެއވެ

: ނަރަަކއިގަތިޭބ ކާފަުރ  )39( ) ަފހުން އައިމީހުންނާިއ  أّمـةއަދި އެމީހުްނގެ (އެބަހީ ކޮްށ  مخاطبތަކުގެެތރެއިން
. އަ . ފަެހ ފުރަތަމަތިބި މީހުން ބުނާނެއެވެ ހުރެމެންގެ ަމއްޗަށް ކަލޭެމންނަށް އެއްވެސް މާްތކަމެއް އަދި ެހވެއްނެތެވެ

. ކަލޭމެން ދުނިޔޭަގއި ުކރާ ކަުމގައިީވ ނުބަިއ  مخاطبމިއެންމެންނާ  الّله تعالى ކުރަްއވައި އަންގަވާެނެއވެ
. عذابކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުްނ   ގެ ރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

             = .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ދޮގުުކރިމީހުން    

   =.    އަިދ އެމީހުްނ އެއާޔަތްތަކަްށ ބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރެވގަތްމީހުން   =  އެމީހުންނަށްޓަަކިއ

.  ނުހުޅުވޭނެއެވެ     = .    އުޑުގެ ދޮރުތައް        =  އަދި އެމީހުްނ ސުވަުރެގ

.  ނުވަންނާނެއެވެ    = ވަދެއްޖައުމަށްދާންދެން. جمل        = .  ތިނޯހުގެ ފަގައިން
   = .   އަިދ އެފަދައިންނެވެ      =  ންނަށް (ނުބަިއ  مجرمތިމަންރަސްަކލާނެގ

 . ) ޖަޒާދެއްވަނީ  ނުލަފާ މީހުންނަށް       =   ( އެމީހުންނަށްވަނީ ނަަރކައިެގ (އަލިފާނުގެ

.  ތަންމައްޗެކެވެ        =  އަލިފާނުެގ ( ނޑެއްެގގޮތުންވަނީ އަިދ އެީމހުންގެމަތީގަިއ (ރަޖާގަ

.   ރަޖައެކެވެ     = .   އަދި އެފަދައިންެނވެ      =  އަނިޔާެވރިންނަްށ

.    ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވަނީ    = ީއަިދ އީމާންވ .  މީސްަތކުން  

    =  صالح عملއަިދ އެމީހުްނ .    ކުރި     =   نفسތިމަންރަސްަކލާނެގ އެްއވެްސ 

.   އަކަށް ބުރަނުޖައްަސވަމެވެ  =  ެنفسއ .  އަަކށް ތަނަވަސްވެ ކުޅަދާނަވާވަރަކަށްމެނުވީ    

= .  އެމީހުން ެއއީ      = .  ސުވަރުގޭެގ އެކުެވރީންނެވެ         =

.  އެމީހުންދެމިތިބޭހުށީ ހަމައެތާނަގއެވެ    =.  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނިގުޅައިގެންނެވީމެވެ    

    =  .   އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއިވާތަކެތި  =  حسدރުޅިވެރިކަމާިއ .  ވެރިކަމުެގ ތެރެއިްނވާ
           = .  އެމީހުންގެދަށުން އާރުަތއްދެމޭ     =  . އަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ

(.  (ބުނާނެއެވެ     =  ިالّلهވަނީ  ثناءއާއި تعريفއެންމެހައ .  އަށެވެ        = ީއެއ

. ) އަޅަމެނަށް މަގުދެްއކެވި ަކލާނގެއެވެ  މިތަނަށް (ސުވަރުެގއަށް        =  އަދި ތެދުމަުގ

.  ލިބޭނޭބަޔަކުކަމުގަިއ އަޅަމެން ނުވެއެވެ        =  ްالّلهއަޅަމެނަށ  .  ތެދުމަގު ނުދެއްކެވިނަމަ
     =  .  ހަމަކަަށވަރުން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ      =  ެން. رسولގެ  َربُّ އަޅަމެންގ    = 
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.  حقّ  . حقّ އާއިގެން   ދީނާއިގެން   = .    އަދި އެީމހުންނަށް ނިދާއިއްެވވޭނެއެވެ    =  ޭއ

.) މިއީ 1(ސުވަރުގެ ވަންތަވެރިންޭނވެ  އެސުަވރުގެެއވެ     = .   އެތަން ކަލޭމެން ވާރުތަުކރި  

       = . ) ކުރިކަންތަުކގެ ސަބަބުން  ކަލޭމެން (ދުނިޭޔގައި

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

رُ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުކޮްށ އަިދ އެއާޔަތްތަކަށް ބޮޑާެވ  )40( ެވރިވެއްެޖ މީހުްނ  ِكبـْ

. !(ދަންނައެވެ ) ތިނޯުހގެ ަފގައިްނ ޖަމަލު ވަދެއްޖައުމަށްދާންެދން އެމީހުންނަށްޓަކަިއ އުޑުެގ ޮދރުތައް ުނހުޅުވޭނެއެވެ

. (އެމީހުންނަށް  .) އަިދ  رحمةއަދި އެމީހުން ސުވަުރގެ ނުވަންނާނެއެވެ ގެ އަސަރެއްވުމަކީ ެއހާވެސް ދުުރކަމެކެވެ

.  جزاءްނރަސްކަލާނގެ ންނަށް އެބަހީ ނުބައިުނލަފާ މީހުންނަށް ތިމަ ُمْجرِمُ   ދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ

. (އެކަމަުކ  )41( . އެީއ އެމީހުން އިށީނދެ އޮށޯވެވުމަށެވެ އެމީހުންނަށްވަނީ ަނރަކަިއެގ އަލިފާނުެގ ތަންމަްއޗެކެވެ

. އެކަމަުކ  ؟ދެން އެތާ އޮށޯެވ އަރާމުުކރާނީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްެޔވެ ތެޅިފޮޅުން ނޫން އެހެންގޮތެއް ނުވެެއވެ

 . . ނިވައެެކވެ .) އަދި އެމީހުންެގ ަގއިމަތީ އެޅުމަށްވަނީ ަނރަކައިެގ އަލިފާނުެގ ރަޖައެކެވެ މަރެއްވެްސ ނުވާނެެއވެ

.  جزاءންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  مشرك -އަނިޔާވެރިންނަްށ  ) نـَْعوذ بِالّله ِمَن النَّارِ (  ދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ

) ެއހެނީ ެއއްެވްސ  عملކުރިމީހުްނ (އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަވާވަރަްށ  صالح عملއަދި އީމާންވެގެްނ  )42( ކުރިމީހުން

. އެފަދަމީހުންނަީކ ުސަވރުޭގެގ  تكليفއަކަށް ކުޅަދާނަ ނުާވވަރަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  نفس ނުޖައްސަވައެވެ

 . . އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ އެތާނގައެވެ  އެކުވެރިންނެވެ

ވެރިކަމުގެގޮތުން އެީމހުންގެ ހިތްަތކުގައިވާނަމަ ވާތަެކއްޗެއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  حسدއަދި ރުޅިވެރިކަމާއި  )43(

 . . އަދި އެީމހުން ދަންނަވާނެެއވެ . އެުސވަރުެގ ވަންަތެވރިންެގ ދަށުން ާއރުތައް ދެމޭނެއެވެ ނިގުޅައިގެންނެވީމެވެ

. އެކަލާނެގއީ الّلهވެގެންވަނީ  خاصّ އެއް  تعريفއާއި  حمدއެންމެހައި  އަޅަމެނަށް މިސުވަުރގެއަށް ައއުމަްށ  އަެށވެ

. އަދި  توفيق އަޅަމެނަށް މިސީދާމަގު ނުދެއްެކވިނަމަ އެކަމަްށ ތެދުމަގު ލިބޭޭނ  الّلهދެއްވައި މަގުދެއްކެިވ ަކލާނގެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންެގ  . އާއިގެންނެވެ حقّ ން ވަޑައިގެންނެވީ  رسولގެ  َربّ ބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެން ނުވެެއވެ

.) ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް  تبعއާއި  حقّ (އަޅަމެން އެ  . (އޭ ުސވަރުޭގގެ  نداءވީއެވެ ) !ވެރިންނޭވެ أهلއިއްވެވޭނެއެވެ

. (ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  .) ކަލޭމެްނ އެތަްނ  وعدން ވަޑަިއގެން  رسولމިއީ އެުސވަރުެގއެވެ ކުރެްއިވ ސުވަުރގެއެވެ

.ގެ ސަބަބުން ާވރުތަ عملކަލޭމެންކުިރ ހެޮޔ  ކުީރއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = .  އަދި ސުވަރުގޭގެ ެއކުވެރިްނ ގޮވާލާނެެއވެ     = ނަރަކަިއެގ

 .   އެކުވެރިންނަށް      = .  ހަމަކަށަަވރުން ައުހރެމެންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ          =  

.   حقّ ކުރެއްިވ އެތި އެއީ  وعد َربُّ އަހުރެމެންގެ   އެްއޗެއްަކމުގައި    =   ފަހެ ކަލޭމެނަްށ

 ފެނިއްޖެހެއްޔެވެ؟          =  حقّ ކުރެއްވި އެތި އެީއ  وعد َربُّ ކަލޭމެންެގ  .  އެއްޗެއްކަުމގައި

      = . . އާއެކެވެ ) ުބނާނެއެވެ  އެމީހުން (އެބަހީ ަނރަކަވަންތަެވރިން      =  އަިދ

 .   އެދެބައިމީހުންގެ ދެމެދު ގޮާވ ބޭކަލަުކ ގޮަވއިލަްއވާނެއެވެ     =  ްلعنةެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ 

.  ހުއްޓެވެ       =  / مشركއަނިޔާވެރިންގެމަްއޗަްށ . .  =   ންގެމައްޗަށް އެމީހުންނަކީ

          = الّله . ) ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާމީހުންނެވެ  ގެމަގު (އެހެންމީހުްނނަށް    

    =  .  އަދި އެމަުގ ގުދުވުމަްށ އެދޭމީހުންނެވެ        =  ްآخرةއަދި އެމީހުނ 

 .  حالދުވަހަށް ކާފަުރވެގެންވާ        =  ުއަދި އެދެމެދ–  ( (ސުވަުރގެޔާ ނަރަަކޔާދެމެދު

. ހުަރހެއްެވއެވެ .) أْعَرافُ  ( އެއީ  ފަރުދާއެއްވެެއވެ   ެއވެ ކިޔާާފރެކެވެ       =  ިأْعَرافُ އަދ 

. . (ބަޔަކުވެއެވެ ެއއި އެމީހުންގެ ހެޮޔކަމާއި ނުބައިަކްނ ގެމަތީގައި ފިރިހެނުންތަެކއްވެެއވެ
. . َرْحَمةُ ގެ هللا އެމީހުން އެދި އެިދ އެތިީބ ހަމަހަމަވެގެންވާީމހުންނެވެ   )އަށެވެ    =  އެމީހުންނަްށ

 : . (އެަބހީ ) أْعَرافُ އެނގެއެވެ   ގެމީހުންނަށް އެނގެއެވެ   =  عالمةކޮންމެބަޔަކުވެްސ އެމީހުންެގ  . ން

(   (ސުވަރުެގވަންތަވެރިންާނ ނަރަަކވަންތަވެރިން    =  .  އަދި އެމީހުްނ ޮގވަިއލާނެއެވެ     = 

 .    ސުވަރުޭގގެ އެކުެވރިންނަށް   =  .  ަކލޭމެންނަށް ސަލާމުުހއްޓެވެ       =  

. –ސުވަރުެގއަށް  –އެމީހުން އެތަނަށް   ނުވަދެއެވެ      =  ްއެމީހުން އެތަނަށް ވަނުމަށ

.) أْعَرافُ . (ެއއީ  حالދަހިވެތިވެގެންާވ  . ނުަވތަ ސުވަުރގެވަންތަެވރިންނެވެ   ގެީމހުންނެވެ     

       ެގަިއވާ ީމހުންެގ  أْعَرافُ އެަބހީ  –އަިދ އެމީހުްނގ– .  ލޯތަްއ އަނުބރުވާެލވިއްޖެއްޔާ     

  =  ްަނރަކައިެގ އެުކވެރިންނާ ދިާމލައ    =  .  އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ        =  ޭއ
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. އަޅަމެން ނުލަްއވާންދޭވެ َربّ އަޅަމެންގެ   !އެވެ        = .   މި އަނިޔާެވރިންނާއިއެކު
        =  ިأْعَرافُ އަދ .  ެގ އެކުެވރިން ގޮވައިލާެނއެވެ   = .  ބަޔަކަށް    

= .  އެމީހުންނަށް މިމީހުންއެނގޭނެއެވެ  =  ެން. عالمةއެމީހުންގ    =  ( އެމީހުން (މިމީހުނަށް

.   ބުނާނެއެވެ       =  . ކަލޭމެން ޖަމާވުމަކުްނ  =   ކަލޭމެންނަށް ުފއްދައެްއ ނުދިނެވެ

) (ކަލޭމެން  ޖަމާކުރި މުދަލާ ގިނަދަރީންނަކުން           =  އަދި ކަލޭމެން އެވީ ބޮޑާކަާމިއ

 .  ކިބުރުވެިރކަމުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެމެންެގ ސުވަރުޭގގެ އެކުެވރިން ަނރަކަ )44( .އަދިބުނާނެއެވެ ިއެގ އެކުެވރިންނަށް ގޮވާނެެއވެ

. ފަހެ ކަލޭމެންގެ  حقّ އެއީ ތެދު  وعدއަުހރެމެންނަށް ކުރެްއވި  َربّ   َربّ ކަުމގަިއ އަހުރެމެންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ
.  حقّ އެީއ  وعدކަލޭމެނަށް ުކރެއްިވ  . އާެއކެވެ އެއްކަުމގަިއ ކަލޭމެނަްށ ފެނިއްޖެހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ ދަންނަވާނެެއވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އަނިާޔވެރިންގެަމއްަޗްށ  ދެންފަހެ އެދެބައިމީހުންގެދެމެދުަގއި ގޮާވލަްއވާ ބޭކަަލކު ގޮަވއިލައްވާެނއެވެ
.  لعنةެގ  الّله  ހުއްޓެވެ

 ނަށްވެސް ބަންދުކޮށް ުހރަސްޮކށް އިސްލާމްދީން ެއހެންމީހުން :نىيعގެމަގު  الّلهއެއަނިޔާވެރިްނ އެއީ  )45(
. އަދި އެމީހުންވަީނ ހެދި . އަދި އެދީނަށް ގުދުކަމާއި ބަޅުކަން ެއދޭމީހުންނެވެ ދުަވހަްށ  آخرةމީހުންނެވެ

 .  ކާފަރުވެގެންނެވެ

)46(  . .  ِحَجابއަދި އެދެމެދުގައި ުހރަހެްއވެއެވެ : ސުވަރުގެާޔ ނަރަކަޔާ ދެމެދު ހުރަެހއްވެެއވެ . އެބަހީ އެއްެވއެވެ
. އަިދ ެއ  أعرافއެއީ  . އަިދ އެމީހުންނަްށ ކޮންމެބަޔަކުވެްސ  أعرافެއ ކިާޔ ފާެރވެ ގެމަތީގަިއ ބަޔަުކވެއެވެ

: ުސވަރުގެވަންަތވެރިންނާއި ަނރަކަވަންތަވެ  عالمةއެމީހުންގެ  . (އެަބހީ ެގ  أعرافރިން ތަކުން ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ
. ެއއީ ުސވަުރގެވަންތަވެރިްނގެ މޫުނ އަިލެވ އުޖާލާެވގެންވުމާިއ  أهل ވެރިންނަްށ ރަނގަޅަްށ އެނގެެއވެ

 : .) އަދި އެމީހުްނ އެބަހީ ެވރިްނ  أهلެގ  أعرافނަރަކަވަންތަެވރިންގެ މޫނުތަްއ ކަޅުވެގެްނވުމާއި ލޯ ނޫެވގެންުވމެވެ
 . .) ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  –ސުވަރުެގވަންތަވެރިންނަށް ގޮވާލާނެެއވެ ހުއްޓެެވ.  سالم(އޭ ސުަވރުގެަވންތަވެރިންނޭވެ

. ެއކަމަުކ އެމީހުްނ އަިދ  أهلެގ  أعراف :يعنىއެމީހުން  ވެރިްނ ެއސުވަުރގެއަްށ ަވނުމަށް ދަހިވެިތވެގެންވެެއވެ
 .  އެތާކަށް ނުވަދެެއވެ

ގެމީހުންެގ މޫނުތައް ަނރަކައާިއ ދިމާއަށް އަނބުުރވައިެލވިއްޖެއްާޔ (އެަތްނ  أعراف :يعنىން އަދި އެމީހު )47(
. ޭއ އަޅަމެންގެ  ) އެމީހުން ދަންަނވާނެއެވެ ރެއަްށ އަޅަމެްނ މިއަިނާޔވެިރ މީސްތަކުންެގ ތެ !އެވެ  ربّ ފެނިފައި

 1ނުލައްވާންދޭވެ

. އަދި އެމީހުންގަިއ ުހރި  أعرافއަދި  )48( ) ބަޔަކަށް ޮގވައިލާނެެއވެ  عالمةގެމީހުްނ (ނަރަަކވަންތަވެރިންުކރެ
. ކަލޭމެން ދުނިޭޔގައި ޖަމާުކިރ  . އަދި ބުނާނެއެވެ ތަކާއި ނިޝާންތަކުން ެއއީ ކޮންަބއްެއކަން ރަނގަޅަށް އެނޭގނެއެވެ

(އެއްވެސް ަފއިދާއެްއ ؟ ލޭމެނަށްވީ ކޮންކަމެްއހެއްޔެވެ ތަކެތީންނާއި އަދި ަކލޭމެންވީ ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުެވރިކަމުން ކަ 
.  ނުވިއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  (މިމީހުނަށްހެްއޔެވެ؟) މިމީހުންެހއްޔެވެ؟      = .   ކަލޭމެން ހުވައިުކރީ    

    =  رحمةއެަކލާނގެ  الّلهއެމީހުންނަްށ .  ނުލައްވާެނކަމަށް      = )وحىއެމީހުންނަްށ  الّله 

.) ަކލޭމެން  .ކުރެއްިވއެވެ   !ުސވަުރގެއަށްވަންނާށެވެ     = .  ކަލޭމެްނ މައްޗަްށ އެްއވެސްބިރެއްނެެތވެ

    = .  އަދި ކަލޭމެން ނުވެއެވެ   =  .  ހިތާމަުކރާނެ ބަޔަކުކަމުަގއި   

    = .   އަދި ނަރަކައިގެ އެކުެވރިން ޮގވާލާނެއެވެ       = ސުވަރުގޭެގ

.   އެކުވެރިންނަށް      = ެ1އަހުރެމެންގެ މަްއޗަށް ކަލޭމެން އޮއްަސއިދީބަލާށ. ެ◌      = 

 . . މިންަވރެއް  ފެނުގެތެރެއިން        =  ަالّلهުނވަތ  . ކަލޭމެނަށްދެއްިވ ރިޒުގުެތރެއިން

 (  (މިންވަރެއް    .     އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ   =  ވަނީ އެދެއެތިވެްސ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ

. حرام  ކުރައްވާފަެއވެ      = . .  =  ކާފަރުންގެމައްޗަށް  އެމީހުންނަކީ   

   = دين  إختيارއެމީހުންެގ (. . (ހަދައިލިމީހުންނެވެ  ުކރިމީހުންނެވެ     =  ަމލާމާތަކަާށިއ

.  އަިދ އެމީހުްނ ހަްއލައިިލ   =  ކުޅިވަރުއެއްެޗއް ކަމުގައި      =  . ދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުން

      = ުފަހެ މިއަުދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ހަނދ .  މަނެތިވެވޮޑިގަންނަާވހުށީމެވެ  

   =  (. . (ހަނދާންނެުތނުގޮތަށް   އެމީހުން ހަނދާންނެތިކޮްށލިގޮތަށް        =   އެމީހުްނެގ

 .  މިދުވަހާއި ަބއްދަލުވުން      = ވީކަމުެގ ސަބަބުންނާއި އަިދ އެމީހުްނ            

 =  ިތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް ދެކޮޅުހަދާކަމުަގއ         =  އަދިހަމަކަށަވަރުްނ

. ) ފޮތެއްގެންނެވީމެވެ : މިކާަފރުްނގެ ގާތަށް  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގގާތަށް (އެބަހީ   =  
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. تفصيلތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފޮތް    ކުރެއްވީމެވެ      = .ްދެނެވޮޑިގަތުމުގެމަތީނ          

.  رحمـةތެދުމަގާއި   އެްއގެގޮތުން       = .  އީމާންވާބަޔަކަށް / ތެުދކުރާބަޔަކަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ބުނެ ހުވައިުކރީ މި މީހުންނާއި ދިާމލަށްހެއްެޔވެ؟  مشركނުލިބޭނެކަމަށް ކަލޭމެން ( رحمةގެ  الّله )49( ން

.)  ضعيفންކުރެ ދެަރވަރު  مؤمن(އެބަޔަކީ  . ކަލޭމެްނ  الّلهބަޔަކުކަމުގައިިވއެވެ އެމީހުންނަށް އަންގަވާެނއެވެ

. އަިދ ހިތާމަުކރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގިއ ކަލޭެމްނ  !ސުވަރުެގވަންނާށެވެ އަިދ ކަލޭމެންގެަމއްޗަކަްށ އެްއވެސްބިެރއްނެތެވެ

.  ނުވެއެވެ

. ފެނުގެތެރެއިން ކޮންމެވެްސ  )50( . ބުނާނެއެވެ އަދި ނަރަކަވަންތަެވރިން ސުަވރުެގވަންތަވެރިންނަށް ޮގވާނެެއވެ

ތެރެއިްނ ބައެްއ  رزقކަލޭމެންނަްށ ދެއްިވ  الّله تعالىނުވަަތ  !މިންވަރެްއ އަުހރެމެންގެ ަމއްޗަށް އޮއްސައިދީަބލާށެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  !އަހުރެމެންނަށްވެްސ ދީބަލާެށވެ ވަީނ  الّله تعالىއެމީހުްނ އެބަީހ ުސވަރުެގަވންތަވެރިން ބުނާނެެއވެ

.  حرامކާފަރުންގެމައްޗަްށ އެތަކެތި   ކުރަްއވާފައެވެ

. އަދި ދުނިޔޭ ިދރިއުޅުްނ  دينއެމީހުންނަކީ އެމީހުންެގ  )51( ކުޅިވަރާއި މަލާމާތެްއކަމުގައި ަހދައިލި މީހުންނެވެ

. ފަެހ އެމީހުްނގެ މިދުވަހާިއ އެބައިީމހުން ބައްދަުލވުމާމެދު އެމީހުްނ  އެމީހުން ހަްއލުވަިއލާ ވާވައްދަިއލިމީހުންނެވެ

މަނެތިެވވޮޑިގަންނަވާހުށީމެެވ. ނދުހަނދާން ނައްތަިއލިފަދައިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ މިއަދު އެމީހުންގެމަތީން ހަ

ނޑުހައިވެ ފެންބޮވައިގެންފަިއވާ  .ގެތެރެއަްށ އެީމހުން ދޫކޮށްލާ ހަނދު عذاب حال(ބަ  އަދި  މަނެތިވެވޮޑިގަންނަވާހުށީެމވެ

. އެއީ ) ތިމަންރަްސަކލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަދާ އެއަށް ކާފަރުވާކަުމގެ ސަބަބުންވެސްެމއެވެ   އެމީހުްނ (ދުނިޔޭަގއި

. (ެއއީ އެމީހުްނެގ  )52( އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކާފަރުްނގެގާތަްށ ފޮތެއް ގެނަސްދީފީމެވެ

.) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއފޮތް ( قرآنނަބިއްޔާއަށް ބާވަިއލެއްވި  )  باطلއާއި  حقّ އެވެ ކޮށްދެއްީވ  تفصيلވަކިވާގޮތަށް

) ތެދުމަގާިއ  . އަދި ެތދުކުރާ ބަޔަކަްށ (އީމާންާވ ބަޔަކަށް  رحمةހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުމުގެ މަތީންނެވެ

.  އެއްގެގޮތުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެއ  –އެމީހުްނ :    ؟އެބަ އިންތިޒާުރ ކުޭރހެއްޔެވެ  –ން  مشركއެބަހީ      = 

. عذابމެނުީވ / އެކަމުެގ  جزاءއެކަމުގެ ފަހުކޮޅުގެ   މެުނވީ          = نتيجةާއިއ  عذابއަިދ އެކަމުެގ 

.  އަންނަދުވަހު       = .   އެކަން ަހނދާންނައްތައިލިމީހުން ބުނާނެއެވެ  = 

.  މީގެކުރިން     =  . . / ވަަޑއިގެންނެވިއެވެ   ހަމަކަށަަވރުން އަެއވެ     = ެެގ  َربّ އަހުރެމެންގ

 ން. رسول   =  ާحقّ ސީދ .   އާއިގެން   = ފަހެ އަހުރެމެންނަށް ވޭހެއްެޔވެ؟      = 

. شفاعةއެއްވެސް   ތެރިއަކު      =  ްشفاعةއެބޭކަލުން ައހުރެމެންނަށ .  ތެރިވުމަށް   =  ނުވަަތ

.ވޭެހއްޔެވެ؟ . ައއުމެއް ) ރައްދުވުމެއް  އަހަރުމެން (އަނުބރާ ދުނިޔެއަށް   =  ްعملދެން އޭރުން އަުހރެމެނ 

.  ކުރުމަށް          =  ކުިރ ( . عملނޫން ެއހެން  عملައހުރެމެްނ (ކުރީ   އެއް     

   =  ެنفسހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެމީހުްނގ .  ތައް ނަގައިލާ ެގއްލުާވލާ ަހލާކުކޮްށލީއެވެ    

= .  އަިދ އެމީހުްނގެ ކިބައިްނ ގެްއލިގެްނ ހިނަގއްޖެއެވެ        =  ދޮގުުކާރ އެމީހުްނ

  ފިޔަވައި އެމީހުން އަޅުކަންކުރިތަކެތި). الّلهކަމުގައިވީތަކެތި (      =  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ

. الّلهއަކީ  َربّ   އެވެ  = .   އެކަލާނގެއީ      =   އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވ

.  ކަލާނގެއެވެ        = .  ހަުދވަހެްއގެތެރޭަގއި          =  ެعرشދެން އެކަލާނގ 

. إْستـََوىއަށް   ވެވޮޑިގެންނެވިެއވެ      =  ނޑު ގެންަނާވ އެަކލާނގެ ުދވާލުގެމަްއޗަށް ރޭގަ

.  ނިވައިކުރަްއވައެވެ     =  ީއަިދ އޭތި އެަބހ. ނޑު ައވަސްއަަވހަްށ ދުވާލަްށ އެެދއެވެ  ރޭގަ
       =  ްއަދި އިާރއި ހަނދާއި އަދި ތަރިތައ         =  ެއކަލާނެގ

. . =   އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ    !ދަންނާށެވެ    =  އެންމެހަިއ ތަކެިތ ހެއްެދވުާމިއ
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.  خاصّ އަދި ހުރިާހކަމެއްވެސް   ވެގެންވަނީ ހަމަ އެަކާލނގެއަށެވެ    =  بركاة الّله 

.   ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ    =  ީربّ ތަކުގެ ވެިރ  عالمއެއ  .  އެވެ      =  ކަލޭމެްނ

  !ކުރާށެވެ دعاءއަށް  ربّ ކަލޭމެންގެ        = .  ނިކަމެތިކަމާއި ބިރުވެތިކަމާިއއެކު     

     = .     ހަމަކަށަވަރުްނ ހައްދުފަހަނަޅަިއގެންދާ މީހުންނަށް އެަކލާނގެ ލޯބިެވވޮޑި ނުގަންނަވަެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަށްމެނުވީ އެބަ އިންިތޒާރުކުރޭެހއްޔެވެ؟ އެބަހީ އެމީހުން ުކިރ  تَـْأِوْيلއެމީހުން ފަހެ އެކަމުގެ  )53(

އަންނަދުވަހުްނ  عذابކުރޭެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންނަށް އެކަމުގެ  إنتظارއަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ  عذابނުބައިކަންތަކުގެ 

. ހަމަކަަށަވރުން އަހަރެމެްނގެ ގާތަށް އަަހރެމެންގެ   رسولގެ  َربّ މީގެކުރިން އެކަން ހަނދާންނެތުނުމީހުން ބުނާނެއެވެ

. (ފަހެ އެދުވަހުން އެީމުހން އެކަމަށް  حقّ ން  . އެކަމަުކ ދެްނ  إقرارއާއިގެން ވަޑައިގެންނެިވއެވެ ވެ އެއްބަްސވާނެއެވެ

.) ފަހެ އެބަޔަުކ އަުހރެމެންނަށް  . އަދި އެމީުހން ބުނާނެއެވެ  شفاعةއެއެއްބަސްވުމުެގ އެްއވެސް ފައިދާއެްއ ނުވެެއވެ

)  شفاعةތެރިވާނޭ އެއްވެްސ   عملތެިރއަކު އަހުރެމެންނަްށ ވާނެބާވަެއވެ؟ ނުވަަތ އަުހރެމެން (ދުނިޭޔގައި ކުރިންުކރި

. ؟ެއއް ުކރުމަށް ައހުރެމެން ދުނިެޔއަްށ އަލުްނ ރައްދުުކރެވޭނެބާަވއެވެعملވުރެ ހެޔޮ އަށް . ފޮނުވޭނެާބވައެވެ

ތައް ހަަމކަށަވަރުްނ ގެްއލުާމ  نفس.) އެމީހުން ެއއީ އެމީހުންެގ ؟(ފޮނުވޭނެނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުެހއްޔެވެ 

 ( . އަދި (ދުނިޔޭގައި : ހަލާކުގެެތރެއަށް ެއއްލަިއލިމީހުންނެވެ ފިޔަަވިއ  الّلهއެމީހުން ދޮގުހެދިހާތަކެތި (އެބަހީ

. ) އެމީހުންގެ ކިބަިއން ގެއްިލގެންދިޔައީެއވެ  އެތަކެއްޗަށް އެމީހުން އަޅުކަންކުރިާހ ތަކެތި

. ެއަކލާނގެީއ ހަދުަވހުގެތެޭރގަިއ އުޑުތަކާިއ ބިްނ الّلهައކީ  َربّ ) ކަލޭމެންެގ !(އޭ މީސްަތކުންނޭވެ  )54( އެވެ

. ދެން އެަކލާނެގ ހެއްދެވި ަކލާ . އެަކލާނެގ ދުވާުލގެމައްަޗްށ  استوىއަށް  َعْرشނގެެއވެ ވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ

. އަދި އިާރއި ހަނދާިއ  ނޑު އަވަސްކަާމއިއެކު ދުާވލަށް އެދިގަނެެއވެ . ރޭގަ ނޑުގެންނަވައި ނިަވއިކުަރއްވައެވެ ރޭގަ

.  أمرތަރިތައް ެއކަލާނެގ  އެންމެހަިއ ތަކެިތ ހެއްެދވުމާއި އެތަކެީތެގ  !ދަންނާށެވެފުޅަށް ކިޔަމަންެވގެންވެއެވެ

)  حكمއެންމެހައި އަމުެރއް (އަދި  .  ملكެވ  خاصّ އެއް  الّلهވެގެންވަނީ ަހމަ އެަކލާނގެއަެށވެ

. އެއީ  .  َربُّ ތަކުގެވެިރ  عالمބަރަކާތްވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ  އެވެ

! އަިދ ކޮށް ދަންނަވާށެވެ دعاءއަށް  َربّ ަކލޭމެން ކަލޭމެްނގެ  ނިކަމެތިކަމާއި ބިރުވެތިވެ މަޑުމޮޅިކަމާއިއެކު )55(

!. ) ހައްދުފަހަަނޅައިދާމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ  دعاءހަމަކަށަަވރުން ( އަޅުކަން ކުރާށެވެ ކުރުމުަގއިވެސް

) . މާއަޑުހަރުކޮްށ ހަޅޭަލވާގޮަތްށ  –ކުރުމުގަިއ ަހއްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަކީ މިސާލަކަްށ  دعاءލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ

.) دعاءނޫން ކަންކަމަށް  حقّ ތިމާއަށް  –ކުރުން  دعاء  ކުރުންފަދަ ކަންކަމެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

          = ިބިމުގަިއ  !ފަސާަދ ނުކުރާެށވެ އަިދ ކަލޭމެްނ ބިމުގައ :  شرك(އެބަހީ

.ނުކުރާށެވެ  )!އެީއ އެންމެބޮޑު ފަސާދައެވެ     =  ްحقّ ގެ  الّله( –ވުމަށްފަހު  إصالحއެބިނ 

  ދީނަށްފަހު)   =  ްދަންަނވާށެވެ 1ކުރާށެވެ دعاءއަދި ކަލޭމެން އެކަލާނެގއަށ!        = 
އަްށ ދަިހވެިތާވ  رحمةއާިއ  ثوابއަށް ިބރުންނާއި އެކަލާނެގ  عذابބިރުވެތި ކަމާިއ ދަހިވެތިކަމާިއއެުކ (އެަކލާނެގ 

   ) حال     = ްرحمةެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ .   =  .  ދާދި ގާްތވެގެންވެެއވެ  

     =  إحسان  .  ތެރިންނަށް    = .  އަދި ހަމައެކަލާނގެއެވެ      = 

.  ވައިފޮނުއްވަނީ  =  . އުފާެވރިކަމެއްެގގޮތުން         =  ެرحمةއެަކލާނގ   : (އެަބހީ

. ) ގެކުރިޔަށް  ވާރޭގެ       = .ްއުފުލައިފުމަށް ދާންދެނ      =  ( (ފެނުން

.  ބަރުވެގެންާވވިލާތައް   = .  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއފެން ދެއްވަމެވެ     =  މަުރވެފައިާވ

.  ރަށަކަށް        =  .  ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެއިްނ ފެން ވެއްސަވަމެވެ       =  

.އަދި އެފެނުން   ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނެރުްއވަމެވެ      =  ުހރިާހ ވައްަތރެއްެގ މޭވާ / ގަްސގަހުެގ

 .  މަތިވަރު    = .ެއެފަދައިންނެވ       =  މަރުވެފައިވާ މީސްަތކުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.   ނެރުއްވާނީ     = ) ހަނދާންކޮްށ  قيامةކަލޭމެްނ (  ކުރޭތޯ؟  ِذكرއަށް ފޮނުްއވުން
   =  .   އަދި ރަނގަޅު ރަށް      =   .   އެރަށުގެ ފަތްިޕލާވެިލ ނުކުމެއެވެ

    =  َربّ އެރަށުެގ .  ެގ އިޒުނަފުޅަށް   =   ދަންނަެއވެއަިދ) .   )!ނުބައިވެގެްނާވ ރަށް
      =  َُنِكد ( : ދަތިއުނދަގޫކޮށް މެނުވީ /ބޭކާރުަތކެތި މެނުވީ . (އެބަހީ  މެނުވީ އެރަށުން ނުނިކުމެއެވެ

    = .  އެފަދައިން      =  .  ތިަމންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތް ބަަދލުކުަރއްވަނީ  

     = شكر .  ުކރާބަޔަކަށް         =  عليه ( نوحހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.الّسالم   ) ފޮނުްއވީމެވެ       = އަށް. قومެއކަލޭގެފާނުންެގ      =  ފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ

. އޭ ައހުރެންގެ  . قومވިދާޅުވިއެވެ  !ގެ މީހުންނޭވެ     =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެނ!     
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    =  إلهަކލޭމެންނަކަށް އެހެންއެްއވެްސ  .  އަުކ ނުވެެއވެ  =  .  އެކަލާނގެ ފިަޔވައި    

   =  ުހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނ.  ކަލޭމެންގެ ަމްއޗަށް ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ    

    =  عذابބޮޑުވެގެންާވ ދުވަެހއްެގ  .   އަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑު އަދި  )56( ކޮްށ  شريكފުޅު ފައުޅުވެ ހަަމޖެހުމަށްފަހު ކަލޭމެްނ އެބިމުގަިއ  كلمةގެ  الّله ވެ  إصالحބިންގަ

 . . (ައދި ހުރިާހ ބާވަތެްއގެ ފަސާދައެްއ މިއާޔަތުެގ ދަށަްށ  شريكނުހަދާށެވެ ކުރުން ެއއީ އެންމެބޮޑު ފަސާދަެއވެ
.) އަިދ ަކލޭމެން ެއކަލާނެގ  އަްށ އެިދ  وابثާއއި  رحمةގައްޔާިއ އެަކލާނެގ  حالއަްށ ބިުރވެތިާވ  عذابވަދެއެވެ

.  رحمةގެ  الّلهތެރިންނަށް  إحسانހަމަކަށަަވރުން  !ކުރާށެވެ دعاءއެކަލާނެގއަށް  حالދަހިވެތިވާ   ދާދި ގާތްވެގެްނވެއެވެ

ކަމުގައިވާ ވާެރއައުމުގެުކރިން ާވރެއައުުމގެ އުފާވެިރ ނިޝާނެއްގެގޮތުން ވައިފޮނުއްީވ  رحمةއަދި އެކަލާނެގ  )57(
 . . އެީއ މަރުެވ  އެއީ އެހަމަ އެަކލާނގެއެވެ ަވއި ފެނުން ބަުރވެފަިއވާ ވިލާަތްއ އުުފލައިފުމަށްދާދެނެވެ

ނޑުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  . ދެންފަހެ އެވިާލގަ ހަނަފަސްވެފައިވާ ރަށަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެންދިނުމަށެވެ
. އަިދ އެފެނުން ތިމަްނރަސްކާަލނގެ ުހރިާހ ބާވަތެއްެގ ގަްސގަހުގެ  )  ފެންވެއްސަވަމެވެ މަތިަވރު (މޭާވއާއި ގޮވާން

. ަކލޭމެން ( . (އެވާރޭފެްނ  محشرނެރުއްވަމެވެ ) ކައްވަުޅތަކުން ނެރުްއވާނީ ހަަމ އެފަދައިންނެވެ އަށް ފޮނުއްވުމަށް
. މިކަންމިގޮަތށް  ) ަކލޭމެން  بيانވެހުނީމާ ބިމުން ގަސްތައް ފަޅައިގަންަނގޮތަށެވެ  ِذكرހަނދާންކޮށް  آخرةކުރައްވަނީ

 . ކުރުމަށެވެ

) ރަނގަުޅ ރަށް (ދަންނަެއވެ )58( ނޑު ގެ އިޒުނަފުޅަށް އެރަުށގެ ފަތްޕިާލވެިލ  َربُّ ) ެއރަށުެގ 1އަދި (ބިންގަ
) ނުބަިއވެގެންާވ ަރށް (ދަންނައެވެ ނޑު . އަދި (ބިންގަ އުނދަގޫކޮްށ އަިދ ) މަދުމަދުން !ރަނަގޅުކޮށް ނުކުމެެއވެ

. ތައް ތަފާތުކޮްށ  دليلތަްއ އަދި  آيةއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  .ނުފަ◌ަޅައެވެވިޔާނުދާ އެްއޗެއްމެނުވީ ނުނުކުެމއެވެ
.  شكرބަދަލުކުރަްއވަނީ   ކުާރ ބަޔަކަށެވެ

ނޑަްށ  وحىބާވަިއލައްާވ  الّلهމިއާޔަުތގަިއ މިވަނީ  !ދަންނައެވެ  . ާވރޭެވހުނީމާ ރަނގަޅު ބިންގަ ެގ ިމސާލެވެ
 شكرންގެ ހިތްތަކަށް ރަނގަޅު ައސަރުކޮށް އީމާންެވ އެކަލާނގެއަށް ިކޔަމަންތެރިވެ  مؤمنރަނގަޅު އަސަުރކުރާގޮތަްށ 

 . ނޑު ެއއީ  وحىކުރެއެވެ . ރަނގަޅު ބިންގަ  مؤمنގެ މިާސލު އެވަީނ ކުީރ އާޔަުތގަިއ އެާވ ާވރޭގެ މިާސލުގަެއވެ
. ހަމަ އެފެްނ ވެހުނީމާ  ނޑު އެީއ ކާަފރުެގ ހިތެވެ . އަދި ނުބަިއ ބިންގަ އެއިން އެއްވެްސ  އަޅާގެ ހިތެވެ

.  شكرއަށް  الّلهއަސަރެއްނުކޮްށ އީމާންނުވެ ކިޔަމަންނުވެ   . والّله أعلمނުކުީރއެވެ

ކަމާއިގެްނ  رسولއަްށ  قوم) ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( نوحހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )59(
. ފަހެ އެަކލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ  . އޭ އަުހރެންގެ  قومފޮނުއްވީމެވެ  1ގެ މީހުންނޭވެ  قومގެމީހުންނަށް ިވދާޅުވިއެވެ

އަކު ަކލޭމެންނަކަށް ނުވެއެެވ.  حّق  إلـهއެަކލާނގެ ފިޔަަވއި އެެހން އެއްވެސް  !އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެން 
ތިމަންކަލޭގެާފުނ ކަލޭމެނަށް އަތުވެދާނެތީ  عذابހަމަކަށަވަރުން ބޮޑުެވގެންވާ ދުަވހެއްގެ 

.  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ެقومއެކަލޭގެފާނުްނގ  .  ގެ ބޮޑެތިީމހުން ދެންނެވިެއވެ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.  އަހުރެމެންނަށް ަކލޭގެފާނު ފެންނަނީ       = .   ބަޔާންވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައިވާތީެއވެ
     =  ެޭއ އަުހރެންގ .  !އެވެ قومއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ       =  އަހުރެްނގެ ކިަބއިގަިއ

.  އެއްވެްސ މަގުފުރެދުެމއްނެތެވެ    =  ީرسولއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ ތިމަންކަޭލގެފާނ .  އަކީމެވެ  

    = حضرةގެ  َربّ ތަކުެގވެިރ  عالم .   ންވާ  =  ތިމަންަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެަންށ

. އްވައިއްވައިެދ◌ެ  ނީެއވެ      =  ެرسولގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާުނންގ . އަިދ  =   ކަން

.  نصيحةތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށް   ތެރިވަީނއެވެ     =  حضرةެގ  الّلهއަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ 

.  ން އެނެގއެވެ       =  ެންކަލޭމ.  ނަްށ ނޭނގޭތަކެތި      =  އަޅެފަެހ ަކލޭމެްނ

  .؟ޢަޖާއިބުވަނީހެއްޔެވެ      =  ްوعظއާއި  نصيحةކަލޭމެންނަށ .  އެއް އައުމާމެދު     = 

. حضرةެގ  َربّ ކަލޭމެންގެ   ން         = ( . (ިފރިހެނަކަށް  ަކލޭމެންގެތެރެއިްނ މީހަކަށް    = 

. إنذارއެމީހަކު ކަލޭމެނަށް   ުކރެްއވުމަށް   =  ވެރިވުމަްށ  تقوىައދި ކަލޭމެްނ– .  ިބރުގެންނެވުމަށް
      = ްرحمة އަދި ކަލޭމެންނަށ  .  ލައްަވއިތޯ    =  ަފހެ އެީމހުން ެއކަލޭގެފާުނ

 .  ދޮގުކޮށްފިއެވެ    =  .   ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކުެރއްވީމެވެ   =

 ( .އަދި އެަކލޭގެފާނާއިެއކު (އީމާންވެގެން ވާމީހުންނާއެކު    = .  ަނއުކޮޅުގައި    =  އަިދ

. غرقތިމަންރަސްކަލާނގެ    ކުރެއްވީމެވެ     = .  ދޮގުކުރި މީސްތަކުން      = 

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތައް   = .  ހަަމކަށަވަރުން އެމީހުްނ ވިއެވެ      

. حقّ ( = ) އަނދިިރވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި   އާއިމެދު          =  ިَعادއަދ 

.عليه الّسالم( ُهود   أخބާގައިގެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ   ) ރަސޫލުކަމާިއގެން ފޮނުއްވީމެވެ     = 
. އޭ އަުހރެންގެ   !ގެ މީުހންނޭވެ قومއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ    =  ްއަްށ  الّلهކަލޭމެނ

 ! އަޅުކަންކުރާށެވެ       =  إلهކަލޭމެންނަށް އެހެން އެްއވެސް ޙައްުޤ .  އަކު ނުެވއެވެ   
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= .   އެަކލާނެގ މެނުވީ   =  ެވރިނުވާނޭހެްއޔެވެ؟ /  تقوىކަލޭމެްނ ފަެހ

    ބިރުވެތިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އޭ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  )60( ) އަުހރެމެން ދެކެނީ ަކލޭގެާފުނ !އެވެ نوحގެ މީހުން ދެންނެވިެއވެ

 .  ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެއްދުމެްއގައިވާކަުމގައެވެ

. އަިދ  )61( . ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ ކިބައިަގިއ އެްއވެްސ މަގުފުރެދުމެއްނުެވއެވެ އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ

.  رسولންވާ  رةحضގެ  َربّ ތަކުެގވެިރ  عالمއެހެނެއްކަމަުކ ތިމަންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަަވރުން   އަކީމެވެ

. އަިދ އްވަކަން ކަލޭމެނަށް އިއްވައިދެ  رسولގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  )62( ނީއެވެ

. އަދި ަކލޭމެ نصيحةކަލޭމެންނަށް  ން ތިމަންކަލޭގެފާަންށ  حضرةގެ  الّلهނަށް ނޭނގޭތަކެތި ންތެރިވަނީއެވެ

.  އެނގިވަޑައިގަންނަަވއެވެ

އެްއ  ِذكرއެއް އަދި  وعظއާއި  نصيحةން  حضرةގެ  َربّ ފަހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިން މީހަކަްށ ކަލޭމެންެގ އަޅެ )63(

 تقوىކުރައްަވއި ކަލޭމެން  إنذار. އެއީ އަދި ކަލޭމެންނަށް ؟ވާކަމަކަށް ވަނީހެއްެޔވެ عجائبއައުމަކީ ކަލޭމެން 

. ށް އެންގެވުމަވެރިވުމަ  ލަްއވައިތޯެއެވ.  رحمةަކލޭމެންނަށް އެއީށެވެ

. ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަޭލގެފާނާިއ އަިދ  )64( ދެންފަހެ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ

) މީހުްނ ނާކޮޅުގައި ަސާލމަތްކުރެއްވީމެެވ. އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ مؤمنއެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއވާ (

)  ދޮގުކުރި މީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނޑުގައި . ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވީ (غرق(ކަ . މެރުއްވީެމވެ  حقّ ކުރެްއވީމެވެ

 . ) ކަނުެވ އަނދިިރވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ  އާއިމެދު

 . އުފެދުނުފަހުން އެންމެފުރަތަމަ އެކަްނ މަނާކުރެްއވުމަްށ  شركމިއީ ދުނިޔޭގައި  نوح عليه الّسالم !ދަންނައެވެ

.  رسولފޮނުއްވި  الّله އުފެދުމާމެދު އެއްހާސް  شركގައި  قومގެ  نوح عليه الّسالمއާއި  آدم عليه الّسالمއާއެވެ

. އެދުވަްސވަރު  . އޭގެފަުހން  شركއަހަރުީވކަމުގައިިވއެވެ ފިޔަވައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރަްނ  الّلهއުފެދި  شركނެތެވެ

. އެަކލޭގެފާުނ ކަމާިއގެން ފޮނުްއވި الّله تعالى نوح عليه الّسالم رسولފެށުމުން،  އަްށ ގޮަވއިލުންމަީތ ނުވަސަތޭަކ  دينެއވެ

. އީމާންވީ ަވރަށްމަދުބައެކެެވ. އެންމެފަހުން މުޅިދުނިޔެއަށް ބޮޑު  އެްއ  ُطوفانފަންސާސްއަހަރު ހުންނެވިއެވެ

ނޑުގަިއ ގެ ނައުކޮުޅގައި ތިބިމީހުްނ ފިޔަވަިއ އެހެްނ އެންމެ نوح عليه الّسالم يعنى:ފޮނުއްވައި ެއކަލޭގެފާނުންެގ  ން ކަ

. މިވާހަަކ  غرق . އެީއ ހައްާތވެސް ކާަފރުންނެވެ ްނ  عبارةެގ އެކިާތ އެކިަވރަށް އެކި  قرآنކުރައްވަިއ މެުރއްވީެއވެ

 . ނޑިވަޅެއްކަމުގަިއ ނުވީތީ ހަމައެކަނި ާއޔަތުގައިާވ ަވރަށް ިއހަށް ުކރުކުީރއެވެ . ވާަހކަލިއުުމގެ ދަ  އައިސްފައިވެެއވެ

ކަމާިއގެްނ  رسول) ތިމަންރަްސކަލާނެގ عليه الّسالم(ُهود   أخބާަގއިގެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ  عادއަދި  )65(

. އޭ ައހުރެންެގ  . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ  !އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ الّلهކަލޭމެން  !ގެމީހުންނޭވެ قومފޮނުއްވީމެވެ

. ަކލޭމެން ފަހެ  إلـه ) އެހެްނ އެްއެވސްحقّ އެކަލާނގެ މެނުީވ ކަލޭމެންނަކަށް (  تقوىއަކު ނުވެއެވެ

 ވެރިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟ ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ؟
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   ަތުރަޖމާ     

    = .   އަދި ބޮޑެތިމީހުން ދަންނަވައިފިއެވެ  = .  ކާފަުރވީ މީހުންގެ  

   =  ެقومއެކަލޭގެފާނުންގ .  ގެމީހުންގެތެެރއިން     =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ކަ

.  ކަލޭގެފާނު ދެކެނީ     = جاهل .  މޮޔަކަެމއްގައި ވަނިކޮށްށެވެ        =  އަިދ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން ކަލޭގެފާނާއިމެުދ ހީުކރަނީ       = ޮދގުވެރިްނގެތެރެއިްނ

.   ވާކަމަށެވެ     =  އޭ ައހުރެްނ . . قومއެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ    !އެވެ      = 

.  جاهلއަހުރެންެގ ކިަބއިާގ   ކަމެއް މޮަޔކަމެއްނުވެެއވެ      =  އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އަުހރެްނ މިީއ

. رسول  އަކީމެވެ      = حضرةގެ  َربّ  ތަކުގެ ވެރި عالم .  ންވާ  =  އަުހެރްނ

.އްވަނަށް ިއއްވައިެދ◌ެންކަލޭމެ   ނީެއވެ      =  رسولެގ  َربّ ައހުރެންެގ  .  ކަން   =  އަިދ

. ންއަހުރެންނަީކ ކަލޭމެ  ނަށްވާ     =  ިنصيحةައމާނާތްތެރ .  ެތރިއަކީެމވެ       = 

   ؟ވަނީހެްއޔެވެ عجائبއަޅެފަހެ ކަލޭމެްނ    =  ްެއްއ  وعظއާިއ  نصيحةަކލޭމެންނަށ

.   އައުމާމެދު    = حضرةެގ  َربُّ ަކލޭމެންެގ  .  ން       =  . ކަލޭމެންުކރެ ިފރިހެނަކަށް

     =  ްإنذارއެމީހަކު ކަލޭމެންނަށ .  ކުރެއްވުމަށް   = ެއަދި ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވ! 

   !ކުރާށެވެ ذكر    =  ްخليفةއެކަލާނެގ ަކލޭެމނ . . ފަހަްށ ގެންނެިވހިނދު  ވެރިުކރެއްިވހިނދު
       =  ންގެީމހު قوم ެގ ފާނުގެنوح .  ނަށްފަހު  = ެނަްށ ންއަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމ

 .  އިތުރުކޮށްދެއްިވއެވެ        =  ްތަނަވަސްކަނ (  .ހެއްދެވުމުގައި (ބޮޑެތިކަން    = 

.  نعمةެގ  الّله =   !ފަހެ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވެ   ތައް    =  ކަލޭމެންނަްށ

 .  ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތޯ   =  ްދެންނެވިެއވެއެމީހުނ .     =  ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެން ގާތަށް ތިަޔ
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   ވަޑައިގެންނެވީ        =  ްއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމަްށ  الّلهީ◌ އަހުރެމެނ

  ؟އެންގެވުމަށްހެްއޔެވެ  = .  އަދި އަހުރެމެން ދޫކޮށްލައި      =  .   އަޅުކަންކުިރކަމުގައިވީަތކެތި

     = ްއަުހރެމެންގެ ކާބަފައިނ .    = ެށެވެްއވާފަހެ ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަށް ގެނެސްދ!    

    =  ްعذاب(ެއ  އެތިކުރެއްވި وعدކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށ (     = ުެވވަޑައިގަންަނ ކަލޭގެފާނ

 .  ވަންޏާ        = .   ތެދުެވރިންގެތެރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އޭ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  )66( ) އަުހރެމެންނަށް ފެންނަީނ !އެވެ هودގެ ބޮޑެތި ކާަފރުން ދެންނެވިެއވެ

. ައދި ައހުރެމެންނަށް ީހވަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނު ަވީނ  جاهلކަލޭގެފާނު  އަދި މޮޔަކަމެއްގެެތރޭަގއިވާކަމަށެވެ

 .  ދޮގުވެރިންގެެތރެއިންކަމަށެވެ

. އޭ ައހުރެން )67( ކަމެްއ  جاهلއަހުރެންެގ ކިބަިއގައި އެއްވެްސ  !ގެމީހުންނޭވެ قومެގ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ެއހެނެއްކަމަކު އަހުރެންނަީކ   رسولން ފޮނުއްވާފައިވާ  حضرةގެ  ربّ ތަކުގެވެރި  عالمމޮޔަކަމެއް ނުވެއެވެ

 .  އަކީމެވެ

. އަދި ައހުރެންނަީކ ްއވަކަން ކަލޭމެންނަށް އިއްވައިދެ رسولގެ  ربّ އަހުރެން ައހުރެންެގ  )68( ނީއެވެ

.  نصيحةނަށްވާ އަމާނާތްެތރި ންކަލޭމެ  ތެރިަޔކީމެވެ

 وعظއާިއ  نصيحةެއއް ( ذكرން  حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންފަހެ ކަލޭމެންގެެތރެއިްނ ފިރިހެނަކަްށ ަކލޭމެންެގ  )69(

) އައުމާއިމެުދ ކަލޭމެްނ  . އަިދ  رإنذاވަނީެހއްޔެވެ؟ އެީއ އެީމަހކު ަކލޭމެންނަށް  عجائبއެއް عليه (  نوحުކރެއްވުމަށެވެ
އަިދ  !ވެރިުކރެއްވިކަްނ ަކލޭމެްނ ހަނދާންކުރާެށވެ خليفةއަށްަފހު ކަލޭމެްނ ބިމުގަިއ ެއކަލާނެގ  قوم) ގެ الّسالم

. (ހަިށތަްއ  ކަލޭމެން ހެއްެދވުމުގައި އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ެހއްދެވުން ތަނަވަސްކޮށްދެއްވަިއ އިތުުރކޮށްދެއްވިެއވެ

.) އަިދ  صّحةކޮށް ބޮޑެތި އެީއ  !ތަްއ ަކލޭމެްނ ހަނދާންކުރާެށވެ نعمةެގ الّله ފުރިހަަމއަށް ހައްދަަވއިދެއްވިެއވެ

.  ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުެވ ނަސީބުލިބޭތޯެއވެ

. ކަޭލގެފާނު އަހުރެމެންގެ ގާތަށް ތިަޔވަޑައިގެންނެވީ  )70( އަށް އެކަނި އަުހރެމެްނ  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

އެބަީހ ބުދުަތްއ  –އަޅުކަންކުރުމަށް އަމުުރކުރެްއވުމަށާއި އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުކަންކުރާކަުމގައިވިތަކެިތ 

.) ފަެހ ކަޭލގެފާނުވަނީ ތެދުެވރިންގެތެެރއިްނ  ؟އަހުރެމެްނ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުުކރައްވަންޯތއެވެ – (އެހެްނ ނުވާނެއެވެ

 އްލަވާ  ބައްވައި) ނިކަން ގެނަސްދެعذابކުރައްވާ (އެ  وعدއަންނާނެކަމަށް ތިޔަ ކަމުގައިވަންޏާ އަހުރެމެންނަށް 

.  ށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ގެފާނު  هود -އެބަީހ  –ެއކަލޭގެފާުނ–  .  ވިދާޅުވިއެވެ        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.   ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް ޖެިހއްޖެއެވެ   =  حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެްނެގ .  ން       = عذاب 

 .  އާއި ކޯފާ     = ިކުރަނީހެއްެޔވެ؟ جدلކަލޭމެން އަހުރެންނާއ     =  . ނަންތަކެއްގައި

 (ނަންތަކަކާއިމެދު)     =  .  އެނަންތައް ކަޭލމެން ކިޔާފައިވާ   =  އަދި ކަލޭމެންެގ

 .  ކާބަފައިންނާއި       =  الّلهއެޔަްށ .  ބާވަިއލަްއވާފައިނުވާ     =   އެްއ  دليلއެއްވެްސ

. حّجة  އެއް     =  إنتظارފަހެ ކަލޭމެްނ .  !ކުރާށެވެ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން މިވަީނ

.  ކަލޭމެންނާއެކުގައި      = إنتظار  .   ކުރާމީހުންގެެތރެއިންނެވެ      =  ެފަހ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނު ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ  = ުއީމާންެވގެން  އަދި އެކަލޭގެފާނާއެކ 

.  ވާމީހުންނާއި      =  ެرحمةންވާ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގ  .  އަކުން    =  އަިދ

ނޑު .)އްވަިއލެއްީވ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަ . (ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ     މެވެ     = ދޮގުކުރިމީހުންެގ

 ( .( އެމީހުންގެ ާބރު  ބުރަކަށިތައް      = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއް         

.އަދި އެމީހުން  =   އީމާންވީ ބަަޔކުކަމުގައި ުނވިއެވެ              =  ُބާފައިގެމީހުންެގ  َثُمود

.  رسول) ތިމަންރަސްަކލާނގެ عليه الّسالم( أخ  صالح ގާތަށް އެމީހުންެގ   ކަމާއިގެން)ފޮނުއްވީެމވެ      =

. އޭ އަުހރެންގެ  . قومއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ  !ގެމީހުންނޭވެ    =  ްالّلهކަލޭމެނ .  !އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ

        = ) إلـه) حقّ ކަލޭމެނަކަްށ އެހެްނއެއްވެްސ  .  އަކު ނުވެއެވެ   = .  އެކަލާނެގ މެނުވީ
        =  ްހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގގާަތށ(. އެްއ  دليل (އަހުރެްނގެ ބަސްތެދުކަމުގެމައްޗަށް

.   އަތުވެއްޖެއެވެ      =   ން. حضرةެގ  ربّ ކަލޭމެންެގ       =  ީَجَملُ ގެ  الّلهމިއޮތ 

 .   ފުޅެވެ   =  ާدليلމިީއ ަކލޭމެންނަށްވ  . . حّجةއެކެވެ  އެކެވެ        =  ަފހެ ަކލޭމެްނ
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  !އޭތި ކައިބޮިއއުޅޭން ދޫކޮށްލާށެވެ      = الّله .   ގެ ބިމުގައި       =  އަދި ޭއަގިއ

 !/ އެއަށް ގޯނާެއއްނުުކރާށެވެ 1އެއްވެސް ނުބައިކަެމއް ނުބީއްސާށެވެ     =  ފަހެ އޭރުން ކަލޭމެނަްށ

.  ޖެހިދާނެއެވެ     =  ިعذابވޭންދެނިވ .   ެއއް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ  – ُهود عليه الّسالم –އެބަީހ  –އެކަލޭގެފާުނ  )71( ްނ  حضرةގެ  ربّ ވިދާޅުވިެއވެ

. (ައއުން  واقعާއިއ ކޯާފ  عذابކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  .) ކަލޭމެންނާިއ ަކލޭމެންެގ ކާބަފަިއްނ   حقّ ވެއްޖެެއވެ ެވއްޖެއެވެ
 (އެބުތަކަށް ކިޔާފައިވާ ހުސްނަންތަަކކާއިމެދު ކަލޭމެން ައހުރެްނނާ ޖަދަލުކުރަނީހެްއޔެވެ؟ އެތަެކއްޗަށް

) އެްއވެސް  . ފަ الّلهއެއް  دليلއެއް  حّجةއަޅުކަންކުރުމާއިމެދު ކުަރއްާވ  الّله( ނަށްެހ ކަލޭމެންބާވައިލައްވާފައިުނވެއެވެ
)  حكم .  إنتظارައހުރެންވެްސ ަކލޭމެންނާއެުކ  !ކުރާެށވެ إنتظارއަކާއިމެދު  ކުރަނީެއވެ

އާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  – ُهود عليه الّسالم -އެބަީހ   -ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނާިއ  )72(
. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رحمةއަރިހުަގއި އީމާންެވގެންވާ މީހުންނާއި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ން ސަލާމަތްކުރެއްވީމެވެ

. އަދި އީމާްނވީ މީހުންކަުމގައި އެމީހުްނ  ނޑަިއ ހަާލުކކުރެއްވީމެވެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުިރ މީސްތަކުންގެ ުބރިކަށިތައްކަ
 .  ނުވިއެވެ

ކަމާއިގެްނ  رسول -) عليه الّسالم(  صالح  أخބާގައިގެމީހުންެގ ގާތަްށ އެމީހުްނ  ثمودއަދި  )73(
. އޭ ައހުރެންެގ  . އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ  1ގެ މީހުންނެޭވ قومތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ

ކަލޭމެންނަްށ ނުވެއެެވ.  އް އެ إلـه) حقّ އްވެްސ (އެަކލާނެގ މެނުީވ އެެހންއެ 1އަްށ އަޅުކަންުކރާށެވެ الّلهކަލޭމެން 
)  دليلހަމަކަށަވަރުްނ (ައހުރެްނ މިބުނާއެިތ އެީއ ތެދުކަމުެގ ަމއްޗަށް  ަކލޭމެންނަްށ  حّجةއާިއ  دليلކުރާ

. އެ  . މިއޮތީ  حضرةގެ  َربّ އައިސްފަިއ މިވަނީ ަކލޭމެންގެ  حّجةއަތުވެއްޖެއެވެ . އެީއ  َجَملގެ  الّلهންނެވެ ފުޅެވެ
.  دليلކަލޭމެނަށްވާ ބަރާަބރު  . ފަހެ  حّجةއެކެވެ  !ގެ ބިމުން އޭތި ކައިބޮއިއުޅުމަށް ކަލޭމެން ދޫކޮްށލާށެވެ الّلهއެކެވެ

ގޯނާެއއްކޮްށ އެޔަްށ ނުބައިކަމެްއކޮށްފިްއާޔ  !އެޔަށް އެއްވެްސ ގެއްލުމެްއ އުނދަގުެލއް ގޯނާއެްއ ނުުކރާށެވެ
.  ابعذކަލޭމެންނަށް ވޭންދެނިިވ   އެއް އަުތވެދާނެއެވެ

. އެީއ  ُمْعِجَزةބާަގއިގެމީހުްނ  ثمود !ދަންނައެވެ  .  دليلވާފަަދ  ثابتބޭަކލެއްކަްނ  رسولއަކަްށ އެދުނީއެވެ އެެކވެ
ނޑަކަށް (ަބެއްއ عليه الّسالم(  صالحދެންފަހެ  ) އެމީހުންނާއެިގްނ އެތާ ދާދިާގތުގައި ބިމުން އުުފލިފައިާވ އުސްގަ

. އެކަލޭގެފާނާ އެީމހުން އެތަނަށްގޮސް ުހއްޓުނުއިުރ ރިވާޔަތެްއގައި  ކުޑަފަރުބަދަެއއްގެގާތަށް ވަޑަިއގެންނެވީެއވެ
. އިރުކޮޅަކުްނ އެތަްނ ފަޅައިގެންގޮްސ ދުރުވެފަިއ  ނޑު އަންހެނަކު ިވހަން ުކކުރާގޮތަްށ އެތަްނ ކުުކރަނީެއވެ މާބަ

.  َجَملއެތަނުން ނުކުީތ ެއ  . މިއީ  صالحއެވެ . އެއަްށ ެއއްވެްސ ގޯނާެއްއ  َجَملެގ  الّلهގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ފުޅެވެ
. ކަލޭމެން ކިރުފެލާށެވެ 1ނުކުރާށެވެ އެއްދުވަހު ރަށުގެފެން ބޯނީ ޖަމަލެެވ.  !އޭތި އަމިްއލައަށް ަކއިބޮއިހަދާނެެއވެ

. ދެްނ ދުވަސްކޮޅެއްގެަފުހ އެަރށުގެ ކާަފރުންެގ  ކޮުޅ  َجَملެއްއ ނުކުމެ ެއ  جماعةއަނެއް ުދވަުހ ކަލޭމެނަެށވެ
. ދެްނ ތިންދުވަހުފަހުްނ އެީމހުންނަށް  . އެީއ  عذابމަރައިލީެއވެ އައިސް އެމީހުްނ މަރުވެދިަޔއީއެވެ

. މިވާަހކަވެސް  . تكرارގައި  قرآنގަދައަޑުފަށަކާއިއެކު އައި ގުޑުމެކެވެ  ކޮށްވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =ދާންއަދިކަޭލ މެން ހަނ.    !ުކރާށެވެ    =  ްެވރި  خليفةއެަކލާނގެ ަކލޭމެނ 

.  ކުރުވިކަން      = ބާަގއިގެމީހުންނަށްފަުހ. عاد          =  އަިދ އެަކލާނެގ

 .  ކަލޭމެން ބިމުަގިއ ހަމަޖައްސަަވިއ ވަޒަންވެިރކުުރވިއެވެ    =  / إختيارއަދި ކަލޭމެްނ ހިފަިއ  . ކޮށް

         =  ްއެތާނގެ ފަޭސހަތަނުނ–  . ނޑުަވރުތައް ނޑުއޮތް ހަމަބިންތަނުން ، ގަ ެއބަހީ ެވލިގަ

         = .  އަދި ފަރުބަދަތައް ކޮަށއިގެން ަކލޭމެން ހަދަނީއެވެ   = .  ގެތައް   

.  نعمةގެ  الّله =    !އަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ =   ތައް  =  ްކޮްށ  فسادއަދި ކަލޭމެނ

.   1ހަލާކުކޮށް ަބރުބާދު ނުުކރާށެވެ     = .   ބިމުގައި     = ކުރާބަޔަކުކަމުގަިއާވ  فساد

  . حال    = ބޮޑެތިމީހުްނ– . ) ބުްނޏެވެ   (މަތީމީހުން    =  رُ އެީމހުން ބޮޑާެވ  ِكبـْ

 .  ވެރިވި      = ެقومއެކަލޭގެފާނުންގ .   ގެ   = .ްނިކަމެތި ދެރަމީހުންނަށ   

     = .  އެމީހުްނކުެރ އީމާންީވ މީހުންނަށް   = ަކލޭމެންނަށް އެނގޭހެއްެޔވެ؟  

        = عليه الّسالم( صالحހަަމކަށަވަރުްނ.    ) އެއީ ފޮނުްއވިގެންާވ ބޭަކލެއްކަން    

.  حضرةގެ  َربّ އެކަލޭގެފާނުންެގ   ން    = އެބަހީ ިނކަމެތި ެދރަމީހުން  –އެމީހުްނ–  .  ބުންެޏވެ    

     =  .  ހަމަކަަށވަރުން އެކަޭލގެފާނު އެކަމަާކއިގެން ފޮނުވުނު ކަންތަކަށް ައހުރެމެންވަނީ   

  =  . . / ތެދުުކރާ ަބޔަކުކަމުގައެވެ  އީމާންވެގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައެވެ       = 

.   ކިބުރުވެިރވީ މީސްތަކުްނ ބުންެޏވެ          =  ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން އެއެއްަޗކަްށ

.  އީމާންވިއެއްޗަްށ އަުހރެމެންވަނީ     = .  ކާފަރު ެވގެންނެވެ     =  ދެންފަެހ

) އެ  قومއެމީހުން (އެބަހީ އެ  .  جملގެ ކާފަރުންެވގެން  ކޮޅު ކަތިލައިފިއެވެ   =  ްއަދި އެމީހުނ
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.  އުރެދިއްޖެއެވެ        =  ެأمرެގ  َربّ އެމީހުްނގ  . ފުޅަށް        =  އަިދ އެީމހުްނ

. ޭއ  1 އެވެ صالحބުންޏެވެ         =  އެިތ (ެއ  ަރއްވާ  ކު  وعدަކލޭެގފާނު އަުހރެމެންނަށް ތިަޔ

! ) ނިކަން ގެނަސްعذاب   ދެއްވާަބއްލަވާެށވެ   = ުެވވަޑައިގަންނަކަލޭގެފާނ.  ވަންޏާ   

  =  / رسولފޮނުއްިވގެންާވ ބޭކަލުްނގެތެރެއިްނ.  ބޭކަލުްނގެތެރެއިން    =  ދެންފަެހ އެމީހުންަންށ

(. . (އެމީހުން ގައިާގ ހިަފއިފިއެވެ   ޖެހިއްޖެއެވެ   =  . ނޑު  ެހލިގަތުމާިއ ގަދައަޑުފައްގަ      

   =  ފަެހ އެމީހުންެގ ގޯތިތަުކގަިއ.  ފަތިސްކޮށްފިެއވެ    = ކަކޫތަކުމަްއޗަށް ިތރިެވ

  . حالމަރުވެގެންާވ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އިންކަމުގަިއ އެކަލާނެގ ކަލޭމެންެލއްވިކަން ކަލޭެމްނ  خليفةބާގައިގެމީހުންނަށްފަހު ބިުމގެ  عادއަދި  )74(

. އަިދ އެބިމުެގ  !ހަނދާންކުރާށެވެ އަދި އެކަލާނެގ ަކލޭމެން ބިމުގަިއ ަހމަޖައްސަވައި ވަޒަންވެރިުކރެއްިވއެވެ

ނޑުވަރުތައް ހަދަިއ އަދި ަފރުބަދަތައް ކޮށައިގެްނ  –އެބަީހ ހަަމ ބިންތާނގަިއ  –ފަސޭހަތަނުގައި  ކަލޭމެން ގަ

 ( . ފަެހ (ކަލޭމެންގެަމއްޗަށްވާ އަދި ކަންތަްއ  1ތައް ަކލޭމެން ހަނދާންުކރާށެވެ مةنعެގ  الّلهކަލޭމެން ގެަތއް ހަދަމުެއވެ

  !ހަލާކުކޮްށ ބިމުގައި ފާސިުދކުރާ ަބޔަކުކަމުގަިއ ަކލޭމެން ނުވާެށވެ

)  قومގެފާނަށް އީމާްނވި ެދރަނިކަމެތިންނަށް އެ  صالحއަދި  )75( رُ ެގ (ނުކިޔަމަންތެރި  –ވެިރ ބޮޑެތިމީހުްނ  ِكبـْ

.  –އިސްމީހުން  އަކުކަން ކަލޭމެންނަްށ  رسولން ފޮނުއްވާފައިވާ  حضرةގެ  َربُّ އެއީ އޭާނގެ  صالحބުންޏެވެ

. އެކަޭލގެފާނު އެކަމަކާިއގެން ފޮނުުވުނ  –އެބަހީ ިނކަމެތި ދެރަމީހުން  –އެނގޭހެއްެޔވެ؟ އެމީހުްނ  ބުންޏެވެ

 . ކަންތަކަށް އަުހރެމެން މިވަީނ އީމާންވެގެންނެވެ

رُ  )76( . ކަލޭމެން އެއެްއޗަކަްށ އީމާންީވ އެއްޗަްށ ައހަރެމެްނ މިވަީނ ވެރި ބޮޑާމީހުްނ ބުންޏެވެ ِكبـْ

. (އެބަހީ  .) رسولގެފާނުންެގ  صالح -ކާފަރުވެގެންނެވެ  ކަމަށް ައހަރެމެން މިވަީނ ކާފަރުެވގެންނެވެ

. އަދި އެމީހުން އެމީހުްނގެ   َجَملُ ގެ ކާފަރުންކުރެބަޔަކު އެ  قومދެންފަހެ އެ  )77(  أمرގެ  َربّ ކޮޅު މަރައިފިއެވެ

. އަިދ އެމީހުން ބުނީ، ޭއ  . ނުކިޔަމަންެތރިވެއްޖެެއވެ . ަކލޭގެފާުނ ތިަޔީއ  صالحފުޅަށް އުރެދިއްޖެެއވެ ގެފާނެވެ

އެްއ ނިަކްނ  عذابބޭކަލަުކކަމުގައިވަްނާޏ އަުހރެމެންނަށް އަންނާނެކަމަްށ ތިޔަވިދާޅުާވ  رسولފޮނުއްވިގެންާވ 

.ގެނަސް   ދެއްވާށެވެ

ެއްއ އައިްސ ޭއެގ އަޑުފަށަށް އެމީހުްނގެ ގޯތިގެޮދރުތަކުގަިއ ަމުރެވ  زَْلَزَلةދެންފަހެ ގަަދއަޑުފަށަކާއި  )78(

. حالކަކޫމައްޗަށް ިތރިވެގެްނވާ  . އެީމހުން މަރުެވ ަހލާކުވެގެންިދޔައީއެވެ  އެމީހުްނ ފަތިސްކޮށްފިއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = عليه الّسالم(  صالحދެންފަެހ .  ) އެމީހުންާނ ފުރަަގސްދެއްވައިިފއެވެ      =  ައިދ

. އޭއަުހރެންެގ  . قومއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ  !ގެމީހުންނޭވެ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ަކލޭމެނަްށ

.  އިއްވައިދީފީމެވެ     =  رسولެގ  َربُّ އަުހރެންެގ  .  ކަން      =  އަދި އަުހރެްނ

. نصيحةކަލޭމެންނަށް    ތެރިެވއްޖައީމެވެ   =  .   އަިދ ެއހެނެއްކަމަކު       = 

. نصيحة   ތެރިންނަށް ަކލޭމެން ލޯބިނުކުރަުމއެވެ  =  ިތިމަންރަްސކަލާނެގ  عليه الّسالم ُلوطއެބަީހ  ُلوطއަދ

. ނުވަތަ އެަކލޭގެފާނު  رسول .ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ     1ހަނދުމަުފޅުކުރައްވާށެވެ    =  އެކަލޭގެފާނުްނ

. قومއެކަލޭގެފާނުންެގ   އަްށ ވިދާޅުވިހިނދު       =   ކަންތައްތައްުކރަނީހެްއޔެެވ؟  َفاِحشކަލޭމެްނ

        = .  އެކަމުަގއި ަކލޭމެންެގ ކުރިްނ އިްސވެނުދެއެވެ     = .  އެަކކުވެސް  

    =  / ްعالمދުނިޔެއިނ .   ތަކުގެތެެރއިން      =  ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭެމްނ

.  ފިރިހެނުން ގެނަސްގަންނަނީއެވެ   =َشْهَوة ( . (އެދުންފުއްދުމުގެގޮތުން  ގެގޮތުން         = 
.  އަންހެނުން ފިަޔވައި  = އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ؟   =  .  ަކލޭމެންނަކީ      = 

. (  إْسراف .  حرامވެރިބައެެކވެ .) އެަކންކަންކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ބައެކެވެ  ކަންތައްތައްުކރާ ބަެއކެވެ  

       =  ެَجوابގެ  قومއަދި އެކަލޭގެފާނުންގ .    ނުވިއެވެ   =  ްއެމީހުނ

( . (އޭގެ އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ބުނުންމެނުވީ  ބުނުންމެނުވީ     =  ީގެފާނާިއ  لوطއެމީހުން (އެބަހ

. تبعއެކަލޭގެފާނާ  ) ެނރެލާށެވެ  !ވީމީހުން      = . ހަމަކަށަވަރުްނ  =    ކަލޭމެންގެރަށުން

.  އެމީހުން އެއީ     = طاهر .  ވެގަންނަ ބައެކެވެ     = ފަހެ އެކަޭލގެފާނާިއ

. أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ     ެވރިން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ސަލާމަްތކުރެއްވީމެވެ   =  އެަކލޭގެފާނުންެގ

 .  އަނބިކަނބަލުން މެނުވީ   = .  އެކަމަނާވީ     =  . ބާކީވެތިބޭމީހުންގެެތރެއިންނެވެ

.) عذاب(   ގައިވާމީހުންގެތެރެއިންެނވެ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ
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. . (އޭެގ ސަބަބުން އެމީހުްނ ހަާލކުވެދިޔަ) =   ވެއްސެވީމެވެ ) ވާރޭެއއް   (ނުބައިވެގެްނވާ    ފަެހ

  )!ރައްވާށެވެ ކު  ފުޅުفكر( !ށެވެކަލޭގެފާނު ނިކަންބައްަލވާ     =.ްވީކޮންފަދައަކުންކަނ    

   =  ާބޮޑެތިފާފަކުރާީމހުންގެ –އަދި ނުބައިނުލަފ .    ނިމުން / އެމީހުންެގ ފަހުކޮޅު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި އެމީހުންނަްށ  صالحއެަބހީ  –އަދި އެަކލޭގެފާުނ  )79( ގެފާނު އެީމހުންނާ ފުަރަގސްދެއްވާ ވަޑައިގެންފިއެވެ

. އޭ އަުހރެންގެ  ކަން އަުހރެްނ  رسولހަމަކަަށވަރުން އަުހރެންގެ ރައްބުގެ 1ގެ މީހުންނޭވެ قومވިދާޅުވިއެވެ

. އަިދ ައހުރެން ކަލޭމެނަށް  . އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ  نصيحةކަލޭމެންނަށް އިްއވައިފީމެވެ  نصيحةތެރިވެއްޖައީމެވެ

. . އެމީހުންެގ ބަސްުނއެހީމުއެވެ  ތެރިވާމީހުންނަށް ަކލޭމެން ލޯބިނުކުރީމުެއވެ

. ނުވަަތ އެަކލޭގެާފުނ  رسول) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ المعليه السّ ( ُلوطއަދި  )80( ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ

.) ކަލޭމެން  !އަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްާވށެވެ قومއެކަލޭގެފާނުންގެ  ެގ  عالم(އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

) ަކލޭމެންގެުކރިްނ ނުކުރާ  . ކަންތަ فاِحشއެކަކުވެސް (ދުނިޭޔގެ އެްއވެސްތާކު އް ކަލޭމެން ުކރަނީއެވެ

 (.  (ފިރިހެންކުޅިކުޅެނީއެވެ

އަންހެނުން ފިޔަަވއި ފިރިހެނުްނ  )އެދުންފުއްދުމުެގގޮތުން(ގެގޮތުން  َشْهَوةހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން  )81(

 . . އަދި ިކއްެއެހއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންނަކީ ( ِلَواطގެނަސްގަންނަނީއެވެ ކަންތައްކުރުމާިއ  حرامކުރަނީއެވެ

 ( . إسرافއުރެދުމުގައި . ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ ބައެެކވެ  ކުާރ ބައެކެވެ

.) އެމީހުން ބުީނ  جوابގެމީހުންގެ  قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  )82( ގައި (އަންނަިނވިފަދައިންމެނުވީ ނުވެެއވެ

ގެފާނާިއ  لوطއެބަހީ  !އެމީހުން ނެރޭެށވެއެބަހީ އޭގެ ެއއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ބުނީ ކަލޭމެން ަކލޭެމންގެ ރަށުން 

.  طاهرހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެން މިއީ  !ވީމީހުން ނެރޭެށވެ تبعއެކަލޭގެފާނަށް   ވެގަންަނ ބަޔަކީމުެއވެ

ވެރިންކުރެ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  أهل) އާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم( ُلوطއެބަހީ  -ފަހެ އެކަޭލގެފާނާއި  )83(

. (އެަބީހ ދެންތިބި އެންމެަހއި މުއުމިނުން އަނބިކަނބަލުންމެނުވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ

.  أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުންމެނުވީ އެކަޭލގެފާނުންެގ އެންމެހައި  ވެރިން ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ

) ބާކީތިބިީމހުންގެތެރެ  عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަނާީވ ( . ގައި  ިއންނެވެ

. ަފެހ  )84( ) ާވރޭއަކުން ވާޭރވެއްސެވީމެވެ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންގެމައްޗަށް (ވަރަށްނުބަިއެވގެންވާ

އެބަީހ  !ނުބައިނުލަފާމީހުންެގ ނިމުން އެމީހުންެގ ފަހުކޮޅުެވގެންދިޔަޮގތް ަކލޭގެފާުނ ނިކަން ެދކެވަޑައިގަންނަވާެށވެ

 !ފުޅުކުރައްވާށެވެ فكرއެކަމަށް 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  َمْدَينއަިދ ) . .) رسولއަށް   ކަމާއިގެން ޮފނުއްވީމެވެ       =  َأخ  އެމީހުންެގ

 ) .عليه الّسالم( ُشَعْيُب      =  ެޭއ އަުހރެންގ .   !އެވެ قومއެކަޭލގެފާނު ވިާދޅުވިއެވެ    =  

. الّلهކަލޭމެން   !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ         =  إلـهކަލޭމެންނަކަށް ެއހެންއެއްވެްސ .  އަކު ނުވެެއވެ
   =  .  އެކަލާނގެނޫން / އެަކލާނގެމެނުވީ          =  ްدليلހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެންނަށ 

.  އަތުވެއްޖެއެވެ     =  ެން. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގ      = ެ1ފަހެ ކަލޭމެން ފުިރހަމަކުރާެށވ 
    =  .   މިނުމާއި ކިރުން      =  އަދި ކަލޭމެން މީސްތަކުންނަށް ުއިނ

. 1ނުކުރާށެވެ  !މަދުނުުކރާށެވެ   =  .   އެމީހުްނެގ ތަކެތި       އަދި ަކލޭމެްނ

  !ފަސާދަނުކުރާށެވެ   =  .  ބިމުގައި     =  إصالحއެބިްނ  .  ވުމަށްފަހު   

   =  .   އެގޮްތ ަކލޭމެންނަށް ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ      =    مؤمنކަލޭމެންީނ 

.   ންކަމުގައިވަންޏާ   = .  1އަިދ ަކލޭމެން ނުއިށީްނނާށެވެ    =  .  ކޮންމެ ަމގެއްަގއި
    =   ާحالގެފާނުންެގ ައރިހަްށދާމީހުން ބިރުގަންަނވާ  شعيب( حالބިރުގަންަނވ(        

   =  ްدينެގ މަގުބަންދުކޮްށ (އެަކލާނގެ الّلهއަިދ ަކލޭމެނ (   އަްށ ވަނަނުދީ ހަފަހަށްޓައި  

   = .  އެކަލާނގެއަްށ އީމާންީވ ކޮންމެމީހަކަށް         =  . އަދި ކަލޭމެން އެމަުގ ގުދުވުމަށް އެދޭ

   = .   !އަިދ ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވެ      =  . ކަލޭމެން މަދުބަޔަކުކަުމގައި ވީމުއެވެ

    = .   ދެން އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ގިނަކޮްށދެއްވިއެވެ  =  އަދި ަކލޭމެން ނިކަްނ

  )1ކޮށްބަލާށެވެ فكر( !ދެކިބަލާށެވެ    = .  ވީކޮްނފަދައަކުންކަން / ީވގޮތް        

=   .  ފަސާދަކުރާމީހުންެގ ފަހުކޮޅު    = .  އަދިވިޔަސް     =  جماعةކަލޭމެންުކރެ އެްއ 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        އަށްވަނަ ފޮތް  

.  އެއްގެބަޔަކު            = އެކަމަކާއިގެން ތިމަންކަޭލގެފާނު ފޮނުވުނު ކަންތަކަށް އީމާްނ

(.  (ވިޔަސް    =  جماعةއަދި އަނެްއ  .  އެއް     =  .  އެމީހުްނ އީމާންނުވިެއވެ    = 

 !ވާށެވެވެވަޑަިއގަންނަފަހެ ަކލޭމެން ކެތްެތރި     =  / ްحكمއެަކލާނެގ ނިޔާކުަރއްވަންދެނ 

 .  ކުރައްވަންދެން     =  .  ައހުރެމެންގެމެދުަގއި =  .  އަިދ އެކަލާނގެ އެއީ    

  =  ްحكمއެންމެހެޔޮކޮށ  .  ުކރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 رسول) ތިމަންރަސްކަލާނގެ عليه الّسالم( أخ  ُشَعْيُب ވެރިންގެގާތަްށ އެމީހުންެގ  أهلގެ  َمْدَينُ އަދި  )85(

. އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅު . ޭއ ައހުރެންެގ ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ ައްށ  ّهللا ކަލޭމެްނ  !ގެީމހުންނޭވެ قومިވއެވެ

. ހަމަކަަށވަުރްނ  އެއް إله حقّ އެކަލާނެގ މެނުވީ އެހެންއެްއވެސް  !އަޅުކަންކުރާށެވެ ަކލޭމެނަކަށް ނުެވއެވެ

. ފަެހ މިނުމާއި ކިުރްނ حّجةއާިއ  دليلވެގެންާވ  بيانން  حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ  ކަލޭމެންގެގާތަްށ އަތުވެއްެޖއެވެ

ކޮްށ ރަނގަޅަްށ  ُصلحއަދި ބިްނ  !އަދި މީސްތަކުްނގެ ަތކެތި ކަލޭމެްނ އުިނ ނުކުރާެށވެ 1ކަލޭމެން ުފރިހަމަކުރާެށވެ

ްނ ކަމުގަިއވަންާޏ އެގޮްތ ަކލޭމެންނަްށ  مؤمنކަލޭެމންނަކީ  !އޮތުމަށްފަހު ަކލޭމެން ފާސިުދކޮށް ނުަބއިނުކުރާށެވެ

 .  ހެޔޮވެގެންެވއެވެ

) ކޮންމެމަގެއްަގިއ އިށީނެދ ގެފާނުންެގ ައރިހަށް ُشَعْيبُ އަދި ަކލޭމެން ( )86( ދާމީހުްނ ިބރުގެންނެވުމަށް

 !ގެަމުގ މީސްތަކުންނަށް ބަންދުކޮްށ ނުހަދާެށވެ الّلهއަްށ އީމާންވާން އަންނަމީހުން އަޔަނުީދ  الّلهއަިދ  1ނުތިބޭށެވެ

ބަޔަުކކަމުގަިއ އަދި ކަލޭމެންނަކީ ދާދިމަދު !އަދި އެމަުގ ގުދުކޮްށ ކަތިުކރުމަށް ަކލޭމެން މަސަްއކަތް ނުކުރާށެވެ

ކުރާމީހުްނގެ ނިމުން ހުީރ  فاسدއަދި  !ގިނަކޮށްދެއްވިކަން ހަނދާންކުރާށެވެ عددވެފައިވަނިކޮށް އެަކލާނގެ ަކލޭމެންގެ 

 ) !ކުރާށެވެ فكر(އެކަމަށް  !ކޮންފަދައަކުންކަން ކަލޭމެްނ ނިކަން ދެކެަބލާށެވެ

އީމާންވިޔަްސ  –އަދި ކަލޭމެންކުެރ ބަޔަކު ތިމަންަކލޭގެފާނު އެކަްނކަމާއިެގން ފޮނުވުނު ކަންކަމަށް  )87(

. ފަހެ އަހުރެެމންނާއި ކަލޭމެންނާއި ދެމެދު  ކުރަްއާވ  حكم الّلهއަނެއްބަޔަކު ެއކަންކަމަށް އީމާންނުެވއެވެ

.އަދި ެއކަލާނެގ އެީއ އެ !ނިޔާކުރާންދެން ަކލޭމެން ކެތްތެިރވާށެވެ  ންމެހެޔޮކޮްށ ނިޔާކުަރއްވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  .    ބޮޑެތިމީހުން / މަތީމީހުްނ ބުންޏެވެ      =  ެބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރވީމީހުންގ 
  =  ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ .  ގެ ތެރެއިން    =  ްައހުރެމެން ަކލޭގެފާުނ ހަމަކަށަވަރުނ

  !ނެރެލާހުށީމެވެ     =  އެވެ ُشَعْيبُ ޭއ!     =  އަިދ ކަޭލގެފާނާއެުކ އީމާންެވގެންާވ

 .  މީހުންނާއި      = .   އަުހރެމެންެގ ރަށުން    =  ނުވަަތ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނ

 !ވައްދާހުށީމެވެ    = .   ައހުރެމެންެގ ދީނަށް   =.  އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ        

  އަހުރެމެން ުނރުހިތިއްބަްސހެއްޔެވެ؟ (އެހެން ހަދައިފާނޫެހއްޔެވެ؟) =    =  ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެމެްނ

.  ދޮގުހަދައިފީމުއެވެ      = حضرةގެ  الّله تعالى .    އަށް ބޮޑުދޮގެއް ހެދުމަކުން  =  ައހުރެެމްނ

.  رجوعއެނބުރި    ެވއްޖެއްޔާ   =  دينކަލޭމެންެގ .  އަށް              = ައހުރެމެްނ ެއ  الّله

. دين    ން ދުރުުކރައްާވ ަސލާމަތްކުރެްއވުމަށްފަހު   =  ހުއްދަެވގެްނ) . އަިދ އަުހރެމެންނަކަށް ުނވެއެވެ

(.  ނުވެއެވެ      =  ެإعادއަށް އެނބުިރ  دينއ .    ވުން     =  الّله 

. .  َربّ އެއީ އަޅަމެންގެ  =    އިރާދަކުެރއްވިއްޔާމެުނވީ އެވެ           =  އަދި އަޅަމެންެގ

.  َربّ  ހުރިާހ އެްއޗަކާއިމެދު ދެނެވޮިޑގަތުން ތަނަަވހެވެ      =  ްالّلهކުރަނީ ހަމަ  وكيلއަދި އަޅަމެނ 

.  އަށެވެ   = ެއެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގ!       = ެއަޅަމެންގެ މެދުގައި ނިޔާކުރަްއވާންދޭވ!   

  =  ެقومއަޅަމެންގ .   ގެމީހުންނާއިދެމެދުގައްޔާއި   =  ަحقّ ހަމ .  ގޮތަށް   =  ައިދ

.    އިބަރަސްކަލަނގެއީ     =  ްއެންމެހެޔޮކޮށ.  ނިޔާކުރަްއވާ ަކލާނގެއެވެ      

  = . . قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  =    އަދި ކާަފރުީވ ބޮޑެތިމީހުން ބުންޏެވެ   ގެ       

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެްނ  = .  تـََبعَ ގެފާާނ  ُشَعْيبُ ކަ ެވއްޖެއްޔާ     =  އެހެްނކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ

.  ކަލޭމެންނަކީ     =.   ެގއްިލހަލާކުެވއްެޖ ބަޔަުކކަން ކަަށވަރެވެ     =  ދެންފަެހ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

. زَْلَزَلةެގ  عذابއެމީހުންނަށް    ޖެިހއްޖެއެވެ       =  އެމީހުންެގ ގެތަުކގަިއ ފަެހ އެމީހުްނ

.  ފަތިސްކޮށްފިއެވެ     =.   މަރުވެ ކަކޫތަކުގެަމއްޗަށް ތިރިެވގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައިވާ ާޙލު

    =  ُعليه الّسالم( ُشَعْيب.  ) ދޮުގކުރިމީހުން        =  އެމީހުން ކޮންފަދަެހއްޔެެވ؟

.     އެމީހުން އެާތ ދިރިުނއުޅޭފަދައެވެ    =  ިޮދގުކުރިީމހުްނ عليه الّسالم( ُشَعْيبُ އަދ (

  !ދަންނައެވެ        =   ނޑައެޅިގެން ެގއްލިަހލާކުީވ އެމީހުންވީ ހަމަ ކަ

.  މީހުންކަމުގައެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭ  ِكبرގެ ބޮޑާވެ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  )88( ަކލޭގެާފާނ  !ގެފާނެވެ ُشَعْيبُ ވެިރވިބޮޑުން ދެންނެވިއެވެ

. ނުވަތަ އަުހރެމެންގެ ދީނަްށ  تبعކަލޭގެފާނަށް  ކަލޭެމްނ ެވ އީމާންެވގެންާވ މީހުން އަހުރެމެންެގ ރަުށން ނެރެލާނަެމވެ

. އަުހރެމެން ނުރުހިިތއްބަސް ތިޔަހެްނ  . އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ހަމަކަށަވަރުންެވސް ވައްދާނަމެވެ

 ހަދައިފާނޫހެއްެޔވެ؟

އަްށ  دينއަުހރެމެން ުދރުކުަރއްވަިއ ސަލާމަްތކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ދެްނ ކަލޭމެްނގެ  الّلهްނ  دينކަލޭމެންގެ  )89(

. އަހުރެމެްނގެ  الّلهމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ އަހުރެމެން ވަދެއްޖެއްާޔ ހަ  َربّ އަށް ދޮގެއް އުފައްަދއިފިކަން ކަަށވަރެވެ

ވުމަކީ އެްއގޮތަަކށްވެސް އަހުރެމެންނަްށ  رُُجوعَ އިރާދަުކރެްއވިއްޔާމެނުވީ ައހުރެމެން އެދީނަށް އަނބުރާ  الّلهކަމުގައިވާ 

. އަ . ހުއްަދވެގެންވާނެކަމެއްނޫނެވެ .  َربّ ދި ައހުެރންގެ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ ހުިރހާއެއްެޗއްމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهކުރަނީ ހަމަ  وكيلއަދި އަުހރެން    ގެމީހުންނާއި އަޅަމެންާނއި  قومއަޅަމެންގެ  !އެވެ َربّ އަށެވެ

ކުރައްާވ  حكمއަިދ އިބަރަސްަކލާނގެީއ އެންމެހެޮޔގޮތުގައި  !ކުރައްވާނދޭވެ حكمގޮތުގައި ނިޔާުކރައްވާ  حقّ ދެމެދު 

 .  ކަލާނގެއެވެ

.) ަކލޭމެން  قومއަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ  )90(  شعيبގެ ބޮޑެތި ކާފަރުންގެމީހުން (އޭެގ އެހެންމީހުންނަށް ބުންޏެވެ

. ވާވެއްޖެްއޔާ ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭމެން تبعގެފާނާއި   ީނ ކަށަަވރުންވެސް ގެްއލިަހލާކުެވގެންވާ މީހުންނަެށވެ

. އެަބހީ  رَْجَفـةދެން އެމީހުންނަށް  )91( ނޑު އެމީހުންނަށް ޖެހި އެމީހުްނ  َزْلَزَلةޖެހިއްޖެއެވެ އާއި ގަަދއަޑުފަށްގަ

 . . އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮުރތަކުގައެވެ  މަރުވެ ަކކޫތަކެުގމައްޗަްށ ތިިރވެއްޖެއެވެ

. (އެންމެން މަުރެވ  !) ދޮގުކުރިމީހުން ދަންނައެވެعليه الّسالم( ُشَعْيبُ  )92( އެީމހުން އެތާ ދިރިނުއުޅޭފަދައެވެ

 (. .عليه الّسالم( ُشَعْيبُ ތަންޑާވީއެވެ ނޑަެއޅިގެން ގެއްިލހަލާުކވެގެންީވ މީހުންކަމުގަެއވެ  ) ދޮގުުކރި މީހުންީވ ކަ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ުعليه الّسالم( ُشَعْيبُ އެބަހީ  –ފަހެ އެަކލޭގެފާނ.  ) އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ފުރަގަސްެދއްވައިފިެއވެ
    =  ެއޭ ައހުރެންގ . .قومއަދި ވިދާޅުވިެއވެ    !ެގ މީހުންނޭވެ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.   އަހުރެްނ ކަލޭމެނަްށ އިއްަވއިފީމެވެ       =   َربُّ އަހުރެންެގ .  ެގ ރަޫސލުކަން       
.  نصيحةއަދި އަުހރެން ަކލޭމެންނަށް   ތެރިެވއްޖައީމެވެ     =  ފަހެ އަުހރެން ހިތާމަކުރަންީވ

 ކޮންފަދައަކުން ހެްއޔެވެ؟       = . .) َوِحى هللاދެންފަހެ  (ކާަފރުބައެއްގެމަްއޗަށް  ކުރެއްވިއެވެ
         =  .  އަދި އެއްެވސް ރަށަކަްށ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ނުފޮނުްއވަމެވެ   =  އެއްވެްސ

.    ނަބިއްޔެއް       =  އިމްތިޙާުނ ނުވީމެެވރިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިހއްޕަވައިފި أهلެއރަށެއްެގ) .

  (   .ކުރުވައިފިމެނުވީ        =  فقير .  ކަމާއި އުނދަގޫތައް ަޖއްސަވަިއގެން     

  =.   އެމީހުން މަޑުމޮޅިވެ ިބރުވެތިވޭތޯ  = .  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަދަލުުކރަްއވަމެވެ   

     = ( . (ނުބަިއ ހެވަށް ބަދަލުުކރަްއވައި  ނުބައިކަމުގެބަދަލުގަިއ ހެޔޮކަން   =  ްއެމީހުނ

. (މުދަލާ ދަރިންގިަނވެ އުފާވެއްޖައުމަްށދާންދެން)  ގިނަކޮށްފުމަށްދާންދެން  =  .  އަދި އެމީހުން ބުްނޏެވެ
       =  .  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންެގ ކާބަފަިއންނަށްޖެހުނެވެ     = އުނދަގުލާިއ

) فقيرފަސޭހަ، (  ކަމާއި މުއްސަނދިކަން        =  ދެންފަެހ ހަމަކުްއލިއަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  އެމީހުން ިހއްޕެވީމެވެ       =  ްحالވެސްނުާވ  إحساسއެމީުހންނަށ .        

    =   ްރަށްރަށުެގ  رسولއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ (އެރަްށރަށަށ ( . أهلބޭކަުލން ވަޑައިގެންނެވި   ވެރިން

  =  ެتقوىއެމީހުން އީމާންވ  .  ވެރިވީނަމަ      =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.  އެމީހުންގެމައްޗަށް ހުޅުވައިދެއްީވހެވެ    = .   ބަރަކާތްތައް / ގިނަގުނަެހޔޮތައް       = 

.  އުޑާއި ބިމުން     = ) ްرسولއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުނ  ( ންނާިއ އެބޭކަލުްނ ގެންެނވިތަކެތި
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 . ދޮގުކުރީެއވެ      = . . ހަލާުކކުރެްއވީމެވެ  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ހިއްޕެވީެމވެ   

     =  .  އެމީހުންުކރި ފާފަތަުކގެ ސަބަުބން  = ެ؟އަޅެފަހެ އަމާންވެގެންވަީނހެއްެޔވ 
      =  .   ރަށްރަުށގެ އަހްުލވެރިން      =  އެީމހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކޯފާާއިއ

  އައުމާމެދު. عذاب  =  . ނޑުވަގުތު  ރޭގަ     = .  އެމީހުން ނިދާފައިތިއްބާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ޭއ އަުހރެންގެ  އެނބުރި  ދުރަށް  އެމީހުންނާ  އެކަޭލގެފާނު ދެންފަހެ )93(  !މީހުންނޭވެ قومވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށް އަުހެރްނ  رسولގެ  َربّ ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެްނ އަުހރެންގެ  ކަން ކަލޭމެންނަށް އިއްވައިދީފީމެވެ

.) ކާަފރުބައެްއގެ މަްއޗަްށ  نصيحة . (ަފހެ ެއހެންނަމަވެްސ ކަލޭމެން ީއމާންނުވެ ކާފަރުެވއްޖައީމެވެ ތެރިވެއްޖައީމެވެ

 އަހުރެން ހިތާމަކުރަްނވީ ކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެވެ؟ 

.) َوِحى هللا(ދެންފަހެ  )94( އަުކ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  نبىއަދި ެއއްވެްސ ރަށަަކށް އެއްވެްސ    ކުރެއްވިއެވެ

. އެއީ އެީމހުްނ  فقيرވެރިންނަށް  أهلފޮނުއްވައިފިއްޔާ އެރަށެްއގެ  ކަމާއި އުނދަގޫތައް ޖައްސަަވއިފާމެނުވީ ނުވެެއވެ

 .  މަޑުމޮޅިވެ ބިރުވެތިވޭތޯއެވެ

) ހެޔޮކަމަށް ބަަދލު فقيرދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގެ އެނުބަިއ (އެަބހީ  )95( . ަކމާއި އުނދަގޫ ކުަރއްވަމެވެ

 . .) އެީއ ެއމީހުން މުދަލާއި ަދރިންގިނަކޮށްފުމަށް ދާންދެންނެވެ (ތަނަވަސްކަމާއި އުފާެވރިކަމަށް ބަަދލުކުރަްއވަމެވެ

. އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންނަްށ އުނދަގުލާއި ފަޭސހަ (ނުވަތަ  )  فقيرއަދި އެމީހުން ބުނެެއވެ ކަމާއި ުމއްސަނދި

. ދެންފަހެމިބައިމީ ގެ އަމުރުފުޅަށް އެްއެވސް ފަރުާވލެއްނެތި މަޖާުކރަން ތިއްާބ ހަމަުކއްލިައކަްށ  الّلهހުން ކަންޖެހުނެވެ

. އެމީހުންނަްށ އެްއވެސް  . ެއއީ  حالއެއްެވސްނުާވ  إحساسތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހިއްޕަވަމެވެ ެގ  الّلهގަެއވެ

.  َمكر . إْسِقْدرَاجއެވެ . މުހުލަތުދެއްވާަފއި ހިތްެޕވުމެވެ  އެވެ

 تقوىވެރިްނ އީމާންެވ  أهلބޭކަލުން ވަޑައިގެްނނެވި ރަްށރަށުގެ  رسولއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއރަށްރަށަްށ  )96(

ތަްއ އެަބހީ ގިަނހެޔޮތަްއ  بركاةވެރިވީަނަމ ހަމަކަށަަވރުން އުޑާއިބިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް 

. އަދި އެހެންނަމަވެްސ އެމީހުްނ (ެއ   ހުޅުވައިދެއްާވ ފަސޭހަކޮށްދެްއވީސްކަން ކަށަވަެރވެ

.) ދެންފަެހ އެމީހުންުކިރ ފާފަތަކުެގ ސަބަުބްނ  رسول ންނާއި އެޭބކަލުްނ ގެންނެވިތަކެިތ ޮދގުކުރީެއވެ

. ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ހިއްޕަަވއި ަހލާކުުކރެއްވީ  ެމވެ

ވެރިްނ އެމީހުން ނިދާފައިިތއްބާ ރޭަގނޑުގެ ވަގުތުގަިއ އެމީހުންނަްށ  أهلއަޅެފަހެ ރަށްރަުށގެ  )97(

ނާންނާނެކަމަށް އެމީހުން އެތިބީ އަމާންވެގެްނހެއްޔެވެ؟ (ެއހެންތިބެން  عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާއާިއ 

(.  ހެޔޮނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = އަޅެފަހެ އަމާންވެގެްނވަނީހެއްެޔވެ؟       =  ެأهلރަށްރަުށގ  .  ވެރިން        = 

. عذابއެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޯފާއާއި  ) ُضَحى =   އައުމާމެދު . (ދުވާލުގެ ހެނދުނުކޮޅު  ވަގުތު

     =  .  އެީމހުން ކުޅެންތިއްބާ  = އެމީހުްނ ފަހެ އަމާންވެ ހިތްހަމަޖެހުނީެހއްޔެވެ؟  
    =  الّله .   ެގ މަކަާރއިމެދު   = .  ފަެހ އަމާންނުވާނެއެވެ      = الّله  .  ގެ މަަކރަށް

          = .  ގެއްލި ހަލާކުވެގެްނވާ ބަޔަކުެމނުވީ   = ެ؟ނުވަނީހެއްެޔވެ بيان ފަހެ އަޅ 

   ތެދުމަގެއްނެތީ ހެއްެޔވެ؟         = .   ބިން ވާރުަތކުާރ މީސްތަކުންނަށް     

  އެބިމުގެ ައހުލުެވރިންނަށްފަހު، (އެމީހުްނ މަރުވެިދއުމަށްފަހު) =     =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ      =   އެމީހުންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މިމީހުަންށ

: ކުރީގެީމހުންނަށް ޖެހުނު ކޯފާއާިއ  . (އެބަހީ .) عذابޖައްސަވައިފިއެވެ  ޖައްސަވައިފީހެވެ          =

.    އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނގެ ހިތްތަުކގެމަތީގައި ިސްއކަޖައްސަވައިފީެހވެ     = 

.   ފަހެ އެީމހުންނުއަހާނެެއވެ   =   ޭއެވެ  رسول الّله(އ! .   ) އެރަްށރަށް   

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ވާހަކަަތއް މިކިޔައިެދއްވާ       ެخبرއެރަށްރަުށގ .  ތަކުން  

   = .   އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންެގގާތަށް ވަޑައިގެްނނެވިއެވެ  =  ެرسولއެމީހުންގ .   ން
      =  ާدليلބަޔާންވެގެންވ .  އާއިގެން       =  ފަހެ އެމީހުން އީމާންވީބަޔަކުކަމުަގިއ

.  ނުވިއެވެ    =  ްއެމީހުނ.   ދޮގުުކރިތަކެތި   =  .  =   މީގެކުރިން

.  އެފަދައިން       = الّله .  ސިއްކަޖައްސަވަެއވެ         =  ކާަފރުންގެ ހިތްތަުކެގ

 .   މަތީގައި  = .   އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެދކެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ      ޭއގެތެރެއިްނ

. . އެއްވެްސ  عهدއެއްެވސް  =     ގިނަމީހުންގެ ކިަބއިން . عهدއެއް   ފުއްދުންތެރިކަމެއް     = 

.   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ        =  އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން ެއީއ

  ންކަމުގައިމެނުވީ. فاسقُ     = .   ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެވެ     .  އެމީހުންގެފަހުން
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  = عليه الّسالم( موسى(       = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަާކއިގެން         = 

.އާއި އޭނާގެ  فرعون  ބޮޑުންގެގާތަށް     =  އެއާޔަތްތަކަްށ) . ފަހެ އެމީހުން އެއާޔަތްތަކަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ

(.  ކާފަރުވީއެވެ   = ެފަހެ ަކލޭގެފާނު ނިކަން ެދކެވަޑައިގެން ބަްއލަވާށެވ!       =

. (ނުވަތަ ވީގޮތް)  ވީކޮންފަދައަކުންކަން       = .  ފާސިދުކުރާމީހުންެގ ފަހުކޮޅު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ވަގުތު ކުޅެންތިއްާބ އެމީހުންގެަމއްޗަްށ  ُضَحىވެރިްނ އެމީހުްނ ދުވާުލގެ  أهل ރަްށރަށުގެ  އަދި )98(

އަމާންވެގެްނހެއްޔެވެ؟ (ެއހެންތިބެްނ ނާންނާނެކަމަށް އެީމހުން އެތިީބ  عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާއަިއ 
 . .) –ހެޔޮނުވާނެއެވެ  ދިވެިހރާއްޖެއަށްވެްސ ފުރަތަމަސުނާމީއަިއްސ ބަޔަކު ަމރުވެގެންދިަޔއީ ެއވަޤުތުއެވެ

ގެ ަމރަަކްށ  الّلهެގ މަަކރަްށ އަމާންވީެހއްޔެވެ؟ ެގއްލިަހލާކުވެގެްނވާ ަބޔަކުމެނުީވ  الّلهއެމީހުން ަފެހ  )99(
.އަމާންނުވާނެއެ  ވެ

ެވ  بيانބިމުގައި ުކރީ ިދރިއުޅުނުމީހުން ަހލާކުވެދިއުމަށްަފހު ެދން އެބިން ާވރުތަުކރިމީހުންނަށް  )100(
) މިމީހުްނވެސް މިމީހުްނ ކުިރ  . ެއހެނީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ (އެމީހުްނ ަހލާކުކުެރއްވިފަދައިން ނޭނގޭބާވައެވެ

.. އަދި އެީމހުްނެގ ނގެ އެިދވޮޑިގެންފިފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާ އްޔާ ަހލާކުކުަރއްވާފާހުށިކަން
.. ދެން އޭުރން ( ގެ އަޑު އެމީހުންނަްށ  نصيحةއާއި  وعظހިތްތަކުގެމަތީގަިއ ސިއްކަޖައްަސވާފާހުށިކަން

(.  ނުއިވޭހުއްެޓވެ

ކޮށްދެްއާވ  بيانތައް ިތމަންރަސްކަލާނެގ މިއަންގަާވ  خبر) ަކލޭގެފާނަށް އެރަްށރަށުގެ !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )101(
ވެގެްނާވ  بيانބޭކަލުްނ  رسولެވރިންގެގާތަްށ އެމީހުންެގ  أهل) ހަމަކަށަަވރުން ެއރަށްރަުށގެ !ރަށްރަށް (ދަންނަެއވެ

. ފަހެ މީގެކުރީން އެމީހުން ޮދގުކުރިތަކެތި ތެުދކޮށް އީމާްނީވ  حّجةތަކާއި  دليل ތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
. (އެބަީހ އެމީހުންނަީކ އެމީހުން ދުނިޔެއަްށ އައުމުގެުކރިން ބަޔަކުކަމުގައި އެމުީހން ނުިވއެ ެގ  الّلهވެ

ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި އެީއ ދޮގުެވރިންކަމުަގއި އަދި އެމީހުްނ ރަސޫލުބޭަކލުން ގެންނަވާނޭތަކެިތ ދޮގުުކރާނޭކަމުގަިއާވ 
. ދެން  ތުމުގަިއވާފަދައިން އެީމހުްނ ގެ ދެނެވޮޑިގަ الّلهބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެިވހިނދުންެވސް  رسولމީހުންނެވެ

. ދަންނައެވެ . މިތާ ލިޔެވިފަިއ މިވަީނ  ترجمةމިާއޔަތުެގ  !ދޮގުކުރީެއވެ  َأُبو َجْعَفُر الطََّبِرىގަިއ ބަސްތަފާތުެވފައިވެއެވެ
 (.  . والّله أعلمތާއީދު ކުެރއްވި ގޮތެވެ

. ކާފަރުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ސިއްކަަޖއްސަވަިއ ބަްނދުކުރަ الّله تعالىއަދި    އްވަީނ އެފަދައިންނެވެ

ފުއްދުމެްއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عهدއަދި އެީމހުންކުެރ ގިނަީމހުންެގ ކިބައިްނ އެްއވެްސ ގޮަތކުން  )102(
. އަދި ޭއގެތެރެއިްނ ގިނަމީހުން ެއއީ  ންކަމުގައި މެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  فاسقދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ

 .  ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ
 فرعون) عليه الّسالم( موسىތަކާއިގެން  حّجة ާއޔަތްތަކާއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީސްތަކުންނަށްފަހު ދެން )103(

. ފަެހ އެމީހުްނވީ އެއާޔަތްތަކަްށ  رسولއާއި އޭނާގެ ބޮޑުންެގގާތަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ކަާމއިގެން ފޮނުްއވީމެވެ
. ފަހެ  ) ފަހުކޮޅު ެވގެންދިޔަގޮތް ަކލޭގެފާނު ނިަކްނ ންގެ (ފަސާދަުކރާމީ فاسدކާފަރުވީ ބަޔަުކކަމުގައެވެ ހުންގެ

.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  އޭ عليه الّسالم( موسىއަިދ . . فرعون) ވިދާޅުވިއެވެ  !އެވެ     =

. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނީ   .    އަކީމެވެ      = حضرةގެ  َربّ ތަކުގެވެރި  عالم 

.  ންވާ        =  ްواجبއަހުރެްނ ނުބުނުން އަހުރެންނަށ  . ވެގެންވެެއވެ      =  الّله

. تعالى   ގެމައްޗަށް    =  ّحق .   އެއްމެނުވީ  =  ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެްނ ކަލޭމެންެގގާތަްށ

.  މިއައީ   = ާدليلބަޔާންެވގެންވ ) . .) معجزةއަކާއިގެންނެވެ ެގ  َربّ ކަލޭމެްނގެ  =   އަކާއިގެންނެވެ

 ން. حضرة     = ެފަހެ އެހެންވެ އަހުރެންނާެއކު ފޮނުއްވާށެވ!        =  إسرائيل 

  ން .  = ) فرعونއޭާނ.    ) ވިދާޅުވިއެވެ    =  ޭدليلަކލ  . އަކާިއގެން އަީއވިއްޔާ

) معجزة(   އަކާއިގެން ައއީވިްއޔާ  =  معجزةފަެހ ެއ .  =   1ނިކަން ގެނަސްބަލާެށވެ

 .   ކަލޭގެފާނުވަންޏާ    = .  ތެުދވެރިންގެެތރެއިން     =  ފަެހ އެަކލޭގެފާނުްނެގ

.  އަސާކޮޅު ެއކަލޭގެފާުނ ެއއްލެިވއެވެ     = .   ަފހެ ެއހައިރުްނ އޭތި، އެބަީހ އެއަސާކޮޅު     

  = بيان . . ަހރުފަޔަކަށްެވއްޖެއެވެ   ވެގެންާވ ހަރުަފއެކެވެ    =  އަދި އެކަލޭގެފާނުްނގެ އަތްޕުުޅ

 . ނެރުއްވިެއވެ      =.  އެހަިއރުން އެއަތްޕުޅު       =  . ބަލާމީހުންނަށް ހުދުވެގެންެވއެވެ

      = .ެބޮޑެތި މީހުން ބުނެފިއެވ       = ގެ. فرعون  قوم    = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ މިކަލޭގެފާުނ މިއީ     =  ްِسحر ދަންނަِسحرރަނގަޅަށ .   ެވރިއެކެވެ  = 

.  އެކަލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވަނީ     =  .  ކަލޭމެން ނެރެލާށެވެ     = .  ކަލޭމެންގެ ރަށުން
      =  ފަހެ ކަލޭމެން އަުމރުކުާރނީ ކޮންކަމަކަށްހެއްެޔވެ؟ (ކަލޭމެނަށް ފެންަނީނ

 ބުނިބުނުމެކެވެ. فرعونކޮންކަމެއްކުރަންެހއްޔެވެ؟) މިއީ   = .  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ      = 

.އްވާ) ގެ ކަންތައް ފަްސުކރަهارون( أخއެކަލޭގެފާާނ އެަކލޭގެފާނުންެގ   ށެވެ          =  އަިދ ރަްށރަށަްށ

.) !ފޮނުއްވާށެވެ  (އެބަީހ ސިފައިން ފޮނުވާށެވެ   =  ާحالއެއްކުރ .   =  އެމީހުްނ

(. . (އެީމހުން މަނިކުފާުނންގެ ައރިހަްށ އަންނާނެެއވެ   މަނިކުފާނުންގެއަރިހަްށ ގެނަސްދޭނެެއވެ    
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. ِسحرދަންނަ ކޮންމެ  ِسحر =   ވެރިޔަކާއިގެން  = .  އަދި އަތުވެއްޖެއެވެ       =  ގެ  فرعون

. ِسحر   ވެރިން  = ) ްفرعونއެމީހުނ . ) ދެްނނެވިއެވެ   އަށް      = ހަމަކަށަަވރުްނ

. . =    އަހުރެމެންނަށް އުޖޫރަެއއް އޮންނާްނވާނެއެވެ  ައހުރެމެްނ ވެއްޖެްއޔާ        = 

ނޑައެޅިގެން އަަހރެމެންނީ  .ކަ  ގަދަމީހުންކަުމގައި     = . އާއެޭކ  فرعون(އެބަީހ  އޭާނ އާއެެކވެ ވިދާޅުވިއެވެ

 (.  ވިދާޅުވިއެވެ   = .ީއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭެމންނ         =  ްނޑައެޅިގެނ ކަ

. ) ގާތްމީހުންެނވެ  (އަހުރެންގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ޭއ عليه الّسالم( موسى އަދި )104( ތަކުގެ ެވިރ  عالمހަަމކަށަވަރުން އަހުރެްނ މިއީ  1އެވެ فرعون) ވިދާޅުވިއެވެ

.  رسولން ފޮނުއްވާފައިާވ  حضرةގެ  َربّ   އަކީމެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެްނ ކަލޭމެްނ  واجبބަހެއްމެނުވީ ނުބުނުން އަހުރެންނަްށ  حقّ އަށް  الّله )105( ވެެގންވެއެވެ
. ކަލޭމެންެގ  دليلގާތަށް މިއަީއ ބަޔާންވެގެްނވާ  . ފަހެ ެއހެންވެ އަހުރެންނާެއުކ  حضرةގެ  َربّ އާއިގެންނެވެ ންނެވެ

 ން  ފޮނުއްވައިދެްއވާށެވެ إسرائيل!  

)106(  : . (އެބަހީ .) ކަލޭ ތިޔަ އަީއ  فرعونއޭނާ ބުންޏެވެ އެްއ  معجزةއަކާއިގެންކަމަށްވަންޏާ ެއ  معجزةވިދާޅުވިއެވެ
.  !ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ   ަކލޭ ތެދުެވރިންގެތެެރއިންވާ ކަމުގައިަވންޏާއެވެ

. ދެން އެަހއިރުން އޭތި  )107( ވެގެްނާވ  بيانފަހެ އެަކލޭގެފާނު ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަާސކޮޅު އެްއލަވައިފިެއވެ
 .  ހަރުފަޔަކަށްެވއްޖެއެވެ

. އެހައިރުން އެއަތްޕުޅު ބަލާމީހުންނަްށ   )108( ) ެނރުއްަވިއފިއެވެ އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު (ޖީބުގެތެރެއިން
 .  ހުދުއެއްޗެްއގެގޮތުަގއި ފެނެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން މިއީ  فرعون  قوم )109( .  ِسحر ދަންނަ ِسحرގެ ބޮޑެތިމީހުން ދެންނެވިއެވެ  ވެރިއެކެވެ

)110( ) . .) ފަހެ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަގޮތަީކ  فرعونއޭނާ އެދެނީ ކަލޭމެންގެބިމުން ކަލޭމެން ނެެރލާށެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
 ކޮބައިހެއްެޔވެ؟

. ެއކަލޭގެފާނާ އެކަޭލގެފާނުންގެ  )111( (ުނވަތަ އެމީހުްނ  !ގެ ކަންތައް ފަސްކުަރއްވާށެވެ أخއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
) ފޮުނއްވާ (!ބަންދުކުރާށެވެ ) ެއއްކުރަްއވާށެވެ ِسحر) އަދި މަނިކުފާނު ރައްތަކަށް (ސިފައިން   !ެވރިން

. (ދެްނ  ِسحرދަންނަ ކޮންމެ  ِسحرއޭރުން މަނިކުފާނުންެގ އަިރހަށް  )112( ެވރިޔަކާއިގެްނ އެމީހުްނ އަންނާނެއެވެ
.) ِسحرވައި އެކިރަށްރަށަށް ސިފައިން ފޮނުއް  فرعون  ެވރިން ޖަމާުކރީއެވެ

. (އަދި އެމީުހން  ِسحرގެ  فرعونއަދި  )113( .) އަހުރެމެްނ  فرعونވެރިންތައް އަތުވެއްޖެއެވެ އަށް ދެންނެވި އެވެ
.  ގަދަވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނަށް ބޮޑު ުއޖޫރައެއް އޮންނާންވާނެއެވެ

.  فرعون )114( . އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭެމންނަކީ އަުހރެންގެގާްތ މީހުންކަުމގަިއ ވާޭނ ވިދާޅުވިއެވެ އާއެކެވެ
. . އެންމެ ކުއްތަްނވެގެންާވ މީހުންނެވެ  މީހުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ްއޭ  –ވެރިން  ِسحرއެބަހީ  –އެމީހުނ .  .!ވެ◌ެއެ موسىދެންނެވިއެވެ      = 

) އެއްލާެށވެ  !އެހެންޏާ ކަލޭގެފާުނ (އަސާކޮޅު     = .  އަިދ އެހެންނޫނީިވއްޔާ އަުހރެމެންވާނޫއެވެ
     = .   އަުހރެމެން މިީއ އެްއލާމީހުންކަމުަގއި     =  ކަލޭމެްނ . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

. !އެއްލާށެވެ  !ކަލޭމެން ުއކާށެވެ     =  ެِسحرދެން އެމީހުން (އެމީހުންގ . ) އުކައިިލ ހިނދުން  ގެތަކެތި
        =  ްِسحرމީސްތަކުންގެ ލޯތަކަށ (. . (ލޯތައް ބަދަލުުކރުވައިފިެއވެ   ޖެހިއްޖެއެވެ

     = .  އަދި އެމީހުން ބިުރވެތިކުުރވައިފިއެވެ   = ( . (އެމީހުން ހަަދއިލީ  އަދި އެމީހުން ައއީ
      =  ِسحرބޮޑުެވގެންާވ.   އެެކވެ       =  موسىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ 

)  عليه الّسالم( . وحىއަށް    ކުެރއްވީމެވެ    = ުކޮޅު އެއްަލވާށެވެ عصا ަކލޭގެފާނުންގެ  ކަޭލގެފާނ!  /

.     =  ިއެހަިއރުން އޭތ– ( : އަާސކޮޅު އެްއލެވުމުން ދެްނ އޭތި .  =   (އެބަހީ ިދރުވަެއވެ

.  އެމީހުން ދޮގުން ހަދާހާތަކެތި. =     ކައެވެ   = حّق  قائم  / . ފާޅުވެ  حّق ވެއްޖެއެވެ

 .  ބަޔާންވެއްޖެއެވެ   =  ިباِطل އަދ .   ވެގެން ހިނަގއްޖެއެވެ      =  ާއެމީހުންކުރ

.  ކަމުގައިވީކަންތައްަތއް      =  : .  سحر ފަހެ އެީމުހން (އެބަހީ ) އެާތ ދެަރވެއްޖެއެވެ ވެރިން

.  ދަށްވެއްޖެއެވެ   = .  އަދި އެީމހުން އެނުބރިހިނަގްއޖެއެވެ    =  ާحال ދަށްވެ ެދރަެވގެންވ 

.   ނިކަމެތިވެގެން         =  ިحال ކުާރ سجد ވެރިން  سحر އަދ.  ތިރިެވއްޖެއެވެ  

  = . . އަުހރެމެން އީމާންވެއްަޖއީމެވެ  އަދި އެމީހުންދެންނެވިއެވެ        =  َرّب ތަކުގެވެރި عالم

.    އަށް       =  ީَرّب ގެ َهارون ާއއި موسى  ެއއ.  ެއވެ       =  فرعون . ވިދާޅުވިެއވެ

   =  ވީހެއްެޔވެ؟إيمان ކަލޭމެން އޭނާ ތެދުކުރީހެއްޔެވެ؟ / އޭނާއަްށ         =  އަހުެރްނ

.إذن ކަލޭމެނަށް ހުއްދަނުދެނިްސ /    ނުދެނިސް       = .  ތިޔައީ ހަމަކަށަަވރުން މަަކރެކެވެ    
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      = .  އެމަކަުރ ކަލޭމެން ރަށުގަިއހެދި         = .  އެރަށުން ނެރުމަށްޓަކައި    = 
.أهل އެރަށުެގ     ވެރިން   =   ދެކޭނެެއވަފހެ ިނަކންހުރެކަލޭމެްނ. ެ◌     = 

ނޑާހުށީމެވެ  !ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ަކލޭމެންގެ އަތްތައް ކަ    = .   އަިދ ކަލޭމެންެގ ފައިތަާކއި

    (....   ތަފާތުކޮށް (ކަނާތާ ވައަތުފައި  =  ްއަްށ َصلْيب ދެން އަުހރެން ކަލޭމެނ

.   އަރުވާހުށީެމވެ    = . ) އެންމެން    (ކަލޭމެން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެބަީހ  )115( ެއހެންާޏ ކަޭލގެފާުނ  !ެއވެموسى ެވރިން ދެންނެިވއެެވ. އޭ ِسحر އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ

) ެއއްލާށެވެ .  !ކަލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅު  އެހެްނޏާ އަހުރެމެްނ މިއީ އެްއލާބަޔަުކ ކަމުގަިއ ވާހުށީމެވެ

. ަކލޭމެންގެ  )116( ) އުކާށެވެميدان ގެތަކެިތ ِسحر އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ) ދެންފަެހ !ހަދާށެވެِسحر ( !އަށް
/ އެތަކެތި ِسحر އެމީހުން އެމީހުންެގ ( ) އުކައިިލހިނދުން ނޑިބުރިތައް އަށް އަޅަިއލިހިނުދްނ ميدان ެގ ވާބުރިަތކާއި ދަ

ނޑިބުރިތަކާިއ ِسحر މީސްތަކުންގެ ލޯަތކަށް  . (އެދަ . ލޯތަުކގެ ފެުނން ބަދަލުެވގެން ހިނގައްޖެއެވެ ޖެހިއްޖެެއވެ
.) އަިދ އެބައިމީހުްނގެ މިކަންތަކުްނ މީސްތަކުންެގ حركاة ވާބުރިތަްއ ދިޭރހަރުފަތަކަކަްށވެގެްނ  ުކރަްނ ފަށައިފިެއވެ

. އެމީހުްނ އެހެދީ، ހަމަބޮޑުވެގެންވާ ހިތްތަކަށް ބިުރވެރިކަ . ِسحر ްނ ވަދެއްޖެެއވެ  އެކެވެ

. ކަލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުގެ އަާސކޮުޅ وحى ) އަށް عليه الّسالم(موسى އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )117( ކުެރއްވީމެވެ
.) އެަހއިރުްނ އެމީހުްނ އެބަހީ  . (ދެން އެކަޭލގެފާނު ައސާކޮޅު ެއއްލަަވއިފިއެވެ ެވރިން ެއހެިދ ِسحر  އެއްލަވާެށވެ

. އެަބހީ  ގެފާނުްނެގ موسى އެންމެހާދޮގުތައް ހަރުފަކަުމގައި ލޯތަކަްށ ފެނުނު އެންމެހަިއ ތަކެތި އޭތި ަކއިފިއެވެ
. ِسحر ވެރިންެގ ِسحر އަސާކޮޅުން އުފެދުނު ަހރުފަ ެއހުިރހާ   ަކިއ ދިރުވަިއ ނިންމައިފިއެވެ

. އަދި ެއ حّق އަދި  )118( . باطل ެވރިން ހެދިާހތަކެތި ِسحر ފާޅުވެ ބަޔާްނވެއްޖެއެވެ  ވީެއވެ

. އަިދ ނިކަމެތިވެެގންވާ ِسحر އެހިނދު  )119( .حال ވެރިން ެދރަެވ ފޭލިެވއްޖެއެވެ  އެނުބރި ހިނގައްޖެެއވެ

. سجدة ެވރިން ِسحر އަދި އެންމެހަިއ  )120(  އަށް ިތރިވެއްެޖއެވެ

. އަދި އެމީހުން ދަންނަ  )121( . َرّب ތަކުެގ ެވރި عالم ވައިފިއެވެ  އަށް ައހުރެމެން އީމާންެވއްޖައީމެވެ

. َرّب ެގވެިރ هارون ާއއި موسى އެއީ  )122(  ެއވެ

) ِسحر ( )123( . އަުހރެން ކަލޭމެަނށް އިޒުނަ ނުދެނިސް ަކލޭމެން އޭނާއަްށ فرعون ވެރިންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ
. އެީއ މިރަުށެގ  . ތިަޔއީ ހަމަކަލޭމެްނ މިރަށުގަިއ ހަދަިއލި ބޮޑުމަކަެރކެވެ އީމާންވީހެއްެޔވެ؟ އޭާނ ތެދުކުރީެހއްޔެވެ

. ނިކަންުހރެ ަކލޭމެނަށް (ތިޔަކަމުގެ ހިތިކަأهل  . ވެރިން މިރަށުްނ ނެރެންެވގެންނެވެ ) އެނގިދާނެއެވެ  ން

) އަުހރެްނ  )124( ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ އަތްތަކާިއ ފައިތައް ކަްނކުތިާވގޮތަށް (ކަނާތާ ވާތުފަިއވާގޮތަށް
. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ އެންމެން  ނޑާނަމެވެ .صليب ކަ  ައށްލާހުށީމެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

  = .   އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ       =  ެحضرة ެގ َرّب ހަމަަކށަވަރުްނ އަުހރެމެންނަކީ އަހުރެމެްނގ

.  އަށް   =  .  އެނުބރިދާނޭ ަބޔަކީމެވެ        ަކޭލ އަުހރެމެންެގ ކިބައިްނ ބަދަުލ

.    ނުހިފަމުއެވެ  = ަމު އަުހރެމެން އީމާންވީކ.  ން މެނުވީ     =  ެގ َرّب އަހުރެމެންެގ

 .  އާޔަތްތަކަށް        =  .  ައހުރެމެންގެގާތަްށ ެއ ާއަޔތްތައް އަިއހިނދުން  =  ެَرّب ޭއ އަޅަމެންގ

.  ! އެވެ         = ެއަޅަމެންގެމައްޗަށް ކެތްތެިރކަން އިތުރުުކރަްއވާނދޭވ!       = 

 !އަޅަމެން މަރުގަންނަވާނދޭވެحال އަދި ކިޔަމަންތެރިބަަޔކުކަމުގަިއވާ     =  . އަދި ބޮޑުންގެމީހުން ބުންޏެވެ

.)مخاطب އާ فرعون (    ކޮށް ދެންނެވިެއވެ     =  ޤައުމުގެ  فرعون       =  

 ؟އާިއ އަިދ އޭނާެގ މީހުްނ މަނިކުފާނު ދޫކޮްށލައްވަނީޯތއެވެموسى         = ްބިމުގަިއ  އެމީހުނ

 .  ފަސާދަކުރުމަށް     =  ެއޭނާ ދޫކޮށް. ން إلهއަދި މަނިކުފާނާ މަނިކުފާނުންގ   =  ާއޭނ

. يعنى: فرعون   ވިދާޅުވިއެވެ      =  ނިަކންހުެރ އަުހރެމެން އެީމހުންެގ ފިރިހެްނ ަދރިންތަްއ

.  މަރާހުށީމެވެ      =  ެނުމަރަިއ އަދި އަުހރެމެން އެމީހުންގ) . އަްނހެންދަރިން ިދރުވާނަމެވެ

(.  ދޫކުރާނަމެވެ    = .  އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންެގމަތީގައި ައހުރެމެންާވހުށީމެވެ    = 

. . قوم ) އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم(موسى =      ގަދަވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއި އަްށ ވިދާޅުވިެއވެ

          =  ްން ވާގިއެދޭެށވެ حضرة ގެ الّله ކަލޭމެނ!    = ެއަދި ކަލޭމެން ކެތްެތރިވާށެވ!  
      =  ުނޑ .الّله ވެގެންވަނީ خاّص ވެ ِمْلُك ހަމަކަށަވަރުން ބިންގަ   އަެށވެ     = 

.   އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެބިން ވާރުތަކޮށްދެްއވައެވެ   =  އެކަލާނެގ އަޅުތަކުްނެގ

.  ތެރެއިން         =  تقوى އަދި ފަހުކޮޅުެގ ރަނގަޅުކަން ލިބިގެންވަީނ.  ވެރިންނަށެވެ  

  =  ައހުރެމެންނަްށ ދެންގެމީހުްނ  قومްނގެ ) އަށް އެަކލޭގެފާނުالّسالمعليه (موسى . ނެވިއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

. . އެބަހީ އަުހރެމެންެގ ދަރިންތައް މަރަީނއެވެ . އުނދަގޫުކރެވެނީެއވެ   އުނދަގޫކުރެެވއެވެ         = 

.  ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެގާތަްށ ވަޑައިގެންނެވުުމގެ ުކރިން          = ) رسول އަދި ކަލޭގެފާުނ

. ) ވަޑައިގަތުމުގެފަހުންެވސް  ކަމާއިގެން   =.  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ        

.أّميد ަހލާުކ ުކރެއްވުްނ عدّو ކަލޭމެްނ رّب ކަލޭމެން  =  ުކރެވެއެވެ          =  އަިދ

 ( .خليفة އެކަލާނގެ ަކލޭމެން (އެމީހުންެގ ބިމުގައި  ވެރިުކރެއްުވމާއި   =  ދެން އެކަލާނގެ ދެކެވޮޑިގަންަނާވ

.  ހުއްޓެވެ      =  ްعمل ކަލޭމެނ.  ކުރަީނ ިކހިނަކުންކަން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެމެންނީ ައުހރެމެންގެ ِسحر  އެ )125( އަށް އެނބުރިދާޭނ حضرة ެގ َرّب ވެރިްނ ބުންެޏވެ

 .  ބައެކެވެ

ެގ ާއޔަތްތަްއ އަުހރެމެންނަށް އައުމުްނ އެާއޔަތްތަކަްށ އީމާންވީކަންމެނުީވ ަކޭލ َرّب އަހުރެމެންެގ  )126(

. ޭއ އަޅަމެންގެ عقوبة އަހުރެމެންގެ ކިބައިން ބަދަުލހިފާ އަދި ައހުރެމެންނަށް   !ެއވެَرّب ދޭނެކަމުގައި ނުވެއެވެ

 !އަޅަމެން މަރުގަންނަވާނދޭވެحال ގެންާވ އަިދ ިކޔަމަންތެރިވެ !އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ކެތްެތރިކަން އިތުރުުކރައްވާނޭދވެ

.  فرعونގެ ބޮޑެތިމީހުްނ ( فرعونއަދި  )127( ) ދެންނެިވއެވެ އާއި އަިދ އޭާނގެމީހުން، މަނިކުފާާނ  موسىއަށް

 فرعون ؟މަނިކުފާނުންގެ އިާލހުންތައް ދޫކޮްށ މިބިމުގަިއ ފަސާދަުކރަން އެމީހުްނ ހަަމ ދޫކޮށްލަްއވަނީތޯއެވެ 

. ނި . އަދި އެމީހުންގެ އަްނހެންދަިރްނ ވިދާޅުވިއެވެ ކަންހުރެ ައހުރެމެން އެީމހުންގެ ފިރިހެން ދަރިން މަރާނަމެވެ

. . އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެންވާީނ އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ބާުރހިންގާނޭ ގަދަބަޔަކުކަމުަގއެވެ  ނުމަރައި ދޫުކރާހުށީމެވެ

. قوم) އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم(موسى  )128( . ކަލޭމެްނ  إْسرائيل بنىއަްށ ވިދާޅުވިއެވެ ެގ  الّلهއަްށ ވިދާޅުވިއެވެ

.  ِمْلكُ ވެ  خاصّ އަްށ  الّلهހަމަކަށަަވރުން ބިމަކީ  !އަދި ކެތްތެރިވާެށވެ !ން ވާގިއެދޭެށވެ حضرة ވެގެންާވ ެއއްޗެެކވެ

. ައިދ  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެބިން އެަކލާނގެ ާވރުތަކޮށްދެއްަވއެވެ

.  تقوىފަހުކޮޅުގައި ރަނގަޅުގޮތް ލިބުންވަނީ    ވެރިންނަށެވެ

. ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންެގ موسى عليه الّسالم(  - بنى إْسرائيلއެބަހީ  –އެމީހުން  )129( ) އަށް ދެންނެވިެއވެ

: އަުހރެމެންެގ ދަރިންތަްއ އެީމހުްނ  . (އެބަހީ ގާތަށް ައއުމުެގ ކުރިްނވެސް އަުހރެމެންނަށް އުނަދގޫތަްއ ޖެެހވެނީއެވެ

.) އަދި ކަލޭގެފާުނ އަަހރެމެންގާތަށް  ގޫތަްއ ކަމާއިގެން ވަޑައިގެންނެވީާމވެސް ައހުރެމެނަށް އުނދަ رسولމަރަނީއެވެ

. ކަލޭމެންގެ  .) އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވެއވެ . (ދަރިންތައް މަރަނީެއވެ ތެރިޔާ އެަބީހ  عداوةކަލޭމެންގެ  َربّ ޖެހެނީއެވެ

.  فرعون ) ކަލޭމެން  أّميدހަލާކުކުރެްއވުން އެދެވެެއވެ . އަދި ެއކަލާނގެ (އެމީހުން އުޅުނުބިމުގައި  خليفةކުރެވެއެވެ

. عمل. ދެން އޭރުން ކަލޭމެން ވެރިކުެރއްވުންވެްސ އެދެެވއެވެ  ުކރާގޮތެއް އެކަލާނގެ ދެެކވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ިްއޕެވީމެވެއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހ ).    .)އިމްތިޙާނު ކރެއްވީެމވެ   

.تبع އާއި އޭނާާޔ فرعون  =   ވާމީހުން   = .  ތަދުަމޑުކަން ޖައްސަވައިގެން       = 

.މޭވާތަކާއި ަގހުގެ   އާމްދަނީ މަދުުކރައްަވއިގެންނާއި      =  ްنصيحة  وعظއެމީހުނ

.  ލިބިގަނޭތޯ        ) އާިއ މުއްސަނދިކަާމިއ صّحة އަދި އެމީހުންނަށް ރަނގަޅުގޮތް އަުތވެއްޖެއްާޔ

  ފަސޭހަކަން އަތުވެއްެޖއްޔާ  )      =   މިތަެކއްޗަށް ައއުލާެވގެންވަީނ . އެމީހުން ބުނެއެވެ

.  އަހުރެމެންނެވެ      =  އަދި އެމީހުންނަށް ުނބައިގޮތެއް ދިމާެވއްޖެއްާޔ (ތަޑުމަޑުކަމެއް / ަބލިކަމެްއ

  / އުނދަގުލެއްފަދަކަމެއް )     = ގެ عليه الّسالم(موسى (.  ސުންޕާކަމެއް ކަުމގައި ދެކޭނެެއވެ
    =  ާمؤمن އަިދ ެއކަލޭގެފާނާެއކުގަިއވ.   ންގެާއއި         = ެއެމީހުންނަްށ އެާވ  !ދަންނާށެވ

. . (އެީއ އެކަލާނެގ حضرة ެގ الّله  =   ސުންޕާކަމެއްވިއްޔާވަނީ .)ްނ އަންަނ حضرة ަގއެވެ   ކަންކަމެވެ
       = ްقومއެަކލޭގެފާނުންެގ  އަދި އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންކުެރ ގިަނމީހުނ      =  

.  އެމީހުންނަށް ނޭނގެެއވެ  =  ީއެބަހ) . .) فرعونއަދި އެީމހުން ބުންެޏވެ  ގެމީހުން ބުންެޏވެ      

   =  معجزة) ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަްށ ކޮންމެ !އެވެ موسى(ޭއ .  އެއް ގެނެސްދެއްވިޔަސް     

  =  ްسحرކަލޭގެފާނު އެކަމަކުން އަުހރެމެންނަށ.   ޖައްސަން       =  ކަލޭގެފާނަްށ

.އީމާންވާނެ ބަޔަކުކަމުގައި އަހުރެމެން   ނުވަުމއެވެ      =  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއެމީހުންެގ

.  މައްޗަށް ފޮނުއްވީމެވެ   = طُوَفان .   އާއި ގޮއްފުޅަނގި      =  އަދި އުކުނާިއ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

.  ބޮކާއި  = .  އަދި ލެޔާއި    =  ީدليلވެ ފައުޅުވެގެންާވ  بيانމިއ  .   ُمْعِجَزةތަކެކެވެ

.   ތަކެކެވެ    = . . ބޮޑާވީއެވެ . =    ފަހެ އެީމހުން ކިބުުރވެިރވީއެވެ  އަދި އެމީހުންވިއެވެ  

   =  ިނުބައި ނުލަާފ ބަޔަކުކަމުަގއ– .  ބޮޑެތިކުށްކުރާ ބަަޔކުކަމުގައި        =  އަިދ

.  އެމީހުންގެ މައްޗަްށ އައިސްެޖހުނު ހިނދު   =  ެمصيبة/ އެއިންކޮންމެ  عذابއ .    އެއް   = 

. ޭއ  . موسىއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ   އެވެ       =  ނޑުމެންނަށްޓަކާ ކަލޭގެފާނުންެގ  دعاءއަށް  َربّ އަޅުގަ

.   ކޮށްދެއްވާށެވެ     =   نبىއާއިއެުކ / ކަޭލގެފާނަށްާވ  عهدކަޭލގެފާނަށްާވ .   ކަމުގެމާތްކަމުން
    = .  ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެ ކިބައިން ފިްއލަވައި ދެްއވައިފިއްޔާ    އެ  عذاب / . / ކޯފާ

.  مصيبة      = . . / ަކލޭގެފާނު ތެދުުކރާނަމެވެ  ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ކަޭލގެާފނަށް އީމާންވާހުށީމެވެ
      =  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ ައިރހުގައި ފޮނުާވހުށީމެވެ     =  ީބަނ

 .    އިސްރާީއލުގެ ީމހުން   =  ދެންފަހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުންެގކިބައިްނ

.   ފިއްލެވިހިނދުން    =عذاب  / .    . مصيبة/ ކޯފާ    =  .  ވަކި މުއްދަތަކަށް     = 

ނޑުގައި  . (އެީއ ކަ .) غرقއެމުއްދަތަކަށް އެީމހުން ފޯރާނެ   ވުމެވެ       =   އެަހއިރުްނ އެމީހުްނ ެއ

. عهد  އުވައިލަިއ އެްއލައިލަީނއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގަސްގަާހގެހީެގ މަިތވަުރ މަދުކުރެްއވުމުންނާއި (މިފަަދ މިފަަދ  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތަދުމަޑުކަމުންނާއި )130(

) ތިމަންރަސްކަލާނގެ  .) އެީއ އެމީހުްނ  تـََبعَ އާއި އޭނާެގ  فرعونކަންކަމުން . (ޓެސްޓް ުކރެއްވީެމވެ ވެރިްނ ހިއްޕެވީެމވެ

.  وعظއާއި  نصيحة  ލިިބގަނޭތޯއެވެ

ނުވަަތ  –ގެ މީހުންނަށް ތިޔާގެކަމެއް  فرعونޖެްއޔާ (އެަބހީ ފަހެ އެމީހުންނަށް ރަނގަޅު ެހޔޮކަމެއް އަތުވެއް )131(

. މިތަެކއްޗަްށ އަުއލާެވގެންވަީނ  صّحةުނވަތަ  –ފަސޭހަކަމެްއ  ) އެީމހުންބުނާނެއެވެ ެގ ރަނގަޅުކަްނ ދިމާެވއްޖެްއޔާ

. އަދި އެމީހުންނަށް ނުބަިއގޮތެއް ިދމާވެއްޖެއްޔާ (ތަޑުމަޑުކަމެއް / ބަލިކަމެއް  / އަހުރެމެންނެވެ

. )  އެކަންކަމަކީ   تـََبعَ ގެފާނާއި އަދި އެަކލޭގެފާނަށް  موسىއުނދަގުލެއްފަދަކަމެއް ދިާމވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

. ދަންނާށެވެ ން  حضرةގެ  الّلهެއމީހުންނަށް އެޖެހުނު ސުންޕާކަމަކީ  !ވެގެންވާ މީހުންގެ ސުންާޕކަމުން ވާކަމެކެވެ

. (އެމީހުންެގ  . އަދި އެކަލާނގެ  عملއަންނަ ކަންކަމެވެ ފުުޅ  حكمةތައް ހުންނަގޮތުްނ އެީމހުންނަށް ޖެހޭކަންކަމެވެ
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 . .) އަދި އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންުކެރ ޕުޅަގެފާނުންގެ ަފރާތް  موسىނިޔާކުރާގޮތުން އަންނަ ކަންކަމެވެ ކުންނޫނެވެ

 .  ގިނަމީހުންނަށް އެކަްނ ނޭނގެއެވެ

. (އެަބހީ  )132(( . ޭއ  تبع ގެ فرعونއެމީހުން ބުންޏެވެ ) ކަލޭގެފާުނ އެކަމަކުން ުނވަަތ 1އެވެ موسىވެރިން ބުންެޏވެ

އެއް ގެނައިނަމަެވްސ  معجزةޖެއްސުމަށް ަކޭލގެފާނު އަުހރެމެންގެގާތަށް ކޮންމެފަދަ  سحرއެއްޗަކުން، ައހުރެމެންނަށް 

 އަހުރެމެންނަކީ ކަލޭގެފާނަްށ އީމާންވާނޭ ބަަޔކުކަމުގަިއ ނުވެެއެވ.

)  عبرة حاصلތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް (ދެންފަހެ  )133( އާއި ގޮއްފުޅަންގާ އުކުާނިއ  طوفانކުރުމަށް

. އެީއ  – .  دليلެވ ފައުޅުެވގެންވާ  بيانއަިދ ބޮކާިއ އަިދ ެލިއ ފޮނުވީމެވެ . ފަެހ އެމީުހްނ  معجزةތަކެކެވެ ތަެކކެވެ

. އަދި އެމީހުންީވ  . ބޮޑެތި ފާފަުކާރ އެހުރިާހކަމެއް ފެނުނީމާވެސް ބޮޑާވީެއވެ ނުބައިނުލަފާ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ

 .  ބަޔަކުކަމުގައެވެ

  . އެތައްބާވަތެްއގެ މުސީބަތަކާިއ  الّله تعالىއިންަނށް  قبطىކަމުގައިވާ  قومއާއި އޭނާެގ  فرعونދަންނައެވެ

. ެއީއ އެމީހުްނ ކިޔަމަންެވ  . ޭއެގ  قبولކަން ތެދުކޮްށ  رسولގެ  موسى عليه الّسالمބަލާއެްއ ޖެއްސެިވއެވެ ކުރޭތޯެއވެ

. ެއއީ ާވރޭފެނުެގ  طوفان) 1އެއްކަމަކީ ( ނޑުތައް ަހލާކުެވ ބޮުޑ  طوفانއެކެވެ . އޭެގ ސަބަބުން އެމީހުންެގ ދަ އެކެވެ

. އަުހރެމެންެގ ކިބައިްނ މިކަްނ  موسىގެފާނަްށ އެމީހުްނ ދެންެނވީ، ޭއ  موسىއަކަށްވެގެންދިއުމުްނ  مصيبة އެވެ

. އަހުރެމެންގެ ކިަބއިން މިކަން ފިލައްޖެއްޔާ އަުހރެމެްނ  َربّ ންގެ  ފިއްލަވައިތޯ ަކލޭގެފާނު އަށް ދަންނަވައި ދެއްވާށެވެ

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެާފނުންގެ އަރިުހގައި  .  إسرائيلَبِنى ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނަމެވެ ފޮނުއްވައިދޭނަމެވެ

. ހަމަ އެކަްނ ފިއްލަަވއި ލުއިކޮށްެދއްވުުމްނ ުކރަްއވަިއ އެކަން  دعاءއަްށ  الّلهދެންފަހެ އެަކލޭގެފާުނ  ފިއްަލވައިފިއެވެ

. އަިދ  وعدއެމީހުންކުރި  . އީމާންވެސްީވއެއްނޫނެވެ ފޮނުއްވީއެްއެވްސ  إسرائيلَبِنى ގެފާނު އަރިަގއި  موسىއުަވއިލީެއވެ

) . . އަދި ނިުކޔަމަންެތރިކަން އިތުރުީވއެވެ އެކެެވ.  لشكرގޮއްފުޅަނގީެގ ) ދެްނ ެއމީހުންގެމައްޗަށް ފޮނުްއވީ 2ނޫނެވެ

. މި  ނޑުތައް ކަިއ ފޭރާންަތއްެވސް ކަިއހަދަން ފަށައިފިެއވެ  مصيبةުކރީެގ  مصيبةއެސޮރުމެން ައއިސް އެމީހުންެގ ދަ

. މިފަހަރުވެްސ  ތަކުގެ މަްއޗަށް އެކަްނ  شرطގެފާނަށް ދަންނަވައިގެން ކުީރގެ  موسىއަށްވުރެ މާބޮޑުވެއްޖެެއވެ

. ދެންވެސް  . ދެން ފޮނުއްވީ ( عهدފިއްލަވައިފިެއވެ . ޭއގެސަބަުބްނ  لشكر) އުކުނުެގ 3އުވަިއލީެއވެ އެކެވެ

. ިމ  . ކާތަށީަގއިވެސް އެަބއިވަރުަތކެވެ . ކެވެނީއެއްނޫނެވެ . ރޭގަޑު ނުނިދައިތިބެގެން އުކުުނ ނެގުމެވެ ނިދެނީއެއްނޫނެވެ

 إسرائيلَبِنى ގެމައްޗަށާިއ އަދި  شرطގެފާނަށް ދަންނަވައިގެްނ އީމާންވުމުގެ  موسىވެްސ ބޮޑުވެެގން އަލުން مصيبة

. ައލުންވެްސ އެމީހުްނ އެމީހުްނގެ ހުވަިއ ުއވާަލިއ  شرطފޮނުވައިދިނުމުގެ  ގެމައްޗަްށ އެކަްނ ފިްއލަވައިިފއެވެ

. ދެން އެީމހުންގެމައްޗަްށ ޮފނުއްވީ ( . އެތަކެތީެގ  مصيبةގެ ) ބޮކު 4ނުކިޔަމަންތެރިވެގެންފިެއވެ އެކެވެ

. ބަެހއް ބުަންނ  އުނދަގޫއަރަިއގެން ދިަޔވަރަީކ މީާހ އިށީނެދ އިންނަިއރު ތުނބުޅީގައިެވސް ބޮއްަތކެވެ

. މިކަުމެގ  . ތަންމަތީަގއި ބޮކެވެ . ާކއިރުތަށީގަިއ ބޮކެވެ އަނގަހުޅުވަިއލާއިުރ އަނަގއިތެރެއަްށ އެވަންނަީނ ބޮކެވެ

ކުެރއްވުމުން އެަކްނ  دعاءއަށް  الّلهގެފާނަށް ދަންނަވަިއ އެަކލޭގެފާނު  موسىވެްސ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެްނ ައލުން
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. އެއީވެްސ ކުރީން ހުށަހަޅާ ދެ  . މިފަހަރުވެސް ުހވައި ުއވާާލ  شرطފިލައިގެންދިޔަީއއެވެ ގެ މައްޗަށެވެ

. ދެން އެކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ ފޮނުއްވީ ( . އެމީުހްނ ) ލޭގެ ަބލާވެރި 5ނުކިޔަމަންތެރިވެގަތީެއވެ ކަމެކެވެ

. ބައެްއ ިރވާޔަތުގަިއވާގޮތުްނ ނީލަޯކރުވެްސ ެލަޔްށ  . ވަޅުތަކާއި ކޯރުތަުކގަިއ ލެެއވެ ބޯފެނަކަށްވެސް ހުންނަީނ ެލއެވެ

. ކޮންމެއަަކސް މިކަްނ ބޮޑުވެގެންވެްސ  ުކރެއްވުމުްނ އެަކްނ  دعاءގެފާނަށް ދަންނަވައިގެން ެއކަލޭގެފާުނ  موسىވިއެވެ

ެގ  شرطއާއިއެކު ފޮނުއްވުުމގެ  موسى عليه الّسالم  إسرائيلَبِنى . ކޮންމެފަހަރަުކވެސް އީމާންވުމާިއ ފިއްލަވައިފިެއވެ

. . ދޮގުހަދަނީެއވެ . ނަމަވެސް އެކަމެްއ ހަމަފިއްެލވުމުން އެީމހުން ުހަވއި އުަވއިލަނީެއވެ  މަތީންނެވެ

ތަކެއްކަމަށެެވ.  معجزةފަހެ އިސްވެދިަޔ ކަންތައްތަކަށް އިޝާރަތްުކރައްވާަފއި ެއވަނީ އެއީ ބަޔާްނވެ ފައުޅުވެގެްނވާ 

 . . އެީމހުންވީ ނުބަިއ ނުލަފާ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ .  مجرمُ ދެންފަހެ އެމީހުން ބޮޑާެވ ކިބުުރވެިރވީއެވެ  ންކަމުަގއެވެ

ކުރައްވާފަިއާވ ކަންތައްތަކުްނ ކަމެްއ ހަަމ  بيانބަީހ ުކރިްނ އެ –ހަމައަންނައިރަްށ  عذابއެމީހުންނަށް  )134(

. އޭ  موسى عليه الّسالمދިމާވާއިރަށް އެމީހުން  . އެމީހުން ދަްނނަވައެވެ . ކަލޭގެފާނަށްާވ  موسىއަށް ދަންނަވައެވެ އެވެ

. ައހުރެމެންގެ ކިބައިން މިކަްނ ފިއްަލވަިއ ދެއްވައިިފްއާޔ  دعاءއަްށ  َربّ އާއިއެކު ަކލޭގެފާނުންެގ  َعْهد ކޮށްދެްއވާށެވެ

. އަދި  ކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގަިއ  إسرائيلَبِنى  ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާހުށީމެވެ

 .  ފޮނުއްވައިދެއްވާނަމެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ  )135( ނަންގަާވ  عذابސްކަލާނގެ އެމީހުންގެކިބައިްނ އަކަްށ ތިމަންރަ  مّدةދެންފަހެ އެމީހުންނަށް ކަ

. (އެކަންތައްަތއް އެމީހުންެގ އާދަޔަކަްށ  وعدކުރެއްވުމުން، އެހަިއރުން އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  كشف އުވާލަނީެއވެ

(.  ހަދާލަނީއެވެ

 

 

 
  



                      
 

5 3 2   

މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ެދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ.  އެމީހުންެގިކބައިން ބަދަލުހިއްޕެވީެމވެ    =  ެދެންފަހ

.  غرقތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ   ުކރެއްވީމެވެ    =  . ނޑުގައި ހަމަކަށަަވރުްނ  =   ކަ

 .  އެމީހުން ދޮގުުކރުމުެގ ސަބަބުން    = .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް   =  ައިދ

.  އެމީހުންވިއެވެ      =  ްغافلއެ އާޔަތްތަކަށ  .  ވެގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައި   =  އަިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ާވރުތަކޮށްދެްއވީމެވެ           =  ެދރަކުެރިވ

.  ނިކަމެތިކުރެވިގެްނވާ މީސްތަކުންނަށް         =  مغربތަާކއި އެތާނގެ  مشرقބިމުެގ  . ތައް

 : .) فَـَلْسِطْينُ ގެ ބިމާިއ  بيت اْلَمْقِدس(އެބަހީ   ގެ ބިމެވެ       =  އެތާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބަރަކާްތ

.  ލައްވާފަިއވާ      =  كلمةެގ  َربُّ އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ .  ފުޅު ފުިރހަމަވެއްޖެއެވެ    =  

.  ރަނގަޅުވެގެންވާ        =إسرائيل بنى .  ގެމައްޗަށް     =  އެމީހުން ކެތްތެރިވުމުެގ

 .  ސަބަބުން     =  .  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަލާކުުކރައްާވ ބަރުބާދުކޮްށލައިފީމެވެ      =

.  ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްަތއް     = قومއާއި އޭނާގެ  فرعون .   ގެމީހުން    

    = ( ނޑުވަރުތަކާއި ަމއިޒާންތަކާއި . (ބޮޑެތި ރީތި ގަ  އަދި އެމީހުން ހަދާކަމުގައިވިތަކެތި     

           = ެނޑު ކަޑައްތުކޮށްދެއްވީމެެވ.  بنى إسرائيلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ އަށް ކަ

(.   (ހުރަސްކޮށްދެްއވީމެވެ      = .  ދެން އެމީހުން ބަޔަކުމީހުންެގ ގާތަށް ައއެވެ    

  =  .  އެމީހުން ބުދުތަކަކަށް އަޅުކަންުކރާ  =  .  އެމީހުންނަށްވާ    =  އެމީހުްނ

 : . (އެބަހީ .) އޭ  بـَُنو إسرائيلދެންނެވިއެވެ 1 އެވެ موسىދެންނެވިއެވެ       =  ނޑުމެންނަށްވެްސ އަޅުގަ

) ބަހައްޓަވައިދެްއވާށެވެ އެއް إله   1(ބުދެއް      =  ްإلهއެމީހުންނަށްވެސ  .  ންތަކެއްވާފަދައިން  

. (އެބަީހ =  .) موسى عليه الّسالمއެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ   ވިދާުޅވިއެވެ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ
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.   ކަލޭމެންނަކީ ޖާިހލު ަބއެކެވެ   =  އެބުދަްށ : . (އެަބހީ ަހމަކަށަވަރުން މިބައިީމހުންނަކީ

(  އަޅުކަންކުރާމީހުންނަކީ       = .   އެމީހުްނ އެުކރާ ކަންަތކުން ހަލާުކވެގެންާވ ބައެެކވެ    = 

. باطلއަދި   ވެގެންވެެއވެ         =  .  އެީމހުން އެުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްަތއް
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދެން އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުކުރުުމގެ ސަބަބުން އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ބަދަުލ  )136(

ނޑުގައި އެމީހުން  . އެމީހުންީވ އެއާޔަތްތަކަށް  غرقހިއްޕަވަިއ ކަ . غافلުކރެއްވީމެވެ  ވެގެންީވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ

: ދެރަވެ ނިކަމެތިުކރެވިގެްނވާ މީސްތަކުންނަށް (އެބަ  އަދި )137( ގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގަިއ  فرعونހީ

) ތިމަންރަސްަކާލނގެ ބިމުގެ  بنى إسرائيلނިކަމެތިކުރެވިފައިތިބި  ތަްއ ވާރުަތކޮްށ  مغربُ ތަކާއި  مشرقމީހުނަށް

. (ބުނެވެނީ އެއީ  .  فَـَلْسِطْينُ އާއި  بـَْيُت الَمْقِدسދެއްވީމެވެ ލާނެގ ) އެތަނަކީ ތިމަްނރަސްކަوالّله أعلمެގ ިބންކަމުގައެވެ

ރަނގަުޅ ( –ގެ ބަސްފުޅު  ربّ ގެަމއްޗަށް ަކލޭގެފާނުން  بنى إسرائيلލައްވާފަިއވާ ތަނެެވ. އަދި  بركاةއެތާނގައި 

. (އެަކލާނެގ އެބަްސފުޅަކީ  )ބަސްފުޅު ފުރިހަމަެވގެން ހިނގައްޖެއވެ             

                                     

            ) (. އެަތުނންވެްސ ަބއްލަަވިއ  6-5 سورة القصص:މިއެވެ

. . އަދި  نعمة) އެީމުހންަނށް އެފަަދ ލައްވާެށވެ  فرعونެއްއ ެއދެްއީވ ެއމީުހން ކެތްތެިރވުުމގެ ސަަބބުްނެނވެ

ެގ ީމހުްނ ކުަރމުްނ އަިއ ަކންަތއްތަާކިއ އަިދ އެީމހުްނ ަހދާކަުމަގއިާވ އެންެމާހ  قومއާިއ ޭއާނގެ 

ނޑުވަުރތަކާ .   ގަ  ިއ ރަނގަޅުގެަތއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަާލކުުކރެއްވީމެވެ

. ދެންފަހެ އެމީހުން ބުދުތަަކކަްށ އަށް  بنى إسرائيلއަދި  )138( ނޑު ކަޑައްތުޮކށްދެއްވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަ

( . އަޅުކަންކުރާ ބަޔަުކ ކަިއރިއަށް (އެދަތުރުމަތީގައި موسى ގެ މީހުން  بنى إسرائيل يعنى: އަިދ އެމީހުްނ  ދާންދިމާވިެއވެ
. އެމީހުންނަްށ  عليه الّسالم ) ންތައްވާފަދައި إلهއަށް ދެންެނވިއެވެ ން (އަޅުކަންކުާރ ބުދުތައްވާފަަދއިން

ނޑުމެންނަށްވެސް  ) ލަްއވައިދެްއވާށެވެ إلهއަޅުގަ . ަކލޭމެންނަކީ ހަަމ ވިދާޅު موسى عليه الّسالم !އެއް (ބުދެއް ވިއެވެ

.  جاهل . ތަންދޮރު ނޭނގޭ ަބއެކެވެ  ބައެކެވެ

) އެމީހުން އެކުާރ ކަންތަްއ : އެބަހީ( މިމީހުންތަކަކީ  ހަމަކަށަވަރުން  )139( الّله އެބުދަްށ އަޅުކަންކުާރ މީހުންނަކީ
. އަދި އެީމހުންުކރާކަމުގައިީވ ކަންތަްއ  فاسدހަލާކުުކރައްާވ  تعالى . باطلކުރައްވާެނ ބައެެކވެ  ވެގެންާވ ބައެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =.  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ    = ؟ނޫން އެހެންފަރާެތއްހެްއޔެވެ الّله         = 

.އަކަްށ ައހުރެްނ  إلهކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ   އެދެންވީ    =  އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

.  މާތްކުރެއްވިެއވެ          = . ) އެންމެންގެމައްޗަށް .  وحىއެކަލާނެގ  (އެޒަމާނުގެ ުކރެއްިވއެވެ

     = ެއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ަސލާމަތްކުރެްއވިހިނދު (ހަނދާންކުރާެށވ!(    

    =فرعون  .  ގެ އާލުންގެކިބައިން  =  / ިއެމީހުން ަކލޭމެންނަށް ރަހަަދއްކައ

.   ނުބައިކޮށްހިތައި   = ނުބައި  عذاب / . . عذابގެ ނުބައިކަމުގެ   ގެ     =  އެމީހުްނ

.  ކަލޭމެންގެ ިފރިހެންދަރިްނ މަރައި      =  އަިދ އެމީހުްނ ކަލޭމެްނގެ އަްނހެންދަރިްނ

 .  ނުމަރައި ދޫކޮށް   = .    އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަންތައްތަކުަގއިވެެއވެ   =  

. حضرةގެ  َربّ ކަލޭމެންގެ  . / އިމްތިޙާނެއް  ންވާ ބަލާއެއް   =  .   ބޮޑުވެގެންވާ      =

. وعدއަށް  موسى عليه الّسالمއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ   ކޮށްދެއްވީމެވެ    =  ތިީރސްރޭ (ެއީއ

.) ُمَناَجاއެކަލާނގެާއއި   ދެންނެވުމަށެވެ       =  ( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެރޭަތއް (އިުތރު

.  ދިހަރޭލަްއވައިގެްނ ފުރިހަމަުކރެްއވީމެވެ      =  ްَقاتެގ  َربّ ފަހެ އެކަލޭގެފާނުނ  ِميـْ

.  ފުރިހަމަވެއްޖެެއވެ       = .  ސާޅީސްރެޔަށް   =  ިعليه الّسالم( موسىއަދ (

.  ވިދާޅުވިއެވެ     = ެأخ هارون عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނުންގ .  އަށް       =  ފަެހ

) ުހންނަވާށެވެ خليفةގައި އަުހރެން ދިއުމުން ( قومއަހުރެންގެ   إْصآلحُ އަދި ކަންތައްތައް  =    !އަކަށް

    1ކުރައްވާށެވެ   = ވެ ވަޑައިނުގަންނަާވށެވެ تبعއަިދ!        ފަސާދަކުރާމީހުންެގ

.  މަގާއި       =  ެعليه الّسالم( موسىދެންފަހ .  ) ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން     = 

. ( ميقاتތިމަންރަސްކަލާނެގ   އާއި ަތނަށް) وقتކުރެްއވި  وعدއަށް    =  َربّ އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ 

. وحىއެކަލޭގެފާނާ ބަސްފުޅު  . އޭ އަޅުެގ  =   ކުެރއްވިެއވެ  !އެވެ َربّ ެއކަލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ  

       = ެމިއަޅާއަށް އިބަރަސްަކލާނގެއަށް ެބލޭނެޮގތްދައްކަވާ ދެއްވާނދޭވ !   =  ެوحىއެކަލާނގ 

.   ކުރެއްިވއެވެ  = . . / ނުެބލެވޭނެއެވެ  ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ނުފެންނާނެއެވެ      

        =  ްބަލާށެެވ.އަދި އެހެންނަމަވެސް ފަރުބަދައަށ !          =  ެފަހެ އޭތި އޭތީގ
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. قرارތަނުގައި    ެވ ޮއވެއްޖެއްޔާ   =  ފަެހ ނިކަންހުެރ އޭރުްނ ަކލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.  ފެނިދާނެއެވެ      =  ެَتَجلِّى َربّ ދެން އެކަޭލގެފާނުންގ ) . ވަންތަ ދީދާރުފުުޅ   جاللވެވޮޑިގަތްހިނދުން

(  އަލިކޮށްެލއްވިހިނދުން   =  .  ފަރުބަަދއަށް        =  . އޭިތ ކުދިކުިދވެގެންާވ އެްއޗަކަށްވެއްެޖއެވެ

(.  (ކުދިކުދިވެއްޖެއެވެ        =  ހޭފުޅުނެތިގެން   موسى  عليه الّسالمއަިދ.  ެވއްޓިވަޑައިގެންފިެއވެ
       = .  ފަެހ އެކަޭލގެފާނަށް ހޭވަިރކަން ައއިހިނދުން     =  . ެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ

   !ވަންތަކަމާެއވެ  طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ    =  توبةިމއަޅާ އިަބރަސްކަލާނގެއަްށ  .  ވެއްޖައީމެވެ
      ީއަިދ މިއަޅާ މިއ .      = ) . ެގ   بنى إسرائيلއެންމެފުރަތަމަ އީމާްނވީ ީމހާއެވެ

.)  مؤمنއެންމެފުރަތަމަ    އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  موسى عليه الّسالم: އެަބހީ. ވިދާޅުވިެއވެ އެކަލޭގެފާނު  )140( އެްއ  إلهނޫން ެއހެްނ  الّلهވިދާޅުވިއެވެ

) އެންމެންގެމަްއޗަށް ަކލޭމެްނ  . އަދި ެއކަލާނގެ އެީއ (މިާހރުތިބި ކަލޭމެނަށްޓަކައި އަހުރެްނ އެދެންީވހެއްޔެވެ
 .  މާތްކުރެއްިވ ކަލާނެގއެވެ

(ނިކަްނ  ންގެކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ސަލާމަތްުކރެއްިވހިނދު آلގެ  فرعون ދެން )141(
.)  عذاب) އެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ނުބައިެވގެންވާ !ހަނދާންކުރާށެވެ . (އަޅުވެިތކޮށް ަކލޭމެން ނިކަމެތިުކރިއެވެ ދައްކައެވެ

 . . އަިދ ކަލޭމެންެގ އަންހެންަދރިން ނުމަާރ ދޫކުިރއެވެ އެމީހުން ަކލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިްނ މަރާހެދިެއވެ
.  إمتحانން ކަޭލމެނަށް ބޮޑުވެގެންވާ حضرةގެ  َربّ ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަމުަގއި ަކލޭމެންގެ   ވެއެވެ

)  مَناجاއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ (އާިއ  )142( ) އާިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه الّسالم( موسىދެންނެވުމަށް
. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެ  وعد ގެ ތިރީސްރޭ َعادުކރެއްވީމެވެ އިތުރު ދިަހރޭ ލައްަވއި ފުިރހަމަ ުކރެއީްވމެެވ.  ِميـْ

َقاتގެ ެއ  َربّ ފަހެ އެަކލޭގެފާނުންގެ  . އަދި  ސާޅީސްރެޔަށް  ِميـْ އެަކލޭގެާފުނ  عليه الّسالم موسىފުރިަހމަވެގެން ދިޔަެއވެ
. ފަހެ އަހުރެްނެގ  هارن عليه الّسالم  أخُ  އެއްގޮތުަގިއ  خليفةގައި އަހުރެން ދިއުމަށްފަހު  قومއަށް ވިދާޅުވިއެވެ

  !ވަޑައިނުގަންނަވާެށވެެވ  تبعުކާރ މުީހންގެ ަމގާއި  فاسدއަދި ކުަރއްވަިއ  إصالح ކަންތައް  އަދި !ހުންނަވާށެވެ

َقاتތިމަންރަސްަކލާނގެ  عليه الّسالم موسىއަދި  )143(  وعدައށް ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން (އެަބހީ  ِميـْ
.  وحىއެަކލޭގެފާނަށް ބަްސފުޅު  َربّ ކުރެވިފައިވާތަާނއި ވަގުތަށް ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ އެަކލޭގެާފނުންގެ  ުކރެއްިވއެވެ

. އޭ އަޅުގެ  َربّ އެކަލޭގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންގެ  މިއަޅާއަށް އިބަރަސްަކލާނގެައްށ  !އެވެ َربّ އަށް ދެންނެވިއެވެ
. ކަލޭގެފާަންށ  وحىއެކަލާނގެ  !ދެއްވާނދޭވެ نعمةއެ  ހައްދަަވއި ދެއާްވދޭނވެ! ބެލޭނެގޮތް ކުރެއްވިެއވެ

. (ތިމަ .) އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުފެންނާނެއެވެ ންރަްސކަލާނގެއަށް ެބލުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއްުނވެއެވެ
ވެ އޮެވވިއްޖެއްާޔ ފަެހ އޭރުްނ  قرارއެަފރުބަދައަށް އޭގެތަނުގަިއ  !އެހެންނަމަވެސް ަފރުބަދައަށް ބަްއލަވާށެެވ

. ދެންފަެހ ފަރުބަދައަށް އެކަލާނެގ   –ތުމުްނ ވެވޮޑިގަ َتَجلِّىކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ފެނިދާނެއެވެ
. އަިދ  نور(އެކަލާނެގ  ) ފަރުބަަދ ކުދިުކދިވެއްޖެއެވެ ހޭފުޅުނެތިގެްނ  عليه الّسالم موسىފުޅު އަލިކޮށްެލއްވިހިނދުން

. (އޭ އަޅުގެ  . ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނު ހޭފުޅުއެރިިހނދުން ވިދާޅުވިއެވެ ) !އެވެ َربّ ވެއްޓިވަޑައިގެންފިެއވެ
! މިއަޅާ އިބަރަްސކަލާނގެއަށް  طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުސް  . މިއަޅާއީ (މި   توبةވަންތަކަމާއެވެ )  أّمةވެއްޖައީމެވެ ގެ

.  އެންމެފުރަތަމަ އީމާންީވ އަޅާއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ެއޭ   وحىއެކަލާނގ . .  موسىކުރެއްވިއެވެ   !އެވެ   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  إختيارުކރައްާވ   خاصّ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާުނ   ުކރައްަވއިފީމެވެ      = .  މީސްތަކުންގެމައްޗަށް
    =  رسولތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  ކަން ެދއްވުމުން   =  وحىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބަްސ  

.  ކުރެއްވުމުެގގޮތުންނާއި      = ެފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށްދެއްިވ ތަކެތީގަިއހިއްޕަވާެށވ! 

   ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ= ައިދ!          = ކުރާމީހުންގެތެރެއިން   شكر 
      =  ިއުއްވައި އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ލ .    ދެއްވީމެވެ    =  . ފިލައިތަުކގައި

      =   ްنصيحةއާިއ  وعظކޮންެމ އެއްަޗކަށް އަިދ ކޮންެމކަމަކަށ .      =  އަިދ

 އެއްެގގޮތުން) بيانތަކުެގ  حكمއެއްގެ ގޮތުން ( تفصيل   = .   ކޮންމެ އެއްޗަކަްށ / ކޮންމެކަމަކަށް
     = ެފަހެ ޭއގައިބާރަްށހިއްޕަވާށެވ!    =  قومއަދި ަކލޭގެފާނުންެގ .  !އަށް އަމުުރކުރަްއވާށެވެ

      =  ާއެންމެރަނގަޅުގޮތްހިުފމަށްއެމީހުން އޭގަިއވ     =  ނިކަްނހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   ކަލޭމެނަށް ދަްއކާހުށީމެވެ    =  ާفاسقނުަބއިނުލަފ (. . (އެީއ ނަރަކަެއވެ  ންެގ ގޮވަތި
  = .   ނިކަންހުރެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަނބުރާާލހުށީމެވެ     ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަުކްނ

(.   (އާޔަތްތަކާިއ ދުރަށް    = .  ބޮޑާެވ ކިުބރުވެިރވާމީހުން     =  .  ބިމުގައި  

     = ّحق .  އަކާއި ނުލައި     =  .  އަދި އެމީހުްނ ދުއްނަމަވެސް / ފެނުނުނަމަވެސް   = 

. / (އެއްަކއުވަންތަކަމުެގ ކޮންމެ  دليلކޮންމެ  .) حّجةއެއް އެމީހުން އެއަްށ  =      އެއް

. . ތެދު ނުުކރާނެއެވެ  އީމާންނުވާނެއެވެ     = ( . (އެީމހުންނަށް ފެނުނަސް  އަދި ެއމީހުންނަށް ފެނިއްޖެއްޔާ
     =ގެ  هداية.   ތެދުމަގު      = ުއެމީުހްނ  އެމީހުން އެަމގ) . ނުހިފާނެެއވެ

.) إختيارމަގެއްގެގޮތުްނ އެމަުގ   ނުކުރާނެެއވެ     = .  އަދި އެމީހުންނަށް ފެިނއްޖެއްޔާ     = 

.  މަގުފުރެދުމާ ހަާލކުގެ މަގު      =  / .  إختيارމަގެއްގެގޮތުން އެަމގު އެމީހުްނ ހިފާނެއެވެ

. . =  ނުކުރާނެއެވެ . ދޮގުހެދުުމެގ =    އެހެން އެވީ އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ދޮުގހެދީމައެވެ

.  ސަބަބުންނެވެ    = .  ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަަކށް  =  .  އަިދ އެމީހުްނ ިވއެވެ   
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

     =  ްغافلއެާއޔަތްތަކަށ  . . =   ވެގެންވާބަަޔކުކަމުގައި  އަިދ ދޮގުުކރި މީސްތަކުން
     = .  ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައް      = ިއާއި  آخرةއަދ.  ބައްދަުލވާނެކަމަށާއި  

      =  ެباطلތައް  عملއެމީހުންގ .  ވެއްޖެއެވެ     =  ެ؟އެމީހުންނަށް ޖަޒާލިބޭނޭހެއްޔެވ  /

.   އެމީހުންނަށް ޖަޒާ ނުލިބެއެވެ         =  ީތަކުގެ ސަބަބުްނ  عملއެމީހުންކުރާކަމުގައިވ

.   މެނުވީ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭ  وحىއެކަލާނގެ  )144(  رسولހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  !) އެވެعليه الّسالم( موسىކުރެއްވިެއވެ
ކަން ދެއްވުމުންނާއި އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެާއއި ވާަހކަުފޅުދެއްކެވުމުގެގޮތުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާުނ 

. ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ދެްއވިތަކެތީގަިއ  إختيارކުރައްވާ  خاصّ މީސްތަކުންގެމައްޗަށް  ކުރައްވައިފީމެވެ
.!! އޭގައިާވގޮތަށް ގަދަޔަށް ހިއްަޕވާށެވެ ކުރާމީހުންެގ ތެރެއިން ކަލޭގެފާުނ  شكرއަދި  ަރގަޅަށް ޢަމަލުުކރައްާވށެވެ
  !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

  بـَُنو إسرائيلގެގޮތުންނާއި އަދި ދުންޏަީވގޮތުން  دينއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ފިލާތަކުަގއި ( )145(
) ކޮންމެކަމެްއގެ އަިދ ކޮންމެ  . އެބަީހ އެކަުމެގ  َمْوِعـَظةއެއްެޗއްގެ ގެ މީހުންނަްށ ބޭނުންވާ  وعظލިއުއްވާެދއްވީމެވެ

. އަިދ  –އާއި ހަނދާންކޮށްދިނުން  نصيحةއާއި  ކޮށްދެއްާވ  تفصيل  بيانނަހީގެ   ފުޅާއިأمرގެ  الّلهލިޔެދެއްވީެމވެ
. ފަހެ (ޭއ  އަދި އޭގަިއވާ ރަނގަުޅ  !) ަކލޭގެފާުނ އެފިލާތަކުަގއި ިހއްޕަވާށެވެ!އެވެ عليه الّسالم موسىލިއުއްވީެމވެ
ނުބަިއ  فاسق  !ގެމީހުންނަށް އަމުުރކުރަްއވާށެވެ قومކުރުމަްށ ކަޭލގެފާނުންގެ  عملމޮޅުގޮތްތަކުގައި ހިފާ 

. (  ހުރެނިކަން  ނުލަފާމީހުންގެ ޮގވަތި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގައި އެީމހުންގެ ޖާަގ  آخرةކަޭލމެނަށް ދައްކާހުށީމެވެ
. އެީއ  .)ދައްކާހުށީމެވެ  ނަރަަކއެވެ

رُ އެއްނެިތ ބިމުގަިއ ބޮޑާެވ  حقّ އަދި އެްއވެްސ  )146( ވެިރވެަގންނަމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ  ِكبـْ
 . . (އެއީ ުހރިހާ ަވއްތަރެްއގެ އާޔަެތކެވެ  َمْوُجودދުރަށް ނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުން އަނބުަރއިލާުހށީމެވެ

. އެތަކެއްޗަށް ވިސްނާ ވެގެންވާ އެންމެހައި ތަކެ  ކުރުމުގެ ޮދރު އެމީހުންނަްށ  فكرއްޗަކީެވސް އެަކލާނގެ އާޔަތްތަކެވެ
 . . އެޔާމެދު ވިސްނާފިކުރުުކރުމުގެ ދޮުރވެސް އެީމހުންނަްށ  دليلވެސް މިއީެއކަލާނގެ  قرآنބަންދުކުރާހުށީމެވެ އެވެ

.) އަދި އެމީހުނަށް ކޮންމެ  އެްއ ފެނުނަްސ އެމީހުްނ އީާމްނ  حّجةެމ އެްއ އަދި ކޮން دليلބަނދުކޮށްލާހުށީމެވެ
. އަދި އެމީހުންނަށް  .  هدايةނުވާނެއެވެ  تبعެގ ސީދާ ތެދުމަުގ ފެުނނަސް އެމީހުން އެއީ ަމގެއްކަމުަގއި ނުހިފާނެެއވެ

 . . އަދި މަގުފުރެދުމާ ަހލާކުގެ މަގު އެމީހުންނަށް ެފނިއްޖެއްޔާ އެމީހުން މަގެްއގެގޮތުން އެމަގު ހިފާނެއެވެ ނުވާނެއެވެ
. އަދި އެމީހުން ެއވަީނ  އެހެން އެކަްނ އެީވ އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ ދޮގުކުރުމުެގ ސަބަބުންނެވެ

. (ނުިވސް غافلއެއާޔަތްތަކަށް  .)ވެގެންނެވެ  ނިފައެވެ
)  قيامةއާިއ ބައްދަލުވުން ޮދގުކޮށް (އެބަީހ  آخرة އަދި ދޮގުކޮށް  އާޔަތްތައް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި )147( ދޮގުކޮށް

. އެމީހުންކުާރ  باطلތައް  عمل) އެމީހުްނގެ ހެޮޔ !ހެދިމީސްތަކުން (ދަންނައެވެ ވެގެން ދިޔައީއެވެ
 جزاءިލބޭނޭހެއްޔެވެ؟ އެބަީހ އެކަމަްށ މެނުީވ  جزاء ކަމުގައިވީކަންތައްަތކަށް މެނުީވ އެމީހުންނަށް 

. .ޢަޒާބުނުލިބޭނެއެވެ  ނުލިބޭނެއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ިإختيارގެ މީހުންހިފާ  قوم) ގެ عليه الّسالم( موسىއަދ .   ކޮށްފިއެވެ  = 

. =    އަށް ވަޑައިގަތުމަށްަފހު) ميقاتއެކަލޭގެފާނަށްފަުހ (އެަކލޭގެފާނު   އެމީހުްނގެ ަގހަނާތަކުން
   = . ނޑު   ޅަގެިރއެއްގެ ހަށިގަ    =  ްُخَوارއެއަށ . . އަޑުގޮވާގޮތްވާ  ވާ    = 

.   ؟/ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭާބވައެވެ  ؟އެމީހުންނުދެކޭބާވައެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭިތ އެމީހުާނ

.   ވާހަކަނުދައްކާކަން    = .  =    އަދި އެމީހުންަނށް އެއްވެސް ތެދުމަެގއް ނުދައްާކކަން

) ހިާފ  . إختيارއެމީހުން އެގެިރ (އިލާެހއްގެގޮުތގައި  ކޮށްިފއެވެ        = އަިދ އެީމހުްނީވ

  / . . مشركއަނިޔާވެރިންކަުމގައެވެ  ންކަމުގަެއވެ       =  އަިދ އެމީހުްނ އެީމހުންެގ

އަޅުކަންުކރިމީހުން ެއކަާމ އެގެިރޔަށް  –އަތްމައްޗަށް ެވއްޓުނުހިނދުން / އެބަީހ އެމީހުން ހިތާމަުކރިހިނދުން 

.  ހިތާމަކުރިހިނދުން  = . . / އެމީހުންނަްށ އެނގިއްޖެއެވެ  އަދި އެމީހުްނ ދެކެފިއެވެ    = 

 . ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ަމގުފުރެދިފައިާވކަން   = .    އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ       = 

.  رحمةއަޅަމެނަށް  َربّ އަޅަމެންގެ  ނުލެްއވިނަމަ     =  .  އަިދ އެަކލާނގެ އަޅަމެނަށް ނުފުއްސެވިނަމަ
  = .   ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންވާ ުހއްޓެވެ     =  ގެްއިލ

.   ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިން        =  ިِمْيقاتُ ( عليه الّسالم موسىއަދ  ( ން

.   އެނބުރިވަޑައިގެންނެިވހިނދުން     =  ެقومެއކަލޭގެފާނުންގ .  އަށް     =  

. ފުޅުހިތާމަ ވަޑައިގެންކޯފާވެ . =  ން   އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ     =  އަހުެރްނ

.) !ނުބައިކަާމއެވެންތަކުގެ ކަލޭމެންކުިރކަދިއުމަށްފަހު   (ނުބަިއވެެގންވެއެވެ   =  .  އަހުރެންނަށްފަހު
       =   ައވަސްވެގަީތހެއްެޔވެ؟ أمرގެ َربّ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ (  އަށް (ކޯފާއަށް     = 

. އަދި އެކަޭލގެފާނު  ފިލާތައް ެއއްލަާވލައްަވއިފިއެވެ       =  ެهارون   أخއަދި އެކަޭލގެފާނުންގ

.عليه الّسالم(   ) ެގ އިސްތަށިފުޅުގަިއ ިހއްޕަވައިފިެއވެ        =  حالއެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަްށ ދަންމަާވ 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

  . ކޮޅު      =  ުيعنى:  هارون عليه الّسالم އެކަޭލގެފާނ . . ޭއ މަންމަެގ ަދރިކަލުންނޭވެ  ވިދާޅުވިެއވެ  

    =  ްقومހަމަކަށަަވރުނ .  ގެމީހުން    =  ީَضِعْيفُ އެމީހުން އަހުރެންަނކ  . މީހަކަްށ ހަދައިފިެއވެ

.  އަހުރެންގެ ބަސްޭނހިއެވެ     = .   އެމީހުން އަހުރެން މަާރލުމަށް ގާތްިވއެވެ   

   =  ިُعُقوبَةތެރިން ކަލޭގެފާނުން އަުހރެ◌ެންނަްށ  عداوةއަދ .   !ދިނުމުން އުފާކުރިޔަނުދެއްވާށެވެ   

 !އަދި ަކލޭގެފާނު އަުހރެން ނުަލއްވާށެވެ =          =  / ުއަނިޔާވެރިންނާިއއެކ

 .    އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
َقاتގެ  َربّ ) އަށްަފހު އެަބހީ ެއކަލޭގެފާުނ އެކަޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم(موسى އަދި )148( އަްށ  ِميـْ

ނޑެއްހަަދިއ  قومވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެަކލޭގެފާނުންގެ  ގެމީހުން އެީމހުންގެ ގަހަނާތަކުން ޅަެގރިއެްއގެ ހަށިގަ

) ެއގެިރ  إله(އަޅުކަންކުރާ  )  إختيارއެއްކަުމގައި ) ގޮާވގޮތަށް އަޑުިއވޭ . އެގެީރގައި (އާދައިެގ ގެރި ކޮށްފިއެވެ

. އޭިތ އެމީހުންާނ  . އެތަނަށް ަވއި ވަނީމާ ެގރިގޮވާއަޑުަކހަަލ އަުޑއިވެއެވެ ވާަހކަ ނުދައްކާކަްނވެްސ ލޯވަޅެއްވެެއވެ

 ؟އަދި އެމީހުންނަްށ ތެދުމަެގއް ނުދައްކާކަންވެްސ އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވައެވެ  ؟އެމީހުން ނުވިސްނަނީބާވަެއވެ

.  إختيارއެއްގެގޮުތގައި  إلهއެމީހުން އެެގރި  . އޭގެސަބަބުން އެމީހުންީވ އަނިޔާެވރިންކަމުގަެއވެ ކޮށް އަޅުކަންކުރީެއވެ

 .ންކަމުގައެވެ مشرك

އެބަީހ ޅަގެރިޔަްށ އަޅުކަންުކރިމީހުްނ ެއކަމާ ހިތާމަުކރިހިނދުން އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ  – އެމީހުން  އަދި )149(

. އަޅަމެންެގ  . އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ  َربّ އެމީހުން އެވަީނ މަގުފުރެދިފަިއކަން ރަނގަޅަްށ އެމީހުންނަްށ އެނގިއްޖެއެވެ

ނުލެއްވިނަމަ އަދި އެަކލާނގެ އަޅަމެނަށް ނުފުއްސެވިއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވާ ހުީށ  رحمةއަޅަމެންނަށް 

 .  ގެއްލިަހލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ

ން އެނުބރިވަޑައިގެްނ އެަކލޭގެާފުނ  ميقاتُ ެގ  َربُّ) އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( موسى އަދި )150(

. ައހުެރންގެފަހުން ަކލޭމެން ތިޔަުކރި ކަންތަްއ ަވރަށްވެްސ އަށްވަ قوم(އެކަލޭގެފާނުންެގ  ) ވިދާޅުވިއެވެ ޑައިގެން

. ފަހެ ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ  ) އަވަްސވެގަތީެހއްޔެވެ؟ އަިދ  أمرެގ  َربُّ ނުބައިވެގެންވެެއވެ ފުޅަށް (އެކަލާނގެ ކޯފާއަށް

) އިސްތަށިފުޅުގަިއ ހިއްަޕާވ  هارون عليه الّسالم( خأއެކަލޭގެފާނުންެގ ފިލާަތއް އެއްަލވާލަްއވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ގެ

. އެކަޭލގެފާނު ެއބަހީ  . އޭ މަންމަެގ  هارون عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނުންެގ ގާތަށް ދަންމަވާެލއްވިެއވެ ވިދާޅުވިއެވެ

.  قومހަމަކަށަަވރުން  !ދަރިކަލުންނޭވެ ގެމީހުްނ އަުހރެން ިނކަމެތި މީހަކަށް ހަދައިާލ ައހުރެންެގ ބަސްނޭހިެއވެ

. ަފެހ   !ދެއްވުމުްނ އުފާކުިރަޔ ނުދެއްވާށެވެ عقوبةތެރިްނ ައހުރެންނަްށ  عداوةއެމީހުން އަހުރެްނ ަމރާލަްނ ގާތްިވއެވެ

 !ުނލައްވާެށވެންނާއެކު އަުހރެން  مشرك !އަދި އަނިޔާެވރިންގެެތރެއިން ައހުރެްނ ނުލަްއވާށެވެ

0 
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    = ީއެބަހ ) . .). އޭ އަޅުގެ  الّسالمعليه   އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ . َربّ ދެންނެވިއެވެ  !އެވެ   

    =  أخމިއަޅާއަށާިއ މިއަޅާެގ .  !ާއއަްށ ފުއްސަވާނދޭވެ    = އަިދ އަޅަމެްނ

.  !ވައްދަވައިދެްއވާނދޭވެ     =  ެرحمةއިބަަރސްކަލާނގ .  ގެތެެރއަށް    އަިދ

.   އިބަރަސްކަލާނގެއީ      =  ްަލއްާވ  رحمةއެންމެބޮޑަށ.  ރަްސކަލާނެގއެވެ    

    = ) ހިފާ  إلهހަމަކަށަަވރުން ޅަގެިރ ( . إختيارއެްއކަމުގައި  ކުރިމީހުން     =  ނިކަންުހެރ

. ) ކޯާފއެއް ލިބޭހުއްެޓވެ އަިދ  =  ން. حضرةގެ  َربّ އެމީހުންގެ  =     އެމީހުންނަށް (ބޮޑުވެގެންވާ

.   ދެރަނިކަމެތިކަމަކާއި           =  حياةދުނިޔޭެގ  . . =  ގައި   އަިދ އެފަދައިން   

      =  حزاءދޮުގވެރިންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ .    ދެއްވަނީ     =  އަިދ

.   ނުބައިކަންތައް ކުރި މީސްތަކުން        =  ްتوبةދެން އެއަށްފަހު އެމީހުނ .      ވި

.     އަދި އެމީހުްނ އީމާންވެ    =   ެَربُّ ހަމަކަަށވަރުން އޭގެފަހުަގއިވެްސ ކަޭލގެފާނުންގ  .  އެއީ
       =  ާނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ .  رحمةކަ   ލެްއވުން ބޮޑު ކަލާނގެއެވެ    

    =  ިموسى عليه الّسالمއަދ .   ގެ ކިބައިން ހަނުހިމޭންވެ މައިތިރވީހިނދުން   =  

.  ކޯފާވުން      =  .  ފިލާަތއް ިހއްޕަވައިފިެއވެ      =  .  އެތަކެތީގެ ިލއުއްވުުމގައި ވެއެވެ
     =  رحمةތެދުމަގާިއ .    = .   އެބަަޔކަށް      =   އެބަަޔކު އެަބޔަކުެގ

. َربّ  ނޑައެޅިގެން ބިރުވެިތވާ  އަށް ކަ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭ އަޅުެގ  يعنى: موسى عليه الّسالم އެކަލޭގެފާނު )151( . މިއަޅާއަށާއި މިއަޅާގެ  َربّ ދެންނެވިެއވެ އަްށ  أخއެވެ

.  رحمةއަިދ އިބަރަްސކަލާނެގއީ   !ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ  ލެއްވުްނ އެންމެ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

ްނ  حضرةގެ  َربّ ނިކަންހުރެ އެމީހުންގެ  މީސްތަކުންނަށް އަޅުކަންކުރި  ޅަގެރިޔަށް  ހަމަކަށަވަރުން  )152(

. އަދި ދުނިޔޭގެ  ) ކޯފާއެއް ލިބޭހުއްެޓވެ ގައިވެސް ދެރަކަމާއި ނިކަމެތިކަން ޖެޭހހުއްޓެެވ.  حياة(ބޮޑުވެގެންވާ

.  ދޮގުވެރިންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ

ވެ، އަިދ  توبة އެމީހުން  އެއަށްފަހު  ދެން) !ދަންނައެވެ ( މީސްަތކުން ުކރި ނުބައިކަންތައްަތއް އަދި )153(

ލެއްވުްނ  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  َربّ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންެގ  –އީމާންވެއްޖެއްާޔ 

. (ޅަގެރިޔަްށ އަޅުކަންކުިރ މީހުންެވސް ހަމަ އެ .)ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ  ފަަދއެވެ

. އަިދ  موسى عليه الّسالمއަދި  )154( ގެ އެކޯފާ ހަނުހިމޭންވެ މަޑުިވހިނދުން ފިލާކޮޅުތަކުގަިއ ހިއްަޕވައިފިއެވެ

) އެބަޔަުކ އެބަޔަކުގެ  َمْضُمْونُ އެފިލާކޮޅުތަކުގެ  އަްށ ބިރުވެިތވާ ބަަޔކަށްވާ ތެދުމަާގިއ  َربّ ގަިއ (އޭެގ ލިުއއްވުމުގައި

. رحمة  ވެެއވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ިإختيار  الّسالمموسى عليه އަދ .   ކުރެއވިެއވެ      =  ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ 

.  ގެތެރެއިްނ ހަތްދިަހ ިފރިހެނުން      =  توبةގެ ކަންތަކުްނ  ِعْجلُ އަްށ ( ميقاتތިމަންަރސްކަލާނެގ 

) توبةވުމަށް    ަލއްވައިޯތ ދަންނަވަން         =  ހިފިހިނދުން (އެބަީހ  رَْجَفةُ ދެންފަހެ އެމީހުންގަިއ

  ާއއި އަޑުފަްށ އައިްސ ޖެހުނުިހނދުން) زَْلَزَلةއެމީހުނަށް ގަަދވެގެންާވ    =   . ެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ

. =   !ެއވެ َربُّ އޭ އަޅުގެ   އިބަރަސްަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ      = 

 .  އިބަރަސްކަލާނގެ މީގެުކރީންވެސް އެމީހުން ހަލާކުުކރައްަވއިީފހެވެ   =  . ފަހެ  = އަދި މިއަޅާއާއި

.   އަޅަމެން ހަލާކުުކރައްވަނީތޯެއވެ            =  ން ުކރަމުންާދ  جاهلއަޅަމެންގެތެރޭގައިވާ މޮަޔ

.  ކަންތަކުން    = .   އެކަން ުނވެއެވެ     = ާإمتحانއިބަރަސްަކލާނގެ ަލއްވ .  ކަމުަގއިމެނުވީ
       = .     އެއިން އިަބރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިަގންނަވާ އަޅަކު މަގުފުަރއްދަވަމުއެވެ

   =  .  އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަމުެއވެ     =  އަޅަމެންެގ

 .  ސަހަރޯެވރިޔަީކ ހަަމ އިަބރަސްކަލާނގެއެވެ      = ާވެނދޭފަހެ އިަބރަސްކަލާނެގ އަޅަމެންނަށް ފުއްަސވ! 

     =  ްލައްވާނދޭވެ رحمةއަިދ އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅަމެންނަށ!            =  ައިދ

.       އިބަރަސްކަލާނގެީއ ފާފަފުއްސެވުމުެގ އެންމެ ހެޮޔ ފަރާތެވެ     =  އަދި އަޅަމެންނަްށ

ނޑައަޅުއްވާދެއްވާނދޭވެ !ލިއުއްަވއިދެއްވާނދޭވެ   !/ ކަ          =  . މިދުނިޔޭގަިއ ހެޮޔކަމެއް

 .  ހެޔޮކަން    =  آخرةއަިދ .  ގައިވެްސ ހެޮޔކަން        =  ހަމަކަށަަވރުްނ އަޅަމެްނ

.  توبةއިބަރަސްކަލާނގެއަްށ  . رجوعެވއްޖައީމެވެ . وحىއެަކލާނެގ  =  ވެއްޖައީމެވެ  ކުެރއްވިެއވެ  

    = عذاب) އެ !(ދަންނައެވެ عذابތިމަންރަސްަކލާނެގ  .   ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޖައްސަވަެމވެ

   =  .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް    = ެرحمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ.  

       = .  ހުރިާހއެއްޗަކަްށ ތަނަވަްސވެގެންެވއެވެ    =   ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  رحمةނިކަންހުރެ ެއ   ލިއުްއވާހުށީމެވެ     = ވެރިވާީމހުންނަށް (ފާފަތަކަށް ރަްއކާތެރިާވ  تقوى
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

(.  މީހުންނަށެވެ    =   އަދި އެީމހުްނ. ނޑައެޅިގެްނ  =   ޒަކާތްދޭ އަދި ކަ

.   އެމީހުން      = .   އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަށް އީމާްނވާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ގެމީހުންގެެތެރއިން ހަތްދިަހ ިފރިހެނުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  قوم) އެކަލޭގެފާނުްނގެ عليه الّسالم(موسى އަދި  )155(

. (މިީއ ޅަެގރިޔަށް އަޅުކަންުކިރ މީހުްނ ކުރިނުަބއިކަންތަކަްށ  إختيارއަށް ވަޑައިގަތުމަށް  ِمْيقات  توبةކުެރއްވިެއވެ

. ދެންަފެހ  ِمْيقاتމާިއ ކުއްތަންވުުމގެ ގޮތުން އޮތް ްއވުކުރެ أستغفارއަށް ދަންނަާވ  الّلهލެއްވުމުެގ އެދުމުަގއި  އެކެވެ

الّسالمއަްށ ދެވުމަށްފަހު އެީމހުންނަށް  ِمْيقات .  سجدةެއންގެވީ  موسى عليه ކުރުމަށެެވ.  سجدةއަށް ިތރިވުމަށެވެ

. ބަސްފު وحىއަްށ  الّله تعالى موسى عليه الّسالمއަްށ ތިރިވުމުްނ  سجدةއެންމެން  ޅުތަކުެގ ައުޑ ބާވަިއލައްަވއެވެ

. ދެންފަހެ  އަުހރެމެންނަްށ  الّلهނިމުމުްނ އެމީހުްނ ތެދުވެ ދެންނެީވ  وحىއެމީހުންވެސް އަހާކަމުަގއިވިެއވެ

. ދެންަފހެ މިއިދިީކލިކަމުެގ ބަްސ ދެންނެވުމުން އެީމހުންނަްށ  ދެއްކެވިއްާޔ މެނުީވ އަުހރެމެން އީމާންނުވާނެކަމަށެވެ

. އެއީ އައީ ގަދަެހލުމަކާއި އަޑުފަށެކެ . އެއަުޑފަށަށް  رَْجَفةވެ ފިޔަވައި ދެން އެންމެްނ  موسى عليه الّسالمއެވެ

(.  މަރުވީއެވެ

(ަވރަށް ހިތާމަފުޅުްނ  موسى عليه الّسالمޖެހި އެންމެން މަރުވެދިއުުމން  رَْجَفة(ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް އެ  

 (. . އޭ الّلهއަސަރުގަދަދެންނެވުމެއްދެންނެިވއެވެ އިަބރަސްކަލާނެގ  !ެއވެ َربّ އަޅުގެ  އަްށ ދެންނެިވއެވެ

. އަދި މިއަޅާެވސް ހަާލުކ  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ މީގެކުރިްނވެސް އިަބރަސްކަލާނގެ އެީމހުން ހަލާުކކުރަްއވައިފީހެވެ

. އަޅަމެންގެ ެތރެއިންވާ ޮމޔަ  ން ކުރަމުންގެންދާ ނުބަިއ ކަންތަކުގެ ސަބަބުްނ  جاهلކުރައްަވއިފީހެވެ

 إمتحانޅަމެން ހަާލކު ކުަރއްވަނީތޯެއވެ؟ އަިދ އެކަން އެއީ އިބަރަސްަކލާނގެ ޖައްަސވާ އިބަރަސްކަލާނގެ އަ

. އަިދ  . ޭއގެސަބަބުން އިަބރަސްކަލާނގެ ެއދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅުންނެއް މަގުުފރައްދަަވއެވެ ކަމުގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ

. އިަބރަސްަކލާނގެީއ އަޅަމެްނެގ އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅުންނަކަށް ތެދުމަުގ ދައްކަވަުމއެ ވެ

. ފަހެ އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވާދެްއވާނދޭވެ  . އަިދ  رحمةއަދި އަޅަމެންނަށް  !ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ ލައާްވންދޭވެ

.  عفوއިބަރަސްކަލާނގެއީ ފާފަފުއްަސވާ   ުކރަްއވާ އެންމެ ހެޔޮެވގެންވާ ފަރާެތވެ

 آخرةއަިދ  !ވެ) ލިއުއްވާެދއްވާނދޭتوفيقުކރުުމގެ  صالح عملއަދި މިދުނިޔޭގަިއ އަޅަމެންނަށް ހެޮޔކަން ( )156(

) ިލއުއްވާދެްއވާނދޭވެ  رجوعހަމަކަށަވަރުްނ އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގއަށް !ގައިވެސް އަޅަމެންނަށް (ފާފަފުއްސެވުން

. ެއކަލާނެގ  توبةވެ  . ތިމަންރަސްަކލާނެގ  وحىވެއްަޖއީމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عذابުކރެއްިވއެވެ

. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . ޖައްސަވަެމވެ ުހރިާހ އެްއޗަކަްށ  رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ ދިމާކުރަްއވަމެވެ

. ފަހެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެ  ވެިރވާ އަދި ޒަކާތްޭދ އަިދ  تقوىިލުއއްވާހުށީ އެބަޔަކު رحمةތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ

.ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ އެމީހުން ިބރުވެތި   ވާމީހުންނަެށވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =   تبعއާ އާިއ رسولއެމީހުންނަީކ .  ވާމީހުންނެވެ     =   ީأِمىِّ ެއއ 

 ).    އެވެ)َوَسّلم ُمَحمٌَّد َصلَّى اهللا َعَلْيهِ ނަބިއްޔާއެވެ    = .   އެމީހުން އެކަލޭގެފާނުދެކޭ   

  = (   އެމީހުންގެ އަުތގައި ލިޔެިވގެން ވަނިކޮށް (އެމީުހންގެ ފޮތްތަކުގައި ލިޔެިވގެންވަނިކޮށް     

  = إنجيلއާއި  توراة  .  ގައި        =  އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ހެޔޮކަންަތކަްށ

 .  އަމުރުކުަރއްވާ         = ްُمْنَكَراةއަދި އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށ  .  ނަހީުކރައްވާ   

     =  َحَاللއަިދ އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުނަްށ ރަނގަޅު ތަކެިތ  . ކޮށްދެްއވާ        =  އަިދ

. َحرامއެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ހަޑިމުޑުދާރުތަކެިތ   ުކރައްވާ     =  އަިދ އެަކލޭގެފާުނ

. َعْهدއެމީހުންގެކިބައިްނ އެމީހުންނަށްާވ ދަތިއުނދަގޫ    ތަްއ ެނތިކުރައްވާ     =  އަދި ކަސްތޮޅުތަކާިއ

) تكليف(ބަނީއިސްރާއީލުްނގެމައްޗަށްާވ ހަރުކަިށ   ަތކާއި        = .  އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެއޮތް
     = .  ފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް އީމާންވީ ީމސްތަކުން      އަދި އެމީހުން އެކަޭލގެފާނަްށ

. َقَدرُ   ކޮށް މާތްކޮށްހިތި      ްنصرއަދި އެމީހުްނ އެކަޭލގެާފނަށ .  ދިން         އަދި އެމީހުްނ

. ( تبعއަށް  نور ) تبعއަްށ  قرآنވި    ވި      =  އެަކލޭގެފާނަްށ) . އެކަޭލގެފާނާއެުކ ބާވަިއލެއްވުނު

(   ބާވައިލެްއވުނު         =   ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެީއ ކާމިޔާބުެވ ކަ

.   ނަސީބުލިބޭނޭމީހުންކަން ކަށަވަެރވެ        =  ޭއ  !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ

.  !މީސްތަކުންނޭވެ    =  ީرسولގެ ފޮނުއްިވ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަކލޭގެފާނ .   ާއއެވެ    

  =  .  ަކލޭމެން އެންމެންެގގާތަށް    =  ްވެގެްނާވ  خاصّ އެކަލާނގެ ެއއީ ެއކަލާނެގއަށ

.   ކަލާނގެއެވެ        =  (.   އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ މުޅި މިލްކު (ވާހާތަކެތި      

.) حقّ އެކަލާނެގ މެނުީވ (  =  އިާލހަުކ ނުވެެއވެ      = . ) ިދރުއްާވ މަުރއްވަެއވެ  އެަކލާނެގ (ތަކެތި
     =   އަށް އީމާންވާެށވެ الّلهފަެހ ކަލޭމެްނ!      = ެرسولއަދި އެަކލާނގ .  އާއަާށއި  
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   =  ީأمِّىَّ ެއއ (. . (ލިެޔކިއުންނުާވ ނަބިއްާޔެއވެ  ނަިބއްޔާއެވެ        =  ުالّلهއެކަޭލގެފާނ 

 )ްއވާތެދުކުރަ الّله. (ވަޑަިއގަންނަވާއަށް އީމާންވެ    =  .  އަދި އެކަލާނގެ ަކލިމަފުޅުތަކާއި    = 

  !ވާށެވެ تبعއަދި ަކލޭމެން އެަކލޭގެފާނާިއ       =  ގަިއ  آّميدކަލޭމެންނަްށ ތެދުމަގުލިބުމުެގ

. . قوم) ގެ الّسالمعليه ( موسىއަިދ  =    / ތެދުމަގުލިބޭތޯ     ގެެތރޭގަިއވެއެވެ

.    ބަޔަކުމީހުން    =  ّحقّ އަށް ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ /  حق .    ަމގަށް ތެދުމަގުދައްކާ

     =   عدلގޮތުގަިއ އެމީހުްނ  حقّ އަިދ  .  ެވރިވާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ެއ  تبعއާއަްށ  رسول އެމީހުންނަކީ )157( . އެކަޭލގެފާނީ އެީމހުްނ  نَِبى أمِّىِّ ާއ އެއީ  رسولވާމީހުންނެވެ އެވެ

.  نَِبىތަްއ ލިެޔވިގެންވާ  خبرއާއި މިދެފޮތުގަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ ސިފަފުޅުތަކާއި  إنجيلއާއި  توراةގެންގުޅޭ  އާެއވެ

. އަދި  وسلم محمد صلَّى اهللا عليهއެއީ  . އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުްނނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުުކރަްއވާނެއެވެ  منكراةެއވެ

. އަދި އެަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ަރނގަޅުތަކެިތ   حاللތައް މީސްތަކުންނަްށ ނަހީުކރައްާވ މަނާުކރައްވާނެެއވެ

. އަިދ ( حرامކޮށްދެއްާވ އަިދ ހަިޑ މުޑުދާރުތަކެިތ މީސްތަކުންނަްއ  ންނަްށ  بنى إسرائيلުކރަްއވާނެއެވެ

 ( ނޑައެޅިފައިވާ ދަތިއުނދަގޫ ތައް މީސްަތކުންގެ ކިބައިން އެކަޭލގެފާނު ނަންގަާވ ލުއިކޮށްެދއްވާ އަިދ  عهدކަ

. ަފހެ އެަކލޭގެފާނަށް އީާމންވެ އެކަޭލގެފާނަށް ގަަދރުކޮްށ  تكليفހަރުކަިށ  ަތއް ުދރުކޮށްދެއްާވ ނެތިކުަރއްވާނެެއވެ

 قرآنކަމުަގއިާވ ާމތް  نورީދ އަިދ އެކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްިވ  نصرކޮްށ އަިދ އެަކލޭގެފާނަްށ  إحترامކޮށްހިތާ މާތް

ނޑައެޅިގެން !ވެއްޖެ މީސްތަކުްނ (ދަންނައެވެ تبعއަށް  . ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބވެރިވާޭނ އެމީހުން އެއީ  ) ކަ  . ބައެަކވެ

ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެާފުނ  !އޭ މީްސތަކުންނޭވެ 1ވިދާޅުވާށެވެ) ކަޭލގެފާނު !ެއވެ رسول الّله (އޭ  )158(

. އެކަލާނެގއީ، އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ މުޅި  رسولެގ  الّلهމިއީ ަކލޭމެން އެންމެންެގ ގާތަްށ ފޮނުއްވިގެްނާވ   ِمْلكُ އާެއވެ

. އެަކލާނގެ ނޫން އެހެން  خاصّ ހުރިހާތަކެތި އެކަލާނެގއަށް  . ެއއްވެސް  إلهެވގެންވާ ކަލާނގެއެވެ  حقّ ައކު ނުވެއެވެ

. ފަެހ ަކލޭމެން  إله . އެަކލާނެގ ތަކެތި ިދރުއްާވ ތަކެިތ މަރުްއވައެވެ އަިދ  1އަްށ އީމާންވާށެވެ الّلهއަުކ ނުވެެއވެ

ާއއި އެަކލާނގެ އެންމެާހ  الّلهއާއެެވ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  نَِبى أمِّىِّ އެއީ  !އާއަށް އީމާންވާށެވެ رسولއެކަލާނގެ 

. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ތެދުމަުގ ލިބޭޯތ ކަލޭމެްނ  ةَكِلمَ  . ތެދުކުރަްއވަެއވެ ފުޅުތަކަްށ އީމާންވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ

  !ވާށެވެ تبعއެކަލޭގެފާނާިއ 

.  أّمةައށް މަގުދައްކާ  حقّ ަގއި މީސްތަކުންނަށް  قومގެ  عليه الّسالم موسىއަދި  )159( . ބަޔަުކވެއެވެ އެއް ވެއެވެ

. މިާއޔަތުގަިއ  بنى إسرائيلަގއި އެަބހީ  أّمة(އެ  . ރަނގަޅުމީހުން ވެއެވެ ގަިއ ުހރިހާ މީހުްނ އެްއކަހަލަެއއްނޫނެވެ

.) އެމީހުްނ  . قائم عدل إنصافގޮުތގައި މީސްަތކުންގެ ެމދުގައި  حقّ އެވަނީ ެއވާހަކަެއވެ  ކުރެެއވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =   بنى إسرائيلއަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެއ . . ވަކިަވކިކުެރއްވީމެވެ   ްނ ބައިބައިުކރެއްވީމެވެ  

      =  َلةބާަރ . ( َقِبيـْ عليه الّسالمއަށް َلةެގ ކޮންމެބޭފުޅަކަށް  يعقوب ) َقِبيـْ   އެއް    = أّمة 

.   ތަކަކަށް       =  وحىއަށް  )عليه الّسالم( موسىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  ުކރެްއވީމެވެ  

       =  ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ  .   ގެމީހުްނ އެަކލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން ފެނަށް އެދުުނހިނދުން

          = ެކަލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅުން ިހލައިގައިޖަްއސަވާށެވ!      =  ެދެންފަހ

 .  ފަޅައިގެންގޮސް ެއއިން ނުކުމެއްޖެެއވެ         = ( . (ާބރަކޯރު    ބާރަ އާރު      =

. (ކޮންެމ  َلةހަމަކަށަވަރުްނ ކޮންެމ ބަޔަކަށްެވސް އެނގިއްޖެެއވެ .) َقِبيـْ  އަކަްށ އެނގިއްޖެެއވެ   =  އެބަަޔުކ

.  ބޯންވީތަން    =  ެއްވީ އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ ހިޔާކޮށްދ .  މެވެ      =

. ނޑުގެ  ވިލާގަ      =  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެްއވީމެވެ     

 =  َُّمنُّ ( َسْلَوىއާއި  َمن  . ައީކ  ٍ◌َسْلَوىެއއީ ގަްސގަހުގެ ފަތްފަތަށް ފައިބައިފައިހުންނަ ފޮނިކާެއއްޗެއްެކވެ

(. .) ކަލޭމެްނ ކާށެވެވީއަދި (ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއންގެ =   ދޫންޏެކެވެ 1  މެވެ    

  =  ިحاللކަލޭމެނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދއްވ .  ރަނގަޅުތަކެތީން     =  އަިދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެމީހުްނ އަނިޔާނުުކރެއެވެ     =  .  އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުްނވީ

      =   ެنفسއެމީހުންގ .   ތަކަށް އަިނޔާވެރިވާ ަބޔަކުކަމުގަެއވެ     =  ިއަދ

 ންނަށް ބުނެވުނުިހނދު) بنى إسرائيلއެމީހުންނަށް ބުނެވުނުހިނދުން (        = ) ިبـَْيُت މިރަށުގައ

) ކަލޭމެން  الَمْقِدسُ  1 ވަޒަންވެިރވާށެވެ ަގއި     = .  !އަިދ ކަލޭމެްނ ެއރަށުން ަކއިހަދާށެވެ  

   =  .   ކަލޭމެން އެދޭފަދައަކުން   = ްއަޅަމެންެގ  !މިހެންބުނާށެވެ ِحطـَّةٌ އަދި ކަލޭމެނ)

 )!ފާފަފުއްސަވާންދޭވެ       = ަކލޭމެން ރަށުެގ حال(ކިޔަމަންެތރިވެގެންާވ  حالކުރާ  سجدة (
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 !ދޮރުންވަންނާށޭ      ްއޭރުނ.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާނަމެވެ     =  

.  ކަލޭމެންގެ ކުށްފާފަތައް        =   ެތިމަންރަސްކަލާނެގ ެތރިންނަށް  إحسانނިކަންހުރ

.  އިތުރުކޮށްދޭހުށީމެވެ        = .   ފަެހ އެމީހުންުކރެ އަިނޔާވެރިްނ ބަދަލުކޮށްިފއެވެ

= .    ބަސް / ބަހެއް     = ްބުނަން އެންގި އެމީހުނ .   ބަސްނޫން އެހެންަބހަކަށް    

  = . ) ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ފޮނުވީމެވެ  ފަެހ (ެއހެންވެ        =  

. عذابއުޑުން   އެއް      = .   އެމީހުން އަނިޔާެވރިވާކަުމގައިވީކަުމގެ ސަބަބުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަށް ބައިކޮށް ވަިކަވިކ  ِسْبطން ބާރަ  بنى إسرائيل އެބަހީ އެބައިމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )160(

. (އްވީކޮށްލެ .)  يعقوب عليه الّسالمއަކީ  ِسْبطމެވެ  ِسْبطެގ ތެޭރގައި  بنى إسرائيلގެ ބޭފުޅުންނަްށ ކިޔާފަިއވާ ނަމެކެވެ

َلةހިމެނިފައިވާނީ  . ެއއީ ( َقِبيـْ . ބާރަ 12ގެގޮތުަގއެވެ َلة) ާބރަ ބޭފުޅުންނެވެ .  َقِبيـْ  = زُْبَدُة الّتفسير) = والّله أعلمއެވެ

. އެބައިމީހުން ފެނަށް ބޭނުންވީހިނދުްނ  أّمـةއެއީ ބާރަ   وحىއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  موسى عليه الّسالمެއވެ

. ަކލޭގެފާނުންެގ އަސާކޮޅުްނ ިހލައިގަިއ ޖައް  ) އެހިަލ  !ސަާވށެވެކުރެއްވީމެވެ (ދެންފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ ޖެއްެސވުމުން

. އަދި އެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބަޔަކު ފެންބޯންވީތަނެްއ  ފަޅަފަޅައިގެންގޮސް ބާރަ އާުރގެ ފެން ދެމިގަނެއްޖެއެވެ

. (އެއީ ކޮންމެ  َلةހަމަކަށަވަރުން އެނގިއްޖެެއވެ .) އަިދ ތިމަ َقِبيـْ ންރަސްކަލާނެގ ައަކށް އާރެްއގެގޮތުންނެވެ

. އަދި އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ނޑުން ހިާޔކޮށްދެއްވީމެވެ  َسْلَوىާއއި  َمنُّ އެމީހުންގެމައްޗަށް ވިލާގަ

.) ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެ . (އަިދ އެީމހުންނަށް އެންގެވީމެވެ ރަނަގުޅ  حاللނަށް ެދއްިވ ންބާވައިލެްއވީމެވެ

.) އަދި އެކަަމކު އެމީުހްނ  !ރިޒުގުން ކަލޭމެން ަކއިހަދާށެވެ (ދެންފަެހ އެމީހުން ނުކިޔަަމންތެރިވެ އަނިާޔވެރިީވއެވެ

. އަދި ެއކަމަކު އެީމުހން އަނިޔާެވރިވީ އެމީހުންެގ އަމިއްަލ  .  نفسތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އަނިޔާނުުކރެއެވެ  ތަކަެށވެ

) ވަޒަންވެިރވާށޭ، އަދި ަކލޭމެން އެދޭގޮތަކަށް އެރަށުްނ بـَْيُت ْالَمْقِدسُ އަދި ކަލޭމެްނ މިރަށުަގއި ( )161( ގައި

. އަިދ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  ރަށުެގ  حالކައިބޮއިހަދާށޭ، އަިދ އަޅަމެންގެ ފާފަފުއްަސވާންދޭ ިމހެން  ދަންނަވާށެވެ

ތުރުކޮށްޭދ ެތރިންނަށް އި إحسانދޮރުން ވަންނާށޭ، އޭރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ފުއްސަވާނަމޭ އަިދ 

(.  ހުށީމޭ މިފަދަ މިފަދައިން އެީމހުންނަށް ބުނެވުނުހިނދު (ހަނާދްނކުރާށެވެ

. އެމީހުންުކރެ ދެންފަހެ )162(  ބަަހކަށް  ެއހެން ބަސް  އެންގި ބުނަން އެީމހުން އަނިޔާެވރިވީ ީމހުން ދަންނަެއވެ

. އެީއ  عذاب ޑުންއު އެމީހުްނގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ދެން . ބަދަުލކޮށްފިއެވެ އެމީހުން އެްއ ބާވަިއލެއްވީެމވެ

.  އެމީހުން އަނިާޔވެރިާވކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        = ެއަދި ރަށާއި ބެހޭގޮތުން ކަލޭެގފާނު އެމީހުނާ ސުވާލުުކރައްވާެށވ!       

.  އެރަްށ އޮތް       = . ނޑުގެ ައއްސޭރީގައި  ކަ    =  އެމީހުްނ

.  ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދިޔަހިނދުން    =  .   ހޮނިިހުރދުވަހާއިމެދު / ހޮނިހިރުުދވަހުަގއި   

   =  .   އެީމހުންގެ މަސްތަްއ އެމީހުންެގގާތަށް އަންަނހިނދު    = . އެމީހުންގެ ހޮނިހިރުުދވަހު

(.  (މާތްކޮށްހިތާދުވަހު   =  ފާޅުވެގެންާވ (   .حال(ފެންމައްޗަށް      =  އަިދ އެމީުހްނ

. (މާތްކޮްށ ނުހިތާދުވަުހ)   ހޮނިހިރުދުަވހުނޫން ދުވަސްުދވަހު    =  އެތަކެތި އެމީހުން ކައިިރޔަްށ

. .  =   ނާދެއެވެ  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހން އިމްތިޙާނުކުރަްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ     

     =  ްَفاِسُق އެމީހުނ.  ވާކަމުގެސަބަބުން        =  އަދި އެމީހުންގެތެެރއިްނ

  )!ެށވެއްވާކުރަމަފުޅުބަޔަކުމީހުން ބުނިހިނދު (ހަނދު    = نصيحةދީ  وعظކަލޭމެން ބަޔަކަްށ 

  ދޭންވީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟   = الّله ) . ީއ އެމީހުްނ  الّلهެއމީހުން ަހލާކުކުަރއްާވ ހުއްެޓވެ

(.    ހަލާކުުކރައްވާެނ ކަލާނގެއެވެ   =   ްދެްއވާެނ  عذابނުވަތަ އެަކލާނގެީއ އެމީހުންނަށ

.  ކަލާނގެއެވެ    =   ާعذابގަދަވެގެންވ  . އަކުން   = .  އެމީހުން ބުންޏެވެ      

  =  ެހެޔޮކަންތަކަްށ އަމުރުުކރުމާ ނުބަިއކަންތަްއ  ُعُذرއަށް  حضرةގެ  َربّ އެއީ ކަލޭމެްނގ) . ެވިރވުމަށެވެ

.) ُعُذرއަދާުކރުމުެގ  فرضނަހީކުރުމުެގ   ެއވެ       =  (އެނުބަިއ ދޫކޮްށ) އަިދ އެމީހުްނ

.  ބިރުވެތިވޭތޯެއވެ   =   ( ފަހެ އެމީހުން (އެަބހީ ހޮނިހިރުުދވަހު ަހއްދުފަހަނަޅައިގެން ދިޔަމީހުން

(  ހަނދާންނައްތައިލިހިނދު / ނުވަތަ އެމީހުން ދޫކޮށްިލހިނދު      =  އެކަމަކުން އެމީހުންނަްށ

. نصيحةހަނދާންކޮށްދެވި   ދެވުނުކަންތައް       =  ނަހީކޮށް މަނާުކރިމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   ސަލާމަތް ކުރެްއވީމެވެ  = .  ނުބައިކަންތަކުން        =  އަދި އަނިޔާވެރިީވ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

.  މީސްތަކުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ިހއްޕެވީމެވެ    =  عذابގަަދވެގެންާވ .  އަކުން     

    =.ްއެމީހުން ފާިސގުވާކަމުެގ ސަބަބުނ      =  ފަެހ އެީމހުްނ

 .  ހައްދުފަހަނަޅައިދިޔަހިނދުން       =  ިއެކަްނތަކުން އެމީހުންނަށް ނަހީެވވުނު ކަންތަުކގައ  

  = .   !ކަލޭމެްނވާށެވެ =  ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް އެްނގެވީމެވެ      = 

.ކަ ގެއްލިަހލާކުެވ ނިކަމެތިވެގެްނވާ ރާމާމަކުނުތަ ކަށް
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގެ ައއްސޭރީަގއިާވ ރަށާއިެމދު ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ ސުާވލުުކރައްާވ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )163( ) ކަ
) އެީއ އެރަށުގެ ީމހުން ހޮނިިހރުދުވަހަްށ ާމތްކޮށް ހިތުމުެގ !ންނާ ސުާވލުކުަރއްވާށެވެ بنى إسرائيل( !ބައްލަވާށެވެ

. އެހެނީ ހޮނިހިރުުދވަުހ (ހޮނިިހރުދުވަހަްށ މާތްޮކްށ  މައްސަލައިަގއި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުެގ ސަބަބުންނެވެ
. އަދި ހޮނިހިރުުދވަސް ދިއުމުްނ މަސްތައް  ) މަސްތަްއ ފެންމައްޗަށް ފާޅުެވ ގާތަށް އާދެއެވެ ގާތަްށ ހިތާހިނދު

. ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން  . ފާޅުނުވެއެވެ . އެީއ އެމީހުްނ  إمتحانނާދެއެވެ  فاسقކުރަްއވަނީ އެފަދައިންެނވެ
.  ވާކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ

. އަިދ އެމީހުންގެެތރެިއްނ  )164( އަދި ހޮނިހިިހރުދުވަުހ ކެޔޮޅުކަންކުރުްނ އެމީހުންނަށް ވަނީ މަނާ ކުރެވިފައެވެ
. އަދި މި ނަޞޭޙަްތ ދިްނ ހެޔޮވިސްނޭ  ރަނގަޅު މީހުްނ ކެޔޮޅުކަން ކުރިމީހުންނަށް އެކަްނމަނާކޮށް ނަޞޭހަތް ދިނެވެ

ދޭންީވ  نصيحةީދ  وعظއެބަޔަުކ ަހލާކުުކރައްާވނޭ ބަޔަކަްށ ދެްނ ކަލޭމެްނ  الّلهމީހުންނަށް އަނެއްބަަޔކު ބުީނ "
ދޭްނީވ  وعظދެއްވާނެބަޔަކަްށ ަކލޭމެން  عذاب އެބަަޔކަށް ގަދަވެގެންވާ  الّلهކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ނުވަަތ 

 عذرގަިއ  حضرةގެ  َربّ ގައި ބުންެޏެވ. "އެއީ ަކލޭމެންގެ  جوابކީއްކުރަންެހއްޔެވެ؟" އެމީހުން އޭގެ 
. (ެހޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮްށ ނުބަިއ ކަންތައް ަނހީކުރުމުެގ   عذرއަދާުކރުމުެގ  فرضދެއްކުމުގެގޮތުންނެވެ

.) އަިދ  އެނުބަިއ ކަންތައްތަްއކުރާމީހުްނ ެއބަހީ ހޮިނހިުރ ދުވަުހ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދާމީުހްނ ދެއްކުމަށެވެ
."  تقوىއެކަންހުއްޓަިއ   ެވރިވޭތޯެއވެ

ނޑާ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދިޔަ މީހުންނަްށ  حرمةއެބަހީ ހޮނިހިރުުދވަހުގެ  -ދެންފަހެ އެބައިމީހުންނަށް   )165( ކަ
ދެވުނު ކަންތަްއ އެމީުހން ދޫނުކޮށް އަދި ހަނދާންނައްތައިިލހިނދުން (އެބަީހ  وعظދެވި  نصيحةއެކަންކަމުން  –

) އެމީހުންެގ ކިބައިްނ އެަކްނ  وعظދިން ީމހުންގެ  وعظ ހަނދާންނައްތާަލއި ެއ ުއރެދުމުގައި ދެމިތިބިހިނދުން
. އަދި އަނިޔާެވރިން އެއްވީނަހީކޮށް މަނާކުރިމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ސަލާމަތްުކރެ ބަީހ އެނުަބިއ މެވެ

. އެީއ އެމީހުންުކާރ  عذابކަންތައްކުރިމީހުންނަށް ގަދަ  އެއް ޖައްަސވައި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުން ިހއްޕެވީމެވެ
 .  ނުބައިކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ

ފަހެ އެމީހުންނަށް ަނހީވެވުުނ ކަންތަކުަގއި އެީމހުން ަމނާނުވެ ދެމިތިބިހިނދުން ަހއްދުފަހަނަޅަިއ  )166(
. ކަލޭމެން ގެްއލިހަާލކުވެ ނިކަމެތިެވގެްނާވ ދިޔަ ހިނދުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުނަށް އެންގެީވމެވެ

ން ރާމާމަކުނުގެ ސިފަޔަށް ބަދަުލވެެގްނ  يهودىފަހެ ހޮނިިހރުދުވަހު މަްސހިފި  – !ރާމާމަކުނުތަކަކަށްވާށެވެ
.  ދިޔައީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   ެإعالنއަްނގަވާ  َربّ އަިދ ކަޭލގެފާނުންގ  .  ުކރެއްިވހިނދު   = 

. އެބަހީ  . يهودىހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވާނެކަުމަގއި  ންގެމަްއޗަށް ފޮނުވާހުށީެމވެ   

     =قيامة .   ދުވަހާިއ ހަމައަށްެވސް  =  / . އެމީހުންނަށް ރަހަދަްއކާނޭބަޔަކު

.   އެމީހުންނަށް ނުބައިކޮްށހިތާނޭ ބަަޔކު    =  عذاب .  ގެނުބައިކަުމގެ   =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.  َربّ ކަލޭގެފާނުންގެ   އެއީ        ްނޑައެޅިގެނ .އަވަސްވެގެންވާ  عقوبةކަ   ކަލާނެގއެވެ    =

.  އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގއީ      =  ާލެއްވުްނ  رحمةއެއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވ

. ވެގެންވާބޮޑު ކަލާނެގއެވެ       =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިމުަގއި އެމީހުން ބައިބަިއކޮްށ

.ވަކިވަިކ   ުކރެއްވީމެވެ    =  މިީއ) . .) يهودىުއއްމަތްތަކަކަްށ / ތަފާތު ބައިތަކަކަށް   ންެނވެ

    =  ްމާތްމީހުްނވެއެެވ. صالحއެމީހުންގެތެެރއިނ     =  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

.  އެއަށްވުެރ ދަށްމީހުންވެއެވެ    = . އަދި ިތމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ބަލާޖެްއސެވީމެވެ

 . އިމްތިހާނުކުރެްއވީމެވެ         = .  ހެޔޮކަންތަކާއި ނުބައިކަންތައް ޖައްސަަވއިގެން  

     =  ިرجوعއެމީހުން އެތިިބގޮތުން އެނުބރ .  ވޭތޯ       =  ފަހެ އެަބއިމީހުންެގ

. . =   ފަހުން ައއެވެ ނޑެއް ) ބައިގަ  (ނުބައި       =) .  توراةއެމީހުްނ ފޮތްާވރުތަކުރި

(  ވާރުތަކުރި   =.   އެމީހުްނހިފައެވެ      =) .  )ِرْشَوةُ މިއަވަްސވެގެންާވ ދުނިޔޭެގ ބޭނުން

  = .   އަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ     =   .  ނިކަންހުރެ ައހުރެމެންނަށް ފުއްސެވޭނެެއވެ  

 = .  އަިދ އެމީހުްނގާތަށް އަތުވެއްޖެއްާޔ / އެީމހުނަށް ިދމާވެއްޖެއްޔާ      =  . އެފަަދ އެހެންފާފަެއއް

) ِرْشَوةُ / (އެހެން   އެއް   =  ެއ / . .) ِرْشَوةُ އެމީހުން އެފާފައެއް ހިފައެވެ   އެއް ހިފައެވެ    

  = (.   އަޅެފަހެ އެީމހުންެގ މައްޗަކަްށ ނުހިފޭެހއްޔެވެ؟. (އެބަހީ ހިއްޕެވީމެވެ       =  ފޮުތެގ

. (އެއީ ފޮތުގަިއވާގޮތަށް  َعْهدُ  .)َعْهدކުރުމުގެ  عملކަށަވަރު   އެވެ     = .  އެމީހުން ނުބުނުމަށް
     = الّله .    ެގ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަށް   =  ّحق .  ަބހެއްމެނުވީ        =  އަިދ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

. ِدراَسةއެމީހުން އެފޮތުަގއިވާތަކެިތ ކިޔަާވ    ކޮށްފިެއވެ  =  ިآخرةއަދ  . =   ގެޮގވަތި

.  ހެޔޮވެގެންެވއެވެ     = تقوى .  ވެރިވާބަޔަކަށް / ބިރުވެތިވާބަަޔކަށް     = 

  ކަލޭމެން ފަެހ ބުއްދިނުކުރާޭނހެއްޔެވެ؟.

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ެއކަލާނެގ !ކުރެްއވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެإعالنއަންގަވާ  َربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި )167(

 .  يهودىއެބަީހ  –ެގ ނުބަިއ ަރަހ ދައްކާނޭބަޔަުކ  عذابއާިއ ޖެހެންދެންވެްސ އެމީހުންނަށް  قيامةއެންގެވިއެވެ
. (ކޮންމެ ޒަމާނެއްަގއިވެްސ ންނަށް ނުބައި ަރހަދައްކާނޭބަޔަުކ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ ފޮ ނުާވހުށީމެވެ

. ެއއީ އެކަްނ  يهودى . އެމީހުންނަށް ހަމަނިދި ނުނިދޭނެއެވެ ންނަށް އުނދަގޫކޮށް ދުއްޕާންުކރާނެބަޔަކު ތިބޭނެެއވެ
. އެމީހުންގެ  .) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންގެ  عملއޮތްގޮތެވެ ެއީއ  َربّ ތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާކުެރއްިވ ގޮތެކެވެ

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަާލނގެ ެއއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  بةعقو  ެލއްުވްނ  رحمةއަވަްސވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ
 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ްށ  جماعة  جماعةބަީނއިސްރާީއލުްނ ބިމުގަިއ ެއކިއެިކ يعنى:އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުން  )168(
. އެީމހުންގެތެޭރގަިއ އްވީބައިބަޔަށް ވަކިވަކިކޮްށލެ . އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ެއއަށްވުެރ  صالحެމވެ މާތްމީހުންވެއެވެ

. އަިދ އެިކއެކި ހެޔޮކަންތައްތަާކއި ނުބަިއކަްނތައްތައް ފޮނުއްަވއިގެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނ  ދަށްމީހުންވެއެވެ
. އެީއ އެމީހުްނ އެތިިބ ނުބައިޮގތް ދޫ إمتحان .  رجوعކޮްށ ހެޔޮމަގަްށ އެނުބރި ުކރެްއވީމުއެވެ ވޭތޯެއވެ

 . (ހެޔޮކަންތައްތަޭކ ބުނެވުުނ ބަހުެގ މާނަީއ ދިރިއުޅުމުެގ ތަނަވަސްކަމާިއ މުއްސަނދިކަމާިއ އަމާންކަެމވެ
.)  فقيرނުބައިކަންތަކަކީ ދިިރއުޅުން ދަތިވުމާއި   ކަމާިއ ދަތިގޮތްަތއް މެދުވެިރވުމެވެ

)  أمر(އެަބހީ، ހެޔޮކަންަތކަށް  ދެންފަހެ އެބައިމީހުންނަށްފަހު )169( ކޮށް ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރިމީހުނަށްަފހު
. އެމީހުްނ މިައވަސްވެގެްނވާ ދުނިޭޔެގ ފައިދާކޮޅެްއ  ނޑެްއ ައެއވެ އެމީހުން ފޮްތ ާވރުތަކުިރ އެހެްނ ނުބަިއ ބައިގަ

 . . (ފޮތުެގ   ِرْشوةހިފަނީއެވެ .) އަދި އެީމހުން ބުީނ ނިކަންހުެރ  ِرْشوةތައް  حكمހިފަނީއެވެ އަށްޓަަކއި ބަދަލުުކރަނީއެވެ
. ދެން އަދި ައލުންވެސް އެަފދަ އެހެން ފާފައެއް އަތުވެއްޖެްއޔާ އެހެްނ  އެްއ  ِرْشوةއަހުރެމެންނަށް ފުއްެސވޭނެއެވެ

. (ެއވާހަަކ  . 79ސޫަރތުގެ  بقرةއަތުވެއްޖެއްާޔ އޭގަިއވެސް ހިފަނީއެވެ ތިމާމެންެގ އަތުްނ  ވަނަ އާޔަތުގަިއވެއެވެ
. ެއއީ ދުނިޭޔގެ ކުޑަފައިދާައކަށްޓަކަިއ  الّلهފޮތްލިޔެފާ ބޭނުންގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮްށ ބުނަނީ މިީއ  ބާަވއިެލއްވި ގޮތްކަމަށެވެ

. އެފަދަމީހުންނަށް  .) عذابއެވެކިާޔ ގަދަ  َويلހަދައިލާގޮތެެކވެ  ުހރިކަމަށް އަންަގވާފައިެވއެވެ

.  ِمْيثَـاقތުެގ އެފަދަމީހުންގެ ަފރާތުން ފޮ  ކަަށވަުރ   عهدހިއްޕަވާަފއި ުނވޭހެްއޔެވެ؟ އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވެ
. އަދި އެމީހުްނ އެފޮތުަގއިވާތަކެިތ   حقّ އާއިމެދު   الّلهހިއްޕަވާފައިވާީނ އެމީހުްނ  ކޮްށ   ِدرَاَسـةަބހެއްނޫނީ ނުުބނާށެވެ

. (ެއހެންވުމާއިެއކުވެްސ އެމީހުްނ އެހެ ރޑީކޮށްފައިެވއެވެ .) / ސްޓަ އަްށ  الّلهެވރިެވ   تقوىްނ އެހަދަީނއެވެ
.  آخرةބިރުވެތިވާބަޔަކަްށ  ނަށް ފަެހ އެކަްނ ނޭނގޭހެްއޔެވެ؟ އެކަމަްށ ވިސްާނ ންކަލޭމެ  –ގެގޮވަިތ މާހެޮޔވެގެންެވއެވެ

 ނުކުރޭހެއްެޔވެ؟  فكر
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   ަތުރަޖމާ     

   =  / ްعملއަިދ ހިފަހައްޓާީމހުނ .   ުކރާމީހުން     =  ފޮތުގަިއ / ފޮުތގައިާވގޮތަްށ

. عمل  ކުރާމީހުން     =  ުقائمއަދި އެމީހުްނ ނަމާދ  . ކޮށް     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެގއްލެިނ ނުކުަރއްވާހުށީމެވެ        = عملުކރާމީހުންެގ  إصالح.     

     = . بَنى އެމީހުންގެމައްޗަްށ   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަފރުބަދަ ުލހެާލ އުފުއްލެިވހިނދުން

. إسرائيل  މީހުންގެމައްޗަށް      =  ީހިާޔއަާޅ އެކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ އެ ހީވަނ / . ނޑެއްހެެނވެ ހިޔާގަ

. ނޑެއްހެނެވެ  ވިލާގަ   = . އަިދ އެމީހުންީހކުރީ     =  ހަމަކަށަަވރުން އޭތި އެމީހުންގެމައްޗަްށ

 . .) ކަލޭމެންހިފާށެވެ =  ވެއްޓޭނެކަމުގަެއވެ  )!ކުރާށެވެ عمل( !(އެމީހުންނަްށ އެންގެވުެނވެ    

 =( .  =   ކަލޭމެނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެއްވިތަކެީތގަިއ (ފޮތުގައި  ބާުރކޮށް   =  އަިދ ކަލޭމެްނ

   !ހަނދާންކުރާށެވެ  = .  އޭގައިާވ ެއއްޗެއް      =  ްވެިރވޭތޯ /  تقوىކަލޭމެނ

.  ބިރުވެތިވޭތޯ       =  َربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ .    ހިއްޕެވިހިނދު   =  އާދަމުގެދަރިްނެގ

.   ކިބައިން  = .  އެމީހުންގެ ބުަރކަށިތަކުން    = .  އެމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު    = 

.  އަދި އެމީހުްނ ހެކިުކރުިވއެވެ     =  .  އެީމހުންގެ ނަފުސުތަުކގެމައްޗަށް     = 

 ކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނުޭވހެއްެޔވެ؟ َربّ ކަލޭމެންގެ      =  ތިަޔީއ) . . ާއއެކެވެ އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ

.) َربّ އަޅަމެންގެ   އެވެ   = .     އަޅަމެން ހެކިެވއްޖައީެމވެ   = ދުވަހުްނ  قيامة

(. . (އެަބހީ އެުދވަހުން ނުބުނުމަށެވެ  ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ      = .   ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެމެްނވީ

        =  غافلމިކަމުްނ  . :  =    ވެގެންނެވެ . (އެބަހީ ނުވަަތ ކަލޭމެްނ ބުނެފާނެތީއެވެ

(.  ކަލޭމެން ނުބުނުމަށެވެ         =  ްشريكހަމަކަށަަވރުނ .   ކުރީ އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންެނވެ

   = .ްމީގެ ކުރީނ     =  .  އަދި އަހުރެމެންވީ ދަރިފަސްކޮޅަކުކަމުގަެއވެ    = 
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.  އެމީހުންނަށްފަހު    =.  އަޅެފަހެ އިބަރަސްކަލާނގެ ައޅަމެން ހަލާކުކުަރއްވަނީތޯއެވެ         

 = باطل . . =  ކަންތައްކުރާމީހުން ުކރާކަންތަކުން  އަދި އެފަދައިން      

. بيانކޮށް  تفصيلތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް   ކޮށްދެއްވަމެވެ         =  އަިދ އެީއ އެީމހުްނ

) އެނބުިރ  . رجوع(ތިބިގޮތުން   ވޭތޯެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކޮށް ހެދިމީހުން،   قائم ކޮްށ އަދި އެމީހުްނ ނަމާދު  عملއަދި ފޮތުގަިއ ހިފަިއ އޭގަިއވާގޮތަްށ ރަނގަޅަށް  )170(
.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން  إصالحއެއީ ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެއްލެިނ   عملކުރާމީހުންގެ  إصالحކުރިމީހުންނެވެ

 .  ނުކުރައްާވހުށީމެވެ

. އޭިތ ) ފަރުބަަދ ހުރިތަނުްނ ލުެހލަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެ طورއަދި ( )171( ބޯަމއްޗަްށ ހިްއލައިލީެމވެ
. އެމީހުންނަްށ ހީީވ  ނޑެއްހެންނެވެ ! އޭިތ ީހވަނީ އެމީހުންެގ ބޯމައްޗަްށ ހިޔާކުާރ ިވލާގަ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ
. (އެވަރުކޮށްފާ ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުނަްށ  އެމީހުންގެމައްޗަށް ދެން ފަރުބަދަ ވެއްޓިދާނޭހެންނެވެ

.) ތިމަންރަސް އެބަީހ  !ަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދެއްިވ އެތީަގއި އެބަީހ ފޮތުގައި ާބރަށް ހިަފހައްޓާށެވެއެންގީމެވެ
.  !އަދި ޭއގައިާވ އެްއޗެްއ ކަލޭެމން ހަނދާންކުރާެށވެ 1ކުރާށެވެ عملއެފޮތުގައިވާގޮތަްށ  ެއއީ ަކލޭމެން ިބރުވެތިވޭތޯެއވެ

. ( تقوى .)ހުންނަަވރަކީ  حالންގެ  بنى إسرائيلވެރިވޭތޯއެވެ  މިުހީރއެވެ

 حالގެދަރިން ެއމީހުންގެ ބަފައިންގެ ބުިރކަށިތަކުގައިތިބި  َرّب  آدم) ަކލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )172(
) އެީމހުން ލައްަވއި ހެކިުކރުވިހިނުދ (ހަނ .(އެމީހުން ެނރުއްވައި  وحى) ެއ އެންމެންނަށް !ދުމަފޅު ކުރަްއވާށެވެ

. ކަލޭމެންގެ  . ނޫނެކޭ ތިޔަީއ  َربّ ކުރެއްިވއެވެ ކަމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ
. އެގޮތަްށ  َربّ އަހުރެމެންގެ  .) އަުހރެމެން ހެިކވެއްޖައީމެވެ . (ދެންފަހެ އޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަަޔކަށް ބުންޏެވެ އެވެ

ދުވަހުން ކަލޭމެްނ  قيامةވެގެންނޭ  غافل އެކަލާނގެ އެމީހުން ހެިކވެރިުކރުވީ އަުހރެމެންވަނީ ތިޔަަކންތަކުން
. (އަދި ިމއާޔަތުެގ މާނަ ބަެއއް  . އެގޮަތކީ، مفّسرނުބުނުމަށްޓަކައެވެ ގެަދރިްނ  آدم ްނ ެއހެންގޮތަކަށް ުކރަްއވާފައިވެެއވެ

. އަހުރެމެްނ ތިޔަކަަމްށ  مالئكةއޭ ދެންނެީވމާ  َربّ ެގ ޙަޟްރަުތގައި ، ތިޔަީއ އަުހރެމެންެގ هللا  ބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ
. އަުހރެމެންވަނީ ިތޔަކަންތަކުން  .  قيامةވެގެންނޭ މިހެން  غافلހެކިވެއްޖައީމެވެ ދުަވހުން ަކލޭމެން ނުބުނުމަށްޓަކަެއވެ

.  ترجمةމިދެގޮތަށްވެސް   )والّله أعلمުކރެއްވިފަިއވެއެވެ

. (ަކލޭމެ )173( .) ހަމަކަށަވަރުން ނުވަތަ ކަލޭމެން ބުނެފާނެތީއެވެ ކުރީ މީގެުކރީްނ  شريكން ނުބުނުމަށްޓަކަެއވެ
. (ިމހެން ަކލޭމެްނ  . ައހުރެމެންނަީކ އެމީުހންގެފަހުން އަިއ ދަރިފަސްކޮޅެކެވެ އުޅުނު އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިންނެވެ

.) ފަހެ  . ކަންތައް ުކރާމީހުން ކުރާކަންތަކުްނ އަޅަމެން ހަލާކުުކރައްވަނީތޯ  باطلބުނެފާނެއެވެ  އެވެ

 رجوعކޮށްދެްއވަނީ އެމީހުްނ އެތިބިގޮްތ ދޫކޮްށ ެހޔޮމަގަށް  بيانކޮްށ  تفصيل އާޔަތް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި )174(
.  ވޭތޯއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ޭވިދާޅުވެ) އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުނަށް ކިޔައި!އެވެ رسول الّله(އ.  !ެދއްވާށެވެ   = 

  .خبرއެމީހާގެ ާވހަކަާއއި        =  .  އެމީާހއަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދެއްވި   

   = . . ނިގުޅިގަނެއްޖެއެވެ  ފަެހ އޭނާ ެއއިން މުޅިން ދުރުވެ ވަކިެވގެންފިއެވެ     =  ދެންފަެހ

. تبعއޭނާޔާ  شيطان  ވެއްޖެެއވެ        = މަގުފުރެިދ ަހލާކުީވ އަދި އޭނާީވ

.  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ      =.  އަިދ ތިމަންރަްސކަާލނގެ އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމަ      = އޭާނ

އެއާޔަތްތަކުެގ ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުފުއްލަަވއިފީހެެވ.     =  .  އަދި ެއހެނެއްކަމަކު އޭނާ  

      =  ެދުނިޭޔގ) . .)  حياةބިމަްށ ލެނބިގަތީެއވެ  އަށް ލެނބުނީއެވެ     =  އަިދ އޭާނ

. تبعާއއި  هواى نفسއޭނާގެ  . مثالފަެހ ޭއނާގެ  =  ވީއެވެ  އަކީ    =  ކުއްތާެގ

 .   މިސާލެވެ      =  / . އޭގެމައްޗަށް ބަރުކުިރއްޔާ ދޫނެެރގެން މާނޭވަިއލައެވެ

.  ގުނބުނޭވައިލަެއވެ      = .  ނުވަތަ ަބރުުނކޮށް ދޫކޮށްލާފަިއއޮތަސް ދޫެނރެގެން މާނޭަވއިލަެއވެ
        =.   މީސްތަުކންގެ މިސާލަީކ އެީއއެވެ    = .  އެމީހުްނ ދޮގުުކރި     

= .   ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތައް      =  ިދެއްވާށެވެވިދާޅުވެފަެހ ކަޭލގެފާނު ާވހަކަތަްއ ކިޔައ! 

      =  ްفكرއެމީހުނ  .   ކުރޭތޯ     =  އެބައިމީހުންެގ މިސާުލ

.   ނުބައިވެގެންވެެއވެ    = .  އެމީހުން ދޮގުކުރި      = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް
   =  ެنفسއަދި އެީމހުންގ .  ތަކަށް        =.  އެމީހުންީވ އަނިާޔވެިރވާކަމުގަެއވެ  

    = الّله .  ތެދުމަގު ދައްކަވައިފިއަޅަކު      = .  ތެދުމަގުގައިާވ މީހަކީ އޭނާއެވެ  

                                      

                                    

                                

                  



                      
 

5 5 5   

މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   = ެދަންނައެވ) .  )!އަދި އެކަލާނގެ މަގުފުރައްަދވައިފި އަޅަކު           =  ފަެހ

.    ގެއްލި ހަލާުކވެގެންވާަބޔަކީ އެީމހުންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްަތއް އެމީހަކަށް ދެއްވި ީމހާގެ ާވހަކަ ކަޭލގެފާުނ !އެވެ رسول الّله އޭ( އަދި )175(

. ދެން އޭނާޔާ  !އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ  تبعދެންފަހެ އެމީާހ އެއާޔަތްތަުކން މުޅިން ވަކެިވ ނިގުޅިގަނެއްޖެެއވެ

.  شيطانވީ  . ފަހެ އޭނާ ީވ މަގުފުރެިދ ހަާލކުވީ ީމހުންގެެތރެއިންނެވެ  އާެއވެ

. މިއާޔަތުަގިއ މި އިޝާރާތްުކރައްާވ މީަހކީ   . އޭނާެގ ނަމަކަްށ  بنى إسرائيلދަންނައެވެ ގެ މީހެްއކަމުގައިިވއެވެ

. އޭނާއަށް  بـََلَعام ނުވަތަ  يَلعمކިޔަނީ  . ުނވަތަ އޭާނއަށް  الّله  نبىއެވެ إسم الّله ކަން ެދްއވިކަމުގައިވެްސ ބުނެވުނެވެ
. ނުވަަތ  األعظم . ދެންފަެހ ަތކެއް އޭާނޔަށް އަްނގަވައިދެްއވިކަމު دليلތަކާިއ  حّجةެގ  الّلهދެއްވިކަމުގައިެވއެވެ ގަިއވިއެވެ

. ދެން އޭނާ  ެވ ގެއްިލ  تبعއަްށ  شيطانއޭނާ ެއކަންތަކުން ުދރުވެގަެނ އެކަންކަމުްނ ބަރީައވީކަމުަގއިވިއެވެ

. އަދި އަނެްއ ރިާވޔަތެއްގަިއވަނީ އެމީހަީކ  . މިާވހަކަތަްއ  أَميّـة بن أبى الصَّلتُ ހަލާކުީވއެވެ ެގ  طبرىކިާޔ މީެހއްކަމަށެވެ

. އެހެންނަމަވެްސ އިތުާބރުުކރެވޭފަދަ  ގައިވެސް  تفسير  أبوجعفر الطّبرىރިވާޔަެތއް ުނވާކަމުގަިއ  صحّ ލިޔެވިގެްނވެއެވެ

.  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  ދެން އަނެއް އާޔަތުގަިއ އެމީހާާއއި ބެހޭގޮތުްނ  – والّله أعلمގައި ލިުއއްވާފައިެވއެވެ

 .  އެއަންގަވަނީ

)176(  . އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ިއރާދަކުެރއްވިނަމަ އޭނާ ެއއާޔަތްތަކުގެ ސަބަބުްނ އުފުްއލަވައިފީެހވެ

. އެބަހީ ދުނިޭޔގެ  . އެހެނެްއކަމަކު އޭނާ ބިމަްށ ލެނބިަގތީއެވެ . އަިދ  حياةމަތިވެރިކުަރއްވައިފީެހވެ އަށް ލޯބިކުީރއެވެ

. އޭނާގެ މިސާލަކީ ކުއް تبعއާއި  هواى نفسއޭނާގެ  . ޭއގެމައްޗަށް ަބރުކުރިްއޔާ ދޫނެރެގެްނ ވީއެވެ ާތގެ މިސާލެވެ

. (އޭނާވެްސ  . އަިދ ބަރުނުކޮްށ ދޫކޮށްލާަފއި އޮތަްސ ދޫނެެރެގން މާނޭވަިއލައެވެ ާއިއ  وغظގެ  الّلهމާނޭވައިލައެވެ

. އަިދ  رجوعލިބުނީމާވެސް ކާފަރުކަްނ ދޫކޮްށ ހެޔޮމަގަްށ  نصيحة ޭބއިރުެވްސ ނުލި نصيحةއާިއ  وعظެގ  الّلهނުިވއެވެ

. ެއހެންެވ ެއގޮތުން  رجوعކާފަރުކަން ދޫކޮްށ ެހޔޮމަގަްށ  .) ދެްނ ެއ އަންަގވަީނ  مثالނުވިެއވެ ެއއްގޮތްީވއެވެ

. (ޭއ مثالތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގު ކުރާމީހުްނގެ  ) ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ 1އެވެ رسول الّلهއަީކ ެއއީއެވެ

.  فكرއެއީ އެީމހުން ވިސްނާ  !ތަްއ ވިދާޅުވެދެްއވާށެވެގެމީހުންނަށް ވާހަކަ يعنى: قوم  ކުރޭޯތއެވެ

. އަދި އެމީހުންެގ  مثالއެއީ ނުބައިވެގެންވާ  مثالތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރާމީހުްނގެ  )177( އެކެވެ

.  نفس . އެމީހުންީވ އަނިާޔވެރިާވ ބަޔަކުަކމުގައެވެ  ތައް ނުބައިވެގެންވެެއވެ

. ތެދުަމުގ !އެމީހަކަށް ތެދުމަގުދެއްކެވި އަޅަކު (ދަންނަެއވެ الّله )178( ) އެމީހަީކ އެއީ ތެދުމަގުގައި ވާނޭ މީހެކެވެ

. އަދި އެކަލާނެގ މަގުފުަރއްދަވައިިފ މީހަކު (ދަންނައެވެ .1ލިބިގެންވާމީހެެކވެ  ) ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ ބަޔަކީ އެއީއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ނަަރކައަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގ  .  ެހއްދެވީމެވެ  = 

.     ގިނަބަޔަކު  = .  ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން   =  އެމީހުންަންށ

 .   ހިތްތަކެއްވެެއވެ     ްއެމީހުނ. ) ނުވިސްނާ  ެއހިތްތަުކން (ހެޮޔއެއްޗެއް     =  އަިދ

.    އެމީހުންނަށް ލޯތަކެއްެވއެވެ    = ) حقّ އެމީހުްނ އެލޯތަކުްނ . ) ނުބަލަެއވެ  އެްއޗެއް     

= .   އަދި އެމީހުންނަށް ކަންފަތްތަެކއްވެެއވެ   =  (ރަނގަޅު އެްއޗެްއ) އެމީހުްނ އެކަންފަތްތަކުްނ

.   ނުއަހައެވެ         =  ްنعمއެމީހުނ .  ސޫފި ފަދައެވެ       =  އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟

 .  އެމީހުން އެތަކެްއޗަށްވުެރ މަގުފުރެދުން ބޮޑެވެ          =  ްނޑައެޅިގެނ ވެގެންާވ  غافلކަ

.  ބަޔަކީ ެއއީއެވެ  =  خاصّ އަްށ  الّلهއަިދ . ނޑައެޅީގެންވެއެވެ  ވެ ކަ         އެންމެރަނގަުޅ

.  އެންމެރިވެތި ނަންފުޅުތައް      =  ާدعاءފަހެ އެނަންފުޅުތަކުން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް ގޮވ .  !ކޮށްހަދާށެވެ

    = .   !އަދި ކަލޭމެްނ ދޫކޮށްލާށެވެ   = ُއެނަންފުޅުތަްއ ބަދަލުުކރާމީހުްނ  إْلَحاد) . ުކރާމީހުން

(.  / ނުވަތަ ނުބަިއ މާނަ ނަގާމީހުން       =.  އެަކލާނގެ ނަންފުޅުތަކުގައި     =  ނިކަންހުެރ

.    އެމީހުނަށް ޖަޒާލިބޭެނއެވެ       = .  އެީމހުން ެއކުރާކަުމގައިވީކަންތަުކގެ      

. أّمـةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްެދވި އަޅުންގެތެެރއިން  = . ބަޔަުކވެއެވެ    އެއްވެއެވެ     =  ّއަށް  حق

. حقّ ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ / ނުވަތަ    އަށް ތެދުމަުގ ދައްކާ     =  ެގޮތުްނ  حقّ އަދި އ

 . . عدل إنصافނިޔަކުރާ . =    ުކރާ  އަިދ ދޮުގކުިރ މީސްތަކުން    =  ތިމަންަރސްކަލާނެގ

. دليلތަކާއި  حّجةއާޔަތްތައް /    ތައް     =   ްްނ  إستدارجނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުނ

 : . އެބަހީ .އްވާދެ ُمْهَلةހިއްޕަވާނަމެވެ   ާފ ހިއްަޕވާނަމެވެ        =  އެމީހުންނަށް ުނވެްސ

.   އެނގޭފަދައަކުން    =  ިައދ .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ލަސްކުަރއްވާ ުމހުލަތުދެްއވާ ހުށީމެވެ
       = .   ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލަނގެ ރޭވުންގަދަފަދަެއވެ      =  އެމީުހްނ

. فكرފަހެ    ނުކުރަނީބާވައެވެ     = ެއެމީހުންގ) . އާގެކިބަފުޅުގަިއ  رسولއެކުެވރިޔާަގއި ނުވެެއވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

(. . =    ނުވެއެވެ  އެއްވެސް މޮޔަކަމެއް / ުނވަތަ ޖިންނިބަލީގެ އަސަރެއް   =  އެކަލޭގެާފުނ

.     ނުވެއެވެ   =  ޭنذيرބަޔާްނވެގެންާވ ނުވަތަ ަބޔާންކޮށްދ .    އަކުކަމުގައިމެުނވީ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ގިނަަބޔަކު އިްނސާނުންކުރެ ޖިންނީންނާއި  ަނރަކައަށްޓަަކއި ހަމަކަށަަވރުން އަދި )179(

ެގ ާއޔަތްތަކަކަްށ އެަކލާނެގ  الّله އެހިތްތަކުން  އެމީހުން . ހިތްތަެކއްވެއެވެ އެމީހުންނަށް . ހެއްދެވީމެވެ

. އަދި އެީމހުންނަްށ  فكرކުޅަދުންވަންތަކަމަކަށް އެކަލާނގެ ެއއްކައުވަންަތ ކަމަކަްށ ވިސްނާ  ނުކުރެެއވެ

. އެމީހުން އެލޯތަކުްނ  . އަިދ  تدبيرތަކަށް ބަލާއެއަށް  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةގެ  الّلهލޯތަކެއްވެެއވެ ކޮށް ނުހަދައެވެ

. އެީމހުން ެއކަންފަތަކުން އެމީހުންނަށް ކަންފަ . ައހަިއ  الّلهތްތަކެްއވެއެވެ  فكرގެ ފޮތުގެ އާޔަތްތަކެްއ ނުއަަހއެވެ

. އެމީސްމީހުްނ ހަަމ  .  نعمނުކުރެއެވެ . އަިދ ކިެއްއހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ އެއަށްުވރެވެްސ މަގުފުރެދުންބޮޑެވެ ސޫފިފަދައެވެ

.  غافلއަދި   ވެގެންވާ ބަޔަީކ އެީއއެވެ

. ފަހެ އެނަންފުޅުތަކުްނ  الّلهންމެރަނގަޅުވެގެްނވާ އެންމެ ިރވެތި ނަންފުޅުތައް އަދި އެ )180( އަށްވެއެވެ

ކުރާމީހުން ކަލޭމެްނ  إْلَحادُ އަދި ެއަކލާނގެ ނަންފުޅުތަކުގައި  !ކޮށް ޮގވާހަދާށެވެ دعاءއެކަލާނގެއަްށ ކަލޭމެން 

. ނުވަތަ އެއިން ނުަބއި  إْلَحادُ ( !ދޫކޮށްލާށެވެ . އަދިެވްސ  ُمَرادކުރުމަކީ އެނަންފުޅުތައް ބަަދލުކޮށް ހެުދމެވެ ކުރުެމވެ

.) ނިކަންހުރެ އެމީހުން އެުކރާކަމުގައިވީ ނުަބއި   جزاءތަކަށް އެމީހުންނަށް  عملއެބާވަތުގެ އެންމެހައި ކަމެކެވެ

 .  ލިބޭނެއެވެ

.  حقّ ންގެ ތެޭރގައި ތަކު خلقއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްެދވި  )181( އަށް ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަަޔކުވެެއވެ

. އަދި އެ  حقّ އެމީހުން ތެދުމަގު ަދއްކަނީވެްސ  .  عدل إنصافމަުގން އެމީހުން ނިާޔކޮށް  حقّ އަށެވެ  ުކރެއެވެ

) ނިކަންުހރެ އެމީހުންނަްށ ނޭނގޭގޮަތްށ !އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތއް ދޮގުުކރާމީހުން (ދަންނަެއވެ )182(

.  ُمْهَلةُ އެމީހުންނަށް ތަންވަޅުދީ   ދީފާ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީުހން ހިއްޕަާވހުށީމެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ްއވާދެ ُمْهَلةُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ  )183( ލަސްުކރަށްާވ ހުށީމެވެ

. ރޭވުން ނުހަުނ ގަދަފަދަވެގެ  ްނވެއެވެ

) ވިސްާނ  رسولއެމީހުން ަފހެ އެމީހުންެގ ެއކުވެިރޔާއާމެުދ (މާތް  )184( ނުކުޭރހެއްޔެވެ؟.  فكرއާއާއިމެދު

. އަދި  ކޮށްދޭ  بيانވެގެންވާ ނުވަތަ  بيانއެކަލޭގެފާނުންގެ ކިަބއިގާ ެއއްވެސް ޖިންނިބަލިކަމެއް / މޮަޔަކމެއް ނުވެއެވެ

.އަކުކަމުގައިމެނުވީ، ެއކަ َنِذْير  ލޭގެފާުނ ނުވެއެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ނުކުރަނީެހއްޔެވެ؟  فكرއެީމހުން ފަެހ ބަާލ          =   އުޑުތަކާިއ

 . . އަދި އެތާނގެ ެވރިކަމަށް    ބިމުގައިވާތަކެއްޗަށް  =  ިالّلهއަދ .    ހައްދަވާފައިވާަތކެއްޗަށާއި

 = .   ތަކެތީގެތެރެއިން     =  ްނުވަތަ ވުނ / .  أّميدއަދި ވެދާނެކަން ނޭނގެއެވެ

 .   ކުރެވެެއވެ     = .  އެމީހުންގެ އަޖަލު ހަަމކަށަވަރުން ގާތްވެގެްނވުން    =  ަފެހ

.  ؟ \ކޮންވާހަކައަކަްށހެއްެޔވެ      = ިދެން އެމީުހްނ  قرآنއެފޮތަށްފަހު (ީކރިތ ( އަށްފަހު

 .   އީމާންވާނީ    = ދަންނައެވެ الّله) .   )!މަގުފުރައްދަވައިފިމީހަކު     =  ފަހެ އޭނާއަްށ

 . . ދެްއކޭނޭ މީަހުކ ނުވެއެވެ  ތެދުމަގު ދައްކާނޭ ީމހަކު ުނވެއެވެ   =  އަިދ އެަކލާނެގ

.  އެމީހުންދޫކުރަްއވައެވެ          =  އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަމާ ަމގުފުރެދުމުގައި ދެފުުށއެޭޅ

. =     .. ނުވަތަ އަދިރި ކުރަްއވާފައި حال . ުސވާލުުކރާނެއެވެ  އެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެވެ
     = ދުވަހާއިމެދު. قيامة      =  ކޮންއިރަކުންތޯ؟ވާނީ  قائمެއ          = 

. !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   ެއކަމުގެ އެނގުންވާކަންކަަށވަރީ      ެحضرةގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

.   ގައެވެ      = . . ފައުޅުނުކުަރއްވާނެއެވެ ހަަމ  =    އޭގެ ވަގުތު ެއކަލާނގެ ނާްނގަވައެވެ

 .   އެކަލާނގެއަށްމެނުވީ          =  އެަބީހ / . އުޑުތަކާިއ ބިމަށް ަބރުވެގެންެވއެވެ

. أهلއުޑުތަކާއި ބިމުެގ  . ބޮޑުކަމަކަްށވެއެވެ   ވެރިންނަްށ އެކަްނ އެނގުްނ ބަުރކަމަކަށްވެއެވެ   = 

. قيامةކަލޭމެންނަށް އެ    ނާންނާނެއެވެ     .  ހަމަކުްއިލއަކަށް މެނުވީ   =  އެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ

.  ސުވާލުުކރެއެވެ        = .  ކަލޭގެފާުނ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ ކަޭލގެފާނު އެކަްނ ދެނެހުރިމީަހކުފަދައެވެ
  = .  !ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ         =  حضرةެގ  الّلهއެކަމުެގ އެނގުންާވކަންކަށަވަީރ  . ގަެއވެ

          = .   އަިދ އެހެނެްއކަމަކު ގިނަީމހުން     = .  އެމީހުންނަކަްށ ނޭނގެެއވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

  =  ޭއެވެ رسول الّله(އ!. ައްށ  نفسތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  =    !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

.  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މިްލކުވެގެްނ ނުެވއެވެ     =  ََفع . َمنـْ   އެްއވިޔަްސ އަިދ ގެްއލުމެއްވިޔަސް  

     = الّله .  އިރާދަކުރެއްވި އެއްޗެއްމެނުވީ   = .  އަދި ައހުރެްނވީނަމަ     = 

. غيبއަހުރެންނަށް   އެނގޭމީހަކުކަުމގައި         =  ހަމަކަށަވަރުން ހެޔޮކަންތަްއ އަުހރެްނ

.  ގިނަކުރީމުހެވެ       = .   އަދި ނުބައިކަެމއް ައހުރެން ގައިާގ ނުބީހުީނހެވެ  =   އަުހރެްނ

. . އްވާދެ خبرއަދި އުފާެވރިކަމުެގ  އްވާ ދެ خبرބިރުެވރިކަމުެގ  =      ނުވެއެވެ  މީހަކު ކަމުގައިމެނުވީ

    = .   އީމާންވާބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކޮްށ  فكرއެމީހުން ފަެހ އުޑުތަާކއި ބިުމގައިވާތަެކއްޗަްށ އަިދ ެއތަންތާނގެ ެވރިކަމަށް ަބާލ  )185(

. .) އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  الّلهއަދި  ؟ނުހަދަނީބާވައެވެ ހައްދަވާފައި އެންމެހާތަެކއްޗަށާިއ (ބަލާ ވިސްނާ ނުހަދާބާަވއެވެ
. އެީމހުން ަފހެ ިމ ީކރިިތ  أجلއެމީހުންެގ  . ގާްތވެގެްނވެދާނެއެވެ އަށްފަުހ  قرآنގާތްވެގެންވުްނ ެއކަށީގެންވެެއވެ
 : ) ދެން އެމީހުްނ އީމާންވާނީ ޮކންވާހަކައަކަްށ ބާވަެއވެ؟   قرآن(އެބަހީ  އަށް އީމާންނުވެ

. އަދި އެމީހުްނެގ !މަގުފުރައްދަވާއަޅަކު (ދަންނައެވެ الّله )186( ) އޭާނއަށް ތެދުމަގު ދަްއކާނޭ އެކަކުވެސް ނުެވއެވެ
. حالނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި މަގުުފރެދުމުގަިއ ދެފުށުއެޅޭ   އެަކލާނގެ އެމީހުްނ ދޫކުރަްއވައެވެ

. ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެ قيامةއަދި  )187(  !ވެވާީނ ކޮންިއރަކުންޯތ އަަހއި ަކލޭގެފާާނ އެމީހުްނ ސުާވލުކުެރއެވެ
.) އޭގެ އެނގުންވަީނ  حضرةގެ  الّلهއެކަމުގެ އެނގުްނވަނީ ހަމަކަށަަވރުން  . (ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ނޭނގެެއވެ ގައެވެ

. ެއކަންވުމުެގ މަުގ އެަކލާނގެއަްށ މެނުވީ ހަމައެކަކަްށވެސް އެކަލާނެގ  حضرةގެ  َربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  ަގއެވެ
. (ކިތަންމެ ުކއްތަން މަާލއިކަތްބޭކަަލކަށްވިޔަްސ އަިދ މާތްވެގެންާވ  ައކަށްވެްސ  نبىައކަށް  رسولނާންގަވައެވެ

.) އުޑުތަކާއި ބިުމގެ  . ަކލޭމެންނަްށ ވެރިންނަށް އެކަން އެނގުން ބަރުެވގެންވެއެ أهلނާންގަވައެވެ . ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ ވެ
. އެބަހީ  قيامةހަމަކުއްލިައކަށްމެނުވީ  . އެމީހުން  قيامةނާންނާނެއެވެ ްނ  يعنى: مشركއަންނާނީ ހަމަކުއްލިައކަށެވެ

. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  . ކަޭލގެފާނު ެއކަންދެނެހުިރ މީހަކުފަދައެވެ  !ކަލޭގެފާާނ އެކަމާބެޭހގޮތުން ުސވާލުުކރަނީއެވެ
. އަިދ ެއހެންނަމަވެްސ  حضرةގެ  الّله -ވާކަންކަށަަވރީ އެކަމުެގ އެނގުްނވާކަންކަށަަވީރ  علمއެކަމުގެ  ަގއެވެ

 .  ގިނަމީހުންނަކަށް ނޭނގެެއވެ

)  الّله !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ   )188( އިރާަދކުރެއްވި އެއްޗެއްމެނުވީ (އަދި ކަމެއްމެނުވީ
َفعَ އަށް ެއއްވެސް  نفسއަހުރެންެގ އަމިްއލަ  އެއްވިޔަްސ ައދި ނުވަތަ ެގއްލުމެއް އުނދަގުެލއްވިޔަްސ އަުހރެންނަްށ  َمنـْ

. އަދި ައހުރެންނަށް  . އެނގޭނަަމ ހަމަކަށަވަރުންެވސް ހެޮޔކަންތައްކުރުްނ ގި غيبމިލްކުވެގެން ުނވެއެވެ ނަުކރީމުހެވެ
. އަދި އަުހރެންނަކީ ނަރަަކއިގެ   خبرތަކުން ބިުރވެރިކަުމގެ  خبرއަދި ނުބައިކަމެއް ައހުރެންެގ ގަިއގާ ނުބީހުނީެހވެ

) އުާފވެރިކަުމގެ  . އެއީ  خبرދެއްވާ (އަދި ުސވަރުޭގގެ ާވހަކައިން ާވ  إيمانދެއްވާނޭމީހަކު ކަުމގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ
.  ބަޔަކަށެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  . . ަކލޭމެން ހެއްެދވީ . (އެީއ  نفسއެންމެ  =     އެކަލާނގެއެވެ އަކުން

.) آدم عليه الّسالم  އެވެ      =  ެހެ ންنفسއަދި އެަކލާނގެ އ.   އްދެވިއެވެ    = ެގެ  نفسއ

 . . حّوىއަނބި   ގެފާނު      =  ެގ އަނީބގެ ަފރާތުން ހަމަޖެހުން ލިބިގަތުމަްށ  نفسެއ         

: ރޭުކރެއްިވހިނދު)ްއވިދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެކަމަނާ ނިވަިއކުރެ = . (އެަބހީ  ހިނދު        = 

.  ލުއިލުިއކޮށް ަބލިވެއިނެދއްޖެއެވެ       ެނުވަަތ  رَِحمُ ފަހެ އެަކމަނާގ / . ގަިއ އެފެްނ ދެމިހުރެއްެޖއެވެ

.އެކަމަނާ   އެޔާއިގެން ތެުދވެ އިށީނދެއްޖެެއވެ   =   ދެންފަހެ ބުރަިވހިނދުން / ދަރިފުުޅ

 .  ބޮޑުވިހިނދުން   =  دعاءއަށް  الّلهއޭގެދެކަނބަލުްނ .  ކުެރއްވިއެވެ    =ެައށް  رب އެދެކަނބަލުންގ 

          = ްނޑައެޅިގެން އަޅަމެނަށ . صالحކަ  ދަރިކަލަުކ އިަބރަސްކަލާނގެ ދެްއވިއްޔާ  = 

.   ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންާވހުށީމުއެވެ    = شكر .   ކުރާ އަޅުންގެތެރެއިން       

   =  ްصالحދެންފަހެ އެކަލާނގެ އެެދކަނބަލުންނަށ .  ދަރިކަލަުކ ދެއްިވހިނދުން       =

.  شريكއޭގެދެކަނބަލުން އެަކލާނގެއަށް   ންތަކެއްލައިފިެއވެ       =  އެކަލާނގެ އެދެކަނބަލުންނަްށ

.  ދެއްވި އެތީގަިއ / ތަކެީތގައި      =  الّلهަފެހ .  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ      = 

. شريكއެމީހުން އެ    ކުރާ ަތކެތި ފިޔަވައި  =  (    ކުރަނީހެއްެޔވެ؟. شريكއެމީހުން (އެކަލާނގެއާއި
     = (ްުބދުތައ) ެއއްވެްސ އެއްެޗއް ުނހެއްދެވޭތަކެިތ       =  އަދި އެތަކެިތ

  . حالހެއްދެވިގެންާވ ތަކެތިކަމުގަިއވާ     = .  އަދި އެތަކެއްޗަށް ކުޅަދާނަެވގެން ނުވެއެވެ  

  =  ބުދަްށ އަޅުކަންކުރާމީހުންނަްށ  نصرއެމީހުންނަްށ : ދޭކަްށވެްސ  نصرެއްއ ދޭކަށްވެްސ (އެަބހީ

(.   ކުޅަދާނަނުވެއެވެ     =  نصرތަކަްށ  نفسައދި އެތަކެތީެގ  .  ދޭންވިޔަސް   
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

  =  އަދި ކަލޭމެން އެ ތަެކއްޗަްށ ގޮވިޔަްސ       = .   ތެދުމަގަށް     = 

. تَبعَ އެމީހުން ަކލޭމެންނާ    ނުވާނެއެވެ   =  ްކަޭލމެންނަށ .  ހަމަހަމަެއވެ      =  ކަލޭމެްނ

.އެތަކެއްޗަށްޮގވިޔަްސ / އެތަކެއްޗަ   ްށގޮވުމެކޭ      =  ނުވަތަ ަކލޭމެން ަބހެްއ ނުބުެނ

.   ހަނުހިމޭނުންތިބުމެކޭ
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެއީ ( نفسއެކަލާނގެީއ ކަލޭމެން ހަމައެންމެ  )189( .) އަިދ  آدم عليه الّسالمއަކުން ހެއްދެވި ކަާލނގެއެވެ އެވެ

.  نفسެއ  ން نفسއެކަލާނެގ އެ  .  حّوىގެ އަނބި ްނ  ޕުޅުއްދެވިއެެވ އެީއ އެަކލޭގެފާނު އެކަމަނާގެފަރާހެގެފާނު

. ދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނު ެއކަމަނާ ނިވައިުކރެއްިވހިނދުން (އެބަީހ އެކަމަނާއާިއ ވަޑައިހަމަޖެހުމާއި ައރާމުލިބި ގަތުމަެށވެ

އަސަުރ ުލއިލުިއގޮތަކަްށ ފާޅުވެއްޖެއެެވ.  )( ާއލާސްެވ ިއންނެވުމުގެމުްނ ބަިލވެއިނުމުގވެވަޑައިގެންނެވު  ِجَماع

. ދެން އެ رَِحمُ ދެންފަހެ އެކަމަނާގެ  ބަލިވެއިނުން ބަުރވުމުްނ  ކަމަނާއަށްގައި އެކަން ދެމިުހރެއްޖެެއވެ

) އެދެކަނަބލުން  ދަރިަކަލުކ  صالحދެންނެވިއެެވ. އިބަރަސްަކލާނެގ އަޅަމެނަށް  دعاءއަްށ  الّله(ދަރިފުޅުބޮޑުވިހިނދުން

.  شكرދެއްވައިފިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ   ކުރާ އަޅުންގެ ތެެރއިްނ އަޅަމެންވާހުށީމެވެ

ން އެަކލާނގެއަްށ އެދެކަނަބލުދަރިަކލަކު ެދއްވިހިނދުން  صالحންނަށް ކަނަބލުއެދެދެންފަހެ އެކަލާނގެ  )190(

:  شريك . (ިރވާވެގެްނވަނީ . ެއ ިވހެިއ ދަރިަކލުންނަށް ނަންދެްއީވ  شريكންތައްލައިފިެއވެ  عبد الَحرثލެްއީވ ނަމުަގއެވެ

. އެީއ  . ެގ ވަސްވާސްެދއްވުމުެގ ނަތީޖާއެްއގެގޮތުންނެ شيطانކަމުގައިވިެއވެ .  الّلهެއީއ  الَحرث -ވެ ެގ ނަންފުޅެއްނޫނެވެ

. މިވާަހކަ  شيطانއެއީ  ތަުކގަިއ އެކިގޮްތގޮތަްށ  تفسيرަގއްޔާއި އަދި އެހެނިހެްނ  تفسيرގެ  الطَّبرى أبو جعفرެގ ނަމެވެ

 . ކުރާތަކެތިފިޔަަވިއ  شريكން  مشركުކރާތަކެތީން އެބަީހ  شريك) ފަެހ އެމީހުން ެއ والّله أعلمބަޔާންކުރެވިފަިއވެއެވެ

 .  އެކަލާނެގ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންވެެއވެ

) އެމީހުން އެކަލާނގެާއއި  )191( .؟ އަިދ  شريكއެއްޗެއް ުނހެއްދެވޭ ަފރާތްތަކަކަށް (ބުދުތަކަކަށް ކުރަީނހެއްޔެވެ

 .  ންނެެވ. مخلوقއެތަކެތި އެވަީނ ހެއްެދވިގެންާވ ތަކެތިކަމުގަެއވެ

 نصر(އެބަހީ އެބުދުަތކަށް އަޅުކަންކުރާމީހުންނަށް އެއްވެްސ  –ދިނުމަށްވެސް އެއް نصرއަދި އެމީހުންނަށް  )192(

. އަދި އެތަކެތީެގ އަމިއްަލ  ) ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ ) ެއތަެކއްޗަކަށް (އެބުދުތަަކކަށް  نصرތަކަށް  نفسއެއް ދިނުމަށްވެސް

.  އެއް ދިނުމަށްވެްސ ކުޅަދާނަވެގެން ނުެވއެވެ

ދިނަސް އެފަދަމީހުްނ  دعوة) ަކލޭމެން އެމީހުންނަށް ތެދުމަގުގެ ފަރާތަށް ގޮވާ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  )193(
. ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް  تبعކަލޭމެނާ  ނުދީ ހަމަހިމޭނުން ތިބުމެކޭ  دعوةދިނުމެކޭ ނުވަތަ  دعوةނުވާނެއެވެ

(. . (އެީމހުން ހެޔޮަމގަށް ނާންނާނެއެވެ  ހަމަހަމައެވެ
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މާނަ  ގެ األعرافسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     = .    ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިަޔގޮާވތަކެތި  = الّله .    ފިޔަވައި

   = .  ހަމަކަލޭމެންފަދަ އަޅުންތަކެކެވެ    =  دعاءފަެހ ަކލޭމެން އެތަކެއްޗަްށގޮާވ .  !ުކރާށެވެ

       =  ްުކރުމަށް ކަލޭމެްނ އެދިބަލާެށވެ إجابةފަެހ އެތަކެިތ ކަލޭމެންނަށ!       

  =.  ަކލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ      = އެތަކެއްޗަްށ ަފެހ ފައިތަކެއްޭވހެއްެޔވެ؟ 
     = .   އެފައިަތކުން އެތަކެިތ ހިނގާނޭ   = ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ އަތްތަެކއްވޭެހއްޔެވެ؟ 

       = . . ތަކެތީގައި ހިފާނޭ    އެއަތްތަކުން އެތަކެތި  =  ނުވަތަ އެތަެކއްޗަށް ލޯތަކެްއ

 ވޭހެއްެޔވެ؟      = .  އެލޯތަކުން އެަތކެތި ތަކެިތ ދެކޭނޭ    =  ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ

 ކަންފަތްތަކެއްވޭހެްއޔެވެ؟     = .  އެކަންފަތްތަކުން އެތަކެތި އެްއޗެއް އަޑުައހާނޭ  =  ޭرسول الّله(އ 

.!އެވެ   !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     =  ެންތަކަށް  شريكކަލޭމެން ކަލޭމެންގ.   !ގޮވާށެވެ  

.ނުބައިދެްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ (  = ) ރާވާށެވެ  !ގޮތްތައް   =  ފަހެ ަކލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ

  !މުހުލަތުނުދޭށެވެ      = ީހަމަކަަށވަރުންތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ސަހަޯރވެރިައކ   ެއެވ .     

      = .އެކަލާނގެ އެއީ ފޮތް ބާވައިެލއްވި ަކލާނގެެއެވ   =  .  އަދި އެަކލާނގެ        

  = صالح  .   މާތްމީހުންނަށް ސަަހރޯވެިރވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ   =  އަދި އެަތކެއްޗަށް ކަލޭެމްނ

. . =   ގޮވާތަކެތި   އެކަލާނގެ ފިޔަވައި   =  / . އެތަކެއްޗަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ

.  ނުވާނެއެވެ    =  ްنصرކަލޭމެނަށ .   ދިނުން     =  އަދި އެތަކެީތެގ

.  نصرތަކަށް  نفسއަމިއްލަ   ދިނުމަށްވިޔަސް      =  ާدعاءަކލޭމެން އެތަެކއްޗަށް ގޮވ .  ކުިރޔަސް   

   = .ްތެދުމަގަށ      =  . . / ުނވެސް ައހާނެއެވެ  އެތަކެތި އަޑުނުައހައެވެ   =   އަިދ

  ކަލޭ އެތަކެތި ދެކޭީނ / އެތަކެްއޗަށް ަކޭލ ބަލާިއރު ފެްނނާނީ.      =  އެތަކެިތ ަކލެއަްށ

. . / އެަތކެތި ބަލާހެެނވެ  ބަލާކަމުގައެވެ  =   ާحالއަދި އެތަކެތިވ .       =   ޭނުދެކ

 . ) ތަކެތިކަމުގަިއ ނުވަަތ ނުބަލާތަކެިތކަމުގައި   (ނުފެންނަ   = عفو/  !ިހއްޕަވާށެވެ ކުރެއްވުމުގައި  عفو 
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.   !ކުރައްވާެށވެ      =  ކުރައްވާށެވެ أمرއަދި ހެޔޮކަންތަކަްށ!          = އަިދ

   !ންފިޔަވައި އެނުބރި ުދރުވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ مشرك

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުރާތަކެްއޗަީކ ހަަމ ކަލޭމެންަކަހަލ  دعاءފިޔަވަިއ އެތަެކއްޗަްށ ގޮާވތިޔަ  الّله) ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك(އޭ  )194(

) . .) ކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށްގޮވާ  مخلوقއަޅުންނެވެ ކަލޭމެންނަީކ  !ކޮށް އަދި އިޖާބަކޮށްދިނުމަށް އެދޭށެވެ دعاءންނެވެ
އް އަދި ެގއްލުމެްއވޭހެއްެޔވެ؟ އެ  منفعއެތަކެތިްނ އެއްެވސް !ތެދުވެރިންކަމުގަިއވަންޏާ (ނިކަން ބުނެބަލާެށވެ

(.  ނުވާނެކަން ކަށަަވރެވެ
) އެތަކެިތ 1ބުދަށް އަޅުކަންކުާރ މީހުންނޭވެ !ންނޭވެ مشرك މިތިބަ  (އޭ )195( ) އެތަކެްއޗަށް (އެބަީހ އެބުދުތަކަށް

.) ނުވަތަ އެތަކެތި  އެއްޗެތީަގއި ހިފާެނ ހިނގާފައިދާނެ ފައިތަެކއް ޭވހެއްެޔވެ؟ (އެަބހީ ހިނގާނެ ފައިަތކެއް ނުވެެއވެ
.) އަދި އެތަކެއްޗަްށ އެލޯަތކުން ބަލާޭނ  އަތްތަކެއްވޭެހއްޔެވެ؟ (އެބަީހ ތަކެތީގަިއ ހިފާނެ އަެތއް ނުވެއެވެ
.) ނުވަތަ އެތަކެްއޗަށް އެކަންފަތްަތކުން އަޑުއަާހެނ  ލޯތަކެއްޭވހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ ަތކެތި ބަލާަކހަލަ ލޮެލއް ނުވެެއވެ

.ކަންފަތްތަކެއް ޭވހެއްޔެ  .) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ  مشرك(ކަލޭމެްނ  !ވެ؟ (އެބަީހ އަޑުއިޭވ ކަންފަތެްއ ުނވެއެވެ
) އަހުރެންނަްށ  !ކުރާެށވެ دعاءންތަކަށް ގޮާވ  شريك) ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ !ންނޭވެ (އަދި ަކލޭމެންނާ އެތަކެއްާޗވެގެން

 !އެއް، އަދި ތަްނވަޅެއްވެސް ނުދީަބލާށެވެ  فرصةއަދި ައހުރެންނަށް އެއްެވސް  !އެއް ހަދާށެވެ مكرރޭވުމެއް ރާާވ 
. ެއހެނީ އެީއ  .  َجَماد(އެތަކެއްޗަށް ިމއިން ެއއްވެސްކަމެްއ ވާނީެއއްނޫނެވެ އެއްދިނުެމްއ  منفعއެއްޗެިތ ތަކެކެވެ

. އެަވރުންވެްސ ކަޭލމެން އެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުރަީނހެއްޔެވެ؟) ِمْلكُ ގެއްލުމެްއ ދިނުމެއް   ެވގެން ނުވެެއވެ
. އަިދ އެމީެހްއެގ  الّلهއަދި އަުހރެންެގ ސަހަޯރވެިރއަކީ  )196( . އެަކލާނގެީއ ފޮތް ބާވައިަލއްާވ ކަލާނެގއެވެ އެވެ

. (އެީއ އެމީހުްނެގ  صالحވެގެންވާ  صلحތައް  عمل މާތްމީހުންނަށް އެަކލާނގެ ސަަހރޯވެިރވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
(.  ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ

އެއް ދޭަކްށ  نصرކަލޭމެނަށް  !ކުރާތަކެިތ ދަންނައެވެ دعاءއަދި އެކަލާނެގ ފިޔަވައި ކަލޭމެން ތިޔަޮގވާ  )197(
. ައދި އެތަކެތީެގ އަިމއްަލ  . ނުވެްސވާނެއެވެ ދޭންވެްސ  نصرތަކަށް  نفسއެތަކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެްނ ނުވެެއވެ

. (ދެްނ އެަކލާނގެއާިއ އެތަެކއްޗާިއ ހަމަ ހަމަކޮށް އެަތކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުރުްނ ހެޮޔވާީނ ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ
 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟)

) ކަލޭމެން ތިޔަ އަޅުކަންުކާރ ތަކެއްޗަށް ތެދުމަގުގެ ފަރާތަށް ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشركއަދި (އޭ  )198(
. އަދި ަކލޭ ެއތަކެތި ދެކޭނީ / ނުވަަތ އެތަކެިތ ފެ ންނާނީ ކަެލްއ ގޮވިނަމަވެްސ އެތަކެތި އެއަޑު ނުައހާނެއެވެ

 . . އެކަމަުކ އެތަެކއްޗަކަށް ނުެފންނާނެއެވެ . ީހވާނީ ބަާލހެންނެވެ  ބަލާގޮތަށެވެ

އަދި ހެޮޔކަންތަކަްށ  !ކުރަްއވާށެވެعفو !ކުރެއްވުމުގަިއ ހިއްަޕާވށެވެ عفو) ކަލޭގެފާުނ 1އެވެ رسول الّله(އޭ  )199(
) !އެވެ رسول الّله(އޭެގ މާނަީއ ޭއ  !ވަޑަިއގަންނަވާށެވެްނގެފަރާތުްނ އެނބުިރ ޖާހިލުއަިދ  !ކުރައްވާެށވެ أمر

ނޑިފައިވާ މީހަކަށްނަމަ ގުޅުން ބަދަހިކުރަ  ނޑާފައިާވ  !ށެވެއްވާކަލޭގެފާނާ ގުޅުންކެ އަދި އެމީހަކަށް އެިތކޮޅުދިނުން ކަ
. ްއވާކުރަ عفوއަިދ ަކލޭގެފާނަށް އަނިޔާުކރި މީާހއަށް  !މީހާއަށް އެިތކޮޅުދޭށެވެ . މިެއވެ تفسير ) =الّله أعلمو ށެވެ

 =الطّبرى
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   ަތުރަޖމާ     
      =  އަދި ކަލޭގެފާނަށް ވަސްވާސްދީ ފާސިދުުކުރ ވަންޏާ / ނުވަަތ.    ކޯފާކުުރވަންޏާ    

. شيطان =  އާެގ ަފރާތުން    = . ނޑައެޅިގެން ވަސްވާްސކުރުމަކުން  ކަ         =  الّلهފަެހ ަކލޭގެފާުނ 

!  حمايةން ވާގިއެދިވަޑައިގެން  حضرةގެ   އަށް އެދިވަޑައިގަންަނވާށެވެ          ހަމަކަށަވަރުްނ

 .    އެކަލާނގެީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ   =  تقوىހަމަކަށަވަރުްނ 

.  ވެރިވީމީހުން       =  خيالއެމީހުންނަށް ވަސްވާެހއް ނުވަަތ .   އަތުވެއްެޖއްޔާ      = 

.އާގެ  شيطان  ފަރާތުން   = ) .  ގެ ަހއިބަވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ ަނހީ  الّلهއެމީހުން ހަނދާންުކރެއެވެ

(  .  ހަނދާންކުރެއެވެ    = .  ދެން އެަހއިރުްނ އެީމހުން    =  ( ހޭަވރިެވ (އެނުބަޔަކުން

 .  ހުއްޓާލާފާނެެއވެ  =  ެأخއަދި އެސޮރުމެންގ  : . (އެބަހީ ) شيطانންތައް  އާގެ ބަހަށް ހެއްިލގެންދާމީހުން
   =  ެشيطانއ .  ންތައް އެމީހިން ދަަމހައްޓުަވެއވެ     =  ަމގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ (އެުކާރ

(    ކުށެއްގައި    =  (. . (މަދުނުކުރާނެެއވެ  ދެން އެބައިމީހުން ހުއްޓައިނުލާެނއެވެ    

     =  އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ އާަޔތެއް ވިދާޅުނުވެއްޖެްއޔާ (އެމީހުންގާތަްށ ކަޭލގެފާުނ

(.  އާޔަތަކާއިގެްނ ވަޑައިުނގެންފިއްޔާ  = .   އެމީހުްނ ބުްނޏެވެ       =  ކަލޭގެފާުނ އަިމއްލަފުޅަްށ

. ނުވަތަ  إختيارއެއާޔަތެއް ހައްދަވާ    ނުކުރެއްވީ ކީްއވެތޯއެވެ؟ إختيارކުރެްއވިނަމައެވެ  =  ކަލޭގެފާުނ

1 ވިދާޅުވާށެވެ      =  تبعތިމަންކަލޭގެފާުނ .  ވާކަން ަކށަވަރީ       =  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ އިްއޭވ

. وحى   އާއެވެ    =  ެحضرةގެ  َربّ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ  .  ން     =  قرآنިމއީ (އެަބހީ ިމ  ( އަކީ

. /  حّجة . بيانތަކެކެވެ . حضرةެގ  َربّ ކަލޭމެންގެ  =   ތަކެކެވެ  ންވާ     =  އަިދ

. رحمةތެދުމަގަކާއި    އެެކވެ     =  .  އީމާންވާ ބަަޔކަށް        =  ިقرآنއަދ 

 .  ކިޔެވިއްޖެއްޔާ        =  !. ފަެހ ކަލޭމެްނ އެައށް ކަނުާލ ައހާށެވެ   =  އަިދ ވިްސާނ

 ! ! ވިސްނާށެވެ  ބުއްދިކުރާށެވެ      =  ްرحمةކަލޭމެންނަށ  .  ލައްވައިތޯެއވެ      އަިދ

!  َربّ ކަލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނުންގެ  ! ذكرހަނދުމަންކުަރއްވާށެވެ   ުކރައްވާށެވެ  =  ކަލޭގެފާނުންެގ އަމިއްަލ

 ފުޅުގައި. نفس      = ُخُشْوَعة .  ތެރިކަމާއި / މަޑުމޮޅިކަމާ ބިރުވެރިކަމާއިއެކު      = 
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.   އަޑުހަރުނޫންކޮށް / ބާރުނޫންކޮށް   = ) ިدعاءބަސްދެންނެވުމުގައ (  ކުރެއްވުމުގައި    =  

. .!   =   ހެނދުނާ ަހވީރު  އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވެަވޑައިނުގަންނަވާށެވެ      =  غافل 

. . حضرةގެ  َربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭގެފާނުންގެ  =      ންގެތެރެއިން   ގައިާވ ބޭކަލުން
   =  . .އެބޭަކލުްނ ބޮޑާވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ   ެއއީ މަާލއިކަތްބޭކަލުންެނވެ   = 

. تـََواُضعُ އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންުކރެއްވުުމގަިއ /   ވެިރވުމާމެދު      َتْسِبيحއަދި އެބޭަކލުްނ އެކަލާނގެއަްށ 

.  ވިދާޅުވެއެވެ       =  سجدةއަދި އެޭބކަލުްނ  .  ކުރައްވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައެޅިގެން  )200( އާގެަފރާތުން ަކލޭގެފާނަްށ ވަސްާވހެއްކޮްށ ކަޭލގެފާނު ކޯފާުކރުވަންާޏ ަކލޭގެާފުނ  شيطانއަދި ކަ

! ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ  حمايةން ާވގިއެދިވަޑަިއގެން  حضرةގެ  الّله އެިދވަޑައިގަންނަާވށެވެ
.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

އެްއ އައިްސ  خيالއާގެފަރާތުްނ ަވސްވާހެްއ ނުވަތަ ޭބކާުރ  شيطانވެިރވީމީހުންނަށް  تقوىހަމަކަށަަވރުން   )201(
ގެ ހައިބަވަންތަކަމާިއ އެަކލާނގެ ނަހީތަްއ ހަނދާންވެ އެކުެރވޭ ނުބައިކަމެްއ  الّلهމަގުންނެއްޓޭއިރަށް އެމީހުން 

 .  ހުއްޓާލާފާނެެއވެ

) ެއ  تبعާއގެބަހަްށ ހެއްިލ އޭނާާޔ  شيطانންތަްއ (އެބަީހ  أخއާެގ  شيطانއަދި ެއ  )202( ްނ  شيطانވާމީހުން
. ދެ أخއެސޮރުމެންެގ  ން އެބައިމީހުްނ އެކަްނ ުހއްޓައިނުލަިއ ނުބަިއ ން ަމގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ ދަމަހައްުޓވާނެެއވެ

 . . ކުިރޔަށް ގެންދާނެެއވެ  ކަންތައް ދަމަހައްޓާނެެއވެ

:  رسول الّلهއަދި (އޭ  )203( !) ކަލޭގެފާނު އެމީހުންެގގާތަށް އެބަހީ ންގެ ގާތަްށ އާޔަތަކަިއގެްނ  مشركއެވެ
. ަކލޭގެފާުނ އަމިއްލަފުަޅްށ  ) އެމީހުން ބުނާނެެއވެ ވަޑައިނުގެންފިއްާޔ (އެބަީހ އާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުން ލަސްެވއްޖެއްޔާ
.) ކަޭލގެފާުނ  ހައްދަވައިގެން އާޔަތެއް ނުގެަނއީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟. (ާއޔަތެއް އަމިއްލަފުޅަށް ެހއްދެވިނަމައެވެ

! ައހުރެްނ ވިދާޅުވާ . وحىން އަހުރެންނަށް ާބވައިެލއްޭވ  حضرةގެ  ربّ ވާކަންކަށަަވރީ އަހުރެްނގެ  تبعށެވެ ިމ  އާއެވެ
.  دليلން އައިސްފައިާވ  حضرةގެ  ربّ މިއީ ކަލޭމެންގެ  قرآن . އަދި އީމާންވާބަޔަކަްށާވ  حّجةތަކެކެވެ ތަކެކެވެ

.  رحمةތެދުމަގަކާއި   އެެކވެ
 رحمةއެީއ ކަލޭމެނަްށ  1ކިޔެވެްނޏާ ަކލޭމެން އެޔަށްކަނުަލއި އަހަިއ ހަުނހިމޭނުން ތިބޭށެވެ قرآنއަދި   )204(

 .  ލެއްވޭތޯެއވެ
ވެރިކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުވެތިކަމާއިއެުކ ކަޭލގެފާނުންެގ  تواضعފުޅަށް  نفسއަދި ކަޭލގެފާނު އަމިއްަލ   )205(

!  ربّ  ! އަިދ ދުުލން ުކރައް ِذكرެގ  الّلهހަނދުމަންކުރައްވާެށވެ ކުރަްއވާއިުރވެްސ އަޑުބާރުނޫންކޮްށ ހެނުދާނ  دعاءށެވެ
! އަިދ  ِذكرކުރަްއވާ  دعاءހަވީރު  !  غافلކުރަްއވާށެވެ ! (ދަންނަެއވެ ންގެ ތެެރއިން ކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ

.) مخاطبގެ އެންމެންނަށްވާ  أّمةއަކީ  مخاطبމިފަދަ ކޮްނމެ   އެެކވެ

) ެއކަލާނެގއަްށ  حضرةެގ  ربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުެގ  )206( ގައިާވ ޭބކަލުން (ަމލާއިކަތްބޭަކލުން
.  تسبيحއަޅުކަންކުރެއްވުމަކަްށ ބޮޑެާވ ކިބުުރވެިރވެވަޑައި ނުގަންަނވައެެވ. އަދި އެބޭކަލުން އެކަލާނެގއަށް  ވިދާޅުވެެއވެ

.ކުަރއްވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަށެ  سجدةއަދި އެބޭަކލުން   ވެ



                      
 

5 6 6   

މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

uv 
 މާނަ  ގެ  األَنـَْفـال ُسورة

  )75(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      األَنْـَفـال ُسورة

   ަތުރަޖމާ     

     = .  އެމީހުން ކަލޭގެފާނާިއ ސުާވލު ުކރެެއވެ     =   މުދަލާމެދު /  َعِنْيَمة އާއިމެދު ( َأنـَْفال

) حكم އޭގެ   އަކާއިމެދު       = ެالّلهވެގެންވަީނ َأنـَْفاُل َخاّص  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ 

. رسول އި ށާއަ  !ާއއަށެވެ      =  ްވެރިވާށެވެ تقوى އަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެނ! .  !ބިުރވެތިވާށެވެ   

     =  ުކުރާެށވެ إصالح އަދި ަކލޭމެން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކުެގ ދެމެދ!         

.އާއަށް  رسول އަށާއި ެއކަލާނެގ  الّلهއަދި ކަލޭމެްނ  =   1ކިޔަމަްނތެރިވާށެވެ       = ކަލޭމެންނަީކ

.  مؤمن   ންކަމުގައިވަންޏާ       =  مؤمن .  =      ންކަމުގައި ާވކަން ކަށަަވރީ

 (  ހަނދާްނކުރެވިއްޖެްއޔާ). الّلهކުރެވިއްެޖއްޔާ ( ِذكر  الّله(އެމީހުން ގާތުަގއި       =  އެމީހުންެގ

.  ހިތްތަކަށް ބިުރވެތިކަން އަންަނ މީހުންނެވެ      = .  އަދި އެީމހުންގެ މަްއޗަށް ިކޔެވިއްޖެއްޔާ
    = .   އެަކލާނެގ އާޔަތްަތއް      =  އީމާންކަްނ ( އެމީހުންނަްށ (އެއާޔަތްަތއް

.  އިތުރުކޮށްދޭމީހުންނެވެ      =  ެނޑައެޅިގެން އެމީހުންގ . َرّب އަދި ކަ   އަށް     = ްއެމީހުނ

. وكيل  . އިތުބާުރ ުކރެއެވެ . =    ކުެރއެވެ   އެީމހުން     =  ުقائم ނަމާދ 

.  ކުރެއެވެ       = .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ ދެްއވިތަކެތިން     = 

.   އެމީހުން ހޭދަުކރެއެވެ       =  . ކަނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ       =  ގޮތުގައިާވ  حّق

. مؤمن    ންނެވެ       = . ) ދަރަޖަތަކެްއ ެވއެވެ   އެމީހުންނަށް (މާްތވެގެންވާ   =  

.  حضرة ގެ  َرّب އެމީހުންގެ  .  =   ގައި  އަދި ފާފަފުއްސެވުމާއި      =  އަިދ

.  މާތްވެގެންވާ ރިޒުޤާއި          =   ެَربّ ކަޭލގެފާނުންގ  .  ކަލޭގެފާުނ ނެރުްއވި ފަދައިންނެވެ
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        =  ަحقّ ހަމ .  ގޮތުގައި ކަލޭގެފާނުންެގ ގެއިން         =  އަިދ

.  جماعةންގެ އެްއ  مؤمنހަމަކަށަވަރުން   އެއް     =  . ނޑައެޅިގެން ނުރުހިގެންވެއެވެ  ކަ
     =   ާجدلއެމީހުން ކަލޭގެފާނ .  ކުރެއެވެ     =  ّ(ހަނގުރާމަޔާމެދު) حق .  އާއިމެދު    

   = .  ބަޔާންވެ އެނގުމަށްފަހު        = .   އެމީހުން ދަމާފައި ގެންދާކަހަަލއެވެ       

= .  މަރަށް      =   ޭحالއެމީހުްނ ބަލަބަާލ ތިބ  . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
َفال) !ެއވެ رسول الّله(އޭ   )1( ބޭކަުލްނ  يعنى:  َأْصَحابُ މުދަލާއިމެދު އެީމހުން  عنيمةއާއިމެދު އެބަީހ  أنـْ

. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ .  رسولއާއި ެއކަލާނެގ  الّلهހުންނާނީ  َأنـَْفال!ކަލޭގެފާނާިއ ސުވާުލކުރެެއވެ އާ އަެށވެ
: އެދެަފރާތުން އެްނގެވިފަދައަކުްނ  .) ަފހެ ަކލޭމެން  عملމުދަލާއިމެުދ  عنيمة(އެބަހީ  تقوىއަްށ  الّلهކުރެވޭނެއެވެ

 الّلهިދ އަ !ކޮށް ރަނގަުޅ ކުރާެށވެ إصالحއަިދ ަކލޭމެންެގ ދޭދޭ ދެމެދު  !އެކަލާނެގއަްށ ބިރުވެިތވާށެވެ !ވެރިވާށެވެ
. (އެބަީހ:  مؤمنއެއީ ަކލޭެމންނީ  !އާއަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ رسولއަށާއި އެަކލާނގެ  ންކަމުގައި ވަްނޏާއެވެ

.އަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެ رسولނގެ އަށާިއ އެކަލާ الّلهންކަމުގައިވަންާޏ ަކލޭމެން  مؤمنކަލޭމެންނީ   )ވެ
. އޭގެތެެރއިން އެންެމ  مفّسرގެ މުރާދަކާމެދު  لفظމި  َأنـَْفال !ދަންނައެވެ  ންގެބަސް ތަފާތުވެގެންވެެއވެ

 .  . والّله أعلمގިނަބޭކަލުން ުބރަވެަލއްވާގޮްތ މަތީގަިއ ލިެޔވިގެން މިވަީނއެވެ
ނޑައެޅިގެންވާ ( )2(  ِذكرގެ  الّله -ހަނދާންކުރެވިއްޖެއްޔާ  الّلهންނަކީ އެމީހުންނަށް  مؤمن) حقيقىކަ

. އަދި އެމީހުންގެ މަްއޗަށް  ގެ އާޔަތްަތްއ  الّلهކުރެވިއްޖެްއޔާ އެމީހުންެގ ހިތްތަކަށް ިބރުވެިރކަން ވަންނަ ީމހުންނެވެ
: އެއާޔަތްަތކުގެ މާނަިއެގ  إيمانކިޔެވިއްޖެއްާޔ އެއާޔަތްަތކުން އެމީހުްނގެ  . (އެބަހީ ކަން އިުތުރކޮށްދޭ މީހުންނެވެ

ނޑައެޅިގެްނ ސަބަބުން އެމީހުންެގ އީމާންކަން އި .) އަދި އެމީހުންނަކީ ހަމަކަ ތުރަށް ތާޒާކޮށްީދ ިގނަކޮށްދެއެވެ
.  وكيلއަްށ  َربّ އެމީހުންގެ   ކުރާމީހުންނެވެ

. އަދި ެއއީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ެދްއިވ  قائمއަދި އެމީހުންނަީކ ނަމާދު  )3( ކުާރ މީހުންނެވެ
. ޒަކާތްދޭ މީހު . ރިޒުޤުން ހޭދަކުރާީމހުންނެވެ  ންނެވެ

ނޑައެޅިގެން  !އެމީހުން ދަންނައެވެ )4( . އެމީހުންެގ  مؤمنގޮތުަގއިވާ  حقّ އެމީހުން އެއީ ކަ  حضرةގެ  َربّ ންނެވެ
 . . އަިދ ފާފަފުއްސެވުމާއި މާތްެވގެންވާ ރިޒުޤުއެމީހުންނަށްެވއެވެ ) ދަރަޖަތަެކއް ެވއެވެ  ގައި އެީމހުންނަށް (މަތިވެރި

ކަލޭގެފާނުންެގ ެގއިން ެނރުއްވިފަދައިްނ   َربّ ގޮތުަގއި ަކލޭގެފާނުންެގ   حقّ ) ހަމަ !ެއވެ رسول الّله(އޭ   )5(
.  َبْدرންގެ ބައެއްމީހުން ހަނގުރާމައަްށ ނުުރހުން ކަމުަގއިވިެއެވ. މިއީ  مؤمن  ހަނގުރާމަެއވެ

) އެމީހުްނ ކަޭލެގފާނާ  َبْدرُ އާއިމެދު (އެބަީހ  حقّ  )6( . (އެމީހުން ކުރެްއިވ  َجَدلހަނގުރާމަޔާމެދު ކުރަްއވައެވެ
އިްނ  َمدينةވެރިންެގ މެދުގައި ބަޔާންވެގެްނވަނީ އެަކލޭގެފާނު  ِسيَرة ِعْلمُ ވެރިންނާއި  تفسير علمއެއްކަމުގައި  َجَدل

. އޭެގ ސަބަުބްނ  ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިިއރު ހަނގުރާމައަްށ ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާ ާވހަކަ ވިދާޅު ނުެވގެންނެވެ
. ހަނގުރާ . ހަތިާޔރާ ކާނާ އެދެޭވ ަވރަށް ުނގެނެވިގެންނެވެ މައަކަްށ ތަްއޔާރުވާްނވީ ވަރަްށ ތަްއޔާުރ ނުވެިވގެންެނވެ

.) ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު  َقاِفَلةގެ ިވޔަފާރި  أبُوُسِفَيانއިން ނުކުމެވަޑައިގެންނެވީ  مدينة  الّله أمرއަށް ދިމާކުރުމަށެވެ
) ކުރެއްވިކަެމއް މެނުވީ ނުުކރައްވާނެ . (ހަނުގރާމައިގެ ވާހަަކ ވިދާޅުވީމާ ކަްނ އެމީހުްނނަށް ރަނަގޅަށް އެނގެއެވެ

.  އެމީހުންނަށް ހީީވ އެމީހުްނ ބަލަބަާލ ތިއްާބ މަރާދިމާއަށް އެމީުހން ދަމާފައި ގެންދަނީހެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ިوعدކަލޭމެންނަްށ  الّلهއަދ .  ކޮށްދެްއިވހިނދު     =  ެންުކެރ جماعة ދ

   . جماعةއެއް    =  ްجماعةހަމަކަށަަވރުން (ެއއ.  ) އެީއ ކަލޭމެނަްށ ކަމަށް    =  އަިދ

.   ކަލޭމެން ލޯބިކުރީުމއެވެ       =  جماعةއެއްނެްތ ( َقَدرއެްއ  عّزةއެްއވެްސ(  

   =  .  ަކލޭމެނަށްވުމަށް   =  ިالّلهައދ .    އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ   =   حّق

. إسالم دين  ފައުޅުކުރައްވާ މަތިެވރިުކރެއްވުމަށެވެ    =   ެއެަކލާނެގ  أمرއެަކލާނގ / . ފުޅުން

 ބަސްފުޅުން.    =  . ނޑުއްާވަލއްވާށެވެ   އަދި އެކަލާނގެ ކަ    =  ެކާފަރުންގ

 ތައް. أصلއާއި އިދިކޮޅު މީހުންެގ ބާރުަތއް /  توحيدބުރިކަށިތައް /       =  ެحقُّ َتْحِقْيقُ އެކަލާނގ 

.ކުރައްާވ   ފައުޅުުކރެއްވުމަށެވެ       =  بَاِطل:  باطلއަިދ  / .  باطلކުރެްއވުމަށެވެ

.  ކަންދެއްކެވުމަށެވެ        =  .   ނުބައި ނުލަާފ މީހުްނ ނުުރހުނަސް   

    =  ެއަށް އެދުނުހިނދުން. َنْصرގައި ސަލާމަތާ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭމެން ކަލޭމެންގ         = 

.  ފަހެ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް އިޖާބަުކރެްއވިއެވެ    =   ެހަމަކަށަަވުރްނ  وحى(އެކަލާނގ (. ކުރެއްިވއެވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ކަލޭމެނަށް މަދަދުުކރައްވާޭނ ކަލާނެގއެވެ         =  މަލާއިކަްތ

.  ބޭކަލުންކުރެ އެއްހާްސ ފޮނުއްވަިއގެން   =   އެއްބޭކަަލކަށް ފަހު އަނެއްބޭކަަލުކ

 .  ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް    =  ިަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ އެގޮތަްށ  الّلهއަދ : . (އެަބހީ އެަކން ނުލަްއވައެވެ

.)ވަޑައިގެންނެވުން     ނުަލއްވަެއވެ   = .  އުފާވެިރކަމެއް ކަމުގަިއ މެނުވީ    =  ައިދ

.   އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަޖެއްސުމަށާއި   =   . ކަޭލމެންގެ ހިތްތައް       ިލިބުން  نصرއަދ

. . حضرةެގ  الّله =      ނުވެއެވެ . الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  =     ްނ މެނުވީ  އީ  

   =  ަحكمةގަދަފަދަވަންތ  .   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ނަށް ދެ  مؤمنކަލޭމެން ( الّله تعالى )7( ކުރެްއިވ  َوْعدُ އެއް ދެއްވާނެކަމަށް  جماعةންކުރެ އެއް  جماعةން

.  جماعةއްެއ ނެތް  قدرއެއް  عّزةންކުރެ އެްއވެސް  جماعةހިނދުން ކަލޭމެން ލޯބިުކރީ އެދެ  ކަލޭމެނަށް އޮތުމަށެވެ

.  حقّ ުފޅާއި ބަސްފުޅުންވެސް  أمرއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ އެަކލާނގެ  الّله تعالىއަދި އެކަމަކު   إسالمފައުޅުކުރެއްވުމަށެވެ

. ދީ ނޑައިލުމަށެވެ . އަިދ ކާފަރުންެގ ބުިރކަށިތައް ކަ އާއި އިދިކޮުޅ މީހުންަތްއ  توحيدން ފައުޅުކުރެއްވުމަެށވެ

 .  ނެތިކުރެއްވުމަށެވެ

. މިތާ މިސިފަވެޭވ ދެ   ސަލާމަްތ ކުރުމަްށ  قافلةއާއި އެ  قافلةެގ ވިަޔފާރި  َأبُوُسِفَيانއަީކ  جماعةދަންނައެވެ

. މި ދެ  جماعةއިން ނުކުތް ކާފަރުންގެ  مّكة  الّله وعدންނަށް ދެއްވާނެކަމުގައި  مؤمن جماعةންކުރެ އެއް  جماعةއެވެ

. އެީއ ެއއްވެްސ  قافلةންނަްށ އެދެވުީނ ިވޔަފާިރ  مؤمنކުރެއްިވހިނދުން  .  قافلةއެްއ ބާެރއްނެތް  عّزةލިބުަމށެވެ އެވެ

. ނަަމވެސް   إسالم دين عّزةންގެ އަތްމަތިްނ  مؤمنެއދިވޮޑިގެންނެވީ  الّلهއެއީ ހަަމ އެކަިނ ދުނިޔޭގެ މަޖާކޮޅެކެވެ

 . .  مّكةތެރިކުރެްއވުމަށެވެ ގަިއ  َبْدرގެ ކާފަރުްނގެ ބޮޑެތި މީހުންނާ ަހނގުރާމަވެިވ އެމީހުން ަބލިވެ ިދއުމަށެވެ

. އެހަނގުރާަމ ހިނަގއި އެކަްނ އެަކލާނ  . والّله أعلمގެ އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތަްށ ދިޔައީއެވެ

. އަދި  تحقيقފައުޅުކުރައްވަިއ  حقّ ) އެދިވޮޑިގަންަނވަނީ އެަކލާނގެ (އަދި  )8(  باطل، باطلކުރެއްވުމަށެވެ

ނޑައެޅިގެން އަޅުކަްނ  . ކަ  باطلކުރެއްވުމަށާިއ ުބދަށް އަޅުކަން ުކރުން  خالصއަށް އެކަނި  الّلهކުރެއްވުމަށެވެ

. ނުަބއި ނުލަާފ  .  ُمجرمކުރެއްވުމަށެވެ  ން ނުުރހި ތިބިނަމަވެސްެމއެވެ

)  عدواةގައި ( حضرةގެ  رّب) ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ مؤمن(އޭ   )9( އާިއ ަސލާމަތަްށ  نصرތެރިންމައްޗަށް

. (އެަކލާނގެ  دعاءދެންނެވިހިނދުން، އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  دعاءއެދި  .)  وحىއިާޖބަކުރެއްިވއެވެ ކުރެްއވިއެވެ

އެއްބޭކަލަކަށްަފހު އަނެްއ ބޭކަަލކު ވިިދވިދިގެން ވަޑައިގަްނނަވާނޭ އެްއހާސް މަާލއިކަތް ބޭަކލުން ަކލޭމެނަްށ 

 .  އެހީވުމަށް ފޮނުްއވައިގެްނ މަދަދު ކުަރއްވާހުށީެމވެ

.  އުފާވެރިކަެމއް – ެއއީ ފޮނުްއވުން މަލާއިކަތްޭބކަލުން އެބަހީ  އެއީ  އެކަން  އަދި )10( ކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެެއވެ

. ނަަމވެްސ  .  حضرةެގ  الّلهލިބުްނ  نصرއަދި ެއއީ ަކލޭމެންެގ ހިތްތަކަްށވާ ހަމަޖެހުމެކެވެ ން މެުނވީ ުނވެއެވެ

. حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = ( . (ނިންދެވިހިނދުން  އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ނިދީން ނިވައިކޮށްދެްއވިހިނދުން   

   =   حضرةއެަކލާނެގ .  ންވާ އަމާންކަމެްއގެގޮތުން      =  އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ މައްަޗްށ

.  ވެއްސެވިެއވެ       =  .  އުޑުން ފެން     =  طاهرެއއިްނ ކަލޭމެްނ .  ވެގަތުމަށް
      =  .  އަިދ އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ގެންދެވުމަށް     = އާެގ  شيطان

( . (ނުބައި ވަސްވާސްތައް  ހަޑިތައް          =  އަދި ކަލޭމެންގެ ހިތްތައް އެަކލާނެގ

.   އެކުވެރިުކރަްއވައި ބެންނެވުމަށް           =  އަދި އޭެގ ސަބަބުން ަކލޭމެންގެ ފައިިތލަަތްއ

 .   އެކަލާނގެ ސާބިތުުކރެއްވުމަެށވެ      =   ެرّب  وحىކަލޭގެފާނުންގ . ހަނދުމަފުުޅ  ކުރެްއވިހިނދު

(.  ކުރައްވާެށވެ       = .  މަލާއިކަްތ ބޭކަލުންނަށް     =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

. ( ތިޔަބޭކަލުންނާއި ވަނީ  .) مددއާއި  نصرއެުކގައެވެ  ވަނީ ތިޔަބޭކަލުންނާ އެކުގަެއވެ         

ކުރުވަިއ  صحّ ތައް ގަދަކޮށް އެމީހުންގެ ިނޔަތްތައް  عزم(އެމީހުްނގެ  !ފަހެ އީމާންވީ މީހުން ސާބިުތ ކުރަށްވާެށވެ =

.) نصرއެމީހުންނަށް   ދިނުށެވެ            =  އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުންެގ ހިތްތަަކްށ

.  ނިކަންހުރެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ވައްދަާވހުށީމެވެ  =  .  ބިރުެވރިކަން      =  ފަހެ ތިޔަބޭަކލުްނ

. އްވާތަޅު  ށެވެ       =  . ) ކަނދުރާތަކުގެ މަތީަގއި  (ކާފަރުްނގެ       =  އަިދ

  !ތިޔަބޭކަލުން އެމީހުންަގއި ތަޅާށެވެ       =  އަތާފައިގެ ކޮންމެ އިނގިލިކޮޅެއްަގއި / ކޮްނެމ

 .  ހުޅެއްގައި   =   ައެފަދ : . (އެބަހީ ) عذابއެހެން އެވީ  އެމީހުންނަށް އެދެއްވީ        

     =  ްخالفއާިއ  رسولއާިއ އެަކލާނެގ  الّلهހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ  . . / ެދކޮޅުހެދިކަމެވެ  ވީކަމެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

          =  ިދެކޮޅުވެއްޖެީމާހ ވެ  خالفއާ އާ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهއަދ

   )!(ދަންނައެވެ      =  ގަދަފަދަވެގެންާވ  عقوبةއީ  الّلهފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

 .  ކަލާނގެއެވެ        =  ެެގ ރަަހ (ދުނިޔޭަގއި عذاب) ަކލޭމެން ެއ 1(އޭ ކާފަރުްނނޭވ( 

  . .ލިބިގަންނާށެވެ   = ) . .) آخرةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަރުންނަްށ ވެެއވެ  ދުވަހުންވެެއވެ
     =  ެعذاب/ ަނރަކައިެގ  عذابައލިފާނުގ .  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެބަީހ:  حضرة އެަކލާނގެ އަދި )11( ންވާ އަމާންކަމެއްގެގޮތުްނ ނިދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ނިވަިއކުރެްއވިއެވެ

. އަިދ އެއިްނ ކަލޭމެން  ވެގަތުމަށްޓަކައި އުޑުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނެގ  طاهرއެކަލާނެގ ކަލޭމެން ނިންދެިވއެވެ

. އަިދ އެީއ  ްއ ަކލޭމެންެގ ކިބަިއްނ އާެގ ހަޑިމުޑުދާުރ ވަްސވާސްތަ شيطانމައްޗަށް ފެންބާަވއިލެްއވިއެވެ

. އަިދ  ނޑަކަށް ހައްދަވާ ގަދަކުެރއްވުމަށެވެ . އަދި ެއއީ ަކލޭމެންގެ ހިތްަތއް އެުކވެރިުކރަްއވާ އެކަތިގަ ގެންދެވުމަށެވެ

 .  އޭގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ ފައިިތލަތައް ސާބިތުކުެރއްވުމަށެވެ

(އެކަލާނެގ  !ކުރެްއިވހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ وحىށް މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަ ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  )12(

. ަފހެ  وحىއެބޭކަލުންނަށް  .) ތިމަނަްރސްަކލާނގެ ިތަޔބޭކަލުންނާއިއެުކ ވޮޑިގެންވަމެވެ ެވގެންާވ  إيمانުކރެއްވިެއވެ

އަިދ  !ކުރަްއވާށެވެ صحّ އެމީހުްނގެ ނިޔަތްތައް އްވައިތައް ގަދަކޮްށދެ عزم(އެމީހުްނގެ  !މީސްތަކުން ސާބިތުކުރައްވާެށވެ

) ކާފަރުީވ މީސްތަކުންގެ ިހތްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިުރވެރިކަްނ ވައްަދާވ 1ދެއްވާށެވެ نصرއެމީހުންނަށް 

. ފަެހ ތިޔަބޭކަލުްނ (ނުވަތަ  ) އެކާފަރުންެގ ކަނދުރާތަކުަގއި ތަޅާށެވެ مؤمنހުރީމެވެ އަދި އެމީހުްނގެ ކޮްނެމ  1ން

  !ޅެއްގައި ުނވަތަ އިނިގލިކޮޅެއްަގއި ތަޅާށެވެހު

 رسولއަށާއި އެކަލާނގެ  الّلهއެމީހުންނަށް ދޭންޖެހުީނ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ  عذابއެބަހީ ެއ  –އެއީ  )13(

. އަިދ  ުޅ އާއަށް ނުިކޔަމަންތެރިވެ އިދިކޮ رسولއަށާިއ އެކަލާނގެ  الّلهއާއަށް ނުކިޔަމަންތެިރވެ އިދިކޮޅު ހެދީމައެވެ

.  عقوبةއީ  تعالى الّله) ހަމަކަަށވަރުން 1ހަދައިފި ކޮންމެ މީަހކު (ދަންނަެއވެ  ގަދަވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

) މި !(އަދި ޭއ ކާފަރުންނޭވެ )14( އަދި ހަމަކަަށވަުރްނ  !ެގ ރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ عذاب) ކަލޭމެްނ (ދުނިޔޭގައި

. ނަރަަކިއގެ  عذابގައި ކާަފރުންނަށް ުހރީ ައލިފާނުެގ  آخرة . (މިާއޔަތްތަކުން މިއިާޝރަތްވެގެްނވަީނ  عذابއެވެ އެވެ

(.  ބަދުރު ހަނުގރާމައެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =   ެީމހުންނޭވެއާ ތެދުުކރި  رسولއާިއ  الّله( !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވ!(  

   = .   ކަލޭމެންނާއި ބައްދަލުެވއްޖެއްޔާ   =  .  ކާފަރުވީ މީސްތަކުން   =  

 .   ގައިގޯޅިެވ ބޮޑިވެގެން         = ެަފހެ ަކލޭމެން އެމީހުންނަްށ ފުރަގަްސ ނުދޭށެވ!    

          = .    އަދި އެދުަވހުން އެީމހުންނަށް އެމީހެްއގެ ުފރަގަސްދިްނ މީހަކު   

   = . ) އަނބުރަިއލި މީަހކުމެނުވީ  ހަނުގރާމައިެގ އެހެްނ އުކުޅަކަށް (ނުވަަތ މަކަަރކަށް       

  = ) ަެއހެން  َلشَكرُ ނުވަތ ( . حماعةގެ   އަކަށް ދިއުަމށް އަނބުރާލި ީމހަކުމެނުވީއެވެ    =  

 .  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު އެނބުރި ދިަޔއީ       = حضرةގެ  الّله  .  ން ކޯފާޔާއިގެންެނވެ
      = .  އަދި އެމީހެއްގެ ޖާގަޔަކީ ަނރަކަެއވެ         =   އަދި (އޭނާެގ

 . ) ނުބަިއވެގެންާވ ޖާގައެެކވެ  އެޖާގަޔަކީ       =  .  އެމީހުން މަރަނީ ކަލޭމެނެއްނޫނެވެ    

    =  ީالّلهއަދި ެއހެންނަމަވެސް އެމީހުންެމރ  .  އެވެ    =   .އަދި ަކލޭގެފާނު ނުއުްއކަވަމުއެެވ

(.   (ހިލަމުށްވަުރ ނުުއއްކަވަމުެއވެ  =  ކަލޭގެފާނު އެމުށްވަރު އުއްަކވައިެލއްވިހިނުދ    

   =   الّلهއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ުއއްކެީވ .   އެވެ        =  حضرةއަިދ ެއއީ އެކަލާނެގ 

. إمتحانންނަށް  مؤمنން    ޖެއްސެވުމަށެވެ     =  ާنعمةއަކުން ( إمتحانރަނގަޅުވެގެްނވާ ރިވެތިެވގެންވ 

. تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުން  =   އަކުން). އައްސަވާވޮޑިގެންާވ   =     އީ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ     ެއޭ ކަލޭމެންނޭވ)!.   ) އެކަންކަން ަކލޭމެންނަށް އެދިމާުކރެއްވީ

 =   ްتعالى الّلهއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ  .  އީ        =  ކާަފރުންެގ ރޭވުްނ ބަިލކުރަްއާވ

. َضِعْيفُ    ކުރައްާވ ަކލާނގެކަމުގަިއވީކަމެވެ    =    ޭއާއި ިނޔާއަްށ  فتح) ކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشرك(އ

.   އެދޭކަމަށްވަންޏާ      =  ްفتحހަމަކަަށަވރުން ކަލޭމެްނ ކަިއރިއަށ .  އާިއ ނިޔާއަތުެވއްޖެއެވެ

      =  ާއަދިކަލޭމެްނ ކާފަުރކަމުންނާއި ެދކޮޅުވެިރކަން ުހއްޓައިިލއްޔ          = އެގޮްތ

 .  ކަލޭމެންނަށް ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ     =  ( .  إعادއަިދ ކަލޭމެން (ކާަފރުކަމަށް  ވަންޏާ  =  

                                           

                                    

                                     

                                          

       



                      
 

5 7 3   

މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

 ( .ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް (އެފަދަ ހަނގުރާމަޔާ ެދރަވުން   ިއޢާދަކުރައްވާހުށީެމވެ      = 

. لشكرއަދި ކަލޭމެްނގެ   ްނ ކަލޭމެނަކަްށ ފުއްދައެްއ ނުދޭނެެއވެ    ްއެއްވެސްކަމެއ      = 

 . . تعالى الّلهއަދި  =    ކިތަންމެ ގިނަވެގެްނވީނަމަވެސް  ވޮޑިގެންވަނީ      = مؤمن 

.   ންނާއި އެކުަގއެވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑިވެގެންވާ  لشكرކާަފރުންގެ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )15( ކަލޭމެންނާިއ  حالގަިއގޯޅިވެ ބޮ
: އެީމހުންނާ ދިމާކޮށް ހަނގުރާމަުކރާށެވެ !ބައްދަލުވެއްޖެްއޔާ ަކލޭމެން އެމީހުންނަްށ ފުރަގަްސ ނުދޭށެވެ  ) !(އެބަހީ

އަދި އެދުވަހުްނ ހަނުގރާމައިގެ އެހެން ުއކުޅަކަށް ނުވަތަ ަމކަރަކަށް (ފަހުްނ ކުރިޔަްށ އަާރ ދިމާކުރުމުެގ  )16(
) ފަހަތަށް ެޖހިިލ މީާހ މެނުވީ، ނުވަަތ  ަހުކ އަކަްށ ދިއުމަްށ އަނބުަރއިިލ މީ جماعةެގ އެހެްނ  لشكرގަސްދުގައި

) ފުަރގަސްދީފައި ދިޔަމީާހ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހާ އެދިޔަީއ  ްނ  حضرةގެ  الّلهމެނުވީ (މިދެގޮތްނޫން ގޮތަކަށް
 . . އޭނާެގ ެއޖާގައަކީ ނުބަިއވެގެންާވ ޖާގައެެކވެ . އަިދ އޭނާެގ ޖާގައަީކ ނަރަަކއެވެ  ކޯފާޔާއިގެންނެވެ

) ަކލޭމެން  َبْدرُ ( )17( . ައިދ  مشركގެ އަތްަތކުން ން مؤمنހަނގުރާމައިެގ ދުވަހު ން މެީރއަކީެއއްނޫނެވެ
) އެީމހުްނ މެީރ ( حركاةކިއެއްހެްއޔެވެ؟. (ކަލޭމެންެގ އަތްތަްއ އެކަމުގަިއ  ) ހަަމ  حقيقةެތރިިވޔަސް .  الّلهަގއި ެއވެ

.) އަދި (އޭ  الّلهއަީކ  ُمَسبِّبُ (އެހެނީ ެއ އެންެމހައި ކަންތައް ހިންގުމުެގ  ންާނ  مشرك) ެއ !އެވެ رسول الّلهއެވެ
) އުއްަކވައިެލއްވިިއރު އެއުއްކަަވއިލެްއވީ ( .  حقيقةދިމާއަށް ކަލޭގެފާނުން (އެހިލަމުްއވަރު ) ކަޭލގެފާނެއްނޫނެވެ ގައި

. އެީއ އެކަލާނެގ  الّلهއަދި އެހެެނއްކަމަކު އެ އުށްކަވަިއލެއްީވ ހަަމ  ން ރަނގަޅުވެގެންާވ ިރވެިތ  مؤمنން  حضرةއެވެ
. (ެއއީ  إمتحانއަކުން  نعمة ކުެރވުާމިއ  غنيمةލިބުމާިއ އެމީހުންެގ ތަކެިތ  نصرންގެ މަްއޗަށް  َعُدوّ ުކރެއްވުމަށްޓަަކއެވެ
 جهادެގ ައރިުހގަިއ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمތަކުެގ ދަރުަމ ސާބިތުުކރެއްވުމާިއ އަިދ  عملންެގ  مؤمنއެ 

 . . =  لفظމި  َحَسًنا َبَالءً ކުރުމުެގ މާތްކަން އެމީހުންނަށް ެދއްވުމަށެވެ تفسير ން މުރާދުުކރެޭވ މާނަތަކަީކ އެއީެއވެ
.  تعالى الّله=) ހަމަކަށަަވރުން  الطّبرى  ީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

: !(އޭ ކަލޭމެންނޭވެ )18(  مشركއާއި ކާމިޔާބުދެއްވައި  نصرންނަށް  مؤمن) ެއކަން އެގޮތަށް އެދިމާުކރެއްވީ (އެބަހީ
) ހަމަކަށަވަރުްނ  ކުރަްއާވ  َضِعْيفُ ންގެ ޭރވުމާއި ާބރު ަބލިކުަރއްާވ  مشركީއ  تعالى الّلهން ބަލިުކރައްވަިއ ދެަރކުރެްއވީ

 .  ކަލަކު ކަުމގައިވާީތއެވެ

) އެދުނުހިނދުން  حضرةގެ  الّلهބަޔަކަށް ދެއްވުމަށް  حقّ އާއި ނިޔާ ( فتح) ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك(އޭ  )19( ން
)  حقّ ތިޔައޮތީ ( . (އެީއ  فتحީވ މީހުންނަށް )  مؤمنއާިއ ނިޔާ އައިސްފައެވެ .) އަދި ަކލޭމެން (ދެންވެސް ންނަށެވެ
ވަންާޏ އެބަީހ އެަކލޭގެފާާނ އިދިކޮޅަށް ަހނގުރާމަކޮށް އިދިކޮޅުވަންޏާ ތިމަްނރަސްކަލާނގެެވްސ  إعادއެކަމަށް 

. އަދި ކަލޭމެންގެވާހުށީމެ ވެވޮިޑގަންނަإعاد) ◌ްށހަމައެފަދައިން (ކަލޭމެން ަހލާކު ުކރެއްވުމަ  ކިތަންެމ  لشكر ވެ
. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  لشكرގިނަޔަސް ެއ  ވޮޑިގެްނވަީނ  الّلهްނ ކަލޭމެނަްށ އެއްެވސްކަމެއް ުފއްދަެއއް ނުދޭނެއެވެ

. مؤمن  ންނާއި އެކުގައެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =  ޭމީސްތަުކންނޭވެވެއްެޖ  إيمانއ!       =  އަްށ  الّلهކަލޭމެްނ

 !ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ   =  ެرسولއަދި އެކަލާނގ  .   އާއަށާއި       =  އަިދ ކަލޭެމްނ

 !އެކަލޭގެފާނަށް ފުަރގަސް ނުދޭށެވެ      =  ާحالކަލޭމެނއެކަލޭގެފާނުންގެ ބަސްފުޅުއަހ .  

      = ެއަދި ކަލޭމެން ނުވާށެވ!            =  އަުހރެމެން ައހައިފީމޭ ބުނިމީހުްނ

 .    ފަދައިން    =  ާحالއެމީހުން ނުއަާހކަމުގައިވ .         = 

 ކުާރ ދިރޭެއްއޗަކީ) حركاةއަކީ ( َدابَّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ނުބަިއ    = حضرةގެ  الّله .    ގައި

   = .    ބީުރ އަިދ މަންމަން ބައެކެވެ    =  .  އެމީހުންނަްށ ނުވިސްނޭ    

     =  ިއެމީހުންނާމެދު ދެނެވޮޑިގެންީވނަމަ. تعالى الّلهއަދ    = .  ހެޔޮކަެމއް    = 

.  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ިއއްވެީވ ހެވެ    =  އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންަންށ

.   އިއްވެވިނަމަ   = .   އެމީހުން ފުރަގަސްދިނީސްަކން ކަށަވަެރވެ    = 

   . حال އެނބުރިދާ އެމީހުން         = .   !އޭ އީމާންެވއްޖެ ީމހުންނޭވެ    =  

. الّلهކަލޭމެން    !އަށް އިޖާބަދޭށެވެ   =  ިرسولއަދ .    އާ އަށާއި    =  އެދެފަރާތުްނ

.  ކަލޭމެންނަށް ގޮަވއިފިއްޔާ     =  / ްކިޔަމަންެތރިކަމަށ) .  حقّ ކަލޭމެނަްށ ދިރުންހުިރ ކަންތަކަށް

(.  އަށް  =  . ހުރަސްކުަރއްވާކަްނ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  =     !އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

       =   . ީމހާާޔ އޭނާެގ ހިާތއި ދެމެދު  =  .އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ

 )!(ދަންނައެވެ       =  ްحضرةކުރެއްވުން ވަނީ ހަަމ އެކަލާނގެ  محشرކަލޭމެނ .  އަށެވެ
      =    ްބިރުވެތިވާށެވެ إمتحانއަކަށް ( فتنةއަދި ކަލޭމެނ (   !އަކަށް        
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

     =  خاصّ ަކލޭމެންކުެރ ހަަމ ( . (ެއ އެންމެނަށްވެްސ ޖެހިދާނޭ ) ނުޖެހޭނޭ  ވެ އަނިޔާެވރިންނަށް (އެކަނި
  = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވ!     =  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  .  އީ      = 

.ވޮޑިވެވަންތަގަދަ عقوبة     ގެންވާ ަކލާނގެކަން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަިދ  1އާއަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ رسولއަށާއި ެއކަާލނގެ  الّلهކަލޭމެްނ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ )20(

  !ކަލޭމެްނ އެކަޭލގެފާނަށް ފުަރގަސްނުދޭށެވެ حالކަލޭމެން އެަކލޭގެފާނުން ބަސްފުޅު އަހާކަމުަގއިވާ 

َفعَ ) ހަަމއެކަނި ކަންފަތުން ައހަިއ ެއ ެއހުމުން އެްއވެްސ 1ންނޭވެ مؤمن(ޭއ   )21( އެްއ ނުކުާރ މީހުްނ  َمنـْ

) ަކލޭމެން ނުވާ منافقންނާއި  مشركފަދައިން (   !ށެވެ ންފަދައިން

.  َدابـَّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެނުބައިވެގެްނވާ  )22( ) ބީރު އަދި މަންމަން މީހުންނެވެ އަކީ (އެންމެނުބަިއ މީހުންނަކީ

. ކަންފަތަށް އަުޑ  . (އެީއ އިންސާނުންަނށް ވާޭނ އެންެމ ދެަރ ތިންސިފައެވެ އަދި އެމީހުންނަްށ ނުވިސްޭނ މީހުންނެވެ

މިތިން ކަންތަްއ ހުިރ މީހަީކ ދެްނ ެއއްެވްސ  –އަިދ ެއއްޗެްއ ނުވިސްޭނ ނުއިވޭ އަނގައިްނ ބަސްނުބުނެޭވ 

.) (އެީއ  . އެމީހަީކ އެއްެވސް  تبعއަށް  حقّ ބޭނުމެއްނެތް މީހެކެވެ އަކުން ފައިދާެއްއ  حسّ ނުވާ މީހުންެގ މިސާލެވެ

 (.  ނުކުރާމީހެކެވެ

އެމީހުންގެ ކިބައިަގއި ެއއްވެސް ހެޔޮކަމެްއ ވާކަމުަގއި ދެކެވޮޑިގެންނެވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުންެވްސ  تعالى الّله )23(

. އަިދ އެކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އިއްެވވިނަމަވެސް ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ  އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ިއއްވެީވހެވެ

. އެމީހުން އެނުބރި ނުިކޔަމަންތެރި  .  حالވެ ގެންާވ އެނބުރި ފުަރގަސްދިނީހެވެ  ގަެއވެ

ކަމަކަށް / ނުވަަތ  حقّ އެއްާވ ކަމަކަްށ ( حياةކަލޭމެންނަްށ  !އޭ އީމާންެވގެންާވ މީސްތަކުންނޭވެ )24(

 ( އާއަްށ  رسولއާއި  الّلهއާ ކަލޭމެނަށް އަމުުރކުރައްަވއިފިއްޔާ ަކލޭމެން  رسولއާއި  الّلهކިޔަމަންތެރިކަމަށް

މީހާޔާިއ އޭާނގެ ހިތާިއ ދެމެުދ  تعالى الّله) އަިދ ހަމަަކށަވަރުން !(ބަސްައހަިއ ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ 1ޖަވާބުދޭށެވެ

 : . އެބަހީ . ހިފަަހއްޓަވަެއވެ ިއރާދަކުަރްއވައިފިއްާޔ ހިތުގެެތރެއަށް އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ ވަނަނުީދ  الّلهހުރަސްުކރައްވަެއވެ

.) އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭ .  حضرةކުެރވޭުހށީ ހަމަ ެއކަލާނެގ  محشرމެން ހިފަހައްޓަަވއެވެ  އަށެވެ

َنـةކޮްށ ކަލޭމެންުކރެ އަިނޔާވެރިންނަްށ ނުޖެޭހނޭ  خاصّ  ހަމައެކަނި )25( .  ِفتـْ އަކާއިމެދު ކަލޭމެްނ ބިރުވެިތވާށެވެ

: އެ  . އެއީ  فتنة(އެބަހީ އެކަލާނެގ  އާއި الّلهއެއް އަނިާޔވެރިންނަށާއި އަދި އެހެން ީމުހންނަށްވެސް ޖެހިދާނެއެވެ

ނަހީނުޮކށްފިނަމަ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުުރ ނުކޮށްފިނަމަ ޖެހިާދޭނ  ُمْنَكَراتއާގެ އަުމރުފުޅުތަކަށް އިޖާބަނުދީފިނަމަ  رسول

.) އަދި  فتنـة . އެކަމުަގއި އެންމެންވެސް ަހލާކުވެާދނެއެވެ . ހަލާކެކެވެ  ފަދަ ވަންތަވެ ވޮޑި ގަދަ عقوبـةއީ  الّلهއެކެވެ

 !ގެންވާ ަކލާނގެކަން ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ެއަދި ކަލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވ!       = .ުކަލޭމެން ދާދި ޢަދަދު މަދުކޮށް ތިބިއިރ 
          = .  ބިމުގަިއ ނިކަމެތިެވގެންާވ ަބޔަކުކަމުގައި    =.   ކަލޭމެްނ ބިުރގަނެ

        = ( . (މަރައިފާނޭ ކަމުގެ  މީސްަތކުން ަކލޭމެން ޖަަހއިެގންފާނެކަމުގެ    = 

. ) ތަެނއް ދެްއިވއެވެ  ފަހެ ދެން އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް (ަސލާމަތުގެ       = نصرއަދި އެަކލާނެގ 

.  ދެއްވަިއ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ގަދަުކރެއްިވއެވެ        =  حاللއަިދ އެަކލާނެގ ރަނގަުޅ 

.  ތަކެތިން ކަލޭމެނަށް ރިޒުޤުދެއްިވއެވެ       =  ްشكرކަލޭމެނ .  ކުރޭތޯ      

   =  ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانެއ!        =  خيانةއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ .   !ތެިރ ނުވާެށވެ

   =  رسولއަިދ .  އާއަށާއި       =  ްخيانةއަިދ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ އަމާނާތްތަކަށ 

.    1ތެރިނުވާށެވެ    =  ޭحالކަލޭމެން ދެނެތިބ .      =  .  1އަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

         =   .  ކަލޭމެްނގެ މުދަާލ ަކޭލމެންގެ ދަރިްނ ވާކަްނ ކަށަަވރީ    = َنـة  ِفتـْ

 . . إمتحانއެއްކަމުގަެއވެ  )1(ދަންނައެވެ تعالى الّلهައދި ހަމަކަށަަވރުްނ  =   ެއއްކަމުގަެއވެ  

      =  ެحضرةބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަވަީނ ހަމައެަކލާނގ  .  ގައެވެ         =  ޭއ

.    !އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ   =  تقوىއަށް  الّلهކަލޭމެްނ .   ެވރިވެއްޖެްއޔާ         

. ( فـُْرَقانއެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ  = .) بَاِطلُ ާއ  حقّ އެްއ ލައްވާނެެއވެ  ވަކިކޮްށ އެނގޭޭނ އެއްެޗއް ލައްވާެނއެވެ
      = .  އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ފުއްސަވާނެއެވެ   =  ކަލޭމެްނެގ

.   ކުށްތައް     =  ( . (ަކލޭމެންގެ ފާފަތައް   އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަްށ ފުއްސަވާނެތެވެ  
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ނުވަވަނަ ފޮތް 

      =  ިفضلީއ ބޮޑުވެގެްނވާ  الّلهއަދ  .  ަވންތަކަމުގެ ެވރި ކަލާނެގއެވެ        = 

    ދުކަޭލގެފާނާއި މެުދ ާރވާ ހެދިހިނއަދި   = ) مّكـةކާފަރުީވ މީހުްނ (  ގެ ކާފަރުން   = 

.   ކަލޭގެފާނު ބަންދުކޮްށ ހިފެެހއްޓުމަށް     =  ުقتلނުވަތަ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނ .  ކުރުމަށްޓަކައި  

     =  . ) ެނރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު (ރަށުން    =  އެމީހުން ނުބައި ރާާވ

.  މަކަރު ހަަދއެވެ    =  الّلهއަިދ .    ވެްސ ރާާވ މަަކރުހައްދަަވއެވެ      = 

.  الّلهއަދި    އީ އެންެމރަނގަޅަށް މަަކރު ަހއްދަވާ ކަލާނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ބިމުގަިއ ނުހަނު ިނކަމެތިކޮށް އަދި  مّكـة) ކަލޭމެްނ (1ންނޭވެ مؤمن (އޭ )26( މަދުބަޔަކުކަމުަގއިވީކަްނ  عددގެ

) ކަލޭމެްނ  !ހަނދާންކުރާށެވެ އަދި އެހެނިހެން މީހުން ައއިސް ކަލޭމެްނ ޖަހައިގަނެފާނެކަމާމެދު (މަރައިފާނެކަމާމެދު
 . ގަިއ ވަނިކޮްށ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ސަލާމަތުްނ އަމާންކަމާއެުކ ތިބެވޭެނ  حال(އެ  –ބިރުވެތިވަމުެއވެ

. (ެއއީ  .  حرمވަޒަންދެއްވިއެވެ .) އަިދ ެއކަލާނ حرمގެ  مّكةއެވެ .  نصرގެ ކަލޭމެނަށް އެވެ ދެއްަވއި ގަދަކަންދެއްވިެއވެ
. މިުހރިހާކަމަީކވެސް ކަލޭމެން ެއކަލާނެގއަްށ  حاللއަދި ރަނގަޅު  ތަކެތީެގ ރިޒުުޤ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ެދއްވިއެވެ

.  شكر  رسولއަާށއި  الّلهކަލޭމެން  حالަކލޭމެންނަށް އެނގިތިބޭ  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ  )27(ކުރޭތޯއެވެ
ކަލޭމެްނ  އަދި  )28( !ތެރިނުވާެށވެ خيانةއަިދ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ އަމާނާތްތަކަށް  !ތެރިނުވާށެވެ خيانةއާއަށް 

. އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ  إمتحانހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންެގ މުދަލާިއ ދަރީންނަީކ  !ދަންނާށެވެ  1ދަންނައެވެ الّلهއެކެވެ
.  حضرةޮބޑުވެގެންވާ ަދރުމަވަީނ އެަކލާނެގ   تقوىއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ  !ެވއްޖެ ީމހުންނޭވެ إيمان އޭ  )29(ގައެވެ

.  باطلއާިއ  حقّ ވެރިވެއްެޖއްާޔ   باطلއާިއ  حقّ ވަިކކުރެވޭެނ ެއއްޗެްއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ލަްއވާނެއެވެ
. (އެއީ ކަލޭމެންގެ  ދެއްވައި އެމީހުްނ  نصرތެރިންގެމައްޗަށް ަކލޭމެނަށް  عدواةވަކިކުެރވޭނެގޮތެއް ަލއްވާނެެއވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށް (ަކލޭމެންގެ ފާފަތަްއ)  .) އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެންގެ ކުށްަތއް ފިއްަލވާހުއްޓެވެ ބަލިކުރެްއވުމެވެ
. އަިދ  . ، ވަންތަކަމުގެ ވެރި فضل ،އީ ބޮޑުެވގެންވާ މާތްަކމުގެ ވެިރ  الّلهއެކަލާނެގ ފުއްސަާވހުއްޓެވެ  ކަލާނެގއެވެ

)30(  : ) ކަޭލގެފާނު ހިފާ ަހއްޔަރުުކރުމަށް ުނވަތަ ަކލޭގެފާުނ  مّكةއަދި ކާފަރުްނގެމީހުން (އެބަހީ  قتلެގ ކާފަރުން
ރާާވ މަކަރުތަްއ ހެދިހިނުދ  ކުރުމަށް ނުވަތަ ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުންގެ ރަށުން ނެރުަމށް އެމީހުން ގޮތްތައް 

  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ
. (އެއީ އެީމހުން ނާކާމިޔާބު ކުރެ الّلهއަދި   މަށާިއ ްއވުވެސް މަަކރު ހައްދަާވ ގޮތްތަްއ ރާްއވަވަެއވެ

.) އަިދ  ާރއްވަާވ ީއ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ މޮޅަށް މަަކުރ ހައްދަާވ ގޮްތ  الّلهކަލޭގެފާނަށް ކާމިޔާބު ވުމަށެވެ
.  ކަލާނގެއެވެ

 َخلقُ  ކިހިނެްއކަމެއް ެއއީ. އެކަށީގެންވާގޮތަށެވެ ޒާުތފުޅާއި ُمقَدَّسُ  އެަކލާނގެ  މަކަރުހައްަދވާނީ ّهللا . ދަންނައެވެ* 
 .ތަކުންނަކަށްނޭގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .  އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަްށ ކިޔެިވއްޖެއްޔާ    = .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް
    = (. . (އެީމހުން ބުނާނެެއވެ  އެމީހުްނ ބުންެޏވެ     = .  ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން އަހައިފީމެވެ

       =  (. . (ކިަޔއިފީހެވެ  އަުހރެމެން އެދޭނަމަ ހަމަކަަށވަރުން އަުހރެމެން ބުނެފީހެވެ     = 
.)  قرآنމިފަދަ އެއްޗެއް (މިކަޭލގެފާނު އެވިދާޅުވާކަަހލަ    އެއް   =  .   މިނުވެއެވެ   

    = .  އިސްވެދިަޔ މީހުންެގ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ އަސްލެްއ ވަސްެލއްނެތް ާވހަކަތަކެްއ ކަމުގައިމެުނވީ
     = ) ްބުނިިހނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشركގެ  يعنى: مّكةއަދި އެމީހުނ (  !ން   =  ްއެމީހުނ)

.) ޭއ މަތިވެިރ  1  ެއވެ الّلهދެންނެވިއެވެ     =  : ގެފާނަށް ާބވައިެލްއިވ  محّمدމީތިވަްނޏާ (އެބަހީ

(  ތަކެތިވަންޏާ         =  ެނޑައެޅިގެން އިބަރަސްކަލާނގ .  حقّ ންވާ  حضرةއެއީ ކަ  ކަމުގައި
      = ެފަެހ އަޅަމެންގެ މަްއޗަށް ެވއްސަވާނދޭވ!          =  .  އުޑުން ިހލަތަކެއް

      = .  !ނުވަތަ އަޅަމެންނަށް ގެންނަވާނދޭވެ    =   ިعذابވޭންދެނިވ  .  އެއް  

        =  عذابީއ އެމީހުންނަްށ  الّلهއަިދ .      ދެއްވާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުެވއެވެ
) حالކަޭލގެފާނު އެީމހުންގެތެޭރގައިާވ  =  . (އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ ވަނިކޮށް          =  އަިދ

  ދެއްވާޭނ ަކލަކުކަުމގަިއ ނުވެެއެވ.  عذابީއ އެމީހުންނަްށ  الّله     =  އެމީހުްނ ފާަފ

 .  حالފުއްސެވުމަށް އެދިދަންނަވާ      =  .   އަދި އެމީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ    =  الّله 

: އެމީހުންނަށް  عذابއެމީހުންނަށް  . (އެބަހީ .) حقّ ދެއްވުްނ  عذاب الّلهނުދެްއވަންވީގޮތެއް  އެވެ      

=  . . ބަންދުކުރަީނއެވެ  އަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮްށ ހަދަނީެއވެ         = َُمْسِجُد الَحَرام  . ން

).   )އެތަނަށް މީހުން އަޔަނުދީ          =  ެން ކަމުގައި އެމީހުްނ  وِليُّ އަދި އެކަލާނގ
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.   ނުވެއެވެ   =  ެوِلىއެކަލާނގ  .   ން ކަމުގަިއ ުނވެއެވެ    تقوى  .  ވެރިްނ މެނުވީ
      =  .   އަިދ އެކަމަުކ މީސްތަކުންކުެރ ިގނަމީހުން   =    އެމީހުންނަކަްށ

.   ނޭނގެއެވެ         = .  އަިދ އެމީހުންެގ ނަމާދު ުނވެއެވެ     =   ގެފުޅުެގ

 .   ކައިރިަގއި       =   .  ތުނބުން ުފމުމާއި އަތްތިލަބަޑިޖެހުންކަމުަގއި މެނުވީ    

  =  ް1ގެރަހަ ލިބިގަންނާށެވެ عذابފަހެ ކަލޭމެނ           =   ކަލޭެމްނ

.   ކާފަރުވާކަމުެގ ސަބަބުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އަހުރެމެން . ބުނާނެއެވެ އެމީހުން ކިެޔވިއްޖެއްޔާ މަްއޗަށް އެީމހުންގެ ާއޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )31(
 ައހުރެމެންވެސް  އެއްޗެތި އެބާވަތުގެ ބޭނުންނަމަ ައހުރެމެން  އަދި. އަހައިފީމެވެ) އެްއޗެތި ތިޔަބާވަތުގެ(

) ހަަމ އިްސވެދިަޔ މީސްތަކުންެގ قرآن: އެަބހީ( ތިޔަތަެކއްޗަކީ  އަދި . ކިޔައިފާނަމެވެ އެްއ ވަްސލެއްނެްތ  أصلއަކީ
 .  ވާހަކަތަކެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ

)32(  : (އެމީހުން ދެންނެވިއެެވ.  !ން ދެންނެިވހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشركެގ مّكة އަދި އެމީހުްނ އެަބހީ
) މިތަެކއްޗަީކ އިބަރަްސކަލާނެގ  محّمد( 1އެވެ الّلهއޭ މަތިވެިރ  ން  حضرةގެފާނުންގެމަްއޗަށް ބާަވިއލައްވާ
ނޑައެޅިގެން  ނުވަތަ އަޅަމެނަށް  !އެއްޗެއްކަމަށްވަންާޏ އަޅަމެންގެ މައްޗަްށ އުޑުން ހިލަތަކެްއ ވެްއސަވާނދޭވެ حقّ ކަ

!  عذابވޭންދެނިވި   ދެއްވާނދޭވެ

. وحى الّلهއަކަށް  جواب(އޭގެ  )33( ) ކަލޭގެފާނުން އެީމހުންގެ ތެޭރގައި ވަނިކޮްށ 1އެވެ رسول الّلهޭއ  ކުރައްވައެވެ
. އަދި އެީމހުން ފާފަފުއްެސވުމަްށ  الّلهއެްއ ފޮނުއްވާެނކަލަުކ ކަމުަގއި  عذابއެމީހުންެގ މައްޗަްށ  ވޮޑިގެން ނުެވއެވެ

. (ަފހެ  الّلهދެްއވުމަށް  عذابުކރާކަމުގަިއވާހިނދު އެމީހުންނަށް  دعاءއެދި  ންަންށ  مشركެގ  مّكةވޮޑިގެން ުނވެއެވެ
 رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއެްއ ލިިބ މަރުެވގެންދިޔަ ބަޔަކު މަރުެވގެންދިޔައީ  عذابހަނގުރާމައިގަިއ އެހާބޮޑު  بدر

. ) هجرةއަްށ  مدينةއެރަށުން ނުކުމެވަޑަިއގެން   ކުރެއްވުމަށްފަުހގަެއވެ

އަްށ އަޅުކަމަްށ  َمْسِجُد ْالَحَرامނުދެއްވަްނވީ ކީއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަީކ  عذاب الّلهފަހެ އެމީހުންނަްށ  )34(
. އަދި އެމީހުންނަކީ ެއަކލާނގެ  . އެަކލާނގެ  وِليُّ ދާމީހުން ދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާ ބައެެކވެ ން  َوِليُّ ން ކަމުގައި ނުެވއެވެ

. ވާނެވެރިންމެނުީވ ނު تقوىކަމުގައި  . އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކަށް ެއގޮތެއް ނޭނގެއެވެ  އެވެ

އަދި ގެފުޅުެގ ކައިީރގަިއ އެމީހުންުކރާ ނަމާދަީކ ތުނބުްނ ފުމުމާއި އަތްިތލަބަޑިޖެހުންކަމުގަިއ މެނުީވ  )35(
.) ކަ . (އަދި ބަުދރު ހަނުގރާމައިެގ ދުވަުހ އެމީހުންނަށް ެއންގެވުނެވެ ލޭމެން ކާފަރުީވ ކަމަށްޓަކައި ކަލޭެމްނ ނުވެއެވެ

. (އެމީހުންވަީނ ބައްތިރީްސވަނަ އާޔަތުގައިާވ ފަދައިން  عذاب .) عذابގެ ރަަހ ލިބިގަންނާެށވެ  އައުމަްށ އެދިފައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   ްކާފަުރީވ މީސްތަުކން.ހަމަކަށަވަރުނ          =  އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ

. . އަދި ހޭދަކުރާނެެއވެ  މުދާތައް ހޭދަކުެރއެވެ           =  ގެ މަގު ބަންދުުކރުމަްށ  الّله

(  (އިސްލާމްދީނަށް މީހުްނ ވަނަނުދިނުމަށް     =   ަފހެ ިނކަންހުެރ އެީމހުން އެމުދާތަްއ

.    ހޭދަކުރާނެއެވެ     =  .  ދެން އެމުދާތައް ނުވަތަ އެކަންތައް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވާނެއެވެ
   = .   ހިތާމަޔަކަށް    = .   ދެން އެމީހުން ބަިލވާނެއެވެ  =   އަިދ

.   ކާފަރުވީ މީސްތަކުން           =  .   ނަަރކަޔަށް ެއއްކުެރވޭނެއެވެ     = 

. تعالى الّلهއެއީ   ަވކިކުެރއްވުމަށެވެ       =   ރަނގަޅު އެްއޗެހީގެެތރެއިން ނުަބއި ެއއްޗެިހ

(  (ބާއްޖަވެރިންެގ ތެރެއިން އަބާއްޖަެވރިން      =  ެއްވުއަދި އެަކލާނގެ ނުަބއިތަކެތި ލ / . މަށެވެ

.         = .   އޭގެ އެއްބަެއއް އަނެއްަބއެއްގެ މައްޗަށް      =  ިއަދ

.  އެހުރިާހއެއްެޗއް ބޮޑުފުނިަވރަކަށް ވުމަށެވެ       =   ދެްނ އެބޮުޑ ފުނިވަުރ އެަކލާނެގ

.   ނަރަކައަށް ެލއްވުމަށެވެ          =  ކަނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ ގެއްިލ

.  ހަލާކުެވގެންވާ މީހުންެނވެ     =    ޭކަލޭގެފާނު ކާަފރުންނަްށ !އެވެ رسول الّله(އ (

.   ވިދާޅުވާށެވެ   = . ) ހުއްޓަިއލައިފިއްޔާ   އެީމހުން (އެތިބިގޮތުްނ ެއކާފަރުކަމުން   = 

.  އެމީހުންނަށް ފުއްސެޭވހުއްޓެވެ       = (ައިސްވެދިަޔ ފާފ) .  އިސްެވދިޔަ ތަކެތި      = 

. ) އިޢާދަވަންޏާ  އަދި އެމީހުން ައލުންވެސް (އެކާފަރުކަމަށް     = .   ހަމަކަަށވަރުން ވޭިތވެހިނަގއްޖެއެވެ
        =  ަނުވަތ) . ހަނގުރާމަިއގަިއ  َبْدرُ އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ ގޮތްތައް / މަގުތައް

 (  ހަލާކުިވ ކާފަރުންެގ ގޮތްތައް      =  .   !އަދި ކަލޭމެން އެމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުަރއްވާށެވެ    
      =  ްއެްއވެސ : . شركއެްއވެސްކަަހލަ ފިތުނައެްއ އެބަހީ  އެްއ ނެތިއްޖައުމަށްދާންދެން   

     =  ިއެީކއެކަށް އަޅުކަމާއ : .  خالصއަށް  الّله  طَاَعةއަދި މުޅި ދީްނ އެބަހީ ވެއްޖައުމަށްދާންދެން

     =  :شركފަހެ އެީމހުން ހުްއޓައިފިއްޔާ (އެބަީހ (  =    ނުކޮށް ހުއްޓަިއލައިފިއްޔާ

. تعالى الّلهފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ   އީ        =  އެމީހުންކުާރ ކަންތައްަތކަްށ

 .  ބައްލަވާވޮޑިގެްނގެއެވެ     =  .   ފަހެ އެމީހުްނ އެނބުިރ ފުރަގަސްދީފިްއޔާ   =   ަފެހ

) ދަންނާށެވެ مؤمنކަލޭމެން (     !ން   =  ްއީ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ.   ކަލޭމެންގެ ަސހަޯރވެރިާޔއެވެ
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      = . . އެހީެތރިޔާއެވެ    އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވާ ސަހަޯރވެިރޔާއެވެ     = 
.  نصرއަދި އެންމެރަނގަޅުެވގެންވާ   ެވރިޔާެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި މުާދ  الّله މީސްތަކުން ކާަފރުވީ ހަމަކަށަވަރުން )36( ގެ މަގުބަންދުުކރުަމށްޓަކައި މުދާތައް ހޭދަުކރެއެވެ

. ައިދ  . ދެްނ އެމީހުން ެދރަވާނެެއވެ . ދެން އެކަްނވާނީ އެީމހުންގެ މަްއޗަށް ހިތާމައެއް ކަމުަގއެވެ ހޭދަކުރާނެއެވެ
)  )37(. ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ނަރަަކއަށް އެއްުކރެވޭނެެއވެ : އެމީހުން ނަރަަކއަށް އެލަްއވަނީ އެއީ (އެބަހީ

. ދެްނ އެުހރިާހ ނުބަިއ  –ރަނގަޅުގެތެރެއިްނ ނުބަިއ  ބާއްޖަެވރިންގެތެެރއިން އަާބްއޖަވެރިން ަވކިކުެރއްވުމަށެވެ
ދެން އެަކލާނެގ އެކަލާނގެ އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުަރއްވައި އެކަތިމައްޗަށް އަނެަކތިލައްވާ ބޮޑުފުނިވަަރކަށް ހައްދަަވއި 

 . ނޑައެޅިގެން ގެްއލި ހަލާކުެވގެންާވ މީހުންނެވެ . އެމީހުްނ އެީއ ކަ  އެފުނިވަރު ަނރަކައަްށ ލަްއވާނެތެވެ
 ) . ން ހަލާކުކުރުމަށް ކާފަރުން މުދާ ހޭދަުކރުަމީކ  مسلمއާއި  إسالم دينގެ މަގުބަންދުކުރުމަށް  الّلهދަންނައެވެ

. އަދި ކުރިަޔްށ އޮތްތާވެްސ އެމީހުްނ  . އަބަދުވެްސ އެމީހުްނ އެކަްނ ކުރާނެެއވެ އެއީ އެީމހުންގެ ކަެމކެވެ
. އޭރު  صريحއެކަންކުރާނެކަމަށް ާއޔަތުން  . މިހާރު  مّكةކޮށް އެބަ އެނގެއެވެ ގެ މޮުޅ  ترّقىގެ ކާފަރުންެނވެ

. ސޭވްދަ ިޗލްޑްރަން ކާފަރުންނެ . ރީތި ނަންނަމުގައެވެ އަދި އެޑިޔުކޭޝަންެގ  –ކުނިސެފް  –ޔުނިސެފް  –ވެ
ތަކާއި ބޯޑުތަާކިއ  جماعةތަކާއި  جمعيـةއެކިއެކި ނަންނަމުގަިއ އޭބީސީޑީގެ ހުރިާހ އަުކރެއްގެ ނަމުަގއި ޒާތްޒާތުގެ 

. ކާފަރަ  އަކަށް ެއހީއެއްވުަމކީ ބުޅާ މީދަލަށް އެހީވުްނ  إسالمކު ހަދައި އެކިނަންނަމުަގއި ެއހީތައް މިޮއއް ފައިބަނީެއވެ

.  ނޫންބާވައެވެ                     ީوحىމިއ  .  -ގެ ކީރިިތ ބަސްފުޅެވެ

ެވވަޑައިގެންފުމަށްދާނދެން އެމީހުްނ  تبعާއއި ަކލޭގެފާނު  دينއަުކވިޔަްސ އެމީހުންެގ  نصارىއަކުވިޔަސް އަދި  يهودى
 . . އެީމހުން ނުުރހޭ އެންމެންނަކީ މިާހުރެގ  –ކަލޭގެފާނަކަށް ުނރުހޭނެެއވެ . މިއެވެ ދުވަހަުކ ނުރުހޭނެެއވެ

ނޑު ިވޔައިެގ ިހސާބުން ަބލާިއރު އެމީހުން ުނރުޭހ މީހުންނަީކ  . ތިންމައިގަ . އެީއ  مسلمޓެރަރިސްޓުންނެވެ ންނެވެ
. ރުހޭީމހުންނަކީ އެމީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޓެަރރި . ނުުރޭހ  الّلهވީމީހުންކަމުގައި  تبعސްޓުންނެވެ އެ އަންގަވަނީއެވެ

. ُمستحيلބަޔަކަށް އެހީެއއް މަދަދެއްވުމަކީ  . ނުވަތަ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .) ކަމެކެވެ  މިކަންކަމަށް ވިސްނެވުންހުއްެޓވެ
.وحى هللا )38( އެމީހުްނ އެތިިބގޮްތ  !ކަޭލެގފާނު ކާފަރުންނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ) !އެވެ رسول الّله(އޭ  ކުރެއްިވއެވެ

) ހުްއޓައިލައިފީއްާޔ އެީމހުންގެ ަފރާތުން ކުީރ އިސްވެދިަޔ  إيمانއާއަްށ  رسولއަށާިއ  الّلهދޫކޮށް ( ެވ ކާަފރުކަމުން
. އަދި އެގޮތް ދޫނުކޮށް އެކާފަރުކަންމަީތ ދެމިތިބޭކަމަށްވަންޏާ އިސްވެދި ތަކުގައި ތިިބ  أّمـةޔަ ފާފަ ފުއްސެވޭނެއެވެ

.  َبْدرُ ކާފަރުންނަށްވީގޮތް (ނުވަަތ  ހަނގުރާމައިަގއި މަރުވެިދޔަ ކާފަރުންނަށް ކަންވީގޮތަށް ކަލޭމެނަށްވެސް ވެދާނެއެވެ
.) الّله(އެއީ   ކަންތައް ގެންދަވާގޮެތވެ

 خالصއަށް  الّلهއެއްނެތި އަޅުކަމާިއ ިކޔަމަންތެރިކަން ހަމަެއކަނި  يعىن: شرك ފިތުނައެއް  އެްއވެސް އަދި )39(
. ަފހެ، އެމީހުްނ  ނުކޮށް / ައިދ  شركވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަޭލގެފާނު އެކާަފރުންނާއި ހަނގުރާމަުކރައްވާށެވެ

.) އެހެނީ الّلهއެނުކިޔަމަންތެރިކަމުން ހުއްަޓއިލައިިފއްޔާ ( އީ  الّلهހަމަކަށަަވރުން  އަށް އެކަން ވަންހަނާ ނުވާނެއެވެ
 . އަދި އެމީހުން އެކަމުްނ  )40(އެމީހުންކުރާ ކަންަތއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ބަްއލަާވވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެެއވެ

 : އެމީުހންނަށް ގޮާވލައްާވ ކަންތައްަތކުން އެީމހުން އެނުބިރ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمފުރަގަސްދީފިއްާޔ (އެބަހި
) ފަ  . ަހމަކަށަވަރުން مؤمنހެ ކަލޭމެން (ފުރަގަސްދީފިއްޔާ .  الّله) ދަންނާށެވެ އެއީ ަކލޭމެންގެ ަސހަރޯެވރިޔާެއވެ

. އަދި ެއންމެރަނގަޅު  . އެީއ އެންމެރަނގަޅު ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ . نصرއެހީތެރިާޔއެވެ  ވެރިާޔއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ) مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ . ) ދަންނާށެވެ  ން        =  ްކުިރ  َغنيمةކަލޭމެްނ  ަހަމަކަށަވުރނ

.  އެއްޗެއް     = .  ތަކެތީެގ ތެރެއިން       =  ހަމަކަަށވަރުްނ އޭެގ ފަސްބައިކުޅަ ެއއްަބިއ

. الّلهއެއީ    އަށެވެ   =  ިرسولއަދ .   އާ އަށާއި    =   އަިދ ގާތްތިމާެގ މީހުންނަާށިއ

. އޭެގތެރެއިން  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم( .)ވެވަްނހަ َهاِشمُ ގެ ގާތްތިމާގެ ީމހުންނެވެ  ެއވެ            

. ِمْسِكينންނަށާއި  يَِتيمُ އަދި  =  ންނަށާއި      = .  ދަުތރުވެރިންނަށާއި        = 

. إيمانއަށް  الّلهކަލޭމެން    ވާކަމުަގއިވަންޏާ             =  ްއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަޅާެގ މައްޗަށ 

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ބާވަިއލެއްިވ ތަކެއްޗަާށއި       =  ُفـُْرَقان ) . ވަކިކުާރ  بَاطلއާއި  حقّ ގެ ދުވަހު

(  ދުވަހު          =  جماعةން  مشركެގ  مّكةއާިއ  جماعةންެގ  مؤمنބައްދަުލވީދުަވހު ( جماعةެދ 

(  އާއި          =   ިއީ ުހރިހާކަމެްއގެ މަްއޗަށް ކުޅަދުންވަްނަތ  تعالى الّلهއަދ

 .  ކަލާނގެއެވެ      ) ްمؤمنކަލޭމެނ . ) ވީހިނދު   ން          = ) ެمدينةއުސްތަނުގ  ( އާއި

.  ގާތްކޮޅުގައި   =  ން. مشركގެ  يعنى: مّكةއަދި އެމީހުްނ        = ) ެمدينةއުސްތަނުގ 

( ) ުދރުކޮޅުގައި   އާއި   = ) ިأبوسفيانއަދ  ( .ގެ   ިވޔަފާރި ގާފިލާ      =  ަކލޭމެްނެގ

( : އަިތރިމަތީފަރާތު ިތރީމަގުގައި  ތިރީގައި (އެބަހީ    =  وعدއަދި ަކލޭމެންގެ މެދުގަިއ  .  ކުރިނަމަ
     =  ްإختالفހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނ  . . ދެބަސްވީހެވެ  ވީހެވެ    = . ނޑައެޅޭ ވަގުތާއިމެދު   ކަ

   =   لشكرއަިދ ެއހެންނަމަވެސް، (ެދ (   ަބއްދަލުުކެރއްވީ         =  ކަމެްއ  الّلهއެީއ

.  ނިޔާކުރައްަވއި ނިންެމވުމަށެވެ     = ) تقديرއެކަމެްއ އެކަލާނެގ . ) ވެނިމިފައިވާ  ގައި
      = .   ހަލާުކވާމީހަުކ ހަާލކުވުމަށެވެ   = (އެކަން އެނގުމަށްފަުހ)  دليلއާިއ  حّجة . ން

         = .   އަދި ިދރިުހރިމީހަުކ ދިރިުހރުަމށެވެ   = އެކަްނ  دليلއާއި  حّجة) . ން

 (  އެނގުމަށްފަހު       ްالّلهއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ .  އީ      =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

. އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ        =   ިކަލޭގެފާނަށް އެމީހުްނ  تعالى الّلهއަދ

.  ދެއްކެވިހިނދު     =  (  ކަޭލގެފާނުންގެ ައވަާހރަފުޅުގައި (ހުވަފެުނގައި    = ) ްلشكرމަދުކޮށ 

(  ގައި މީހުން މަދުކޮށް      =  އަދި އެމީހުން ގިނަކަމުގައި އެކަލާނގެ ކަޭލގެފާނަްށ
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 .  ދެއްކެވިނަމަ    = .  ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެން ަބލިކަށިެވ ފޭލިެވއްޖައީހެވެ      =  އަިދ

. خالفހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެން ދެބަްސވެ    އުފެދުނީހެވެ  = .   ކަންތަކުގައި        = 
. الّلهއަދި އެހެންނަމަވެްސ  ) ަސލާމަތްކުެރއްވީެއވެ  (އެކަމުން      =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ    =  ހިތްތަކުަގއި ވާހާތަކެިތ (ހިތްތަކުެގ އަޑީަގއިވާާހ

 .ތަކެތި)

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުިރ  حاصلމުދަލުގެ ގޮތުން  غنيمةހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން  1) ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ!ންނޭވެ مؤمن(އޭ   )41(

) ގާތްތިމާެގ  رسولއާއަށާިއ ( رسولއަށާިއ  الّلهކޮންމެ އެްއޗެްއ އެެއއްޗެްއގެ ފަސްަބއިކުޅަ އެއްބައިވަީނ  އާގެ
. އެީއ ކަލޭމެްނ  ِمْسِكين -ންނަށާއި  يتيم -މީހުންނަށާއި  ވެގެްނާވ  إيمانއަށް  الّلهންނަށާއި އަިދ ދަރުުތވެރިންނަށެވެ

. އަިދ  : ގެ فرقانކަމުގައިވަންާޏއެވެ ބައްދަލުީވ  لشكرވަކިކުރާ ދުވަުހ އެދުަވހަކީ ެދ  باطلއާިއ  حقّ ދުވަހު އެބަހީ
) . ންގެ ކާަފުރ  قريشެގ  مّكةއާިއ  لشكرންގެ  أصحابއާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمދުވަހެވެ

. އެެދ  لشكرއާއި ެދ  لشكر  باطلއެީއ  باطلކަމުގަިއ  حقّ ެއއީ  حقّ ަގއި ބައްަދލުކޮށް  ميدانއެެވ ކިޭޔ  َبْدرُ  لشكرއެވެ

. ކާފަރުްނ ބަިލެވ  .) އެުދވަުހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  نصرންނަށް  مؤمنކަމުގައިެވ ފައުޅުވެގެްނ ދިަޔއީއެވެ ލިބުނީެއވެ
) ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ ތަކެއް محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަޅާގެމައްޗަްށ (  إيمانޗަްށ ގެމައްޗަށް

ީއ ކޮންމެކަމެްއެގ މައްޗަްށ  الّلهއަިދ  !މުދަލާމެުދ މިއެންގެިވގޮތަށް ަކންތައް ުކރާށެވެ غنيمةވެގެންވާކަމުަގއި ވަންާޏ 
 .  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

:  مدينةން  مؤمنއަދި ކަލޭމެން  )42( )  مدينةހަނގުރާމަ ހިނގިތާެގ  َبْدرُ އާިއ ގާތްކޮޅުަގއި (އެަބހީ އާއި ގާތްކޮޅުގެ
:  –އުސްތާނގައިީވހިނދު އަދި އެމީހުން  އާއި ދުރުކޮޅުގައި އަިދ  مدينةއެތާނގެ  لشكرންގެ  قريشގެ  مّكةއެބަހީ

) ގާފިލާ އަިތރިމަތީފަރާތު ިތރީމަގުގަިއވީހިނދު (ހަނދުމަ أبوسفيان( ) އަދި ކަލޭމެންެގ މެދުަގިއ 1ށެވެއްވާކުރަފުޅުގެ
ނޑައެޅި ބައްަދލުވުމަ لشكر(ދެ  ) ވަކިަވގުތެްއ އަިދ ވަކިތަެނއް ކަ ކުރިަނަމ  َوْعدُ ވެގެްނ އޮތުމަްށ ދެފަރާްތ  عّينށް

. އަދި އެހެންނަމަވެސް (ެދ  إختالفހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަާކއި އެތަނަާކއިމެދު ކަލޭމެންެގ މެދުގަިއ ދެބަސްވެ  ވީހެވެ
) އެީއ  ميدانއެ  لشكر ނޑައެޅި ވާންއޮތްކަމެއް ނިންމަާވ  تقديرގެ  هاللّ ގައި ބައްދަލުވެ ހަނގުރާމަެވވުނީ ގައި ކަ

. އެއީ ަހލާކުވާ ީމހަކުވެސް  . އަދި ިދރިހުންނާނެމީހަކުވެްސ  دليلއާއި  حّجةހިންގެވުމަށެވެ އާއިއެކު ަހލާކުވުމަށެވެ
: ކޮންމެ ީމހަކުވެްސ އެމީހަުކގެ ކަންތަްއ ރަނގަޅަށް  دليلއާއި  حّجة . (އެބަހީ ސާބިުތެވ  އާިއއެުކ ދިރިުހރުމަށެވެ

.) އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  عذرއެނގުމަށްފަހު  އީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަދި ދެެނވޮޑިގެްނާވ  الّلهއެއް ނޯންނާނެގޮތުންނެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

ކަޭލގެފާނުންެގ  – لشكرންގެ ކާފަރު  قريش -އެބަހީ  –ކަލޭގެފާނަށް އެމީހުން  تعالى الّلهއަދި  )43(
. (އެއީ ަކޭލމެން  ންގެ ހިތްތައް ގަދަވެ ހަނގުރާމައަްށ  مؤمنހުވަފެންފުޅުގައި ދެއްެކވީ މަދުބަޔަކުކަުމގައެވެ

.) އަދި އެމީހުން އެއީ ގިނަަބއެއްެގ ގޮތުގަިއ ކަޭލގެފާނަްށ  عدوُّ ހިތްވަރުގަަދވެ  ންނާ ދިމާކުރުމުގެ ބާެރއްގެ ގޮތުންނެވެ
) އެ . އަިދ (ހުވަފެންފުޅުގައި ކަލާނެގ ދެއްެކވިނަމަ ަކލޭމެން މުޅިްނ ބަލިކަިށވެ ހިްތވަރުެދރަެވ ފޭލިެވއްޖައީހެވެ

. އެހެންނަމަވެްސ ެއހުރިާހ ކަމަކުްނ   الّلهހަނގުރާމަިއގެ ކަންތަުކގަިއ މުޅިން ދެބަސްެވ ވާހަކަަތއް ތަާފތުވެއްޖައީހެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެއީ  ހިތްތަކު އަޑީގައިާވ ކަންތައްަތއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންާވ  ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިއެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ްއަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށ.   އެީމހުން ދެއްެކވިހިނދު       =  (އެމީހުންނާިއ) ްކަލޭމެނ

.  ބައްދަލުވީހިނދު         = .  ކަލޭމެންެގ ލޯަތަކށް މަދުބަޔަކުކަމުގައި        = 

.   އަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކަްށ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން މަދުކަުމގައި ަދއްކަވައި        =  ީކަމެްއ  الّلهއެއ

.  އިރާދަކުަރއްވަިއ ނިންމެވުމަށެވެ     =  تقديرެއކަމެއް އެަކލާނެގ  .  ގަިއ ވެނިމިފައިވާ   

  =  ަحضرةގެ  الّلهއަދި ހަމ .  އަށެވެ       =  ްرُُجوعَ ކަންތައްތައ  .  ވެވުން ވަނީ   

     =   ޭ1ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއ        = ެންކަލޭމ ( ނާ (ހަނގުރާމަވެރި ކާފަރު

. جماعة  އެއް ބައްަދލުވެއްޖެްއޔާ   = .   !ަފހެ ަކލޭމެން ސާބިތުވާށެވެ      =  الّلهއަިދ ކަލޭމެްނ 

  ) !ހަނދާންުކރާށެވެ الّله( !ކުރާށެވެ ِذكرއަށް     =  .  ގިނަގިނައިން        = 

.ންކަލޭމެ . الّلهއަދި ކަލޭމެން   =     ނަށް ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭތޯ  !އަށް ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ     

.  رسولއަިދ އެަކލާނގެ  =  އާއަށާއި      = ެ1އަިދ ކަލޭމެން ދެބަސްެވ ައރަިއރުން ުނވާށެވ       

= . ) ކަލޭމެން ަބލިވެ ެދރަވެދާނެެއވެ  ފަހެ (ޭއރުން       = .  އަދި ކަލޭމެންގެ ވަސްފިލައިދާެނއެވެ
    = .   1އަދި ކަލޭމެން ކެތްތެރިވާށެވެ          =  ްވޮޑިގެންވަީނ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

 . . =    ކެތްތެރިންނާއި އެކުގަެއވެ  !އަދި ކަލޭމެން ނުވާށެވެ      =  . ނުކުތްމީހުންފަދައިން

       = .  އެމީހުންެގ ގޮވަިތގެދޮރުން          =  .  ބޮޑާކަމާއި މީސްތަކުންނަްށ ދެއްކުމަށް
  = .    އަދި އެމީހުން ހުއްޓުާވ ހިފަަހއްޓާ      = ގެ މަގުން. الّله    =  ިالّلهއަދ 

.  تعالى އީ           = . (ދެނެވޮޑިގެންާވ  އެމީހުންކުރާހާ ކަމެްއ ވަށައިލަްއވައިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

(.   ކަލާނގެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެ  مؤمنއަދި ކަލޭމެްނ ( )44( ްނ  مشركންނާއި ބައްދަލުުކިރހިނދު ކަލޭމެންެގ ލޯތަކަްށ ެއ  مشركން

މަދުކަމުގައި ެއކަލާނެގ ދައްަކވަިއ އަދި އެމީހުންެގ ލޯތަކަްށ ކަލޭމެން މަދުކަމުަގއި ެއކަލާނެގ ދެއްެކވީ އެކަލާނެގ 

. تقدير .ކަލޭމެންނަށް ދެއްކެވުމަގައި ވާނޭކަމަްށ ނިމިފައިވާކަމެްއ ނިންމަވާ ނިާޔކުރެްއުވމަށެވެ ންެގ  مشرك(އެީއ  ށެވެ

. އަދި އެންެމހައިކަމެއް  كلمةގެ  الّلهން ގަދަކުރައްވައި  مؤمنމައްޗަށް   رُُجوعَ ފުޅު މަތިވެރިކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ

.  حضرةެގ  الّلهވުންވަނީ   އަށެވެ

) ންކަލޭމެ !ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއޭ  )45( ަބއްދަލުެވއްޖެްއާޔ އެއް  جماعةނާއި (ހަނުގރާމަވެރި ކާަފރު

) ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާށެވެ ميدان( ހަނދާންކުރުްނ  الّله( 1ކުރާށެވެ ِذكرއަށް ގިނަގިނައިން  الّلهއަދި  1ގައި

. 1ގިނަކުރާށެވެ  ) އެީއ ކަލޭމެނަށް ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބ ލިބުމަށެވެ

)  – !އާއަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ رسولއަށާއި އެަކލާނގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެން  )46( އަދި ކަލޭމެން (ކަންކަމުަގއި

) ކަލޭމެްނ ބަލިކަިށެވ  !ައރަިއރުން ނުވާެށވެ !ދެބަސްނުވާށެވެ : ދެބަްސވަންޏާ (އެހެްނ ހަދައިިފއްޔާ އެަބހީ

. އަދި ަކލޭމެން ކެތްތެިރވާށެެވ . ދެން އޭރުން ކަލޭމެންގެ ވަސްފިލައިދާެނއެވެ  الّلهހަމަކަށަަވރުން  !ދެރަވެދާނެއެވެ

. ވޮޑިގެންވަނީ ކެ  ތްެތރީންނާއެކުގަެއވެ

މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކަިއ ިތމާމެންގެ ގޮވަތި ގެދޮރުތަކުން ނުކުްތ މީހުްނ  حالއަދި ބޮޑާވެގެންވާ  )47(

) ނުވާެށވެ مؤمنފަދައިން ަކލޭމެން ( ގެ ަމގުން މީސްަތކުން ބަންދުކޮްށ ހިފަހައްާޓ  الّلهއަިދ އެމީހުންނަީކ  !ން

. އަދި  . الّلهމީހުންނެވެ  ީއ އެމީހުންުކރާ ުހރިހާކަެމއް މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

             =  ިشيطانއަދ .   އާ އެމީހުންނަށް ީޒނަތްތެރިކޮށްދެއްވިހިނދު     =  އެމީހުންެގ

 (  ތައް. عمل(ނުބައި           =  މިައުދ . ) ބުންޏެވެ އަދި އެސޮުރ (އެކާަފރުންނަށް

. (ެއއީ  .) َبْدرُ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަދަވާޭނ މީހަުކ ނުެވއެވެ    ހަނގުރާމައިެގ ދުަވހެވެ   = 

 .  މީސްތަކުންގެ ެތރެއިން        =  އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެްނ މިވަނީ ކަލޭމެންެގ އަަވއްޓެިރ

.  އެހީތެރިައކަށެވެ             ެންގެ  مشركއާއި  لشكرންގެ  مؤمنފެނުނުހިނދު ( لشكرދެންފަހެ ދ

) لشكر  އެސޮރު ދުއްހިނދުން         =  އެސޮރު އެޮސރުގެ ދެފުންނާބުމައްޗަށް ަފހަތަްށ

.  ޖެހިއްޖެއެވެ   = ) مشركއަިދ އެޮސުރ (.  ންނަްށ ބުންޏެވެ       =  އަހުރެްނވަީނ

.  ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ަބރީއަެވގެންނެވެ          =  ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނަށް ނުފެންނަތަެކިތ

.  އަހުރެންނަށް ފެނެެއވެ         =  ްالّلهހަމަކަށަަވުރން އަުހރެނ .  އަްށ ބިރުވެިތވަމެވެ   

      =  ިعقوبةީއ  الّلهއަދ .    ދެއްވުން ގަދަފަދަެވެގންވާ ކަލާނގެއެވެ      =  ިއަދ

.  منافق  ންގެމީހުން ބުނިހިނދު         = ) ކަމާއިމެުދ  إيمانއަިދ އެމީހުންެގ ހިތްަތކުގަިއ

. ) ބަލިާވ މީހުންނާއި  ޝައްކުގެ         =  = ްدينއެީމހުންެގ  –ްނ  مؤمنމި  يعنى:މިމީހުނ 

.އެމީހުން    ހެްއލުންތެރިުކރުވައިފިެއވެ          =  ިކޮށް އިތުބާރުކޮށްފިމީާހ  وكيلއަށް  الّلهއަދ

(.  (އެމީހަކަށް އެކަލާނެގ ފުދޭނެއެވެ    =  ްالّلهފަހެ ަހމަކަށަވަރުނ .  އީ       = عّزة 

. حكمةވަންތަ    ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ    = .  އަިދ ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނޭނަމަ      

         = .  މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ވަޑަިއގެން ކާަފރުންގެ ފުރާނަތައް ހިއްޕަާވހިނދު    = 

.  އެބޭކަލުން ތަޅުއްަވއެވެ       =  ައިދ) . އެމީހުންގެ މޫނުތަކާއި އެމީހުންގެ ފޫކޮޅުތަުކގައި

(. . =  ވިދާޅުވެއެވެ   !އަދި ކަލޭމެްނ ަރހަލިބިގަންނާށެވެ      =  ެގ  عذابއަލިފާނުެގ

.)  عذابދުވަހުން އަންނަން އޮތް  قيامة(އެއީ އަިދ    އެވެ
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މާނަ  ގެ األنفالسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
:  شيطان އަދި )48( ތައް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިންހިނުދ  عملއެމީހުންެގ ނުބަިއ  –ންނަށް  مشركއެީމހުންނަށް އެަބހީ

. އަުހެރްނ  . މިއަދު މީސްތަކުްނކުރެ އެކަުކވެސް ކަލޭމެްނގެ މައްޗަްށ ގަދަނުވާނެެއވެ އޭނާ އެމީހުންނަށް ބުްނޏެވެ
. ދެންފަހެ ދެ  :  لشكرމިހުރީ ކަލޭމެްނގެ އަަވއްޓެރި އެހީތެިރއަކަށެވެ ާއިއ  لشكرންގެ  مؤمنއޭނާ ދުއްހިނދު އެބަހީ

. ހަމަކަށަަވުރްނ  لشكرންގެ  مشرك . އަދި ބުންޏެވެ އޭނާ ދުއްހިނދު އޭނާ ފަހަތަށް ފަހަތަށްހުރެ ދާންފަށައިފިއެވެ
. ަކލޭމެނަށް ނުފެންނަތަކެިތ އަުހރެންނަްށ އެބަފެނެއެެވ.  އަހުރެްނ މިވަީނ ަކލޭމެންެގ ކިބައިްނ ބަީރއަވެގެންނެވެ

. އަިދ  الّلهހަމަކަށަވަރުން އަުހރެން  ދެއްވުން ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންާވ  عقوبةއީ  ّلهالއަށް ބިުރވެތިވަމެވެ
 . .  لشكرންގެ  مؤمنފަހަތަށް ފަހަތަށްޖެހުީނ  شيطانކަލާނގެއެވެ  ގައިވާ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ފެނިގެންނެވެ

އަްށ އެީހވާގޮްތ  لشكرގެ ކާަފރު  مّكةދިޔައީ  شيطانއަްށ  ميدانހަނގުރާަމ ހިނގިުދވަހު އެ  َبْدرُ  !ދަންނައެވެ 
. ދެންފަެހ ُسَراقَـُة بُن َماِلك بُن َجْعَشمވަންހަިއގެ  بَِنى ُمْدَلجُ ކައިގެން ދައް ގެ ސިފައިގާ ސިފައިންާނވެސް އެުކގައެވެ

ކޮށްދީ ބުނެހެދީ، މިއަދު ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް އެކަކުވެްސ  يقينއަްށ  لشكرންެގ ކާފަުރ  قريشއެސޮރު 
. ެއހެނީ ަމވެްސ މިހުީރ ހަ . މިގޮތުްނ ަވރަްށ  َجارُ މަ ކަލޭމެްނގެ ގަދަނުވާނެކަމުގައެވެ . އެހީެތރިއަކަެށވެ އަކަށެވެ

ނޑާފައި އުޅެނިކޮށް  ްނ ވަވަޑައިގެން އޭނާ ހިފަހައްޓަ  جبريلބޭކަުލން ފެނި އަދި  مالئكةން  لشكرންެގ  مؤمنސަޅިކަ
. ބަލަގަ  مشركނިކޮށް އަަވހަށް ދުވެ ަރއްކާވާން އުޅެނިކޮށް އްވައުޅު  ُسَراقَـةންގެމީހަކު އޭނާއަށް ޮގވާލާފައި ބުްނޏެވެ

. ކަޭލ ތިަޔއީ އަހުރެމެންނަްށ އެީހވާން އައިމީހަުކކަމުަގއި ބުނެފަިއ ތިޔަދަނީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟ އެހިނުދ  އެވެ
. ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަ . އަހުރެން ިމވަނީ ކަލޭމެންެގ ކިބައިން ަބރީއަވެގެންެނވެ ތަކެތި މަށަްށ އެސޮރު ބުންެޏވެ

. އަދި  .  الّلهއެބަފެނެއެވެ . عقوبةއީ ނުހަނު  الّلهއަށް ައހުރެން ިބރުވެތިވަެމވެ          ގަދަވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
 އިން = تفسيرالطبرى= 

) ބަިލކަށިކަންވާ ީމހުްނ  إيمانންނާއި އަދި އެ އެަބއެއްެގ ހިތްތަކުަގއި ( منافقއަދި  )49( ކަާމއިމެދު ޝައްކުވުުމގެ
.) މިމީހުން  1ބުނިހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ  تبعގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނަްށ  محّمد( يعنىއެމީހުްނ ބުންޏެވެ

) އެމީހުންގެ  . (އޭގެ  دينވެގެންވާމީހުން .) އެމީހަުކ  الّلهގައި  مناسبةއެމީހުން ހެްއލުންތެރިުކރުވަިއފިއެވެ އެންގެވިއެވެ
.) އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުން !އިތުބާުރކޮށްފިމީހާ (ދަންނަެއވެކޮްށ  وكيلއަށް  الّله ީއ  الّلهއެމީހަކަްށ އެކަލާނެގ ފުދޭނެއެވެ
.  حكمةވަންތަ  عّزة  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

. ނަމަވެސް ހަނގުރާމަިއަގިއ  َبْدرމިމީހުންނަކީ  !ދަންނައެވެ  ހަނގުރާމައަްށ ނުކުތްބަޔަކުަކމުގައި ވިެއވެ
. ކާފަ ްނ  مؤمنގެ މީހުން މަދުކަމުން އެީމހުން ބުނީ ިމ  لشكرންގެ  مؤمنރުންެގ ނިސްބަތުގަިއ ބައިވެިރ ނުވެއެވެ

. އެމީހުން ެއހެންުބީނ  دينންނާއި ހަނުގރާމަކުރަން އެނުކުތީ އެީމހުންގެ  مشركމިހާގިނަ  ގެ ސަބަބުން ހެްއލިގެންނެވެ
.  مؤمن  ) والّله أعلمން ދެރަވާނެކަމަށް ހީކޮްށގެނެވެ

ބޭަކލުްނ ހިއްޕަވާތަްނ ަކލޭގެާފުނ  مالئكة) ކާފަރުްނގެ ީމހުންެގ ފުރާނަތަްއ 1އެވެ الّلهرسول (އޭ  )50(
. އަދި އެބޭކަލުން އެ  .  مشركދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމައެވެ ންގެ މޫނުތަކުގައްޔާއި ފޫކޮޅުަގއި ތަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވެެއވެ

. (އެީއ  عذابކަލޭމެން ައލިފާނުގެ  . عذابދުވަހުން ދެއްވާނެ  قيامةެގ ރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ  )އެްއކަމުގަިއ ވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  .  އެހެންއެވީ       = .   ކަޭލމެންގެ އަތްތައް އިސްކުިރ ކަންތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ
    =  ްالّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ .          = ުންނަށް އަނިޔާކުރައްާވ އަޅުތަކ

.     ކަލަކުކަމުގައި ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ    = ންގެ آلގެ  فرعون  .  އާދަ ފަދައެވެ   

    = .   އަދި އެމީހުންގެ ކުރީގެ ީމހުންނާއި         =  ްގެ އާޔަތްތަކަށް  الّلهއެމީހުނ

.  ކާފަރުވީއެވެ      =  الّلهފަެހ  .  އެމީހުްނ ހިއްެޕވިެއވެ   =  ްއެމީހުންގެ ފާފައިގެ ސަބަބުނ   
       =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ .   ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ      = ދެއްވުްނ  عقوبة

 .  ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ  =  .  އެހެން އެވީ   =   ްتعالى الّلهހަމަކަށަަވރުނ .     

      = نعمة .  އެއް ބަދަލުުކރައްވާޭނ ކަލަުކކަމުގައި ުނވެއެވެ           =  ްއެއްެގ  قومއެއްވެސ

. نعمةމައްޗަށް އެ   އެއްެދއްވި     = .ްއެބަަޔކު ބަަދލުކޮށްފުމަށްދާންދެނ         =  އެމީހުންެގ

. نفس  ތަކުގައިވާ އެްއޗެއް    =  ްتعالى الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުނ  .  އީ     = 

.  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ       = ންގެ  آلُ ގެ  فرعون

.   އާދަފަދައެވެ        =  . .  =  އަިދ އެމީހުންެގ ުކީރގެ މީހުންނާއި އެމީހުްނ ދޮގުުކރީއެވެ

       =  ربّ އެމީހުންެގ .   ެގ އާޔަތްތައް      =  ދެންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ

.  ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ    = .ްއެމީހުންެގ ފާފަިއެގ ސަބަބުނ          =  އަިދ

)  آلގެ  فرعونތިމަންރަސްކަލާނެގ  ނޑުގައި .  َغَرقން (ކަ  ުކރެއްވީމެވެ  =  .  އަދި އެއެންމެން  

     =  .  ވީ އަނިޔާވެރިންކަުމގައެވެ       =  ިއަކީ  َدابـَّةހަމަކަށަވަރުން އެންމެނުބައ

( .  حضرةގެ  الّله =    (ދިރޭއެއްޗަކީ  ގައި   = .  އެކާފަރުީވ މީހުންނެވެ     

  =  .  ަފެހ އެމީހުްނ އީމާްނ ނުވެެއވެ  =  .  އެމީހުން     =  ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންާނ

. َعْهدُ     ކަށަވަރުހިތްޕެވި    =  َعْهدُ ދެން އެމީހުން އެމީހުންެގ .  އުވާލަނީއެވެ    

 =  .  ކޮންމެފަަހރަކުވެސް       =  .   ައދި އެމީހުން ިބރުވެތި ުނވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  عذابމި  )51( ކަލޭމެންނަްށ ދެއްވަީނ ަކލޭމެން އަތްަތކުން އިސްކޮްށފައިވާ ނުބަިއ ކަންަތއްތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ

.  تعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުން   އަޅުތަކުންނަށް އަިނޔާވެިރވެވޮޑިަގންނަވާ ކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ

. (އެބަހީ فرعون )52( ހަނގުރާމައިަގއި މަރުވެދިަޔ  َبْدر: އާއި އަދި އޭގެކުީރގެ މީހުންގެ އާދަފަދައިންނެވެ
.)  فرعونކާފަރުންނަށްވެސް އެދިމާީވ  އާއި ދެންވެސް އެބާވަުތގެ ނުބައި ނުލަާފ މީހުންނަށް ދިމާވިފަދައިންނެވެ

. ދެްނ  الّلهއެމީހުންވެްސ  .  تعالى الّلهެގ ާއޔަތްތަކަްށ ކާފަރުީވއެވެ އެމީހުްނ ހިއްަޕވަިއ ަހލާކުކުެރއްވީެއވެ
.  عقوبةއީ ގަދަފަދަވަންަތ އަދި  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ދެއްވުްނ ގަަދފަދަވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

އެއް ދެއްވައި ަހލާކުުކރެއްީވ  عذابހަނގުރާމައިގެ ުދވަހު ކާފަރުންނަށް އެހާބޮޑު  بدرއެހެންއެވީ، (އެބަީހ:  )53(
. އެހެނީ ހަަމކަށަވަރުން އެްއވެސް ބައެްއގެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަން  تعالى الّلهތެިރކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ

 الّلهކޮށްފުމަށްދާންދެން  تغّيرގައިާވ ކަންތައް އެަބޔަުކ އަމިއްލައަށް ބަަދލުކޮށް  نفسއެބައެއްގެ ،  نعمةދެއްވާފައިވާ 

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  نعمةއެބަޔަކަށް އެދެްއވި  تعالى އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ައިދ  تعالى الّلهބަދަލު ނުުކރައްަވއެވެ
 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

އާ އެީމހުންގެތެެރއަްށ  رسولއެކަލާނެގ މާތް  تعالى الّلهއަކީ  نعمةދެއްިވ  الّلهންގެމައްޗަށް  قريش !ދަންނައެވެ 
. ދެންފަެހ އެީމހުން އަމިއް . އެމާްތ  نعمةލައަްށ ެއ ފޮނުއްވުމެވެ ނުވެ، ައިދ  إيمانާއއަްށ  رسولބަދަލުކުރީެއވެ

. ދެންފަެހ   نعمةދެްއވި އެބޮޑު  تعالى الّلهއެކަލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށް، އެރަށުްނ ނެެރ އަދި ެއކަލޭގެފާާނ ހަނގުރާމަކުރުެމވެ

. ެއއީ އިްސވެދިޔަ އެފަދަމީހުން . (ބަދަލުކުރަްއވައި އެީމހުން ަހލާކު ުކރެްއވީއެވެ ُسنَّـُة ނަށް އެަކލާނގެ ހެއްދެިވގޮތެވެ
 )اللَّه َوَلن َتِجَد ِلُسنَّـِة اللَِّه تـَْبِدِيالً 

:  آلُ އާއި އޭނާގެ  فرعون )54( . (އެބަހީ  مشركންގެ  قريشގެ  مّكةންނާއި އަދި އެީމހުންގެ ުކރީގެ ީމހުން ފަދައެވެ

.) އެމީހުްނ  آلُ ގެ  فرعونންވެސް  ންނާިއ އަިދ އެމީހުންެގ ުކރިްނ ވޭތިވެިދޔަ އެާބވަތުެގ ކާފަރުންނެޭކ ހަަމއެއްގޮތެވެ
. (މިމީހުންވެްސ ިމމީހުންގެ  َربّ އެމީހުންގެ  .) ދެންަފެހ  َربّ ެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރީެއވެ ގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރަނީއެވެ

. (މިމީހުންވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންެގ ފާފަތަކުެގ ސަބަބުްނ އެ  މީހުން ިހއްޕަާވ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ
.) އަދި  ނޑުގަިއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  فرعونއީމާންނުވިއްޔާ އެންމެފަހުން ވާނީ އެހެންނެވެ އާއި އޭނާގެ ީމހުން ކަ

.  غرق . އެއެންމެންވީ އަނިޔާވެރިްނކަމުގައެވެ  ކުރެއްވީމެވެ

. ފަހެ އެމީހުން  دابّـةގައި އެންމެނުބައި  حضرةގެ  الّله )55( . ( إيمانއަކީ ިދރޭ ެއއްޗަީކ ކާފަުރންނެވެ  الّلهނުވެއެވެ

(.  ގެ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ ކުޅަދުންވަންތަކަން ތެުދ ނުކުރެެއވެ

. (ެއއީ ދެފަރާުތގައި  عهدއެމީހުންނަކީ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާ  )56(  ُصْلحَ ކޮށް ެއގްރީމެންުޓކުރި މީހުންނެވެ

ބަޔަުކ އަނެއްބަޔަާކ ހަނގުރާަމ ނުުކރުމަށާއި ހަނގުރާމަުކރާބަޔަާކ ެއހީނުވުމަށާ ދެންވެްސ ވެރިކަްނ ބާއްވަިއ ެއއް
. އެއީ  .) ދެން އެމީހުން  بَِنى قـَُرْيَظةއެބާވަތުގެ ކަްނކަމުގައެވެ  عهدކުިރ ކޮންމެފަހަަރކު  عهدއާިއ އެފަދަ މީހުްނނެވެ

. އަދި އެމީހުން ( .  الّلهއުވާލަެއވެ ) ބިރުނުގަެނއެވެ . عهد/ ުނވަަތ އެ އަށް  އަށް ރައްކާެތރި ނުެވއެވެ

 



                      
 

5 9 1   

މާނަ  ގެ األنفالسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  : އުވައިިލ މީހުންނާއި ބައްަދލުވެ، ައިދ  َعْهدُ ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާއި ަބއްދަލުެވ އެބަހީ

. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަެނވިއްޖެއްޔާ    ކުޅަދާނަވެއްޖެއްޔާ       = .  ހަނގުރާމައިގައި     

= . : އެމީހުނަށް ދެއްާވ ައދަބުގެ ސަބަބުން ވަކިަވކިކުރަްއވާ ފައްާސލައްވާެށވެ  ފަހެ އެމީހުންގެ ސަބަބުން އެބަހީ
    = .  އެމީހުންގެ ފަހަތުގައިވާމީހުން      =  ާوعظއެމީހުން އެއްޗެއް ވިސްނ 

.  نصيحةއާއި   ލިިބގަނޭތޯ    =   .    އަދި ކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަްނޏާ    

 އުވާލުންަފދަ) َعْهدُ އަކާއިމެދު، ( خيانةބަޔަކުމީހުްނގެ ަފރާތުން  =        =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ

.) އުާވލިކަން عهد(ކަލޭގެފާނުވެްސ އެ  !އެއްލާށެވެ   އަްނގާށެވެ      =  ދެފަރާތް ހަމަހަަމއަްށ) . ހަމަހަަމއަށް

.)  عهد    . تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  =   އުވާލިކަން ފާޅުކުރާށެވެ       = خيانة 

.  ތެރިންނަށް ލޯބިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވެ          = .  1އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުންހީނުުކރާހުށިކަމެވެ

    = ްުކރިއަަރއި ެދވޭނެކަމަށ (  އެމީހުން (އަތުުނވެ         =  ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންނަްށ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުކުޅައްދައި ުނލެވޭނެެއވެ     =  ްއެމީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރާށެވެ  އަދި ކަލޭމެނ! 

         =  . . ކުޅަދާނަވާހާކަމެއް   ކަލޭމެންނަށް ުކލަދާނަވާާހ އެއްެޗއް   = .  ބާރުގެެތރެއިން
        =  . . ތަމްރީނު ކޮްށގެން ) އަސްތަްއ ބަނދެގެންނާއި  (ހަނގުރާމަމަތީ     =

.  އެއިން ކަލޭމެން ބިުރގެންނެވުމަށް / ދެރަުކރުމަށް     = َعُدوُّ ގެ  الّله  .  ން     =  ިއަދ

.  عداوةކަލޭމެންގެ   ތެރިންނާއި      =  .   އަދި އެމީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކާއި
    = .   ކަލޭމެނަކަށް އެމީހުން ނޭނެގއެވެ       = الّله   . އެބަޔަކު ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  

    = .   އަދި ަތކެތީގެތެެރއިން ކަލޭމެްނ ހޭދަުކރިއްާޔ ުކރިއެއްެޗއް       = ެގ  الّله

.  މަގުގައި      =  . ) ކަލޭމެނަށް ހަމަަހމައަށް ފުއްދޭނެއެވެ  (އެއެއްެޗއް        

=  .   އަިދ ކަލޭމެނަްށ އަނިާޔ ނުވެވޭނެެއވެ      =   ެގ  ُصْلحَ އަދި އެމީހުން ހަނގުރާަމ ނުކޮްށ
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.  ފަރާތަށް ލެނިބ ބުަރވަންާޏ / އެކަމަށް އެދެންޏާ      =  ކަލޭގެފާނުވެްސ ެއއަތަްށ

  !ލެނބިވަޑައިގަންނަވާށެވެ         =  وكيلައށް  الّلهއަިދ )  . އަްށ އިތުާބރު ކުރަްއަވިއ  الّلهކުަރއްވާށެވެ

.) حوالއެފާރާތާ    ކުރައްވާށެވެ     =  .  ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ އެއީ       = 

.  އައްސަވާވޮޑިގަންނަާވ ދެނެވޮޑިގަންނަާވ ކަލާނގެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ފަހެ ކަޭލގެފާނަށް ހަނގުރާމަިއގަިއ އެމީހުންނާިއ ބައްދަުލވެ އެމީހުްނގެ މަްއޗަށް ކުޅަދާނަެވއްޖެްއާޔ  )57(

 عقوبةއެމީހުންގެ ފަހަތުަގއިތިބި އެބާވަތުގެ ީމހުން މިމީހުންގެ ސަބަުބން ބައިބައިވެ ވަިކވަކިވެގެންާދވަރުގެ އަދަބެއްދީ 

. ެއީއ އެބާވަތުެގ ކަެމއް ދެްނ ުކރަ . އެމީހުންނަްށ ދެއްވާށެވެ  نصيحةއަކަށްެވ  عبرةން ނުެކރޭަވރުކޮށްލުމަށެވެ

 .  ލިބިގަނޭތޯއެވެ

:  خيانةއަދި ބަޔަކުމީހުންެގ ފަރާތުން  )58(  عهدއެއްވުމުެގ ބިުރވެރިކަެމއް ކަޭލގެފާނަށް ވެއްެޖއްޔާ (އެަބހީ

) ަކލޭގެާފނުވެސް އެމީހުންނަްށ ހަމަެއގޮތަށް އެކަން އެއްަލިއ  خيانةއުވާލުންފަދަ  އެއްެގ ިބރުވެިރކަންވެއްޖެއްޔާ

: ަކލޭގެފާނުވެްސ  . (އެބަހީ . عهدދެފަރާތް ހަަމހަމަކުރާށެވެ ުއވާލަިއ ހަނުގރާމައަްށ ހުޅުިވގެންވާކަްނ އަންގާށެވެ

.) އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން  .  الّلهންނަށް ތެރި  خيانةމިނުނު ނާޅިން މިނާގޮތަށެވެ  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ  )59( ) ދުވެުކރިައރާ ދެވޭނެކަމަށް އެމީހުން ހީނުުކރާހުށިކަމެވެ ކާފަރުންގެމީހުން (އަތުުނވެ

 .  އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުކުޅައްަދއެއް ުނލެވޭނެއެވެ

) އަދި އެމީހުންނާ ހަނުގރާމަކުރުމަށް ާބރާއި ހަިތޔާ  )60( ރުގެތެެރއިންނާއި އަދި (ހަނގުރާމަމަތީ

) ތައްާޔރުކުރާެށވެ  مؤمنއަސްބަނދެގެންނާއި މިުހރިހާ ގޮތަކުން ކުޅަދާނަވީާހ ވަަރަކށް ކަލޭމެން ( އެކަމުެގ  1ން

. އަިދ މިމީހުން ފިަޔވަިއ އެހެންބަަޔކުެވްސ  عدوّ ންނާިއ ަކލޭމެންގެ  عدوّ ެގ  الّلهސަބަބުން  ން ިބރުގެްނނެވުމަށެވެ

. އެަބޔަކު ބިރުގެ . އެބަޔަުކ ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނެގއެވެ . އަދި  الّلهންނެވުމަށެވެ ގެ މަގުަގިއ  الّلهދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އަދި ކަލޭމެަންށ  ކަލޭމެން އެހޭދަުކރި ކޮންމެއެްއޗެއް ެއއެއްޗަކަށް ަބރާބަރު ފުރިހަމަ ޖަޒާއެއް ދެއްާވހުއްޓެވެ

. (މިއާޔަތުގައި މިނަންގަެނވިގެންވާ މީްސތަކުންނަށް ނޭނގޭ އަދި  އެބަޔަކު ދެނެވޮޑިގެްނާވ  الّلهއަނިޔާނުވެވޭުހއްޓެވެ

. އެީއ ބަޔަކީ ކޮންބައެްއކަމާމެދު  . އެީއ  بـَنُـْو قـَُرْيظَـةބަސްތަފާތު ެވގެންވެެއވެ ކަރަިއެގ  فارسކަމުގައި ބުނެވުނެވެ

. އަދި އެއީ  . އަދި އެީއ  منافقމީހުންކަމުގައި ބުނެވުެނވެ .  جنّ ންކަމުގައި ބުނެުވނެވެ  )والّله أعلمންކަމުގައި ބުެނވުނެވެ

ވުަމށް ލެނިބ ެއކަމަށް އެދޭނަމަ ަކލޭގެފާނުވެްސ  ُصْلحَ އެކާަފރުްނ ހަނުގރާމަނުކޮްށ  އެބަހީ  އެީމހުން އަދި )61(
)  قواعدވުމުެގ  ُصلحވުމަށް ލެނިބ ( ُصْلحَ އެމީހުންނާއި  . އަިދ  صلحގެމަތީން ކޮްށ އެަކލާނގެއަްށ  وكيلއަްށ  الّلهވާެށވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ  .އިތުބާރުކުރާެށވެ  ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  / قصدއަދި އެމީހުން އެދެންާޏ  .  ކުރަްނޏާ    =  އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނަށް މަކަުރހަާދ

 .   ކެހިދޭން        =  الّلهަފހެ ހަމަކަށަަވުރން ކަޭލގެފާނަށް ފުއްަދވައިދެއްވާީނ .   އެވެ

      =  .  ކަޭލގެފާނަށް ގަދަކަންދެްއވާ ބާރުދެްއވީ ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ    =  ެنصرއެކަލާނގ 

.   ދެއްވުމުން       =  مؤمنއަިދ ) . .) أْنَصاِرىّ ންެގ ފަރާތުންނެވެ   ބޭކަލުންެގ ފަރާތުންނެވެ
       =  . އަދި އެަކލާނގެ އެަބއިީމހުންގެ ހިްތ އެއްުކރައްަވއި ެއކުވެިރކުރެްއވިއެވެ

.) َخْزَرجُ ވަންަހޔާިއ  أوسބޭކަލުންެގ  أْنَصاِرىّ (އެދެބައިމީހުންނަކީ    ވަންހަކަމުގައިިވއެވެ   =  ކަލޭގެފާުނ

. ) ހޭދަކުރެްއވިނަމަވެސް  (އެމީހުން ެއކުވެިރކުރެްއވުމަށް          =  . ބިންމަތީަގއިާވ ހުިރހާ ަތކެތި

     = (. . (އެކުެވރި ނުކުރެއްވުނީެހވެ އެމީހުންެގ  =    ކަލޭގެފާނު އެުކވެރި ނުުކރެއްީވހެވެ

  ހިތްތަކުގެ ދެމެދު            =  އެބައިމީހުންެގ މެދުގަިއ އެކުެވިރ  الّلهއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ

 .  ކުރެއްިވއެވެ       =  حكمةވަންތަ  عّزةހަމަކަަށވަރުްނ އެކަލާނގެީއ  .  ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ
       =  ޭއާއެވެ  نِبىّ އ!       = الّله  / . ކަޭލގެފާނަށް ފުއްަދވަިއ  الّلهކަލޭގެފާނަށް ފުދެެއވެ

 .   ދެއްވާނެއެވެ    =  ިވީބަޔަކަށާއި  تبعއަިދ ކަޭލގެފާނާއ         = مؤمن 

.  ންގެތެރެއިން       = ެއޭ ނަބިއްޔާއ!  ވެ       =  ުންަންށ  مؤمنُ ަކލޭގެފާނ

 !ހިތްވަރުދެްއވާށެވެ      = .  ހަނގުރާމަކުރުުމގެ މަްއޗަށް      =  . ކަލޭމެންގެތެޭރގައިވަްނޏާ

(.  (ކަލޭމެންވަންޏާ     = .  ކެތްތެިރންގެ ވިހިީމހުން        = 

..  ދުއިސައްތަމީހުންގެމައްޗަްށ ގަދަވާެނއެވެ       = .  އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވަންޏާ     = 

. ) ސަތޭކަމީހުން  (ކެތްތެރި      =  .   އެްއހާްސ މީހުްނގެމައްޗަްށ ގަދަވާނެެއވެ       = 

.  ކާފަރުންގެތެެރއިން    =  . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަކީ       =  ޭނުވިސްނ

                                     

                                  

                                   

                                

                                 



                      
 

5 9 4   

މާނަ  ގެ األنفالسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

 .  ބައެކެވެ   =  .  މިހާރު      =  ްالّلهަކލޭމެންގެ ކިަބއިނ  .  ލުއިކޮށްދެްއވައިފިެއވެ   

.    އަދި އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންނެވިއެވެ    =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ބަލިކަިށ

 .  ނިކަމެތިން ވާކަން       .  ފަހެ ކަލޭމެންގެތެރޭގައިވަްނޏާ     =  ކެތްތެިރ

.  ސަތޭކަމީހުން         = .  ދުއިސައްތަމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވާނެެއވެ       =  އަިދ

 .  ކަލޭމެންގެތެޭރގަިއ ވަންޏާ   . ) އެއްހާްސ މީހުން   (ކެތްެތރި     =  ދެހާސްީމހުންގެމައްޗަްށ

 .  ގަދަވާނެއެވެ       الّله  . ގެ އިޒުނަފުޅަށް         =  ިވޮޑިގެންވަނީ ކެތްެތރިންާނ  الّلهއަދ

 .  އެކުގައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކަލޭގެފާނަްށ  تعالى الّلهކުރަންޏާވެްސ  قصد ކެހިދޭން މަކަުރހަދާ ަކލޭގެފާނަށް  އެމީހުން  އަދި )62(

. އެަކލާނެގ  . ނުވަަތ އެަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ފުއްަދވަިއދެއްވާނެއެވެ ދެއްވައިގެްނާނ  نصرން  نصرފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ
) ކަލޭގެފާނަށް  أنصاريّ ންގެ ފަރާތުްނ ( مؤمنއަދި  ދެއްަވއި ަކލޭގެފާނުންގެ ކަންަތްއ  نصرބޭކަލުންގެ ަފރާތުން

 .  ގަދަކޮށްދެއްވީ ހަމަ ެއކަލާނގެެއވެ
)63(  : ވަންހަާޔިއ  َخْزرَجُ ވަންހަޔާިއ  َأْوسُ ބޭކަލުންކުރެ  أنصارىّ އަދި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުްނގެ (އެބަހީ

) ހިތްތައް އެކުެވރިކުަރއްވައި އެއްުކރެއްިވއެެވ. ބިންމަތީގައިވާހާ ހޭދަކޮށްގެން ަކލޭގެފާުނ  ތަކެތި ދެބައިމީހުންގެ
. އަިދ ްއވައެމީހުން އެުކވެރިުކރަ ) ަކލޭގެފާނަށް އެީމހުން ެއކުވެިރ ނުުކރެއްވުނީެހވެ ން މަސަްއކަތް ުކރެއްވިނަމަެވސް

. ަހމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއީ  الّلهއެހެނެއްކަމަުކ  ވަންަތ  حكمةވަންަތ  عّزةއެމީހުންެގ ދެމެދު އެކުެވރިކުެރއްވިއެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

.  الّلهވެގެންވާ މީހުންނަށް  تبعންގެތެރެއިން ކަލޭގެާފނަށް  مؤمنކަލޭގެފާނަށާިއ  !އާއެވެ نبىّ އޭ  )64( ފުދެއެވެ
: މީސްތަކުންެގ ނުބައިކަމުން  .) الّلهކޮށްދެއްވުމަށް  دفاع(އެބަހީ  ުފދެއެވެ

ތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު ހިތްަވރުދެއްާވ  مؤمنހަނގުރާމަ ކުރުމުެގ މައްޗަށް  !އާއެވެ نبىّ އޭ  )65(
. ަކލޭމެންެގ (އްވާ އެދުންވެރިުކރަ ) ދުިއސަްއަތ  مؤمنވާށެވެ ) ެތރޭގަިއ ެކތްތެރި ިވހިމީހުްނ ތިބިއްާޔ (ކާފަރުްނގެ ންގެ

) ސަތޭކަމީހުްނ ތިބިއްޔާ ކާފަރުންެގ އެްއާހްސ  . އަދި ަކލޭމެންގެތެރޭަގއި (ކެްތތެރި މީހުންގެމައްޗަށް ގަދަވާނެއެވެ
. (މިއީ ިއސްލާމްީދްނ  . ެއހެނީ ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުންނަކީ ނުވިސްނޭ ބަެއކެވެ މީހުންގެމައްޗަށް ގަަދވާނެއެވެ

.) قواعدފެށިގަތްތާ ކުރީކޮޅުެގ   އެވެ

. އަދި ަކލޭމެންގައި  تعالى الّلهމިހާރު  )66( ކަން އެބަީހ ބަލިކަށިކަްނ  َضِعْيفُ ކަލޭމެންނަށް ލުިއކޮށްދެއްވައިފިެއވެ
. ފަހެ ެއހެންވެ، ކަލޭމެންގެތެޭރގައި ކެތްެތރި ސަތޭކަމީހުންވަްނާޏ  ހުރިކަން އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ
. އަދި ކަލޭމެންގެތެޭރގައި އެްއހާސްމީހުން ވަްނޏާ އެމީހުންެގ  ) ދުއިސައްތަީމހުންގެމައްޗަށް ގަދަވާނެއެވެ (ކާފަރުންގެ

. ެއއީ ދެހާސްމީހުންެގ މައް . އަދި  الّلهޗަްށ ގަދަވާނެެއވެ ވޮޑިގެންވަީނ ކެތްެތރިންނާިއ  الّلهގެ އިުޒނަފުޅުންނެވެ
. ިމއީ މިާހރުގެ  . قواعدއެކުގައެވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  . . / ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ  އެއްވެސް ނަބިއްޔަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ         = 

رُ އެބޭކަލަކަްށ  .)  أِسيـْ : (ހަނގުރާމައިަގއި ހައްަޔުރވީ މީހުންތަކެްއވުން   ން ތަކެއްވުމަކީ        
=  ( . قتلބިމުގައި ގިނަބަަޔކު (ހިފުނު ކާފަރުން  ވެ ލެއިަތއް އޮހޮރިއްަޖއުމަށްދާންދެން   =  ކަލޭމެްނ

.  އެދެނީއެވެ       =  .  ދުނިޔޭެގ ސާމާނު، ދުިނޔޭގެމުދާ          =  الّلهއަިދ 

. آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ   އެވެ      =  ިވަންަތ  حكمةއީ ގަދަފަދަވަންތަ  الّلهއަދ

 .   ކަލާނގެއެވެ      =   ިحضرةގެ  الّلهއަދ  . ން ފޮތެއް ނުވާނަމަ   =  .އިސްވެގޮސްފަިއ

   =  . . ބީިހއްޖައީހެވެ  ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭމެންގަިއ ޖެހިއްޖައީެހވެ      =  ކަލޭމެން ހިފިތަކެތީެގ

 ސަބަބުން.      =  ާعذابބޮޑުވެގެންވ  .   އެއް       =  ްغنيمةފަހެ ކަލޭމެނ 

 )!(ބޭނުންުކރާށެވެ !ކުރިތަކެތީން ަކލޭމެން ކާެށވެ        = حالއަދި ރަނގަޅުތަކެތިކަމުގަިއވާ  حالل .  

     =  ްالّلهއަދި ކަލޭމެނ .   ! އަށް ބިުރވެތިވާށެވެ   =  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .   އީ   

  =  رحمةގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ .  ެލއްވުްނ ބޮޑު ަކާލނގެއެވެ     =  ެ1އޭ ނަބިްއޔާއެވ    

       = ެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ީމހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވ!     =  ހައްަޔުރީވ

.    މީހުންކުރެ     = الّله  (. . (އެކަލާނގެ ހުރިާހކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ  ދެނެވޮޑިގެންވަންޏާ  

    = ) . .)  إسالمކަމާިއ  إيمانަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުަގއި އެއްވެްސ ެހވެއްާވަކމުގައި  ކަުމގެ ކަމެްއ ވާކަން
     =  .  އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ެހޔޮކަންދެއްވާނެެތވެ      =  ކަލޭމެންގެ އަތުްނ

 .  ހިފެވުނު ތަކެއްޗަްށވުރެ      =  .  އަދި އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާނެެތވެ     

  =  رحمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  الّلهއަިދ  .  ލެއްުވން ބޮޑުކަލާނެގއެވެ     =  އަދި އެމީުހްނ

.  قصد  ކުރަންޏާ     =  ްخيانةކަލޭގެފާނަށ .  ތެރިވުމަށް      =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުން އެމީހުނ 

. (އެީމހުން އެަކލާނގެއަށް ކާފަރުވެ ަކލޭގެފާނާ  خيانةއަށް  .)ތެރިވިއެވެ  ހަނުގރާމަކުިރއެވެ     =  ްކުރިނ
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(.  (ބަދުރު ހަނުގރާމައިގެުކރިން     =  އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަްށ ( ފަހެ (ބަދުރު ހަނުގރާމައިގައި

.  އެކަށީގެންވެއްޖެެއވެ         =  حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ 

.  ވަންތަކަލާނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަސީރުްނގެ ގޮުތގައި ބެއިިތއްބުީމ  ِفْديَـة( ކާފަރުން ހަްއޔަރުވާ  ހިފި ހަނގުރާމަިއގައި )67( ދީފާ ދޫކޮށްލުމަށް

: އެކާފަރުްނ  . (އެަބހީ . ބިމުަގިއ އެކާފަރުްނ ަމރަިއ ގިނަެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ އެއްވެްސ ނަބީއަކަްށ އޮްތކަމެއްނޫނެވެ
.) އަދި ަކލޭމެން (އެީމހުން ހައްަޔރުކޮށް  އަީސރުކުރުުމގަިއ)  މަރައި ބިުމގަިއ ގިނަެލއިތަްއ ޮއހޮރުަވއިލުްނ ހުްއޓެވެ

. އަިދ  . އެތާނެގ ދަރުމަާޔ  آخرةއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ  الّلهތިޔަ އެދެނީ ދުނިޭޔގެ ަތކެއްޗާިއ ދުނިޔޭެގ ބޭނުމެވެ އެވެ
. އަދި  ثواب .  حكمةވަންތަ  عّزةއީ  الّلهއެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ

ހިފިތަކެތީގެ ސަބަބުން ކަލޭމެންަންށ  ން ފޮތެއް އިސްވެގޮސްފައިނުވާނަމަ ަކލޭމެން ތިޔަ حضرةގެ  الّله )68(
:  عذابބޮޑުވެގެންވާ  . (އެބަހީ ވެރީންނަްށ  أهلހަނުގރާމައިގެ  َبْدرގެ ނިޔާގަިއ  الّلهއެްއ އަތުވެއްަޖއީހެވެ

ނަންގަވާފަިއ އެމީހުްނ ދޫކޮށްލުމުެގ  فديةފާފަފުއްސެވުން އިްސވެގޮސްފައިނުވާނަަމ ަހއްޔަުރވި ކާފަުރން އަތުްނ 
.) عذابވެގެންވާ ސަބަބުން ބޮޑު  އަުތވެއްޖައީެހވެ

ނަންަގާވ  فديةހަނގުރާަމއިގަިއ ަހއްަޔރުިވ ކާފަރުންެގ އަތުން  بدرމިދެތިން އާޔަތުަގއި ިމވަނީ  
. ކޮންމެައކަސް  خبرދޫކޮށްލުމާމެދު އައިސްފަިއވާ ަބއެއް   الّلهނަގައި އެީމހުން ދޫކޮްށލުމަކީ  فديةެއވެ

. އެާވހަކައިެގ  ފޮތްތަކުގަިއ ރަނގަޅަްށ  سيرةފޮތްތަކާިއ  حديثތައް  تفصيلއެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެްއ ކަމުަގއި ުނވިއެވެ
(.  ބަޔާންވެގެންވެެއވެ

:  1ތަެކތި ކަލޭމެްނ ކާެށވެ حاللކުިރ ތަކެތީގެެތރެއިްނ ރަނގަޅު  غنيمةފަހެ ަކލޭމެން  )69( ަކލޭމެނަްށ  الّله(އެބަހީ
ީއ  الّلهހަމަކަށަަވރުން  1އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ الّله) އަދި ަކޭލމެން 1އްކެވި އެްއޗެއްގެ ބޭނުންުކރާށެވެކަމުގައި ދެ حالل

.  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ   ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ކަލޭގެފާނުްނގެ އަތްޕުޅުަގއި ހަނުގރާމައިގެ އަސީރުްނގެގޮތުގަިއ  !ކަލޭގެފާނެވެ نبىއޭ  )70(
:  !ހައްޔަުރވެފައިތިބިމީހުނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ ކަާމިއ  إسالمަކލޭމެންެގ ހިތްތަުކގަިއ އެްއވެްސ ހެޮޔކަމެއްވާކަމުަގިއ (އެބަހީ

)  إيمان ނެގ ހުިރހާކަމެްއވެްސ ދެނެވޮޑިގެންވަންޏާ (އެަކލާ الّلهކަމުގެ އެްއވެސް މިންަވރެްއ ވާކަުމގައި
.) ަކލޭމެންގެއަތުްނ  ގެގޮތުަގއި ެނގެުވނުތަކެއްޗަށްވުެރ މާހެޔޮަތކެތި އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަްށ  فديةދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ައދި  . އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ފުއްަސވާނެއެވެ ލެއްވުްނ  رحمةއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  الّلهދެއްވާނެއެވެ
. ބޮޑުވެގެންވާ ކަ   ލާނގެއެވެ

:  قصدތެރިވުމަށް  خيانةއަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނަށް  )71( ވީކަމުގަިއ  إيمانނުވެ ތިބެ  إيمانކުރަންޏާެވސް (އެބަހީ
.) އެމީހުްނ އެތިބީ  عجائبފައުޅުކުރިޔަްސ އެީއ  . (އެމީހުްނ  خيانةއަްށ  الّلهއޭެގކުރިްނ  ކަމެއްނޫނެވެ ެތރިވެފައެވެ

.) ދެންފަހެ ބަުދރު ހަނގުރާމަިއގައި އެމީހުްނ  އެކަލާނގެއަްށ ކާފަުރވެ އަދި ަކލޭގެފާނާއި ހަނުގރާމަ ުކީރއެވެ
 . . حكمةީއ ދެެނވޮޑިގެންވާ  الّلهއަތުލައިގަެނވޭނެގޮތް ެއކަލާނެގ ހަމަޖެއްެސވިއެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ) .  ބޭކަލުން) ُمهاِجريّ ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވީމީހުން     = ިهجرة އެމީހުން އަދ 

.  ކުރި   = .   އަދި އެީމހުން ޖިހާދުުކރި        =  އެމީހުްނގެ މުދަާލއި އަިދ އެމީހުްނެގ

 ތަކުން. نفس       = މަގުަގއި ެގ  الّله.    =  . އަދި ގޯތިތެދޮުރ ތައްާޔރުކޮށްދިްނ މީހުން

.) أنصارىّ (  ބޭކަލުން    =  ްنصرއަދި އެމީހުނ .   ދީ    = ެއެީމހުން (ދަންނައެވ!(       

   =  .  ޭއެގ އެއްބަަޔުކ އެީއ އަެނއްބަޔަކުެގ ަސހަރޯެވީރންނެވެ     = .  އަިދ އީމާންވީީމހުން
     =  ްهجرةއަދި އެމީހުނ  .  އަށް ނުދާ    = ) ްمؤمنކަލޭމެނ  . ) ނަކަށް ނުވެއެވެ  ން  

     = . . ( =   އެމީހުްނގެ ަސހަޯރވެރިކަުމގެ ެތރެއިން ދިނުމެއް / ތިމާެގކަުމެގ  نصرެއއްވެސްކަމެއް

(.  ވާރުތަވުމެއް      =  ްއަށްދާންދެން.هجرةއެމީހުނ          އަދި އެމީހުން ަކލޭމެްނެގ

. نصرކިބައިން     އެދެފިއްޔާ   =  ްއެއްދީނުގެ ބައެއްެގގޮތުނ) .  ންނާއި އިދިކޮޅަށް) مشرك -ދީނުގެގޮތުން
        =  ްواجبދިނުްނ  نصرފަހެ ކަލޭމެްނގެމައްޗަށ .   އެވެ   =  ބަޔަކުގެމަްއޗަްށ

.   މެނުވީ         =  ( . عهدކަލޭމެނާ އެބަޔަާކ ެދމެދު (ހަނގުރާމަުކރުމުގެ  އެއްވާ      

    =  ިއީ  تعالى الّلهއަދ  . . =    ކަލޭމެންކުރާ ކަންތަާކއިމެދު  ބައްަލވާވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
     = .  އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން         =  އޭެގ ެއއްބަޔަކީ އަނެއްބައެްއެގ

 .  ސަހަރޯެވރިންނެވެ     =  ކަލޭމެްނ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކާ ދީނުެގ : އެކަން ަކލޭމެން ނުކުިރއްޔާ (އެބަހީ

.  نصرގޮތުން   ނުދީފިއްޔާ / ނުވަތަ ވާރުތަ ުނކޮށްފިއްޔާ           =  ިއަކަްށ  فتنةބިންމަތީގައ

.  ވާނެއެވެ      =  .  އަިދ ބޮޑު ފަސާދަެވރިކަމެއް ވާނެއެވެ    =  އަިދ

.  އީމާންވީމީހުން     =  هجرةއަިދ އެމީހުްނ .  ކޮށް         =  ެގ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ

. މިއީ  جهادމަގުގައި    .އެވެންގެ ވާަހކަ ُمهاِجرُ ކުރި     =  . އަދި ގޮވަތިގެދޮރު ހަަދއިދިން މީހުން

 ބޭކަލުން) أنصارىّ (    =  ްنصرއަދި އެމީހުންނަށ  .  ދީ            =  މިމީހުންނަީކ

ނޑައެޅިގެން ހަމަ  .  مؤمنގޮތުގަިއ  حقّ ކަ   ންނެވެ     = .      އެީމހުންނަށް ހުީރ ފާފަ ފުއްެސވުމެވެ
      = ާއަދި މާތްެވގެންވާ ރިޒުޤ.   އި     =   ިإيمانއަދ .   ވީމީހުން  = 

.   އޭގެފަހުގައި    =  هجرةއަދި އެމީހުްނ .  ކޮށް      =  އަިދ ކަލޭމެނާއެުކ އެމީހުްނ
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 .  ޖިހާދުކުރި         = .  އެ އެންމެން ވަނީ ކަލޭމެންގެތެެރއިންނެވެ       އަިދ

 .  ގާތްތިމާގެ މީހުން  = .  ޭއގެ އެއްަބޔަކު       =  ާأولىއަނެއްބަޔަކ .  ކަން ބޮޑެވެ    

   =  الّله . .  الّله تعالىހަމަކަށަަވރުން  =   ގެ ފޮތުގައި        =  ހުރިހާ ެއއްޗެްއ

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ައިދ  ُمهاجرއަްށ ދިަޔ މީސްތަކުން (މިީއ  هجرةެވގެން އަިދ  إيمان ހަމަކަށަވަރުން  )72( ންެގ ާވހަކައެވެ
އަށް ދިޔަމީހުންނަްށ ގޯތިގެޮދުރ  هجرةއަދި ( –ކުރިީމހުންނާއި  جهادގެ ަމގުގަިއ  الّلهއެމީހުންގެ ޖާނާމާލުްނ 

.)  أنصارىّ ެގ  مدينة) (މިމީހުންނަީކ !ދިންމީހުްނ (ދަންނަެއވެ نصرހަމަޖައްސައިދީ އަދި އެމީހުންނަށް  ބޭކަލުންެނވެ
) = . ތެރިންގެމައްޗަްށ އެްއއަތެކެެވ.  َعدَاوةމިދެބައިމީހުން އެއީ އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއްގެ ސަހަޯރވެރިންނެވެ

. ( أخއެއްބަޔަީކ އަނެއްަބއެއްެގ  ންނެވެ                     ( މިއާަޔްތ

..) އަިދ  އަްށ  مدينةެވގެން  إيمانބާވައިލަްއވަންދެން ދެބައިމީހުްނގެ ދެމެދުަގއި ާވރުތަވުންެވްސ އޮތްކަމުަގއިވިއެވެ
. !އަށް ނުގޮސްތިބިމީހުްނ (ދަންނައެވެ هجرة ) އެމީހުްނގެ ސަަހރޯވެރިކަުމގެ އެއްވެްސކަމެއް ކަލޭމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ

: އެމީހުންނަްށ އެީހވެ ވާރުތަުކރުމުެގ އެްއވެސްކަމެްއ ކަލޭމެންނަށް  . އެީއ އެމީހުްނ  واجب(އެބަހީ  هجرةއެއްނޫނެވެ

. އެކަމަުކ އެީމހުން ދީުނގެގޮތުްނ ކަލޭމެންެގކިބައިން  ިގވެރިކަްނ އެދެފިއްާޔ (އެބަީހ: އާިއ ވާ نصرއަށް ދާންދެނެވެ
) އެމީހުންނަށް  نصرންނާއި އިދިކޮޅަށް ހަނުގރާމަކުރުމަްށ  مشرك .  واجبދިނުން ކަލޭމެނަށް  نصرއެދެފިއްޔާ އެވެ

 ( .  نصرއެއްވާ ބަޔަކާ އިދިކޮޅަށް  عهدނަމަވެސް އެބަޔަކާއި ަކލޭމެނާއި ދެމެދު (ހަނގުރާމަުކރުމުގެ ދީ އެހީވުމެއްނެތެވެ
.  الّلهއަދި   އީ ަކލޭމެންކުާރ ކަންތައްތަްއ ދެކެވޮޑިގެންާވ ބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

. (ެއއްބަޔަުކ އެީއ  )73( އަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުން އޭގެ އެއްބަޔަުކ އެީއ އަނެއްަބއެއްގެ ަސހަޯރވެރިންނެވެ
. އަިދ ކަލޭެމން ( نصرއަނެއްބައެއްެގ  . ވާިގވެރިންނެވެ ) އެކަްނ ނުކުިރއްާޔ  مؤمنވެރިންނެވެ އެބަީހ ަކލޭމެްނ  –ން

.  فتنةގަިއ ނުދީފިއްޔާ ނުަވތަ ވާރުތަނުުކރިއްާޔ ބިންމަތީ نصرއެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ ދީނުެގ ގޮތުްނ  އަކަްށ ވާނެެއވެ
 .  އަދި ބޮޑު ފަސާދައަކަށް ވާނެއެވެ

:  جهادިއ ެގ މަުގގަ الّلهއަށްގޮްސ އަދި  هجرةއަްށ  مدينةއަދި އީމާންެވގެްނ  )74(  ُمَهاِجِرىَّ ކުިރ ީމހުންނާިއ (އެބަހި

) އަދި އެމީހުންނަްށ ގޮވަިތގެދޮރުީދ  ބޭކަލުންނާިއ)  أنصارىّ ެގ  مدينةދިން މީހުންނާއި (އެބަީހ:  نصرބޭކަލުންނާއި
ނޑައެޅިގެން  . އެމީހުންަނށް ހުީރ ފާފަފުއްސެވުމާިއ މާތްވެގެންާވ  مؤمن حقّ އެދެބައިމީހުންނަކީ ކަ .ންނެވެ  ރިޒުޤެވެ

 ِوالَيَـةބޭކަލުްނގެ  أْنَصارىّ ބޭކަލުންނާއި  مهاجرىّ އަދި އޭގެަފހުގަިއ އެބަީހ މިއާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުމަށްފަހު ނުވަަތ  )75(

ންނާއިއެުކ  مؤمنއަށްގޮސް ަކލޭމެން  هجرةބަޔާންކުރުމަށްފަުހ ދެން އީާމންވެގެން  حكمއަށްފަހު އެދެބައިމީހުްނގެ 
.ކޮށްހެދި މީހުންވަ جهاد ދިނުމާ އެހީވުމާއި ާވރުތަވުމުގެގޮތުން ކުރިން އެދިަޔ  نصرނީ ހަމަ ކަލޭމެންގެ ެތރެއިންނެވެ

. އަދި ގާތްތިާމގެމީހުން ޭއެގ  حقّ އަދި އެ  حكمމީހުންނަށްވެސް އޮތް  މިމީހުންގެމައްޗަްށެވސް ހަމަ އޮންނާނެެއވެ
. އައުލާވެގެން  حقّ އެއްބައެއްގެ ަމއްޗަށް އަނެއްބަަޔކު  . އެއީ ކަންބޮޑެވެ . ހަމަކަށަވަރުްނ  حكمގެ ފޮތުގެ  الّلهވެއެވެ އެވެ

. –ހުރިާހކަމެއް  އީ الّله تعالى  އަދި ުހރިާހ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެވެ
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 މާނަ  ގެ  التـوبة ُسورة
 

  )129(އާޔަތުގެ ޢަދަދު             التـوبة       ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

             =  ( .رسول އާއި އެކަލާނގެ الّله (މިއީ   އާގެ ަފރާތުންވާ ަބރީައވުމެކެވެ     

   = ) ނާިއ مؤمن ކަލޭމެްނ ( ) عهد ން  ުކރިމީހުންނާިއ (ެއގްރީމެންޓްުކރި ީމހުނާއި      =  

. ُمْشِرك    ންކުރެ         = ) ްބިމުަގއި ހިނގާބިނގާެވ ހަދާށެވެ مشرك ފަހެ ަކލޭމެނ ( ! ން   

    = .  ހަތަރު މަސްދުވަހު     =  ެއަދި ކަލޭމެން ދަންނާށެވ!    =  ހަމަކަށަވަުރްނ

.  ކަލޭމެންނަކީ         =  الّله.   ނުކުޅައްދައިެލޭވނެ ބައެއްނޫނެވެ    =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

.  الّله تعالى   އީ        = .     ކާަފރުން ެދރަކޮށް ނިކަމެތިކުރައްވާޭނ ކަލާނގެއެވެ  

   =  ( .  إعالن އާގެ ަފރާތުންވާ  رسول އާއި ެއކަލާނެގ  الّله އަދި (މިއީ  އެކެވެ      = 

 . ) މީސްތަކުންނަށް  (އެންމެހައި       =   ާބޮޑު حّج ބޮޑުވެގެންވ) . ދުވަސް / ނުަވަތ  عيد ދުަވހު

  ދުވަސް) حّج      =  ްބަރީއަވެވޮޑިގެްނވާ ކަމުެގ  الّله تعالى ހަމަކަށަަވރުނ      =  مشرك 

.  ންގެ ކިަބއިން     =  رسول އަދި އެކަލާނެގ(.   އާެވސް (ބަީރއަވެވަޑަިއގެންވެެއވެ     =   ފަެހ

) مشرك ކަލޭމެން ( .توبة ން   ވެއްޖެއްޔާ      = .  ފަހެ އެީއ ހަަމ ކަލޭމެނަށްާވ ހެެވކެވެ      

=  .  ފަހެ ކަލޭމެން އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ    =  ެފަހެ ކަލޭމެން ދަންނާށެވ!          

    =  الّله ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންނަީކ  .  ނުކުޅައްދަިއލެޭވނެ ބައެއްނޫނެވެ      =  އަިދ

  !ދެއްވާށެވެ خبر ކާފަރުވީ މީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު އުާފވެރިކަުމގެ       =  ިعذاب ވޭންދެނިވ 

.     އެއްގެ ވާހަަކއިން    = ) ްނާއި  مؤمن ކަލޭމެނ ( .  عهد ން   ކުިރ މީހުން މެުނވީ

      =  .    މުޝްރިކުންގެތެެރއިން       ެعهد ދެން ކަލޭމެނަށް އެްއވެސްކަމެއް (އ
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. ) އުނިނުކުރާ  ން         = ެނާ ން އަދި ަކލޭމ. ) އެމީހުން ެއހީނުވާ  (އިދިކޮޅަށް  = 

 .  ހަމައެކަކާވެސް        = ) ްއެމީހުންނަށް ފުރިހަަމކޮށްދޭށެވެ مؤمن ފަހެ ކަލޭމެނ ( 1 ން   = 

 .  عهد އެމީހުންގެ       =  ެއަށް.  ُمدَّة އެމީހުންގެ އ     =  ްالّله تعالىހަމަކަށަވަރުނ .     

      =  تقوى .  ވެރިންނަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)  مؤمن މިއީ (ކަލޭމެން  )1( އާއި އެކަލާނެގ  الّله ންގެ ކިބައިްނ  مشرك  )އެގްރީމެންޓްުކރި(، ކުިރ  عهد ންނާއި

. (އެއީ އެމީހުން  رسول  . ބަރީައވާކަން އެްނުގމެވެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އާގެ ފަރާތުން ވާ ބަރީައވުމެކެވެ

.  خالف އާިއ އެްގރީމެންޓާިއ އެމީހުްނ  عهد އާއި އެމީހުންނާ ދެމެދުީވ  އާިއ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ވެގެންނެވެ

.) عهد ާއ ކުާރ  إسالمى أّمة ީކ މުޅި އަ عهد ކުރާ   އެވެ

) ހަތަރުމަސްދުވަްސވާންދެން ކަލޭމެްނ ބިމުގައި ހިނގާބިނާގވެ ދަތުރުފަތުުރކޮްށ !ންނޭވެ مشرك (އޭ  )2(

.) އަދި ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެ . (އޭގެފަުހގަިއ ދެން ހަނގުރާަމއެވެ ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ  الّله ކަލޭމެންނަީކ  !އުޅޭށެވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  .  الّله ބައެއްނޫނެވެ  ީއ ކާފަރުްނ ދެރަކޮށް ނިކަމެތިކުރައްވާޭނ ކަލާނެގއެވެ

) ބޮޑުވެގެންާވ  )3( ާއިއ  الّله އެންމެަހއި މީސްތަކުންނަްށ  –ދުވަހު  عيد ބޮޑު  يعنى:  –ދުވަުހ  حّج އަދި (މިއީ

. އެީއ ހަމަކަށަަވރުން  إعالن ވާ އާގެ ފަރާތުްނ ކުރައް  رسول އެކަލާނގެ  . އެްނގެވުމެކެވެ ންެގ  مشرك ވަނީ  الّله އެކެވެ

. އަދި އެަކލާނގެ  ) ބަރީައވެ مشرك އާވެސް ވަނީ ( رسول ކިބައިން ބަރީއަެވގެންނެވެ . ވަޑައިންގެ ކިބައިން ގެންެނވެ

.) އަދި ަކލޭމެން (إعالن (އެކަން އަންގައި  ) مشرك ުކރުމެކެވެ ވެއްެޖއްޔާ އެީއ رجوع ގެ މަގަށް الّله ވެ توبة ން

. އަދި ކަލޭމެން އެނުބރި ފުަރގަްސދީފިއްޔާވެސް ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ ހަމަކަށަަވރުްނ  !ކަލޭމެންނަށްވާ ހެެވވެ

. (އެބަީހ: ަކލޭމެން ކޮންމެތާުކ ިފލާރައްާކވާްނ އުޅުނަްސ الّله ކަލޭމެންނަކީ  ނުކުޅައްަދއިލެވޭެނ ބަެއއްނޫނެވެ

.) އަދި ކާފަރުންނަށް ވޭްނދެނިވި އެކަލާނގެ ކަ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ خبر ހުރިކަުމގެ عذاب ލޭމެން އަުތލައްވާނެތެވެ

  !ދެއްވާށެވެ

عهد ން އެްއވެސް ތަންކޮޅެްއ އުިނ ނުކޮށް عهد ކޮްށ ެއ عهد ންނާއި  مؤمن ންގެެތރެއިން ަކލޭމެން مشرك  )4(
ވެ ދެކޮޅުވެރި އެްއވެސް ބަޔަާކއި އެީހވެ ވާގިނުީދ خالف ންނާއި  مؤمن މަތީ ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެތިބެ އަދި ކަލޭމެން 

: ުކރި  އޭގެ މުއްދަުތ  عهد ފަެހ އެމީހުންެގ އެ  !ންނާއިމެުދ ދަންނައެވެمشرك މަތީ ރަނގަޅަށް ތިިބ عهد ތިބި އެބަހީ

 الّله ވެރިންނަށް  تقوى ަވރުން ) ހަމަކަށަ!( އެމީހުންނަްށ އެޔާޚިލާުފގޯާނ ނުކުރާށެވެ!ހަމަވާންދެން ފުރިހަަމ ކުރާެށވެ

.  ލޯބިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        = . . ވޭތިެވހިނގައްޖެްއޔާ ފަހެ ނިމިއްޖެއްޔާ       =  حرمة .  ތެިރ މައްަސރުތައް    

      =  ެކުރާށެވެ قتل  !ންތައް މަރާށެވެ مشرك ފަހ!      = ) ްނަށް  مؤمن ކަލޭމެނ ( ން

.  އެމީހުން ފެނުނުތާކުން   = ެުކރާށެވެ أسير  !ހިފައިގަންނާށެވެ !އަިދ ކަލޭމެްނ އެމީުހން ހިފަހައްޓާެށވ!  
    = ެކުރާށެވެِحصار  !އަދި ކަލޭމެން އެީމހުން ބަންދުކުރާެށވ!     =  އަދި އެމީހުންނަްށ

: އެމީހުްނ މެުރވުމުެގ އިންތިޒާރުަގިއ ތިޭބށެވެ !އިށީންނާށެވެ   !އެބަހީ     =  އިންތިޒާރުުކރެޭވ ކޮންެމ

 (  ތަނެއްގައި (ކޮންެމ މަގެްއގައި     =  ްتوبة ަފހެ އެީމުހނ  .   ވެއްޖެއްޔާ       =  އަިދ

. قائم އެމީހުން ނަމާދު   ކޮށްފިއްޔާ    =  .  ައދި އެމީހުން ޒަކާތްދީފިއްޔާ       = 

.  !ފަހެ ަކލޭމެްނ އެމީހުންެގ މަގުްނ އެމީހުްނ ދޫކޮށްލާށެވެ     =  الّله ހަމަކަަށވަރުްނ .  އީ       

.ެލއްވުްނ ބޮޑު  رحمة ގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  =  ކަލާނެގއެވެ          =   ިمشرك އަދ 

 .  ންކުރެ އެކަކުެވސް     =  އަމާންކަމަްށ  ِجَوار އެމީހަުކ ަކލޭގެފާުނންގެ ައރިހުްނ) . އަްށ އެދެފިއްޔާ

(  އެދެފިއްޔާ     =  ެ1ފަހެ އެމީހަކަްށ ކަޭލގެފާނު އަމާްނކަން ދެއްވާށެވ          =   އޭާނ

)  قرآن ގެ ބަސްފުޅު ައހަންދެން ( الّله  ) (އޭނާައށް ކިޔައިދޭންވާނެ   އަޑުއަހަންދެން   = ) ާتوبة ދެން އޭނ 

) އޭނާ ފޮނުވާށެވެ إسالم ވެ  1 ވުމުން މަނާވެގެންފިއްޔާ     =  ައޭނާގެ ވަޒަނަށް ނުވަތ) . އޭނާ އަމާންވާތަނަށް

.  =   ންނާ ހަމައަށް) مشرك   އެގޮތަށް ހަދަންޖެހުނީ      =  .   ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ބައެކެވެ
     =  .  އެީމހުންނަށް ނޭނގޭ    =  އޮންނާންވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ 

      =  ންނަށް  مشرك   =   عهد .   ◌َއެއް   = حضرة ގެ  الّله  .  ގައި  

 =  رسول އަިދ ެއކަލާނެގ .    އާެގ ައރިހުަގއްޔާއި    =  : ަކލޭމެންނާިއ (އެބަހީ

)  رسول الّله  .  عهد އާއި   ީވ މީހުންނަށްމެނުވީ        =  َمْسِجُد  -ގެ ަކއިރީަގއި  َمْسِجُد ْالَحَرام

.  ْالَحَرام   ަގއި          =  ްقائم މަީތ  عهد ވެތިބިއްާޔ ( قائم ފަެހ އެމީހުްނ ކަލޭެމނަށ (  ެވ ތިިބއްޔާ
         ްވެ ތިބޭެށވެ قائم މަީތ  عهد ( !ވެތިބޭށެވެ قائم ަފހެ ކަލޭމެންވެްސ އެީމހުންނަށ!(     

       =  ްالّله تعالى  تقوى ހަމަކަށަަވރުނ  .   ވެރިންނަށް ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: حرمة ދެންފަހެ  )5( . (އެަބހީ ) ދެން ُمحّرم ތެރިެވގެންވާ މައްަސރުތައް ނިމިއްޖެއްޔާ  مشرك މަސް ނިމިއްޖެއްޔާ

ކޮށް އެބަީހ: َحَصار އަދި އެމީހުން ހިފާ އަީސރުކޮށް  !ކުރާށެވެقتل  !ންގެ މީހުން ަކލޭމެނަށް ފެނުނުތާކުން މަރާށެވެ

ކުރެވޭ ކޮންެމ  إنتظار ައދި އެމީހުން އަތުލަިއގަތުމަށް  !ބަންދުކޮށް ހަދާށެވެނުުކރެވޭ ގޮތަށް َتَصّرف އަމިއްލައަށް 

ވެ އަދި އެީމހުން ނަމާުދ  توبة ދެންފަހެ އެމީހުން  !ކޮްށ ބަލަަބލަިއ ތިބޭށެވެ  إنتظار ތަނެއްގައި ކޮންމެ މަގެްއގަިއ 

) !(ދެން ނުެބހޭށެވެ !މީހުްނ ދޫކޮްށލާށެވެކޮށް އަދި އެމީހުން ޒަކާތްީދ ހަަދއިފިއްާޔ ދެން އެމީހުްނގެ މަގުްނ އެ قائم 

.  رحمة އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  الّله ހަމަކަށަވަރުްނ   ލެއްުވން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.  إبن عّباس ގައި  تفسير الطّبرى  !ދަންނައެވެ   ގެ އަރިހުްނ ިރވާވެެގންވާ ރިާވޔަތެއްަގއި ެވއެވެ

ންެގ  مشرك އެްއ ވެަފއިާވ عهد އާިއ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ވުމުެގ ުކރިން ެގ ާއޔަތް ާބވައިެލއް بـََراَءُة  

. އެއީ އެއަަހރުގެ ربيع اآلخر ކުރެްއވުމަށްފަހު  إعالن އަކީ އެއާޔަތް ُمدَّة  މަހުެގ  حّج ެގ ދިަހވަނަ ދުވަހާއި ހަމައެވެ

. ربيع اآلخر ދިހައަކުން ެއއަހަުރގެ  . ހަތަރުމަެހވެ  މަުހގެ ދިަހއަކަށެވެ

. (އެީއ عهد އުާވލައި ހެދިީމހުންނާމެދު ބަލާނެ عهد ން ކުރެ مشرك   މަސް  محّرمއެއް ނެތެވެ

.)ނި  މެންދެނެވެ

އަށް އެއްވެްސ ގޮަތކުން އުނިއިތުުރ  عهد ޮކށް  عهد ާއއި  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ންުކރެ  مشرك  އަދި 

.  مّدة ަގއިވާ  عهد އަކީ އެ  مّدة ނުކޮށް ސާބިތުވެތިބިމީހުންެގ   ަހމަވާންދެނެވެ

ންުކރެ ެއކަކުވެްސ ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހުްނ އަމާންކަން އެދެފިްއާޔ  مشرك ) !އެވެ رسول الّله (އޭ   )6(

: ކީރިިތ  كالم ެގ  ه اللّ އެީއ އޭާނ  1އެމީހަކަށް އަމާންކަން ެދއްވާށެވެ ެގ އަުޑ އޭާނ އަަހއިފުމަްށ  قرآن ފުޅު އެބަހީ

. (އަދި އޭާނއަށް އިވޭފަށުގަިއ  ) ެދން އޭގެފަހުްނ އޭާނ އޭނާއަްށ އަމާންކަްނ ލިބޭތަނަކަްށ 1ކިޔަވާެށވެ قرآن ދާންދެނެވެ

.) ެއހެނީ  إسالم ވެ  توبة (އެީއ އޭާނ  !ފޮނުވާށެވެ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަީކ އެީއ ވުމުން މަނާެވގެންފިއްޔާއެވެ

) . .) إيمان ނޭނގޭ ބައެކެވެ  ނުވީމާ އެމީހުންނަްށ ހުިރ ެގއްލުމާ ަހލާކުވެސް ނޭނގޭ ބަެއކެވެ

ވާީނ  حّق އެއް އޮންނާން  ذّمة އެއް  عهد ންނަށް  مشرك އާގެ ައރިހުަގއި  رسول އާއި އެކަލާނގެ  الّله تعالى  )7(

) ނާިއ  مؤمن ގެ ަކއިރީގަިއ ަކލޭމެން ( َمْسِجُد ْالَحَرام ކަިނ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟. ހަމައެ ޮކްށ  عهد ން

. (އެމީހުންނަކީ  . އެމީހުްނ  بَنوَبكر ވަްނހައިެގ  ِكَنانَـة އެގްރީމެންޓްީވ މީހުނަށް މެުނވީއެވެ ގަބީާލގެ ބަެއއް ކަުމގައިިވއެވެ

.) ފަެހ  عهد އާއި އެީމހުންނާއި ދެމެުދވީ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ތިބީ  ގެ މަތީ ސާބިތުވެގެން ކަމުަގއިވިެއވެ

) ާނއިމެދު  مؤمن އެމީހުން ަކލޭމެން (  عهد ންވެްސ އެމީހުްނގެ އެ  مؤمن ެވ ތިބިއްޔާ ަކލޭމެން  قائم މަތީ  عهد ން

. ހަމަކަަށވަރުްނ  قائم މަތީ  .ލޯބިވެވޮޑިގަ الّله ވެރިންނަށް  تقوى ވެ ތިބޭށެވެ  ންނަަވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  : އާިއ  ذّمة ގެ  الّله އެއް ނުުކރާ ބަޔަކަށް  عهد އުވާަލިއ ނުވަތަ  عهد ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ (އެަބހީ

 އެއް އޮންނާނީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްެޔވެ؟ عهد           =  އެމީހުން ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

 .   ގަދަވެއްޖެއްޔާ     = . . ފަރުާވލެްއ ނުބަހައްޓާެނއެވެ   އެމީހުްނ ކަލޭމެނަްށ ބަލައިނުލާނެެއވެ

    =  ްعهد އެއްވެްސ ގާތްކަމަކަްށވެސް އަިދ (ވެފަިއއޮތ  ( . ذّمة އެއްގެ   އަކަްށވެސް    = 

.  އެމީހުން ކަލޭމެން ރުްއސައެވެ    = .  އެމީހުންގެ އަނގަތަކުން      =  ެއަދި އެމީހުންގ

.) ވަނީހިތްތައް . (އެާޔއި އިދިކޮޅެވެ  މުޅިން މަނާވެގަނެއެވެ    = .   އަދި އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުންނީ
    = .ެފާސިގުންނެވ      =  ްއެމީހުނ . . ވިއްކައިފިެއވެ  . ބަދަލުކޮށްފިއެވެ    =  

. الّله    ގެ އާޔަތްތައް      =  .    ކުޑައަކަށް   =  ފަެހ އެމީހުން އެކަލާނގެ މަުގ

.    ބަންދުކޮށްފިއެވެ  = .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ނުބައިކޮށްފިއެވެ         = 

.    އެމީހުންކުާރ ކަމުގަިއވީ ކަންަތއް    =   ްإنتطار އެމީހުނ  . . / ބަަލއެއް ުނލާނެއެވެ  ނުކޮްށލައެވެ  

   =  ްمؤمن އެއްވެސ .   އަކާއި މެދު       =  ިذّمةެއއްގެ عهد އެއްވެސް ގާތްކަމަކަްށވިޔަސް އަދ 

 .  އަކަށްވިޔަސް      =  ެއަދި އެމީހުން ދަންނައެވ!          =   ނޑައެޅިގެްނ ކަ

 .  އެމީހުން ެއީއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިާވ މީހުންެނވެ      =  توبة ފަހެ އެމީހުްނ  .  ވެއްޖެއްޔާ       

. قائم އަދި ނަމާދު  =  ކޮށްފިއްޔާ     = .   ައދި އެމީހުން ޒަކާތްދީފިއްޔާ        
. أخ ގެ ގޮތުްނ ކަލޭމެންެގ  دين ފަހެ ެއއިންރު އެއީ  =  ންނެވެ       =  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  تفصيل އާޔަތްތައް   ކުރައްވަެމވެ       = .   ދަންނަ ބަޔަކަށް          =  ިއަދ

. عهد އެމީހުން އެމީހުންެގ ހުަވއި އަދި   ތަްއ އުވަިއލިއްޔާ       =  ެއަށްފަުހ. عهد އެމީހުންގ

        =  ެކިޔައި ހުތުރު އެްއޗެތި  َعيب އާއިމެދު  دين އަދި ކަލޭމެންގ.   ކިޔަިއ ހަދަންޏާ    
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  1ފަހެ ކަލޭމެން ހަނގުރާަމކުރާށެވެ =         =  ެإمام ކާފަރުކަުމގ.  ންނާއި    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.   އެމީހުން     =  ްعهد އެމީހުންނަކަްށ އެއްެވސ .  އެއް ނުެވއެވެ       = 

 . ) ހުއްަޓއިލައިތޯ   އެމީހުން (އެކަންތަކުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)  عهد އުާވިލ ބަޔަކަްށ ނުވަަތ  عهد ( )8( އެްއ  عهد އެްއ އަދި  ذّمة ެގ  الّله އެްއ ކޮށްފަިއ ނެްތ ބަަޔކާއިމެދު

ވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟. އެހެީނ ެއމީހުން ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ މިހާުރ ގަދަެވގަތަްސ  حّق އޮތުން 

އަކާއިމެދުވެްސ  ذّمة އަކާއި  عهد ކަލޭމެންނާއިމެދު އެމީހުްނ އެއްވެްސ ގާތްކަމަާކއިމެދުވިޔަސް އަދި ވެފައިއޮްތ 

 (. . (ަކލޭމެންނާއިމެދު އެމީހުްނ ހިތަށްެއރިގޮތެްއ ހަަދއިލާނެެއވެ އެއްވެްސ ފަރުާވލެްއ ބެލުމެްއ ނުބާއްވާެނއެވެ

. އަިދ  އެމީހުން ކަލޭމެން ރުއްސަނީ ހަމަ އެމީހުންގެ އަނގަތަކުންނެެވ. އެމީހުންގެ ހިތްތަްއވަނީ މުޅިން އިދިކޮޅަށެވެ

.  فاسق ކީ އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަ . الّله ންނެވެ  ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ީމހުންނެވެ

: ކާފަރުްނ  )9( . (ބުެނވެނީ الّله އެމީހުން އެަބހީ އެމީހުންަންށ  أبوسفيان ގެ އާޔަތްތަްއ ކުޑައަގަކަްށ ިވއްކީއެވެ

.  عهدާއއި ދެމެދުވެފަިއވާ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ދިން ކާއެތިކޮޅަކަްށ އެމީހުްނ  ) والّله أعلمުއވައިިލ ކަމަެށވެ

. (الّله ދެން އެމީހުން  إسالم އަށް މީހުްނ ވަނުން މަނާކޮްށ އަދި إسالم دين ގެ މަުގ މީސްތަކުންނަށް ބަްނދުުކރީއެވެ
.) ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަްއ دين  ގައި ތިބި މީހުން އެދީނުން ބޭރުުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރީެއވެ

.ނު  ބައިވެގެންވެެއވެ

 –އަކަށް ެއއްވެސް ބެލުމެއް ذّمة އެއްގެ عهد ެއއްގެ ގާތްކަމަކަށް އަދި ވެފައިއޮތް مؤمن އެމީހުން އެއްވެސް  )10(

 . . އެމީހުންނަކީ ހަމަ ހައްދުފަަހނަޅައިފާ ބައެކެވެ  އަދި ފަރުާވލެއް ނުަބހައްޓާނެެއވެ

ކޮްށ އަދި އެމީހުން ޒަކާތްދިްނ قائم މީހުން ަނމާދު ެވ ެއގޮތް ދޫކޮށް، އަދި އެتوبة ފަހެ އެމީހުްނ  )11(

. އަދި ތަންދޮރު ދަންނަ ބަޔަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ أخ ގެގޮތުން ަކލޭމެންގެ دين ކަމުގައިވަންޏާ އެއީ ހަމަ  ންނެވެ

. އްވަމެކޮށްދެ تفصيل އާޔަތްތައް   މެވެ

އުވަިއލައިފިްއޔާ އަދި ަކލޭމެްނ عهد ކަށަަވރުކޮށް އެްގރީމެންޓްކުރުމަށްފަުހ އެމީުހންގެ އެ عهد އަދި އެމީހުން  )12(
) مؤمن ( .) ފަެހ ކާަފރުންެގ َعيب ާއއިމެދު دين ންގެ ކިޔަިއ ހުުތރު އެއްޗެިތ ކިަޔިއ ހަދަންާޏ (ެއއީ ހަމަ ކާަފރުންނެވެ

عهد ަހަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަކަްށ އެއްވެްސ  !ންނާިއ ސަރުާދރުންނާިއ ކަލޭމެްނ ހަނުގރާަމ ކުާރށެވެإمام އެ 
 : . (އެބަހީ .) عهد ތެރިވެވޭފަދަ ެއއްވެްސ  حرمة އުާވލި ކާފަރުންނާއިމެދު عهد ކަށަވަރެްއ ނުވެެއވެ އެްއ ހުަވއެއްނެތެވެ

.  އެއީ އެމީހުްނ އެތިބިގޮްތ ދޫކޮށް އެކަން ުހއްޓައިތޯެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ކަލޭމެން ބަޔަކާ ހަނގުރާމަ ނުުކރާނޭ ހެއްޔެވެ؟        =  އެބަޔަކު އެބަަޔުކެގ

. عهد   އުވާލި        =  ނެރެލުމަްށ  رسول އަދި އެމީހުްނ ( ކުރި (އަިދ  قصد އާ (ރަށުން

 (  ނެރެލައި    = . ) ފެށީ އެމީހުންނެވެ   އަިދ ކަލޭމެންާނ (ހަނުގާރމަ      =  ފުރަތަަމ

.  ފަހަރު     = ަކލޭމެން އެީމހުން ދެެކ ބިުރަގންނަނީ ހެއްޔެވެ؟       =  الّله حّق ފަެހ

.  ކަންބޮޑެވެ    =  .  އެަފރާތަކަްށ ކަލޭމެްނ ބިުރވެިތވާން        =  ކަލޭމެންީނ

. مؤمن    ންކަމުގައިވަންޏާ    =  ) ްمؤمن ކަލޭމެނ . ) އެމީހުންނާ ހަނގުރާަމ ުކރާށެވެ  !ން      = 

.عذاب އެމީހުންނަްށ الّله  . =  ދެްއވަނީއެވެ   ަކޭލމެންގެ އަތްތަކުން     =  އަިދ އެަކލާނެގ

.  އެމީހުން ދެރަުކރައްވާ ނިކަމެތި ުކރަްއވަނީއެވެ      =  އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންގެ ަމއްޗަްށ

) ނަށް مؤمن ކަލޭމެން ( .نصر ން  ެދއްވަނީއެވެ  =  ެފަސޭހަަކްނ  شفاء އަދި އެަކލާނގ . ދެއްވަނީެއވެ

 .   ދެއްވަނީއެވެ      =  مؤمن .  ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް    =  އަދި އެަކލާނެގ

. . / ނެިތކޮށްލެްއވުމަށެވެ  ދުއްވާލުމަށެވެ     = ) . ވެިރ حسد އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއިވާ ރުޅިވެރިކަން

(  ރުޅިވެރިކަން    =  ިتوبة  الّله އަދ  . ެލއްވުމަެށވެ      =  ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނިވ

 .  އަޅެއްގެމައްޗަށް       =  ިحكمة ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّله އަދ.    ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ  

    = ) ީހކުރަނީެހއްޔެވެ؟ مؤمن ނުވަަތ ކަލޭމެްނ ( ން    = .   ކަލޭމެްނ ދޫކުެރވޭނޭކަމަށް    

    =  الّله އަިދ. ) ެގ ދެނެވޮޑިގަތުްނ ނާންގަވަނިސް   ( ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންނެވުްނ ފާޅުނުކުރައްވަނިސް
       =  ްجهاد ކަލޭމެންުކރެނ.  ުކރީ ކޮންަބޔަކުކަން     =  . އަދި އެމީހުން ުނހިފައި

. إختيار /     ނުކުރާ   =  الّله .  ފިޔަވައި    =  ެرسول އަދި އެަކލާނގ) . رسول ާއ ވިޔަސް

) إختيار އާ ފިަޔވައިވެްސ    ނުުކރާ     =  مؤمن އަިދ) . ) إختيار ން ފިަޔވައިވެްސ مؤمن ންނާއި  ނުުކރާ
    =  رحمة .  ތެރި އެހީެތރިޔެއް    =  ިخبر  އީ الّلهއަދ / . خبر ތައް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

.   ތައް އަންަގވާ ަކލާނގެެއވެ         = .   ަކލޭމެންކުރާ ކަންތައްތަކުގެ        = 
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. مشرك    ންނަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ      =  ِعَمارة .   ުކރުން     =  الّله .  ގެ މިްސކިތްތައް
         =  ެحال ތަކަށް ހެކިާވ  نفس އެމީހުން އެމީހުްނގ .      = .  ކާފަރުކަމަށް

    = ެ1އެީމހުން (ދަންނައެވ(           =  ޮباطل ތައް  عمل އެމީހުންގެ ހެޔ .  ވެގެންވިެއވެ
     = .  އަދި ހަމަަނރަކައިަގއެވެ      = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ    ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކަށަވަުރ އުާވލި ބަަޔކާއިމެދު ަކލޭމެން ހަނގުރާަމ عهد ) އެބަޔަކު އެބަޔަުކ ކުިރ 1ންނޭވެمؤمن (އޭ   )13(

. رسول ނުކުރާނޫހެއްެޔވެ؟ އަދި އެމީހުންަނކީ  އާ އެަކލޭގެފާުނންގެ ރަށުން ނެެރލުަމށް މަސައްކަތްުކރި މީހުންނެވެ
. ކަލޭމެން (އަދި  ) ފަެހ مؤمن އެމީހުންނަީކ އެންމެ ފުރަތަަމއިން ަކލޭމެންނާއި ހަމުގރާމަ ފެށި މީހުންނެވެ ން

 އަށް ބިރުވެތިވުން  ّهللا އެމީހުންދެކެ ިބރުގަންނަނީހެްއޔެވެ؟. ފަެހ އެަފރާތަކަށް ިބރުެވތިވުމުގެ ގޮތުްނ ބިުރވެތިވާްނ 
. ކަލޭމެންނަކީ   حقّ މާ  .   مؤمنކަންބޮޑެވެ  ންކަމުގައި ވަންާޏއެވެ

  عذابއެމީހުންނަށް   ّهللا ކަލޭމެންެގ އަތްތަކުްނ  !ެހ އެީމހުންނާ ހަނގުރާމަުކރާށެވެކަލޭމެން ފަ )14(
. އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުްނ ދެރަުކރައްަވިއ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ   نصر ދެއްވަނީއެވެ

. އަިދ  .  شفاء ބައެްއގެ ހިތްަތކަށް އެަކލާނެގ مؤمن ދެއްވަނީއެވެ  ދެއްވަނީއެވެ

رسول الّله صّلى الّله ދެއްވުޭމ ބުނެވުނުަބހުގެ ުމރާދެއްކަމުަގއިވަީނ شفاء ބައެްއގެ ހިތްތަކަްށ مؤمن  !ދަންނައެވެ 
. (ُخَزاَعة ންކަމުގައިާވ  َحِلْيُف ެގ عليه وسّلم   )والّله أعلمވަންހަެއވެ

ންގެ އަތްތަކުްނ އަދަބުދެއްވަނީ އެމީހުްނގެ ހިތްތަުކގައިާވ  مؤمن  އެމީހުންނަށް މަރާ  ކާފަރުން އަދި )15(
. އަދި  އެކަލާނެގ  الّله تعالى ރުޅިވެރިކަމާިއ ދެކޮޅުވެރިކަްނ އެކަލާނގެ ނެތިުކރައްވަިއ ދުއްވައިލުމަށްޓަަކއެވެ

. އަ توبة އަޅުތަކުންކުެރ އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް   حكمة ީއ ދެެނވޮޑިގެންާވ  تعالى  الّله ިދ ެލްއވުމަށެވެ

 .  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

ާއއި އަދި ެއކަލާނެގ الّله ުކރި މީހުންނާއި އަދި جهاد ) އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއވާ !ންނޭވެمؤمن (އޭ   )16(
ސަަހރޯވެިރއެއް ނުހިާފ ތެރި  إخالص ތެރި رحمة ތަކުން ފިަޔވައި ެއހެން ބައެއްގެެތރެިއން مؤمن އާ އާއި رسول 

) މިކަންކަން إختيار މީހުންނާއި ( ވެ ފައުޅުނުވަނިްސ  تحقيق   އި ވާގޮތްގެ ެދނެވޮޑިގަތުމުގަالّله ނުކުރާީމހުންނާއި
) ެއއްވެްސ مؤمن ކަލޭމެން (ހަަމ  .؟ إمتحان ންނޭ ބުނީމާ ެއއް ުނކުރައްާވ ދޫކޮށްެލވޭނޭކަމަށް ަކލޭމެން ހީުކރީހެްއޔެވެ
.) އަދި (އެހެން ނުވާނެއެ . ަކލޭމެންގެ އީމާންކަން އެކަލާނގެ ޗެކްުކރައްވާނެެއވެ އީ ަކލޭމެންކުރާ ކަމުގައިާވ الّله ވެ
.  خبر ކަންތައްތަކުގެ   މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

. ކާފަރުކަމަށް ހެކިދޭ  نفس ން ތިމާމެންގެ އަމިްއލަ  مشرك  އަދި )17( ގެ الّله   ގައި حالތަކުގެމައްޗަށް
. އެމީހުންީނ  مشرك ކޮްށ މަރާމާތުކޮށް ހެދުމީ އަިދ ބިނާުކުރމީވެސް  عمارة މިސްކިތްތައް  ންނަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

.باطل ތަްއ عمل އެމީހުންގެ ހެޔޮ  . އަިދ އެމީުހން ދެމިތިބޭނީ ހަމަނަރަކަިއގައެވެ  ެވގެންވާ ބަެއކެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

           =  عمارة ގެ މިސްކިތްތައް الّله .    ކުރަންވާނެކަން ކަށަަވރީ   =  الّله 

.   އަށް އީމާންވާ މީހުންނެވެ        =  ިآخرة އަދ  .  ދުވަހާއި     =  އަދި އެމީހާ ނަމާުދ

 ކުާރ قائم      = .  އަދި އެމީހާ ޒަކާތްދޭ        =  އަށް މެނުީވ އޭާނ  الّله އަިދ

.   ބިރުވެތިނުވާ           =  އެީމހުން ވުްނ) . .) أّميد އެމީހުން ވާނެއެވެ   ކުރެެވއެވެ

      =  .   ތެދުމަގު ލިބުނު މީހުންގެެތރެިއން       / ؟. ކަލޭމެން ލީހެއްޔެވެ

 ހަދައިލީެހއްޔެވެ؟.      = اِجْين  ފެންދިނުން.ށް ންނަ َحجَّ            =  އަިދ

. مسجدالحرام   ހަާދ މަރާމާތުކުރުާމއި       =  ީވ މީހަުކ  إيمان އަްށ الّله.  ފަދައިން       

. آخرة އަދި   ދުވަހަށާއި          =  ުގެ މަުގގައި ޖިހާދުުކރި؟الّله އަދި އެމީހަކ      

    =  ްحضرة ގެ الّله އެީމހުނ.   ަގއި ހަމަހަމަނުވާނެެއެވ. އެއްަވުރ ނުވާނެއެވެ      =  އަިދ

.الّله   ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ        = .   އަނިޔާވެިރ ބަޔަކަށް   =  އީމާންީވ

.   މީހުން    =  هجرة އަދި އެމީހުްނ.   ކުރި          =  ްގެ މަގުަގިއ الّله އަދި އެމީހުނ

.جهاد   ކުރި       =  ެنفس އެމީހުންެގ މުދަާލއި އެމީހުްނގ .  ތަކުން     =  

.އެމީހުންގެ     ަދރަޖަ މާބޮޑެވެ   =  حضرة ެގ الّله.   ަގއި       =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އަިދ ކަ

  .  އެއީ       = .   ނަސީުބވެރިންނެވެ     =  އެމީހުންނަްށ  رّب އެމީހުންެގ

.خبر އުފާވެރިކަމުގެ   ދެއްވަނީއެވެ      =  ެرحمة ން حضرة އެކަލާނގ . ހުރިކަުމގެ    = 

 .  ރުއްސެވުމާއި    = .  އަދި ސުވަރުގެތަކާއި   = .  އެމީހުންނަށް ހުރިކަމުގައި      
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

  =  نعمةެވގެންވާ قائم އެތާނގަިއ           =    .  އެމީހުން އެތާ އަބަުދ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ  

   =  ްتعالى  الّله ހަމަކަަށވަރުނ .    =  ެحضرة އެަކލާނގ.   ގައިެވއެވެ      = 

.   ބޮޑުވެގެންވާ ަދރުމަ        =   .   !އޭ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުންނޭވެ     =  ކަލޭމެްނ

 !ނުުކރާށެވެ إختيار  1ނުހިފާށެވެ       =  ންއެީއ  أخ ަކލޭމެންގެ ބަަފއިންނާއި އަދި ކަލޭމެންެގ 
    = .    ިސއްރުެވރި ސަހަޯރވެރިންކަމުަގއި        =  އެމީހުން ކާފަރުކަަމްށ

.  ލޯބިކުރަންޏާ       =  .  އީމާންކަމުގެ މައްޗަށް        =  އަދި ކަލޭމެންކުރެން އެމީހުްނ

.  އެއީ ސިްއރުވެރި ސަހަޯރވެރިންކަުމގައި ހަދައިިފ މީހުން             =  ފަހެ އެމީހުްނ

. ނޑައެޅިގެން އަިނޔާވެރިންެނވެ    އެއީ ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ދުަވހަްށ آخرة އަށާއި އަދި الّله ުކރަންވާނެކަން ަކށަވަރީ عمارة ގެ މިސްކިތްތަްއ ބިނާކޮށް الّله  )18(

. އަިދ އެީމހާ ނަމާުދ  . އަދި  قائم އީމާންވާމީހުންނެވެ އަށް މެނުީވ ިބރުވެތިނުާވ الّله ކޮށް އަދި ޒަާކތްދޭ މީހުންނެވެ
. (ފަހެ މިދެންނެވި ސިފަތައް ހުރި ީމހުން ދަންނައެ ) އެމީހުްނ އެއީ ތެދުމަުގގައި ތިިބ !ވެމީހުންނެވެ

. أّميد މީހުންކަމުގައިވުން  .)ކުރެެވއެވެ   ( މިސްކިްތ ބިނާކޮށް މަރާާމތުކުރަންވެސްވާީނ އެފެދަމީހުންނެވެ

)  َمْسِجُد الحرام  عمارة ންނަށް ފެންދިނުމާއި حاجى  )19(  آخرة އަށާއި الّله ކުރުމާިއ (ިމކަންކަން ކުާރ މީހުންނާއި

ަގިއ حضرة ެގ الّله ުކރި ީމހާއާިއ ެއއްފަދަހެއްެޔވެ؟ جهاد ެގ މަުގގަިއ الّله ެވ އަިދ އެމީާހ إيمان  ދުވަހަށް
) . ެގ الّله ކުރި ީމހުން جهاد ގެ މަުގގައި الّله ދުވަހަށް އީމާންވެ آخرة އަށާއި الّله އެދެބައިމީހުން ހަމަހަމަެއއްނޫނެވެ

.) އަދި އަނިާޔވެިރ ބަޔަކަށް حضرة  .  الّله ގައި މާމަތިެވރިއެވެ  ތެދުމަގު ނުދައްކަަވއެވެ

ުކިރ  جهاد ގެ މަުގގަިއ الّله އަށްގޮްސ އަިދ ތިމާމެންގެ މުދަލާއި ޖާނުްނ هجرة އީމާންވެގެން އަދި އެީމހުން  )20(
ނޑައެޅިގެްނ ގަިއ އެމީހުންެގ ދަރަޖަ މާބޮޑުވެގެންحضرة ެގ الّله ) !މީހުން (ދަންނައެވެ . އަިދ އެމީހުން އެއީ ކަ ވެއެވެ
 .  ނަސީބުވެރިންނެވެ

ާއއި ރުްއސެވުމާއި އަދި ސުަވރުގެތަްއވާކަމުެގ رحمة ން حضرة އެމީހުންނަށް އެކަލާނެގ َربُّ އެމީހުންގެ  )21(
. އެތާނަގއި އެީމހުންނަށް خبر އުފާވެރި  .  نعمة ެވގެްނވާ قائم ދެއްވަީނއެވެ  ތައްވެެއވެ

. ހަމަަކށަވަރުން އެމީހުން އަބަދު އަބަދާ އެމީހުން އެތާނގައި )22( ގަިއ حضرة ެގ الّله  ނަށްދެމިތިބޭހުއްެޓވެ
.  ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުަމވެއެވެ

ކަމުގެމައްޗަްށ إيمان ްނ أخ  ކަލޭމެްނގެ އަދި ބަފައިންނާއި  ަކލޭމެންގެ 1މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންެވއްޖެ އޭ )23(
 إختيار އެީމހުން  !ވެރިންކަމުގަިއ ަކލޭމެްނ ނުބަލާށެވެنصر ކާފަރުކަމަށް ލޯބިުކރަންާޏ އެމީހުްނ އެީއ ިސއްުރވެިރ 

. !ކޮށްފި މީހުން ދަންނައެވެ ނޑައެޅިގެން އެީމހުން އެީއ އަިނޔާވެރިންނެވެ  ކަ

 



                      
 

6 0 9   

މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ        = .  ކަލޭމެންގެ ބަފައިްނވަންޏާ      =  އަިދ

.  ކަލޭމެންގެ ަދރިންނާއި     =  أخ އަދި ަކލޭމެންެގ  .  ންނާއި   =  އަދި ަކލޭމެންެގ

.  އަނބީންނާއި    = .   އަދި ކަލޭމެންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި        =  އަދި ަކލޭމެްނ

 .  އެ ެއއްކުާރ މުދާތަކާއި        = .   އަިދ އެމުާދ ނުހިަގއިފާނެކަމަށް ިބރުވެތިާވ ިވޔަފާރިޔާއި
         = .  އަދި އެތަންތަނަްށ ކަލޭމެްނ ރުޭހ ގޯިތގެދޮރުތަކާއި      = 

) ކަލޭމެންނަށް . (މިމިތަކެތި    ލޯިބވެތިކަްނ ބޮޑުވެގެންވަންޏާ   =  رسول ާއއި އެކަލާނގެ الّله

 .  އާއަށްވުރެ        =  ިجهاد އަދި އެކަލާނގެ މަުގގައ.   ުކރުމާއި    =  ްފަހެ ކަލޭމެނ

1 ކުރާށެވެإنتظار            =  أمر އެކަލާނގެ  الّله . ފުޅާިއގެން ވޮޑިގަންނަަވއިފުމަށްދާންދެން

 : )الّله (އެބަހީ  ގެ ކޯފާ އައުމަށް      =  ިالّله އަދ  .  ތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ       

  =  فاسق.  ވެއްޖެ ަބޔަކަށް        =    ްނަްށ مؤمن ކަލޭމެްނ (الّله ހަމަކަށަވަރުނ ( نصر ން

.  ދެއްވިއެވެ        . ) އެތަްއތަނެއްގައި / ގިނަތަންތާނގައި  (ހަނުގރާމައިގެ     = 
ْيُن އަދި  .)نصر ހަނުގރާމައިެގ ދުަވހުވެްސ (ُحنـَ   ެދއްވިމެވެ      =  ްعجائب ަކލޭމެނ.  ީވހިނދުން

    = .  ަކލޭމެންެގ ގިނަކަމާއިމެދު         =  ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ކަމެްއ ( (އެކަމުން

 ނުފުދުނެވެ.        = . ނޑު ދަތިވިެއވެ  އަިދ ކަޭލމެންގެމައްޗަށް ބިްނގަ     

= .   އެބިމުެގ ތަނަވަްސކަމާއިއެކު     = .  ދެން ަކލޭމެން އެނުބރިދިޔައީމުެއވެ    = 

   .حالފުރަގަސްދޭ            =    ްެއކަލާނެގ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުްނ الّله تعالى ދެނ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

.  ބާވައިލެްއވިއެވެ     =  رسول އެަކލާނެގ.  ާއގެ މައްޗަށް        =  ިންެގ مؤمن އަދ

.   މައްޗަށާއި      =  ެلشكر އަދި އެކަލާނގ.   އެްއ ބާވައިލެްއވިއެވެ     =  ކަލޭމެްނ لشكر ެއ

  ށްނުފެންނަނަ        =   ްعذاب އަދި އެކަލާނގެ ކާފަރުންނަށ .  =  ދެއްވިެއވެ

.   އަދި އެއީ         =  .    ކާފަރުްނގެ ޖަޒާއެވެ      =  ްتوبة  الّله ދެނ .  ލަްއވައެވެ
     = .  އޭގެ ފަުހގައި          .  އެކަލާނގެ ިއރާދަކުަރއްާވ އަޅަކަށް    

     =  ިرحمة އީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ الّله އަދ.   ލެއްވުްނ ބޮޑުކަލާނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ަކލޭމެންެގ ބަފައިންނާއި ކަލޭމެްނގެ ދަރިންނާިއ އަިދ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެرسول الّله  (އޭ )24(

ންާނއި އަިދ ކަލޭމެންެގ އަނބީންނާއި އަދި ަކޭލމެންގެ ާގތްތިމާގެ ީމހުންނާއި އަިދ ކަލޭމެްނ އެއްކޮްށ أخ ކަލޭމެންގެ 
ގިނަކުާރ މުދާތަކާއި އަދި އެމުާދ ނުހިނަގއިފާނެކަމަށް ބިުރެވތިވާ ވިޔަާފރިާޔ އަދި ކަލޭމެން ރުޭހ ގޯތިގެޮދރުތަކާިއ 

) ަކލޭމެންެގ ކައިީރގަިއ  ކުރުާމިއ جهاد އާ އާިއ އަިދ އެަކލާނެގ މަގުގަިއ  رسول ާއއި އެކަލާނެގ  الّله (މި މިތަކެތި
: إنتظار ފުޅު އައުމުގެ أمر ގެ الّله މިކަންކަމަށްވުރެ ލޯިބވެތިކަން ބޮޑުވެގެްނވަންޏާ ދެން  عذاب ގެ الّله ގައި އެަބހީ

  !ގަިއ ަކލޭމެން ތިބޭށެވެإنتظار އައުމުގެ 

. އަިދ އަތުވެދާعذاب ގެ الّله އެކަމަކީ ެއއީ  .الّله ެވއްޖެ ބަޔަކަށް فاسق ނޭ ކަމެކެވެ  ތެދުމަގު ނުަދއްކަވަެއވެ

. އަިދ نصر ަކލޭމެނަށް الّله تعالى ެއއްގަިއ ميدان ) ހަނގުރާމަިއގެ އެަތއް 1ންނޭވެمؤمن (އޭ  )25( ދެއްވައިިފއެވެ
.) އެދުވަުހ ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ نصر ހަނުގރާމައިގެ ުދވަހުަގއިވެސް (އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް حنين  عدد ދެއްވިއެވެ

. عجائب ގިނަކަމާއިމެދު  ީވހިނދުންވެްސ އެމީހުްނ ގިނަކަމަކުްނ ކަލޭމެނަކަްށ ެއއްވެްސ ކަމެްއ ފުއްދަެއްއ ނުދިނެވެ
. އަދި ުފރަގަސްދޭ  ނޑު ކަލޭމެނަށް ދަތިވެގެްނވިއެވެ ނޑުގެ ތަަނވަސްކަމާއިއެުކވެސް އެބިްނގަ ) ބިންގަ حال (އެދުވަހު

. ميدان ކަލޭމެން އެނބުިރ ( ) ފުަރގަސްދީ ދިޔަެއވެ  ން

)26(  ( ތަކުންގެ މައްޗަށް ެއކަލާނެގ مؤمن އާގެަމއްޗަށާއި رسول އެަކލާނގެ الّله تعالى ދެން (އެ ދެރަކަމަށްފަހު
. އަިދ ކަލޭމެނަްށ ނުފެންނަ އެ َسِكيَنة  ) ބާވަިއެލއްވިއެވެ : އެކަލާނގެ އަމާންކަމާިއ ހަމަޖެހުން لشكر ހެްނ (އެަބހީ

. އަިދ ކާފަުރީވ މީސްތަކުންނަށް އެކަލާނެގ  . އެކަލާނގެ ފޮުނއްވިެއވެ عذاب އެއްވެްސ އެަކލާނެގ ބާވަިއލެއްިވއެވެ
. ކާފަރުންނަްށ އެކަލާނެގ  . (އެީއ ކާަފރުންތަްއ جزاء ދެއްވިއެވެ ގަިއ މަރުެވ ميدان ދެއްވަީނ އެފަަދއިންނެވެ

. އަދި أِسيُر އަނެއްބަޔަކު  .)غنيمة ންނަްށ مؤمن މުދާތައް  ކުެރއްވުމެވެ  ވުމެވެ

: الّله ދެން  )27( ނޑު ދަތިވެ ހަނގުރާމައިެގ مؤمن އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ޭއގެފަހުގަިއ (އެބަހީ ންނަށް ބިންގަ
 ( . އަިދ الّله تعالى توبة ކަންތައް ގަދަވުމަށްފަުހގައި ލެްއވުްނ رحمة ީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ الّله ެލއްވިެއވެ

.  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =    ެއޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވ!          =   ހަމަކަށަަވރުްނ

.مشرك     ންނަކީ ނަިޖހެވެ          =  ްއާިއ َمْسِجُد ْالَحَرام ފަހެ އެމީހުނ

.   ގާތްނުވާހުށިކަމެވެ       = .   އެމީހުންެގ ިމއަހަރަށްފަހު       =  އަިދ ކަލޭމެްނ

.فقير   ކަމަށް ބިރުވެތިވަންޏާ       =  ެަކލޭމެން މުއްސަނދިކުރަްއވަިއ الّله ފަހެ ނިކަންހުރ

.   ފުއްދަވައިދެއްވާނެެއވެ  =   قضل ެއކަލާނެގ .  ވަންތަކަމުން     =   އެކަލާނެގ

.      އިރާދަކުެރއްވިއްޔާ    =   ްވަންަތ حكمة އީ ދެެނވޮޑިގެންވާ الّله ހަމަކަށަވަރުނ

 .  ކަލާނގެއެވެ   =  ެެވ◌ެކަލޭމެްނ ހަނުގރާމަކުރާށ!.      =   އަްށ الّله

.    އީމާންނުވާ މީހުންނާއި       ިآخرة އަދ (   ދުވަހަށްވިޔަސް (އީމާންނުވާ   = 

. حرام އަދި އެމީހުން   ނުުކރާ         =  حرام ާއ رسول އާއި އެަކލާނގެ الّله.   ުކރެއްވިތަކެތި

   =  ްدين އަދި އެމީހުނ(   ވެރިނުވާ (އެމީހުން ިކޔަމަންތެރިނުވާ   =  حّق ދީނަށް (حّق

) الّله ގޮތުގައި     އަށް ކިޔަމަންތެިރ ނުވާ     = ) ްيهودى ފޮތްދެވުނު މީހުންގެތެެރއިނ

) نصارى ންނާއި    އިންގެތެެރއިން       =  ްِجِزى ެއމީހުނ. އަތުްނ  =     ދީފުމަށްދާންދެން

.  އަތަށް       =  ާحال އެމީހުން ނިކަމެިތވެެގންވ.      =   ިން يهودى އަދ

.   ބުންނެވެ       =  ގެ ދަރިަކުލންނެالّله އަކީ ُعَزيـُْر.  ވެ     =  ިއިްނ نصارى އަދ

.  ބުންޏެވެ      =  عيسى ައކީ (المسيح ( . الّله ެގފާނަކީ   ގެ ަދރިކަލުންނޭ  = 

.  އެއީ އެމީހުންގެ ބަެހވެ   =  . . ބުނާ  އެމީހުންގެ އަނގަތަކުން  =  އެމީުހްނ

 .    ހަމައެއްގޮްތ ުކރަނީއެވެ  = . .  =      ކާފަރުްނގެ ބަާހއި  މީެގ ކުރިން  

    =  الّله.  )1ލައްވާށިއެވެلعنة   الّله(އެމީހުނަށް  !އެމީހުން ހަލާކު ުކރައްވާިށއެވެ     = 
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

) ދޮުގހަދަންވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟.އެމީހުން  ންާނިއ يعنى: يهودى އެމީހުން (      (އެަކލާނގެއަށް

. / نصارى  ) ހިަފއިފިއެވެ .إختيار އިން  ކޮށްފިއެވެ        =  راهُب ެވރިންނާިއ علم އެމީހުންެގ

  ން.     =  َُّرب .   ްނ ކަުމގައި  =  الّله .  ފިޔަވައި         =ިެގ َمْرَيم  އަދ

.عيسى ފާނުގެ ދަރިކަލުްނ    އާއި    =  .   އަދި އެމީުހންނަށް އަމުރުވެިވގެން ނުވެެއވެ       

  =  ެإله އެއްކަުއވަންތަ ހަމައެންމ.    ައކަށް އަޅުކަންކުުރމަށް މެނުވީ      =  އެަކލާނގެ މެުނީވ

.إله  َحقُّ އެހެންއެއްެވސް    އަކު ނުެވއެވެ      =  طاهرއެކަލާނގެ ހުްސ.  ވަންަތއެވެ      

  =  شرك އެމީހުން ެއ) . .)شرك ކުރާ ކަންތައްތަކުން     ކުރާތަެކތީން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެމީހުންގެ معنوى ންނަީކ (مشرك ހަމަކަށަވަރުްނ  !މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ  އޭ )28( ) ނަޖިހެވެ عمل ގޮތުން

. ަފހެ އެީމހުންގެ ިމއަހަރަްށ ފަުހ އެމީހުްނ  އިްނ هجرة (އެީއ  !ާއއި ގާތްނުވާ ހުށިކަމެވެمسجد الحرام ތައް ނަޖިހެވެ
. އަދި  .) ައިދ حرم ގެ مّكة އާއި މުޅި مّكة އޭ ޮއއްބަސްފުޅުން މުރާދުވަނީ مسجد الحرام ނުވަވަނަ އަަހރެވެ އެވެ

) ސަބަބުްނ مسجد الحرام ން مشرك އެ –ްނ مؤمن ކަލޭމެން ( ވެދާނޭކަމަްށ ބިުރވެތިވަންާޏ ަފެހ فقير އަްށ ނައުުމގެ
ވަންތަވެރިކަމުން ކަލޭމެން މުއްސަނދި ުކރައްވަިއ فضل ޔާ އެަކލާނގެ ިއރާދަކުަރއްވައިފިއް الّله تعالى ނިކަންހުރެ 

. ހަމަކަށަަވރުން  . حكمة ީއ ެދނެވޮޑިގެންވާ الّله تعالى ފުއްދުންތެރިކަން ދެްއވާހުއްެޓވެ  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ

:އް) ފޮތްދެ!ންނޭވެمؤمن (އޭ  )29( އަށާިއ އަިދ الّله  -އިންުކރެ نصارى ންނާއި يهودى  -ވުުނ މީހުންުކރެ އެަބހީ
ްނ حّق  دين ނުކޮށް އަދި حرام ކުރެްއވި ތަކެތި حرام ާއ رسول އާއި އެކަލާނގެ الّله ދުވަހަށް އީމާންނުވާ އަދި آخرة 
: دين  އަތުންއަތަްށ ކަލޭމެނަްށ حال އަްށ ކިޔަމަންތެރިުނާވ މީހުން ނިކަމެތިެވގެންވާ الّله ގޮތުގަިއ حّق ވެރިނުާވ (އެބަހީ

  !ދާންދެން ކަލޭމެން އެމީހުންނާ ހަނގުރާމަުކރާށެވެ ދީފުމަށްِجِ◌زى 

. ން ބުނެيهودى އަދި  )30( . އަދި الّله އަކީ ُعَزيـُْر އެވެ .އިން ބުނެنصارى ގެ ދަރިަކލުންނެވެ المسيح يعنى:  އެވެ
. الّله ) އަީކ عليه الّسالم(عيسى  ) ބަހެެކވެ . އެީއ ހަަމ އެމީހުްނގެ އަނގަތަކުްނ ބުނާ (ހުސްދޮގު ެގ ަދރިކަލުންނެވެ

 .  !ލައްވާށިެއވެلعنة އެމީހުންނަށް الّله تعالى މީގެކުރީެގ ކާަފރުންެގ ބަހާިއ މިބައިމީހުްނގެ ަބހާިއ ހަަމ އެއްގޮތެވެ
ދު އެހާބޮޑު ދޮގުހަދަންވާީނ އެމީހުން ެއކަލާނެގ ރަސްކަންފުޅާއިމެ 1އެމީހުން ހަލާުކކުރަްއވާނެތެވެ

 ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ 

ންތަކެއްކަުމަގިއ رّب ފިަޔވައި الّله އަޅުެވރިން އެީއ يعنى: ްނ رَاِهُب ވެރިންނާިއ علم އެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ  )31(
. އަދި  . އަދި رّب ެވސް المسيح ގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ مريم ހެދި ބައެކެވެ (އެހެެނއްކަމަުކ) އަުކކަމުގައި ހެދިއެވެ

. އެކަލާނގެ ނޫްނ أمر އަކަށްމެނުވީ އަޅުކަން ނުކުޅައުަމށް އެމީހުންނަށްވާނީ إله ހަމައެއްކަުއވަންތަ އެންމެ  ވެވިފަެއވެ
.އެއީ إله އެހެން އެއްވެްސ  . އެމީުހން ެއ  الّله ައުކ ނުވެއެވެ طاهر ުކރާތަކެތިްނ އެަކލާނެގ ހުްސ شرك އެވެ

.  ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .  އެމީހުން އެދެނީއެވެ  = .    އެީމހުން ނިވައިލުމަެށވެ   =  نور ގެ الّله

)(.  އިސްލާމްދީން  = .   އެމީހުންގެ އަނގަތަކުން     =  ިالّله އަދ.   މަނާވެވޮޑިގަންނަވަނީ
         ެنُور އެކަލާނގ .  އެކަލާނގެ ފުރިހަމަކުުރމަށްމެނުވީ          = 

. .   =    ކާފަރުން ނުރުހުނަސް  އެކަލާނގެއީ       =  ެއާ ފޮނުްއިވ رسول އެކަލާނގ

.  ކަލާނގެއެވެ         =  ިحّق دين ތެދުމަގާއ.  އާއިގެން     =  ެފައުޅުުކރެއްވުަމްށ دين އ

(.  (އެދީން މަތިެވރި ކުރެްއވުމަށެވެ     = ެدين ހުިރހާ ހެން އ.   ތަުކގެމައްޗަށް    

      =  مشرك .   ންގެމީހުްނ ުނރުހުނަސް      =   އޭ އީމާންވެްއެޖ

.  !މީސްތަކުންނޭވެ         = ) ްގިަނ يهودى ހަމަަކށަވަރުނ ( . َعاِلُم ންގެ  ން     

. نصارى އަދި ( ) ގިނަ އަޅުެވރިންނާއި  އިންގެ       =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން މީސްތަކުްނެގ

.  މުދާތައް ކަނީއެވެ     =  باطل . . رشوة ގޮތުގައި އަދި އެމީހުން ބަންދުޮކްށ  =  ގެގޮތުން

 .    ހިފަހައްޓަނީއެވެ   =  الّله.   ގެ މަގު  =  ކޮށް ކަންޒުުކރާމީހުްނ. َجَمَع އަިދ

      =  . .  =   ރަނާިއ ިރހި  އަދި އެީމހުން އެތަކެިތ ހޭދަނުުކރާ      

. (ޒަކާތްނުދޭ)الّله  =   ެގ މަގުަގއި    =  ( .އްވާދެ خبر ފަހެ އެީމހުންނަށް (އުފާެވރި  ށެވެ    

  =  عذاب ވޭންދެނިިވ.  އެްއ ުހރިކަމުގެ       =   އެތަކެތީގެ މަްއޗަށް ހޫނުކުެރޭވ ދުަވްސ

(. : ެއރަނާިއ ރިއްސަްށ ހޫނުުކރެޭވ ދުވަސް ހަނދާންކުރާެށވެ   (އެބަހީ    = .  ަނރަކައިެގ ައލިފާނުގައި
      =  ދެން އެއިްނ(. . (އެއިން ދޮންކޮށްާފ ކޭއްތޭނެެއވެ  އިސްތިިރ ުކރެވޭނެއެވެ   = 
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.  އެމީހުންގެ ނިތްކުރިތަުކގައި   = .  އަދި އެމީހުންގެ އަރިކަށިތަކާއި     =  އަދި އެމީހުންެގ

 (.  ބުރަކަށިތަކުގަްއޔާިއ (އަިދ އެމީހުންނަްށ އެްނގޭނެއެވެ        =  މިީއ ކަލޭމެްނ ެއއްކޮްށ ކަްނުޒ

.  ކުރި ތަކެއްެޗވެ   =  ެنفس ކަލޭމެންގ .    !ފަހެ ކަލޭމެން ރަަހލިބިގަންނާށެވެ =  ތަކަށް

     =  .  ކަލޭމެން ކަންޒުކުާރ ކަމުގައވީތަކެީތގެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
نُور ގެ الّله އެީމހުްނގެ އަނގަތަކުން ފުމެގެން  )ކުރަނީقصد އެމީހުން ( –އެމީހުން އެދެނީ  )32(

. (އެީމހުންގެ އަނގަތަކުން ދޮގުތަްއ ހަަދއިގެން  އޮޅުވަިއގެން  އަށް މީސްތަކުްނ إسالم دين ނިވައިލަންކަމަށެވެ

.) ެއަކމަކު ކާފަރުްނ ުނރުިހ ތިއްބަްސ އެަކލާނެގ باطل ވަނަނުދީ އެދީނަީކ  دين އެއްެޗއްކަމުގަިއ ހެދުމަށެވެ
: ކޮންމެގޮތަކުންވެސް އެކަލާނގެ އެަކލާނގެ الّله ފުރިހަމަކުެރއްވުމަށް މެނުވީ  . (އެބަހީ دين މަނާެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ

 (.  ފުރިހަމަކުަރއްވާނެއެވެ

. އެީއ އެހެްނހުރިާހ رسول ން ެއކަލާނެގ ާއއިގެحّق دين އެކަލާނގެީއ ތެދުމަގާިއ  )33( އާ ފޮނުއްވި ކަލާނެގއެވެ

. دين ތަކެއްެގ މައްޗަށް އެ دين  . مشرك ަފއުޅުކުރައްާވ ގަދަުކރެއްވުމަެށވެ  ްނ ނުރުިހ ތިބިނަމަވެސްމެއެވެ

ُر ހަމަކަަށވަރުްނ  1އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )34( ްނގެ ެތރެިއްނ رَاِهُب ްނގެ ެތރެއިން ގިނަމީހުންނާިއ َحبـْ

. (އެީއ باطل ގިނަމީހުން  ކުޑަ ފައިދާއަކަްށ ُدنـَْيِوى ގެ ގޮތުންނާިއ އަދި ِرْشَوة ގޮތުގަިއ މީްސތަކުންގެ މުދާ ކަީނއެވެ

. وحى ެގ الّله  ُر  -ބަދަލުކޮްށގެންނެވެ . يهودى ންނަކީ َحبـْ . عالم ްނ ެގ ދަންނަބޭކަލުންނެވެ نصارى ންނަީކ رَاِهُب ންނެވެ
. މިީއ  އިންގެ .) އަދި އެީމހުން عاّم އަޅުެވރިންނެވެ . (الّله ކޮށްކިާޔ ގޮތެވެ އަްށ إسالم دين ެގ މަގު ބަންދުުކރަނީއެވެ

.) އަދި ރަނާއި ރިހި އެއްކޮްށ މީހުން ވަނަނުދީ ހި . އެކިގޮްތގޮތުންނެވެ ُز ަފހައްޓަނީެއވެ الّله ކޮްށ އެއިްނ َخَزانَة ކޮްށ َكنـْ
) އެމީހުންނަށް ވޭްނދެނިވި حّق زكاة ގެމަގުގައި ހޭދަނުކުރާމީހުން (މުދަލުން ދޭންޖެހޭ  އެްއ عذاب ނުދޭމީހުން

  !ގެފާުނ އެމީހުންނަށް ެދއްވާށެވެކަލޭخبر ހުރިކަމުެގ އުފާެވރި 

قيامة  އެއީ  !ިރއްސަްއ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނުްނ ހޫނުުކރެޭވ ދުަވސް (ހަނދުމަފުޅު ުކރަްއވާށެވެ އެރަނާއި  )35(
.) ފަެހ އެތަކެތީްނ އެމީހުންެގ ނިތްކުރިަތކާއި އަރިކަިށތަކާއި އަިދ އެމީހުންެގ ބުަރކަށިތަކުގަިއ އެހޫުނ އެިތްނ  ދުވަހެވެ

. މިތަކެްއޗަކީ ކަލޭމެްނ  .) ައދި އެމީހުންނަށް އެންގޭނެއެވެ . (އެތަންތަން އެންދޭނެއެވެ ކޭއްތި އިސްތިިރކުރެވޭެނއެވެ

ުކރިތަކެތީެގ ަރަހ خزانة ކޮްށ جمع ުކރި ަތކެއްޗެެވ. ފަހެ ކަލޭމެްނ خزانة ކޮްށ جمع ަކއި ތަކަށްޓަنفس ކަލޭމެންެގ 

 !ކަލޭމެން ލިިބގަންނާށެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =    ެعدد ހަމަކަށަވަރުން މައްސަރުތަކުގ.        ގައި.حضرة ގެ الّله       

= .  ބާރަ މައްަސރެވެ        =  ގެ ފޮތުަގިއ. (އެއީ ވާނޭ ހުިރހާކަމެއް އެކަލާނގެ ިލއުއްވާފަިއާވ الّله

(.    ފޮތެވެ       = .  އުޑުތަކާިއ ބިންތަްއ ހެއްެދވިދުވަހު          = 

.حرمة އޭގެތެރެއިްނ     ެތރި ހަތަުރ މަެހއްވެެއވެ   =  دين ސީާދވެގެންާވ .   އަީކ ެއއީއެވެ

    = ެފަެހ ކަލޭމެްނ އެަމއްސަރުތަުކގަިއ އަނިާޔވެރިނުވާށެވ!     =  نفس ކަލޭމެންެގ

.   ތަކަށް      =  ްންނާއި ހަނގުރާމަކޮްށ އެމީހުން ަމރާށެވެمشرك އަދި ކަލޭމެނ!     = 

  . ކަލޭމެން އެންމެންއެުކގައި    =  .  އެމީހުްނ ކަލޭމެންނާ ހަނުގރާމަކޮށް ަމރާ ފަދައިން   

 =  .  ެއ އެންމެންެވގެން   = ެއަދި ަކލޭމެން ދަންާނށެވ!           =  ހަމަކަށަަވރުްނ
. تقوى ވޮޑިގެންވަނީ الّله  .) َخاصَّ ެއހީވެވޮޑިގަތުންއެަކލާނގެ  ( އެަބހީެވރިންނާ އެކުަގއެވެ   ެވގެންވާ ާވހަކައެވެ
        =  ްَنِسىُء ހަމަކަށަވަރުނ(   އަީކ (މައްސަުރގެ ުދަވސްތައް އިުތރުކޮްށ އުނި ކުރުމަކީ     

 =  . ކާފަރުކަމަްށ އިުތރު ކުރުމެެކވެ    = .   އެިއން މަގުފުރެދެެވއެވެ  =  ކާަފރުީވ

.    މީސްތަކުން   =  ްއެްއއަަހރު ެއ حالل އެމީހުން އަަހރެއ : . އެަބހީ ގެ މައްަސުރ ًأْشُهُر ْالُحُرُم ުކރެއެވެ

.حالل   ކަމުގައި ހަަދއިލަެއވެ      =  ުކަމުަގއި އެމީހުްނ حرام އަދި އަނެއް ައހަރު އެމައްސަރ

.  ހަދައެވެ   = ( . (ަހމަހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި    އެމީހުން އެއްގޮތްުކރުމަށްޓަކައި     =  الّله

) حرام    .عدد ުކރެއްިވ ތަކެީތެގ (މައްސަުރގެ   =  حالل ފަހެ އެީމހުްނ.  ކޮށްލަެއވެ       =  الّله

)ކުރެއްވި حرام  . (އެމައްސަރު . =     އެތި   އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވިއްޖެެއވެ     
. (އެީމހުންގެ ނުބަިއ عمل އެމީހުންގެ  =   )عملތަުކގެ ނުބައި    =  ިތެދުމަުގ الّله އަދ

.   ނުދައްކަވައެވެ          = .  ކާފަރުވެއްޖެ ބަޔަކަށް      =  ޭإيمان އ

  !ވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ   = .ކަލޭމެންނަްށ ކިހިެނއްީވހެއްޔެވެ؟. / ީކއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟       = 

.  ކަލޭމެނަށް ބުނެވިއްެޖއްޔާ         =  ްالّله ަކލޭމެނ.  1ގެ މަުގގަިއ ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާނޭ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

           = .  ކަލޭމެން ބިމަްށ ބަރުެވ ތިބެނީ / ބަރުެހލިވެ ކަންނެްތވަނީ    =  ކަލޭމެްނ

 ރުހުނީހެްއޔެވެ؟        =  حياة ދުނިޔޭެގ .  އަށް   =  آخرة.   އަްށވުެރ ބޮޑަށް   

         =  ެحياة ފަހެ ދުނިޔޭގ .  ގެައރާމާ މަޖާ ނުވެއެވެ    =  ާއ آخرة ގަިއ (آخرة

 (   އަޅާބަލާއިރު   =  .   ދާދި މަދުއެތިކޮޅެއް ކަމުަގިއ މެނުވީ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ عدد ަގއި މަްއސަރުތަކުެގ حضرة ެގ الّله  ހަމަކަށަވަރުން  )36( . ާބރަމަހެވެ ެގ ފޮތުގައިާވ الّله އަީކ ބާރައެވެ

.) އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވިދުަވހުން ފެށިެގްނ  . (ވާނޭ ުހރިހާކަމެއް އެކަލާނގެ ލިުއއްވާފަިއވާ ފޮތުގަިއވާގޮތެވެ ގޮތެވެ

. ޭއގެތެެރއިން ހަތަރުމައެކަލާނގެ  ނޑައަޅުއްވާަފއިވާގޮތެވެ . (ެއހަތަރުމަަހީކ حرمة އް ްއސަރެކަ ެތރި ުކރައްވާފަިއވެއެވެ

.) ސީދާެވގެންވާ ގޮަތީކ رََجب އަިދ ُمَحرَّم  -ذوالحَجة    -ذوالقعدة ްނ ބަޔާންވެގެްނވާ ފަދައިްނ حديث  - މިހަތަރުމަެހވެ

. ފަެހ އެ ( ) ަމއްސަރުحرمة އެއީއެވެ (އެެހްނ  !ތަކަށް އަނިޔާެވރިނުވާށެވެنفس ތަުކގައި ަކލޭމެން ކަލޭމެންގެ ތެރި

. ނަމަވެސް އޭގެ މުރާދަކީ އެމައްސަރުތަުކަގިއ  މައްސަރުތަކުގަިއވެސް އަނިޔާ ުކރުން ުހއްދައީއެއްނޫނެވެ

. . ހަނުގރާމަުކރުންވެސް މުޅިން މަނަެލވެ އްސަރުތަުކަގިއ ( ެއހެންމައަނިޔާކުރުމުެގ ފާފަ ަވކިން ބޮޑުވެގެްނވުމެވެ

(. ) ހަނގުރާމަުކރާފަދަިއްނ مؤمن ްނ އެންމެންެވގެން ަކލޭމެން (مشرك އަދި  ހަގުރާމަުކރުން މަަނލެއްނޫނެވެ ންނާއި

ހަމަކަަށވަރުްނ  !އަދިަކލޭމެން ދަންނާށެވެ !ންނާިއ ހަނުގާރމަ ކުރާށެވެمشرك ްނ އެންމެން އެކުެވގެން مؤمن ކަލޭމެން 

. ވެރިتقوى ވޮޑިގެންވަީނ الّله  .) َخاصَّ އެކަލާނގެ އެީހވެވޮޑިގަތުން ( އެބަހީންނާިއއެކުގަެއވެ  ެވގެންވާ ވާހަަކއެވެ

އިުތރުޮކށް ނުވަތަ އުނިކޮށް ހެދުމަކީ އެމީހުްނެގ عدد ހަމަކަށަވަރުން މަްއސަރުތަުކގެ ދުވަސްތަުކގެ  )37(
. އެމީހުްނ އެބަީހ  . އެހެްނ ހެދުމުެގ ސަބަބުން ކާފަރުްނ މަގުފުރެދެެއވެ ކާފަރުކަމަށް ކާަފރުކަން އިތުރުުކރުމެކެވެ

. (އެއްައހަރު حالل ކާފަރުން އެއްައހަރު  . ެއއީ ހަނގު حالل ތެރި މަސް حرمة ކުރެެއވެ ާރަމ މަހެއްކަމުގައި ހަދައެވެ
. އަދި އެމައްސަުރގެ ބަދަުލގައި އެހެންމަހެްއ  .) އަދި އަެނއްއަަހުރ حرمة ކުރުމަށެވެ ތެރި މަެހއްކަމުގަިއ ހަދަެއވެ

. حرام އެމީހުން  ެތރި ަމހެއްކަމުަގއި ހަދަިއ ހަނުގރާަމ ނުކޮްށ ތިބެއެެވ. حرمة ން ހަމަ قواعد ަމހެއްކަމުގަިއ ހަދައެވެ
 ގެގޮތުން عددތެރިކުެރއްވި މައްަސރުތަކާިއ الّله حرمة ަދލުކޮށް ހަދަނީ އެހެން އެހަދަނީ އެބަހީ މަސް ބަ
. ދެންފަހެ އެމީހުްނ  . (އަދި އެަކލާނގެ حالل ކުރެްއވި މަްއސަރު الّله حرام އެއްގޮތްުކރުމަށެވެ ކުރެްއިވ حالل ުކރެއެވެ

.) ( މިާއޔަތުެގ ތަރުޖަމާގަިއ އިޚްިތާލފު ހުިރވާހަަކ ދަންحرام މައްސަރު  .)  އެމީހުންނަްށ އެމީހުްނ ުކރެއެވެ ނަވަމެވެ
. އެބަީހ عمل އެކުާރ  . ައިދ شيطان ތަްއ ޒީނަތްތެިރކުރެެވވުނެވެ އާ އެީމހުންނަށް އެކަްނ ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނެވެ

.الّله ކާފަރުވެއްޖެ ަބޔަކަށް   ތެދުމަގު ނުދަްއކަވަެއވެ

. إيمان އޭ  )38( ެގ މަގުަގއި ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާށޭ ކަލޭމެނަްށ ބުނެވިއްޖެްއޔާ ބިަމްށ الّله ވެގެްނވާ ީމހުންނޭވެ
ެގ ރަނގަުޅ آخرة ބަރުހެިލވެފައި ނުނުކުންނަްނ ތިބެވެީނ ކަލޭެމނަްށ ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ؟. ކޮންސަބަބަާކ ހެިދހެއްޔެވެ؟ 

ގައި ދުނިޭޔގެ ިމ ِنْسَبُة ގެ حياة ގެ ة آخر ދިރިއުޅުމަށްވުރެ ދުނިޔޭގެ މިދިިރއުޅުމަށް ކަލޭމެން ރުހުީނހެްއޔެވެ؟ ފަހެ 
.حياة   އަީކ ދާދި ކުޑަކުޑަ ައރާމުކޮޅަކާ މަޖާކޮޅެއްކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެއެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    = .   ކަލޭމެްނ ހަނގުރާމަޔަްށ ނުދިޔަީއވިއްޔާ    =  ްعذاب އެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށ

.  ދެއްވާހުއްެޓވެ      =  ިއަކުން.عذاب ވޭންދެނިވ     =  އަދި އެކަލާނގެ ބަދަލުުކރައްާވ

 .  ހުއްޓެވެ     = .   ކަލޭމެން ނޫްނ ެއހެން ަބޔަކަށް     =  އަދި އެަކލާނގެއަްށ

.  އެއްވެްސ އުނދަުގލެްއ އަދިގެްއލުމެއްވެްސ ަކލޭމެނަށް ނުުކެރވޭނެއެވެ        =  الّله އަިދ

.  އީتعالى  .. =    ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް    ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ    = 

) محّمد ކަލޭމެން އެކަލޭގެފާނަްށ (  ނުދިނަްސ نصر ގެފާނަށް    =  އެކަޭލގެފާނަްށ الّله ހަމަކަށަަވރުްނ

.نصر    ދެއްވިއެވެ       = ) ުمّكة ކާފަރުން އެކަލޭގެފާނ . ) ެނރެލެްއވިހިނދު  އިން  

  =  حال ދެމީހުންުކރެ އެކަުކ ކަމުގަިއ (ދެވަނަ ީމހާކަމުގަިއ) ވެގެންާވ .   ކޮޅު       = 

) އެދެމީހުން . (އެދެބޭކަލުން     ޮހހޮޅުގަިއ ވީހިނދު   =   އެކަޭލގެފާނު އެކަލޭގެފާނުްނ ެއކުވެިރާޔ

) ވިދާޅުވިހިނދުأبوبكر (  . ގެފާނަށް   = ެކަލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވ!       = 

. الّله ހަމަކަށަވަރުން   އަުހރެމެންނާއެކު ވޮޑިގެންެވއެވެ     =  ެالّله ފަހ .  ބާވަިއލައްަވއިފިއެވެ
    =  .  އެކަލާނގެ އަމާންކަާމއި ހަމަޖެހުން  = .  އެކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް     = 

. لشكر އަދި އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް    ކުްނ ގަދަކަން ދެްއިވއެވެ     =  ެلشكر ކަލޭމެންނަށް އ

 ނުފެންނަ.    = .  އަދި އެކަލާނގެ ލެއްވިެއވެ     =  ެެގ شرك (كلمة ކާަފރުންގ

 ) كلمة     =  (  ދަށަްށ (ދަްށ އެއްެޗއްކަމުގައި     =  كلمة ެގ توحيد ފުޅު (كلمة ެގ الّله އަިދ

 (  ފުޅު       =  ނޑައެޅިގެން މަިތވެިރ   .ކަމުގައިފުޅު كلمةއެީއ ހަމަކަ      = 

.حكمة އީ ގަދަފަދަވަންތަ الّله އަދި   ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ   = .   !ކަލޭމެން ހަނުގރާމަޔަށް ނުކުންނާެށވެ

     =  . ުލއިކަމާިއ ބުރަކަމާިއ އެކުވެސް    =  ްުކރާށެވެجهاد އަިދ ަކލޭމެނ!  
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

      =  ެنفس ަކލޭމެންގެ މުދާތަކުންނާިއ އަިދ ކަލޭމެންގ.  ަތކުން       =  ެގ الّله

 . . =     މަގުގައި  ެއގޮތް ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެންވެެއވެ        = 

.   ކަލޭމެންނަށް އެނގޭކަުމގައިވަްނޏާ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. عذاب ކަލޭމެން ހަނުގރާމަޔަށް ނުުނކުތީވިއްާޔ އެަކލާނގެ ކަލޭމެަނށް ވޭންދެނިވި  )39( އެްއ ދެއްަވއިފާނެއެވެ

. އަިދ  އަދި ކަލޭމެން ނޫްނ އެހެން ަބޔެއް އެކަލާނެގ ގެންނަަވިއ އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ބަދަލުުކރައްަވއިފާނެއެވެ

. އަދި  އީ ކޮންމެ ކަމެއްެގ الّله އެކަމަކު އެަކލާނގެއަްށ އެއްވެްސ އުނދަުގލެއް ގެއްލުމެްއ ކަޭލމެނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ

. މައްޗަށް ކުޅަދުން  ވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

:  –ކަލޭމެން އެަކލޭގެފާނަށް  )40( އެކަޭލގެފާނަްށ الّله ނުދިނަސް (نصر އަށް رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އެބަހީ

.) ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުްނގެ މީހުން އެކަލޭގެފާނު نصر  الّله އިން ނެެރލެއްިވހިނދުވެސް مّكة ދެއްވާހުއްެޓވެ
. އެީއ ދެމީހުންުކެރ ދެވަނަ މީހާކަުމގަިއ ނުވަަތ އެކަުކ ކަމުަގިއ نصر އެކަލޭގެފާނަްށ  ެދއްވިެއވެ

. އަިދ އެދެބޭކަލުން ހޮހޮޅުގަިއވީިހނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ އެުކވެރިޔާ ( أبوبكر އެކަލޭގެފާނުންީވހިނދުގައެވެ
. ަކލޭގެފާالّصّديق رضى الّله عنه الّله ހަަމކަށަވަރުްނ  1ނުްނ ހިތާމަފުޅު ނުކުރަްއވާށެވެ) އަށް ވިދާޅުވިއެވެ

. ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ  އަިދ نصر އެަކލާނެގ އަމާންކަމާިއ الّله އަހުރެމެންނާއިެއކު ވޮޑިގެންވެެއވެ

. އަިދ ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަ  ޭލގެފާނަްށ އެއް ފޮނުްއވައިގެްނ އެަކލާނގެ އެކަلشكر ހަމަޖެހުން ބާވަިއލެއްިވއެވެ

. އަދި ކާފަރުންެގ  :  –كلمة ގަދަކަންދެއްވިއެވެ . كلمة ެގ شرك އެބަހީ ދަށް އެއްެޗއްކަމުގަިއ އެކަލާނގެ ެލއްވިެއވެ

:  –ފުޅު كلمة ގެ الّله އަދި  ނޑައެޅިގެން މަީތ  –ފުޅު كلمة ެގ إسالم دين ާއއި توحيد އެބަހީ ކަމުަގިއ كلمة އެީއ ކަ

. އަދި  . حكمة އީ ގަދަފަަދވަންތަ ّله الއެކަލާނެގ ލެްއވިއެވެ  ވަްނތަ ކަލާނެގއެވެ

: ހީވާގިކަމާއި، ކަންނެތްކަމާިއއެކުވެސް، ައިދ 1ންނޭވެمؤمن (އޭ  )41( ) ލުިއކަމާިއ އަިދ ބުރަކަާމއިއެުކ (އެަބހީ

ސަާވރުެވގެންނާއި އަިދ  –ކަމާއި މުްއސަނދިކަމާއިއެުކވެސް، އަިދ ޒުވާންކަމާިއ މުސްކުޅިކަމާއިއެކުވެްސ فقير 

) ކަލޭެމން ހަނުގރާމައަްށ ދާށެވެحال އަިދ ކޮންމެ  –ފައިމަގުގައިވެސް، އަދި ކަލޭމެންެގ މުދަލާިއ  !ެއއްގަިއވެސް

) އެނގޭނަަމ جهاد ަކލޭމެންނަށް ( !ހަނގުރާމަުކރާށެވެ !ުކރާށެވެجهاد ގެ މަގުގައި ަކލޭމެން الّله ޖާނުން  ގެ މާތްކަން

.  ކަލޭމެނަށް ހެޮޔވެގެންވަީނ އެގޮެތވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  ްغنيمة ގާތ.  އެއްކަމުގައި ވީނަމަ     =   އަދި ގާތް ފަސޭހަ ދަުތެރްއ

(   (ކަމުގައިވީނަމަ    =  ކަލޭގެފާާނިއ ( : ހަނގުރާމައަށް ުނގޮސް ަފހަށްޖެހުނުމީހުން އެމީހުން (އެބަހީ

.تبع ހަމަކަށަވަރުން  . އަިރހުގައި ިދޔައީހެވެ ވީެހވެ   =  .  އަދި އެހެންނަމަވެސް       = 
 .  އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ުދރުެވ އުނދަގޫެވއްޖެއެވެ       =  ގަންީދ الّله އަދި ނިކަްނހުެރ އެމީހުްނ

 .   ހުވާކުރާެނއެވެ     = .ައަުހރެމެންނަށް ކުޅަދާނަވީނަމ       =  ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެެމްނ

.ންކަލޭމެ   ނާއެުކ ނުކުތީމުހެވެ    =  ހަ ތައް نفسއެީމުހން އެމީހުންެގ.   ލާކުކުރަނީއެވެ  

   =  الّله އަިދ .   ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ    =  ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ެއއީ ކަ

.   ދޮގުވެރިންކަން      =  عفوء ކަލޭގެފާނަށް الّله .   ކުރަްއވައިފިއެވެ     =  ކަލޭގެފާުނ

) އިޒުނަދެއްީވ ކީއްވެތޯއެވެ؟    އެމީހުންނަށް (ހަނުގރާމައަށް ުނގޮސްތިބުމަށް   =  ކަޭލގެފާނަްށ

. بيان ރަނގަޅަށް  .  =    ެވ އެނިގވަޑައިގަންނަވަންދެން  އެތެދުބުނި ީމހުން    

    =  .   އަިދ ދޮގުެވރިްނ ކަޭލގެފާނަށް އެނގިަވޑައިގަންނަވަންދެން    =  ކަޭލގެފާުނ

.   ކިބައިން އިޒުަނ ނުއެދޭނެއެވެ      =   الّله.  އަްށ އީމާންވާމީހުން      =  އަިދ

. آخرة   ދުވަހަާށއި      =  جهاد އެމީހުްނ.   ކުރުމަށް    =  އެމީހުްނެގ

. نفس މުދަލުންނާއި އަދި އެމީހުްނގެ   ތަކުން          =  ިެވރިން މޮޅަްށ تقوى އީ الّله އަދ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ       = .    ކަލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން އިޒުނައެދޭކަން ކަަށވަރީ

     =  الّله.   އަްށ އީމާން ނުވާީމހުންނެވެ      =  ިآخرة އަދ . ދުވަހަާށއި    

 = ) ެގ الّله އަިދ އެމީހުްނގެ ހިތްތަްއ. ) ޝަްއކުވެގެންވާ    ެއއްކަުއވަންތަކަމާއިމެދު    = 

.  އަދި އެމީހުންެގ ޝައްުކގެތެރޭަގއި      =  ޭحال ދެފުށުއެޅިއެޅިތިބ.           =  

. ) ނުކުންނަން ގަސްުދކުރިނަމަ  އަދި އެމީހުން (ހަނުގރާމައަށް ދިއުމަށް    =   އެމީހުން އެކަމުެގ

.   ހުރިހާ ަތއްޔާީރއެއް ުކރީހެވެ        =  الّله އަދި އެހެނެއްކަމަުކ .  ުރހިވޮޑިނުގެންނެވީެއވެ
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      =  . ) ފޮނުވުމަށް  އެމީހުން (ހަނުގރާމައަށް    =  ( ދެން އެމީހުން (ހަނގުރާމައަށް ުނކުތުމަށް

.   ބަރުހެިލވެ ުބރަވީއެވެ     = ެއިށީނދެތިބޭށެވ ( . ަކލޭމެން (ޭގގައި   !އަދި އެމީހުންަނށް ބުނެވުނެވެ
       = (    އިށީނދެތިބޭ މީހުންނާިއއެކު (ަބިލމީހުންނާ އަންހެނުންނާ ކުޑަކުދިންނާެއކު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މުދާ ގާތުން ލިބިފައި އަދި ދަތުރަީކ غنيمة ހަނގުރާމައަށް ދާންޖެހުނުތަން ެއއީ ގާތްތަނެއްކަމުަގއިވެފައި  )42(

މެދުމިނުގެ ފަސޭހަ ދަުތރެއްކަމުަގއި ވީނަމަ (ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް ތިބުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ އިޒުނަެއިދ 

. އަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެމީހުންެގ މައްޗަށް އެދަތުުރ ދިގުެވ  ) ހަނުގރާމައަށް ދިަޔއީހެވެ ނުގޮސް ތިބި ީމހުންވެސް

. (އެީއ އުނދަގޫ .) އަދި އެީމހުން تـَبُـْوُك ކަަމކަށްވީެއވެ . ދުރުހިސާބެެކވެ . ހޫުނ މޫސުމެވެ ގަްނީދ الّله ހަނގުރާަމއެވެ

. އަުހރެމެންނަށް ކުޅަދާނަވީނަމަ ަހމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނ ކަލޭމެާނއެކު ހަނގުރާަމައްށ  ހުވައިކޮށްފަިއ ބުނާނެއެވެ

. (ފަހެ އެމީހުން  ) އެމީހުން އެމީހުްނގެ  ގަންދީالّله ނުކުތީމުހެވެ ަތްއ نفس ދޮގުހުަވއިކުުރމުގެ ސަބަބުން

ނޑައެޅިގެން  . ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ ދޮގުެވރިންކަްނ ކަ . الّله ހަލާކުުކރަނީއެވެ  ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. ކަޭލގެފާނު އެމީހުނަށް (ހަعفوء ކަޭލގެފާނަށް الّله ) !އެވެرسول الّله (އޭ   )43( ނގުރާަމއަްށ ކުރަްއވައިިފއެވެ

) އިޒުނަދެއްވީ ކީއްެވގެންތެޯއވެ؟. އެމީހުްނެގތެރެއިން ތެދުވެރިންނާއި އަދި ދޮގުެވރިން ރަނގަޅަްށ  ނުގޮސް ތިބުމަށް

. بيان   ވެ ކަލޭގެފާނަްށ އެނގިވަޑަިއގެންފުމަށް ދާންދެންނެވެ

ކުރުމަްށ ނުދާކަްށ جهاد ޖާނުން  ުދވަހަްށ އީމާންވާީމހުން އެމީހުންެގ މުދަާލިއ އެމީހުްނގެ آخرة އަށާިއ الّله  )44(

. އަދި  . الّله ެވރިން تقوى ކަލޭގެފާނުންގެ ކިބައިން އިޒުނައަކަށް ނޭދޭނެއެވެ  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

) ަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ އިޒުނައެދޭކަން ކަށަަވރީ   )45( آخرة އަށާއި الّله (ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް
. އަިދ (ދުވަހަށް އީމާން  ) އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ الّله ުނވާމީހުންނެވެ ެގ އެްއކައުވަންތަކަާމިއމެދު

. . ފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ އެޝައްުކަގއި ދެފުށު އެޅިއެޅިތިބެއެވެ .)ޝައްކުގައިވާީމހުންނެވެ   ( އަނދިރިެވގެންވެއެވެ

) ގަސްދުކުރިނަަމ (މާކުރިން )46( ) އެމީހުްނ އެކަމުެގ ތަްއޔާރީތަްއ އަދި އެީމހުން (ހަނގުރާަމއަށް ިދއުމަށް

. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ  . ދެން އެހެްނެވ الّله تعالى ކުރީހެވެ އެމީހުްނ ހަނުގރާމަައށް ފޮނުވުމަށް ރުހިވޮޑި ނުގެންެނވީއެވެ

) ަކލޭމެން . އަދި (ޭގގައި ތިބޭ ބަލިީމހުްނނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާިއއެކު ވެްސ އެމީހުން ބަރުެހލިވެ ުބރަވީެއވެ

.  ގޭގައި އިށީނދެތިބޭށޭ އެމީހުންނަށް އެންގެވުެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ) مؤمن އެމީހުްނ ކަލޭމެްނ. ) ގެތެެރައށް ނުކުތްނަމަ  ން   = ) ެއ يعنى: އެމީހުްނ

. منافق  ) ކަލޭމެނަްށ އިުތރު ުނކޮށްދިނީހެވެ   ން   = .   ފަސާދަެވރިކަމާިއ ގެްއލުންމެނުވީ    

   =  ްައވަސްއަަވހަށ ( ންވެސް އެމީުހްނ يقين އަދި ކަލޭމެންެގ ދެދޭތެރެތަކަްށ (ފަސާދަކުރުމަށް

 .   ވަދެގަންނާނެއެވެ       =  ަفتنة އަިދ ަކޭލމެންނަށްޓަކައި އެމީހުްނ އެދޭނީ ހަމ.   އެވެ

         = . ) އަހާމީހުންެވއެވެ    އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ އެމީހުްނގެ (ދޮގުާވހަކަ   = 

. الّله އަދި   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ      =   (   އަނިޔާވެރިން (ގެކަންަތއް      = 

: އެ  -ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން   .فتنة  -ން منافق އެބަހީ   ކުުރމަށް އެދުނެވެ  =  .  މީގެކުރިން  

   =  ކޮށްލެވޭޯތ باطل ެއކޮޅުކޮޅުންޖަހާ  –إسالم دين އެބަހީ  –އަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނުންެގ ކަންތަްއ

 .  އެމީހުން މަސަްއކަތްކުިރއެވެ       =  އެީއ حّق) . .) نصر ެގ الّله ައތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން  އެވެ
   =  .  އަިދ ފައުޅުވެ     =  ފުޅު أمر ެގ الّله–  : .دين ެގ الّله ެއބަހީ    ފައުޅުވެ     

  =  . . (އެބަީހ: ެއ =      އެމީހުން ނުރުހިތިއްބާ އަދި އެމީހުންގެތެޭރގައި ބުނާމީހުން ވީއެވެ

.)އެންގެތެޭރގަمنافق     ވެ    =   ( ކަޭލގެފާުނ އަުހރެންނަށް (ހަނގުރާމަޔަްށ ނުގޮްސ ތިބުމަށް

  !އިޒުނަދެއްވާށެވެ    =  ްއްވެރި ނުުކރަفتنة އަދި ކަލޭގެފާނު އަހުރެނ. . = ! ވާެށވެ  !ދަންނާށެވެ  

      = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެެވއްޓުނީ ފިުތނައަށެވެ   ކަ   =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

.   ނަރަކަ          = .     ކާފަރުްނ ވަށާލަިއގެންވެެއވެ    = 

)فتح އުފާވާޭނ ހެޔޮކަމެްއ (ކަލޭގެފާނު  . ކަމެއް  ކޮށްދެއްވުންފަދަ   ކަޭލގެފާނަށް ދިމާެވއްޖެއްޔާ     އެމީހުްނ

(. . (އެމީހުންގެ މޫޑު ނުބައިެވއެވެ   ދެރަވެ ނުބައިވެެއވެ      =  ްއެްއ مصيبة އަދި ކަލޭގެފާނަށ

).   –ވުްނ زخم ވުްނ قتل (އެީއ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ  އެީމހުްނ   = ދެރަވުްނ ަފދަ ކަންކަމެއްދިމާވެއްެޖއްޔާ

.    ބުނާނެއެވެ       =  .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ ކަންތަުކގައި ހިފައިފީމެެވ

(.    (ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮްސ ަސލާމަްތ ގޮތުގަިއ އަހުރެމެްނ ހިަފިއފީމެވެ  =  ިمصيبة (މ . ) ކުރިން ެޖހުމުގެ
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     = .   އަިދ އެީމހުން އެނބުިރ ފުަރގަސްދެއެވެ      =   حال އެީމހުން އުފާކުާރ. 

    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!     =  ްمصيبة އަހުެރމެންނަށ .   ނުޖެހޭނެއެވެ      

   =  الّله. ނޑައަޅުއްާވ ިލއުއްވާފަިއވާކަެމއް މެނުވީ    އަުހރެމެންނަށް ކަ    =   އެީއ އަހުރެމެންެގ

) . .) نصر ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ  ވެރި ސާހިބާެއވެ      =  ަالّله އަދި ހަމ.   އަށް       

  =  ެކުާރހުށިކަމެވެوكيل ން مؤمن ފަހ! (.    (އިތުބާުރ ކުާރހުިރކަމެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ން ކަލޭމެންނާެއކު ހަނގުރާމައަށް ނުކުތްނަމަވެސް ކަލޭމެނަްށ منافق ) އެ !ންނޭވެمؤمن (އޭ   )47(

. އަދި ކަލޭމެންގެ ދެދޭތެރެތަކަށް އަވަސްައވަހަށް ވަެދ  ފަސާދަވެރިކަމާއި ެގއުްލންމެނުވީ އެީމހުން އިތުރުނުުކރާނެއެވެ

. އަިދ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި އެީމހުން އެދޭީނ ހަަމ  . ނުަބއި ގޮތްަތކެفتنة ފަސާދަކުރާނެއެވެ . އަިދ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ އެވެ ވެ

. އަިދ  ) ައހާމީހުން ވެއެވެ . الّله تعالى އެމީހުންގެ (ދޮުގވާހަކަަތއް  އަނިޔާވެރިްނ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. (އެީއ فتنة އަދި މީެގ ުކރިންވެްސ އެމީހުްނ  )48( ހަނުގރާމައިެގ ދުަވުހ ކަޭލގެފާނު ދޫކޮްށ ُأْحد އަްށ އެދުނެވެ

.) އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ ކަންތަްއ  باطل ގެ ކަންަތއް އެކޮޅުކޮޅުންޖަހަިއ يعنى: إسالم دين އެނބުރިދިއުންފަދަ ކަންކަމެވެ
. އެީއ  . މަސައްކަތްުކރިެއވެ : أمر ެގ الّله ައއިސް نصر ގެ الّله ކޮށްލެވޭތޯ އެމީހުން އެދުނެވެ دين ެގ ه اللّ ފުޅު އެބަހީ

. އެމުނާފިޤުންގެ މީހުން ުނރުހިިތބި  . حال ފައުޅުވެއްޖައުމަށްދާންދެންނެވެ  ަގއެވެ

. ަކލޭެގފާނުން އަހުރެންނަށް (ހަނގުރާަމއަށް ނުގޮްސ منافق  އަދި އެ )49( ން ތެޭރގައި ިމހެން ބުނާމީހުން ވެއެވެ

) އިޒުނަދެއްވާށެވެ . (ިމހެން ބުީނ فتنة އަިދ އަުހރެން  !ހުރުމުގެ ކިޔާމީހަުކ جّد بن قيس ެވިރ ުނކުރުވާށެވެ

 . . އަދި އޭނާ ބުންނެވެ إمتحان ންގެ ދޮން އަންހެނުން ދުށުމުން يعنى:  رومى ގެ بَِنى األْصَفر ކަމުގައިވިެއވެ
.!ނުކުރައްވާށެވެ  . އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަރުންެގ فتنة އެމީހުން އެވެއްުޓީނ ހަަމ  !) ދަންނާށެވެ ވަަށއިގެްނ އަށެވެ

 .  ނަރަކަ ާވކަން ކަށަަވރެވެ

ވުންފަދަ ަކލޭގެފާނަށް ެހވެއް އަިދ حاصل ެއްއ غنيمة  -ވުންފަދަ فتح ) ތަެނއް 1އެވެرسول الّله (އޭ  )50(

. އަިދ منافق އުފާވާކަމެްއ ދިމާވެއްޖެއްާޔ އެ  ވުންފަަދ قتل  -ވުންފަަދ زَخم ންެގ ީމހުން ނުބަިއެވ ދެަރވާނެއެވެ

. އަުހރެމެްނ މިތިބީ ައހުރެމެންެގ يبة مصދެރަކަމެްއ  އެްއ ކަޭލގެފާނަށް ދިމާެވއްޖެއްާޔ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ

: ހަނގުރާަމޔަށް ނުގޮްސ ސަލާމަތްގޮުތގައި މި  . (އެަބހީ مصيبة ކަންތަކުގައި ރައްކާެތރި ަސލާމަތްގޮތް ހިަފއިގެންނެވެ
. އަދި އެމީހުްނ އުފާުކރާ . حال  ޖެހުމުގެ ުކރިންވެސް ހިފައިގެންނެވެ  ފުރަގަސްީދ އެނބުިރ ދެއެވެ

ނޑައަޅުއްވާ ިލއުއްވާފަިއވާ ކަމެްއ الّله  !) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسول الّله (އޭ  )51( އަުހެރމެނަށް ކަ

. އެކަލާނގެއީ އަހުރެމެްނގެ ސަަހރޯެވރި  . އަދި نصر މެނުވީ އަުހރެމެންނަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ްނ مؤمن ވެރި ސާހިބާއެވެ

ނޑައެޅިގެން  . އިތުބާރުުކރާ ުހށިކަމެވެوكيل އަށް الّله ކަ  !ކުާރ ހުށިކަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =   ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسول الّله (އ (!       =  ަކލޭމެން ފަހެ އަުހރެމެނަްށ

  ކުރޭެހއްޔެވެ؟إنتظار އެބަ        =  ީއެއް ހެވަކ) . ންެގ عدّو ދެހެވުންކުރެ އެއް ހެވަށްމެނުވީ

. އަނެއް ެހވަކީ غنيمة ލިބި فتح އަތުން  .)شهيد ވެ قتل ލިބި ކާމިޔާބުވުމެވެ . އޭރުން ސުވަުރގެއެވެ  ވުމެވެ  

    =  ްإنتظار އަދި އަހުރެމެންވެސް ަކލޭމެނަށ.   ުކަރނީއެވެ    =  مصيبة ކަލޭމެނަށް الّله

.   ޖެއްސެވުމަށް  =  عذاب . .حضرة ސީދާ އެކަލާނެގ  =   އެްއ ދެއްަވއިގެން   ން

    =   . ުނވަތަ އަުހރެމެންެގ އަތްތަކުން   =  ްކުރާށެވެإنتظار ފަެހ ަކލޭމެނ!     

    =  ުإنتظار ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންވެސް ކަޭލމެނާއެކ .  ުކރަނީއެވެ  = ޭرسول الّله (އ

  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ ) !އެވެ          =  ކަލޭމެްނ ިކޔަމަންތެރިކަމާއިެއކު ުނވަަތ

  !ނުރުހުމާއެކުވެްސ ހޭަދކުރާށެވެ     =  قبول ަކޭލމެންގެ ކިބައިްނ.  ނުވެވޭނެެއވެ   

=  .   ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ވީމުެއވެ    =  قاسق .   ބަޔަކުކަުމގައި   =  ިއަދ

 .  އެމީހުންނަށް މަާނ ނުވެެއވެ      =  ްقبول އެމީހުްނގެ ަފރާތުނ.   ވެވުން    އެމީހުްނ

 .   ކުރާހޭދަ      =  ްالّله އެމީހުނ.  އަށް ކާފަރުވީކަން މެނުވީ     އަިދ އެކަލާނެގ

. رسول   އާ އަށާއި    = .   އަދި އެމީހުން ނަމާދަށް ނާދެއެވެ     =  އެމީުހްނ

.حال ކަންނެތްވެގެންާވ  . =    މެނުވީ   އަދި އެީމހުން ހޭަދ ނުުކރެއެވެ      = 

. حال އެމީހުން ހިްތހަމަނުޖެހި ނުުރހިތިބެގެންާވ    މެނުވީ     =  ުعجائب އަދި ކަލޭގެފާނ

1   ކުރުވިޔަނުދޭށެވެ     =  .  އެީމހުންގެ މުދަލާއި އަިދ އެމީހުންެގ ދަރީނުްނވިޔަސް   

     =  ްالّله ހަމަކަށަވަރުނ.  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ   =  ެعذاب އެތަކެތީން އެމީހުންނަްށ އެކަލާނގ

 .  ދެއްވުމަށެވެ          =  حياة ދުނިޔޭެގ.  ަގއި       =  ތަްއ نفس އަިދ އެީމހުންެގ

) ެނރު : ފުރާނަތައް .އްވު(އެބަހީ  މަެށވެ       =  ާحال އެމީހުން ކާފަރުެވގެންވ.    

   =  ްالّله އަދި އެމީހުނ(. . (ހުަވއިޮކށްފާ ބުނެއެވެ    ގަންދީ ހުަވއިކުެރއެވެ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ
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.   އެމީހުންވަީނ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ ކަމަށް    =  .  އަިދ އެމީހުްނ ަކލޭމެންެގ ތެެރއިން ުނވެއެވެ
    =  .  އަިދ އެހެެނއްކަމަކު އެމީހުން އެއީ     =   ަކލޭމެންދެެކ) . ބިުރގަންނަ ބައެެކވެ

 (.    ބިރުވެތިވާ ަބއެކެވެ  =  . ) ސަލާމަތްވާނެތަެނއް ފެންނަނަމަ   އެމީހުންނަށް (ކިއްލާެއއްފަދަ
    =  (. . (ފެންނާނެނަމަ ނުވަތަ ބިމުގައި ކޮނެވިފަިއާވ   =   ނުވަތަ ވަންނާނެ ހޮހޮޅެއް

( . (ފެންނާނެނަމަ  ހޮރެއް      = .  ހަމަކަށަަވރުން އެިދމާއަކަށް އެމީހުްނ އެނބުިރގަންނާނެކަން ކަށަަވރެވެ
       =  ާحال އެމީހުން އަަވސްވެގަނެގެްނވ.   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ދެހެވުންުކރެ ެއއް ހެވަށް މެުނވީ ަކލޭމެްނ  1ވިދާޅުވާށެވެ  ނަށް)ންمنافق  (އެ ) ަކލޭގެފާނު!ެއވެرسول الّله (އޭ  )52(

. فتح މުދާލިިބ غنيمة ންގެ އަތުްނ عدّو ކުރޭެހއްޔެވެ؟ (ެއްއ ހެވަީކ إنتظار އަހުރެމެންނާމެދު އެބަ  ވުންފަދަ ކަންކަެމވެ
.) شهيد ެވ قتل އަނެއް ެހވަކީ ހަނގުރާމަިއގައި  – ނޑައެޅިގެން ސުަވރުގެެއވެ . އޭގެ ނަތީޖާއަީކ ކަ ވެގެން ދިުއމެވެ

އެްއ عذاب ން ަކލޭމެނަށް حضرة ސީދާ އެކަލާނގެ الّله تعالى ކުރަނީ إنتظار ނާމެދު މި ންއަދި އަހުރެމެން ަކލޭމެ
. ނުވަަތ އަހު . ަފެހ ކަލޭމެްނ ަކޭލމެން އެޭދ عذاب ރެމެްނގެ އަތްތަކުްނ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވުމަށެވެ އެްއ ދެްއވުމަށެވެ

. إنتظار އަުހރެމެންވެސް ކަލޭމެންނާއެުކ  !ުކރާށެވެإنتظار ކަންތަކަށް   ކުރާނަމެވެ
ކަލޭމެްނ ކިޔަމަންތެރިކަމާއިއެުކ ހޭދަކުރިަޔސް ުނވަަތ  !) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެرسول الّله (އޭ  )53(

. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންނަީކ قبول ނުރުހުމާއެކު ހޭަދކުރިޔަސް ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އެކަން  ނުކުރެވޭނެއެވެ
. (فاسق  .)الّله ބައެކެވެ  ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންާވ ބައެެކވެ

އަށާއި އަިދ الّله ނުކުރެވެީނ ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން قبول އެހޭަދކުރުން  އެމީހުންގެ ކިބައިން އެީމހުންގެ )54(
: އެދެފަރާތަްށ ކާަފރުވީކަުމެގ رسول އެކަލާނެގ  . (އެބަހީ އާއަްށ ކާފަރުވީކަްނ ކަުމގަިއ މެނުީވ ނުވެެއވެ

.) އަދި އެމީހުން ކަންނެތްކަންމަތީގަިއވާ  . އަދިحال ސަބަބުންނެވެ އެމީހުްނ  މެނުވީ ނަމާދަށް ނާދެއެވެ
. حال ނުރުހިތިބެގެންާވ   ގައިމެނުވީ އެމީހުން ހޭދަ ނުކުެރއެވެ

) ފަެހ އެމީހުްނގެ މުަދލާިއ އަިދ އެމީުހންގެ ަދރީންެގ ސަބަބުންވިޔަްސ ަކލޭގެާފުނ !ެއވެرسول الّله (އޭ  )55(
ގައި އެތަކެތީްނ حياة ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވަީނ ދުނިޔޭالّله تعالىެއހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ  !ކުުރވިޔަ ނުދޭެށވެعجائب 

. އަިދ އެމީުހން ކާފަރުންކަމުަގއިާވ عذاب އެމީހުންނަށް އެަކލާނެގ  އެމީހުންެގ ފުރާނަތަްއ حال ދެްއވުމަށެވެ
 .  ނުކުމެގެން ދިއުމަށެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވަނީ ަކލޭމެން (الّله އަދި އެމީހުްނ  )56( ) ެގ مؤمن ގަންީދ ހުަވއިކޮށްފާ ބުނެެއވެ ން
. އަިދ ިކއެއްހެްއޔެވެ؟. އެމީހުންނަީކ  ) އެމީހުްނ ަކލޭމެންގެތެެރިއން ނުވެެއވެ . (އެހެންނަމަވެސް ތެރެއިންނެވެ

 . ) ބިުރގަންނަ ބައެެކވެ  (ކަލޭމެންދެކެ
) އެމީހުްނ ސަލާމަތްވާނެތަެނއް ފެންނަނަމަ ުނވަތަ ވަންނާނެ ހޮހޮޅައެްއ  )57( އެމީހުންނަށް (ިކއްލާެއއްފަދައިން

ނާނެނަމަ ނުވަތަ ބިމުގައި ކޮނެފައިވާ ހޮެރއް ފެންނާނެނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެދިމާއަށް އަވަސްެވގެންާވ ފެން
.حال   އެނބުިރ ހިނގައިދާެނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = . . އެަބހީ މުނާފިޤުންގެތެރެއިން ވެެއވެ   އަދި އެމީހުންގެތެރެއިން ވެއެވެ    =  ކަލޭގެފާނަްށ

.َعيب    ކިޔާމީހުން     =  صدقاة) . )صدقاة ގައި    ެގ ކަންތަކުގައި         =  ފަހެ އެއިްނ

 .  އެމީހުންނަށް ދެވިއްޖެްއޔާ  = .   އެމީހުން ރުހެެއވެ         =  އަދި ެއއިން އެމީހުންނަްށ

. . =     ނުދެވިއްޖެއްޔާ  އެހަިއރުން އެމީހުން     = . . ނުުރހެއެވެ   ރުޅިއާދެއެވެ  

     =  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ުރހުނުނަމަ           =  އާއި އެކަލާނެގ الّله

.رسول   އާ އެމީހުންނަށް ދެއްވިަތކެއްޗާއި   =  (   އަދި އެމީހުން ބުނި (ނަމަ    

. الّله އަހުރެމެންނަށް   ފުދެއެވެ      =  الّله ނިކަންހުެރ .   އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާެނއެވެ  =  

. فضل އެކަލާނގެ   ވަންތަކަމުގެެތރެއިން    =  ެرسول އަދި އެކަލާނގ .  އާ އާއި   =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  އަހުރެމެން       =  ަحضرة ގެ الّله އަހުރެމެން އެދެނީ ހަމ.    ންނެވެ        

.) صدقاة  =  ހުރިކަން ކަަށވަރީ (ިމއީ ޒަކާތުގެ ާވހަކަެޔވެ       =  مسكين ންނަށާއި فقير

.   ންނަށެވެ        =  އަދި އެކަމުގަިއ ަމސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށާއި (މިީއ ޒަކާތް އެްއކުާރ

 (.  މީހުންނެވެ     = .    އައު އިސްލާުމންނަށާއި   =  އަިދ އަޅުްނ

.   މިނިވަންކުރުމުގައްާޔއި     = .  އަދި ދަރަނިވެރިްނނަށާއި      =  ިގެ މަުގގަިއ الّله އަދ

 .  ހަނގުރާަމ ކުރުމުަގއްޔާއި      = .   ދަތުރުެވރިްނނަށާއި       =  ްނ حضرة ެގ الّله

.فرض ވާ   އެްއގެގޮތުން         =  حكمة ީއ ދެނެވޮޑިގެންވާ الّله އަިދ.   ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ
   =  ެއ : . އެބަހީ .منافق އަދި އެމީހުންގެތެޭރގައި ެވއެވެ    ންގެތެރޭގައި ވެއެވެ   = 

 . . =   ނަބިއްޔާއަށް އުނދަޫގކުރާމީހުން   އަދި ެއމީހުން ބުނަނީއެވެ   =  ުއެީއ  ެއަކލެޭގފާނ

. (ކޮންމެ މީެހއްގެ ކިބައިން ކޮންމެ އެްއޗެްއ އަ  .)އްސަވަކަންފަތެކެވެ . އަދި ތެދުުކރައްަވއެވެ   އެވެ  =  ޭއ)

  !ވިދާޅުވާެށވެ) ަކލޭގެފާނު !އެވެرسول الّله       =  : . (އެބަހީ އެއީ ަކލޭމެނަށްވާ ހެޮޔ ކަންފަތެކެވެ

.) އްވަ ހެޔޮއެއްޗެިތ އައްސަާވ ތެދުުކރަ  އެވެ    =  الّله.    ތެދުުކރައްވަެއވެ  =  އަިދ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

. مؤمن   ން ތެދުކުރައްވަެއވެ   =  ީرحمة އަދި އެއ.    އެކެވެ        ކަލޭމެންކުެރ

.   އީމާންވީ ބަޔަކަށް      =  ދަންނައެވެرسول الّله އަިދ) .   )!އަްށ އުނދަގޫުކރާމީހުން  

     =  ިعذاب އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ.   އެެކވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ފަެހ އެމީހުންަންށ َعيب ެގ ކަންތަުކގަިއ ކަޭލގެފާނަށް صدقة ންގެެތރޭގަިއ منافق އަދި ެއ  )58( ކިޔާމީހުންެވއެވެ

 . . އަދި އެީމހުންނަށް އެިއން ނުދެވިއްޖެއްާޔ އެހަިއރުން އެމީހުން ރުޅިއާދެއެވެ  އެއިން ދެވިއްެޖއްޔާ އެމީހުން ރުހެެއވެ

. "ައިދ رسول އާިއ އެަކލާނގެ الّله އަދި އެމީހުންނަށް  )59( އާ ދެްއވިތަކެއްޗަށް އެމީހުން ރުހުނުނަމަ

." އަދި ނިކަްނހުރެ الّله ނަށް އަހުރެމެން . އަިދ فضل އެކަލާނެގ الّله ފުދެއެވެ ވަންތަކަމުން އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާނެއެވެ

. ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިެއދެނީ ހަމަ رسول  . މިހެން އެީމހުްނ حضرة ެގ الّله އާވެސް ދެްއވާނެއެވެ ންނެވެ

 ބުނިނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟. 

: صدقة  )60( ) حّق ދެވުން صدقة ވާނީ (އެބަހީ جمع އެއްކޮށް صدقة ންނަށާއި مسكين ންނަށާއި فقير ވާބަޔަކީ
އަށް ވަްނ މީހުންނަށާއި އަޅުން މިނިވަންކުރުމަށާިއ إسالم دين ކުރުމުގަިއ މަސައްކަްތ ކުރާމީހުންނަާށއި ައލަށް 

) އަިދ جهاد އި ދީނަށްޓަކައި ގެ މަުގގައިާވ (ހަނުގރާމަވެރިްނނަށާالّله ދަރަނިވެރިންނަށާއި  ުކރާމީހުންނަށް

. މިއީ  . މިއަށް ބާވަުތގެ މީހުންނަށެވެ . އަދި فرض ންވާ حضرة ގެ الّله ދަތުރުވެރިންނަށެވެ ީއ الّله އެއްގެގޮތުންނެވެ

. حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންަތކަލާނެގއެވެ

. މިއިން ކޮންެމ އިސްވެދިޔަ ާއޔަތުގައި ެއވަނީ ޒަކާތް ބެހޭެނ އަށްބާވަތު !ދަންނައެވެ  ގެ މީހުންނެވެ

. علم ބާވަތަކާމެދު  . ެއވާހަކަތަކަްށ އަދި ފަހުްނ شرح ެވރިން ވާަހކަ ދައްަކވާފައިވެެއވެ އެއްގެގޮތުންނެވެ

 .  ވާހަކަދެއްކުމަްށ ބޭއްވީެއވެ

. نبى الّله صّلى الّله عليه وسّلم ންގެތެޭރގައި منافق އަދި އެ  )61( އަދި އެމީހުްނ އަްށ އުނދަގޫކުާރ މީހުންެވއެވެ

: ކޮންމެ ީމހެއްގެ ކިބައިން ކޮންމެ ެއއްޗެއް އަ  . (އެބަހީ . އެކަލޭގެފާނު ެއއީ ކަންފަތެކެވެ . އަިދ އްސަވަބުނެއެވެ ެއވެ

.) ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެއްވަތެދުކުރަ . އެަބހީ ހެޔޮ އެއްޗެިތ  !ެއވެ އެީއ ކަލޭމެނަްށވާ ރަނގަޅު ެހޔޮ ކަންފަތެެކވެ

.) އެކަޭލގެފާނު އައްސަާވ ތެދުކުރައް  . އަދި الّله ވައެވެ . އަިދ އެީއ مؤمن ތެދުކުަރއްަވއެވެ ން ތެދުުކރައްަވއެވެ

. އަިދ رحمة ކަލޭމެންކުެރ އީމާންީވ މީހުންނަށްާވ  ) !އަށް އުނދަގޫކުރާީމހުން (ދަންނަެއވެرسول الّله އެެކވެ

.عذاب އެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ   ެއކެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =  ެއ : . الّله  -ްނ منافق އެމީހުްނ އެަބހީ  ގަންދީ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ުހވައިކުެރއެވެ
   = .  އެީއ ަކލޭމެން ރުއްސުމަށެވެ      =  رسول އާިއ އެަކލާނެގ الّله އަިދ.  އާ   

    =  حّق އެދެފަރާްތ ުރއްސުްނ  އެމީހުނަްށ ާމ .   ކަންބޮޑެވެ     = 

. مؤمن އެމީހުންނަކީ   ންކަުމގައިވަްނޏާ      =  އެމީހުންނަށް ނޭނގެނީހެއްެޔވެ؟    =  ހަމަކަަށވަރުްނ

.   އެމީހަކު       =  خالف  -އާ އާއި އިިދކޮޅުވެއްޖެ رسول އާއި އެަކލާނގެ الّله.   ވެއްޖެ
    =  .   ންކަންަނރަކައިެގ ައލިފާ =   ަފހެ ހަމަކަށަަވރުން އޭނާއަށް ހުރީ      = 

    .حال އޭނާ އެތާ ދެމިހުންނަ         = .   ބޮޑުވެގެންވާ ނިކަމެތިކަމަީކ އެއީެއވެ
       =  ން ބިރުގަނެއެވެ.منافق        =  ްއެްއ سورة އެމީހުންގެ މައްޗަށ

 .  ބާވައިލެްއވުމާމެދު    =  خبر އެމީހުންނަްށ .  ދޭ       =  އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުގަިއާވ

.   ތަކެތި  = ެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!      = ެކަލޭމެން މަލާމާްތ ުކރާށެވ!       = 

.الّله ހަމަކަށަވަރުން    އީ ެނރުއްވާނެ ަކލާނގެެއވެ    =  .  ކަލޭމެން ތިޔަ ބިރުގަންނަ ތަކެތި
       =  . އަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ ސުވާުލކުަރއްވައިފިއްޔާ   =  ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ

 .  ބުނާނެއެވެ     = .    އަުހރެމެން ވީކަން ކަަށވަރީ     =  ސަމާސާގެތެރެއަށް ވަދެާލ

.  ކުޅެލުމަށް ވާަހކަދައްކާިލ ކަމަެށވެ  = ެަކލޭގެފާނު ވިާދޅުވާށެވ!          =  އާިއ الّله

  ާއއަށްހެއްެޔވެ؟رسول އެކަލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ އަދި އެކަލާނެގ     =  ކަލޭމެން މަލާމާތްކޮްށ

.    ފުރައްސާރަުކރާންވީ     =  ްަބހަނާ ނުދަްއކާށެވެ  1ުނދައްކާށެވެعذر ކަލޭމެނ!      = 

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނ ކާފަރުެވއްޖައީމެވެ     = .   ކަލޭމެންެގ އީމާންކަމަށްފަހު     = 

.عفوء ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ުކރެއްިވޔަސް    =  ީކުެރއްީވ عفوء ކަލޭމެންކުރެ ބަޔަކަްށ (ބުނެވެނ

(.  އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށެވެ     =  ެعذاب އަނެއްބަޔަަކށް ތިމަންރަސްކަލާނގ.    ެދއްވާހުށީމެވެ

=  .  އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން      =  . مجرم އެމީހުންވީ ނުބައި މީހުން ކަމުގައެވެ

.   ންކަމުގައެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) مؤمن ންެގ މީހުްނ ކަލޭމެްނ منافق އެ  )62( . (އެހެންނަމަވެސް ާއިއ الّله ްނ ރުއްސުމަށްޓަކަިއ ުހވައިުކރެއެވެ

. އެމީހުން އެއީ حّق ާއ ރުއްސުްނ އެމީހުންނަްށ މާ رسول އެކަލާނެގ  . مؤمن ކަންބޮޑެވެ  ްނ ކަމުގަިއވަންޏާެއވެ

) ނަރަަކ قيامة ވާމީހާއަށް (خالف އާއި އިދިކޮޅުެވ رسول އާއި އެަކލާނގެ الّله ހަމަކަށަވަރުން  )63( ދުަވހުން
. ބޮޑުވެގެންާވ حال ންނަ ހުންނާނެކަން އެމީހުންނަށް ަފހެ ނޭނގެީނހެއްޔެވެ؟ އެާތ އެމީހަުކ ދެމިހު ގަެއވެ

 .  ދެރަނިކަމެތިކަމަކީ ެއއީއެވެ

) ތަކެިތ منافق  )64( އެއް އެމީހުންެގ މައްޗަްށ سورة ކޮްށ ފައުޅުކޮށްދޭ بيان ން އެމީހުންެގ ހިތްތަކުަގއިވާ (ނުބައި
. ޭއ منافق އެމީހުންނާއި ެބހޭގޮތުްނ ބާވަިއލައްވާފާނެކަމަްށ  – ކަލޭގެފާުނ  !އެވެ رسول الّله ން ބިރުގަނެެއވެ

އީ ަކލޭމެން ބިރުގަންނަ ަތކެތި ނެރުްއވާޭނ الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުން  !ކަލޭމެން މަލާމާތް ުކރާށެވެ  !ވިދާޅުވާށެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

ންނަްށ مؤمن ާއ އަާށއި رسول ްނެގ ބަޔަުކ منافق މިއާޔަްތ ބާަވއިލެްއވިކަމުގަިއވަނީ  !ދަންނައެވެ 
.  މަލާމާތްކުރުމަކާ ގުޅިގެން  .والّله أعلم ކަމުަގއިވިެއވެ

. ައހުރެމެންީވ (ދަތުރުެގ  )65( އަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނާިއ ސުާވލުކުަރއްވައިފިްއޔާ އެީމހުން ބުނާނެއެވެ
) ސަމާސާގެ ތެެރއަށް ވަދެލާ ކުޅެލުމަށާއި މަޖާ ވާހަކަކޮޅެއް ަދއްކައިިލ  ވަރުބަލި ިފލުވަިއލުމުގެ ގޮތުން

. ަކލޭގެ އަށާިއ އެކަލާނެގ الّله ކަލޭމެން ަމލާމާްތކޮށް ފުރައްާސރަ ުކރަންވީ  !ފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ބަޔަކުކަމުގައެވެ
 އާއަްށ ހެްއޔެވެ؟ رسول އާޔަތަކަށާއި އަދި އެަކލާނެގ 

ކަލޭމެްނ ތިަޔވަނީ ަކލޭމެންގެ އީމާންކަމަށްފަހު އަލުންވެްސ  !ދައްާކ ބަހަނާދައްކަްނ ނަހަދާށެވެ عذر ކަލޭމެން  )66(
. ކަލޭމެންުކެރ ބަޔަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ކުރެްއވިޔަްސ އަނެއްބަޔަކަްށ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ عفو ކާފަރުވެގެންނެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނވީ عذاب  . ނުބަިއ ނުލަފާ ُمْجِرم ދެއްވާހުށީމެވެ .  ން ކަމުގައެވެ  މީހުން ކަުމގައެވެ

حديث ފޮތްތަކާއި تفسير މިއާޔަތާއި މީގެ ފަުހގެ ދެއާޔަތް ާބވައިެލއްވުނު ސަބަބެއް ކަމުގައި  !ދަންނައެވެ 
ހަނުގރާމައަްށ ވަޑައިގެންެނިވ تـَُبوك ބޭކަލުްނ أصحاب ާއިއ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ފޮތްތަކުގައި ރިާވވެގެންވަީނ 

. ދެންފަެހ  ންގެ منافق ގަިއ لشكر  لشكر އެއްަގއި منزل ކޮންެމވެސް رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ބަޔަުކވެސްވެެއވެ
أصحاب އަށާއި رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ން އެއްތަނަކަށް ޖެިހލާަފއި منافق މަޑުކުރައްވާފައިވަނިކޮްށ މި 

. ެއއަ ޭބކަލަުކ أصحاب ޑު އަހަްނ އެތާ މާްތވެގެންާވ ބޭކަލުންނަށް ދޮުގ ހުުތރުބަސްތަކުން ަމލާމާތްކުރީެއވެ
. އަުހރެްނ މިދަނީ ތިޔަާވހަަކ  . ަކޭލ ތިޔަހަދަނީ ދޮެގވެ . އަދި އެީމހުންނާއި ދިާމއަށް ވިދާޅުިވއެވެ رسول އިންނެވިއެވެ

. އަިދ އެބޭަކލަކު އެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް ވަޑައިގެންނެވިالّله صّلى الّله عليه وسّلم  قرآن އިުރ  އަްށ ދަންނަވާށެވެ
. ިއސްވެދިަޔ ދެއާޔަްތ ބާވަިއލަްއވާ ެއވާހަަކ ދެއްިކ މީހުންނަީކ ކާފަރުްނ ކަމުގަިއ  އެކަމުގަިއ އިސްެވއްޖެއެވެ

. މިވާަހކަ  ނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ . بيان ފޮތްތަުކގައި تفسير ފޮތްތަާކއި حديث ކޮްށ تفصيل ނިޔާކަ  .والّله أعلم ެވގެންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           =  منافق ފިރިހެނުންނާިއ منافق.  ައންހެނުން  =  .   ޭއގެ ެއއްބަޔަުކ ވަނީ

    = .  އަނެއްބަޔަކުގެެތރެއިންނެވެ       =  منكرات އެމީހުން އަމުރުކުރާީނ.  ތަކަެށވެ
        = . އަިދ  =    އަިދ އެމީހުްނ ހެޮޔ ކަންަތއް ނަީހކުރެެއވެ

 . ) ހިފަހަްއޓަނީއެވެ  އެމީހުން އެމީހުްނގެ އަތްަތއް (ހޭދަނުކުރުމަށް     =  الّله އެމީހުްނ
.  ހަނދާންނައްތައިލީެއވެ     = ާނެގވެްސ އެމީހުން ފަެހ އެކަލ.  . ގެމަތިން ހަނދުމަނެތިވެ ވޮޑިގަންނައެވެ

     =  ްނ (ދަންނައެވެمنافق ހަމަކަަށވަރުްނ!(         =  ަفاسق އެީއ ހަމ
 .  ންނެވެ         =  وعد ންަނށް الّله تعالى  منافق.  ކުެރއްވިެއވެ      =  ިمنافق އަދ

 .  އަންހެނުންނަށާއި   = .   އަދި ކާފަރުންނަށާއި   = .   ނަރަކަިއގެ އަލިފާން      = 
 . حال އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭ     = .  އެތަން އެމީހުންނަށް ފުދޭނެއެވެ      =  ިالّله އަދ

. لعنة އެމީހުންނަްށ تعالى   ލެއްިވއެވެ  = ުނޑަެއޅިގެން އެމީހުންނަށް ހ  =     .ށީއަދި ކަ

. (عذاب ދާއިމީ  .) عذاب ވެތިބޭ قائم ގައި عذاب އެކެވެ  ެއކެވެ       =  ޭمنافق (އ (. ންނޭވެ

.  ކަލޭމެންގެ ކުީރގެ މީހުންފަދައިންނެވެ    =  އެމީހުންވީ ކަލޭމެނަށްވުރެ ާބރުގަަދ

.  ބަޔަކުކަމުގައެވެ   = .   އަދި ގިނަ    = .  މުދަލާއި ދަރިން         =  ެފަހ

.نصيب އެމީހުން އެމީހުންގެ   ން ފައިދާ ލިބިގަތެވެ      =  .  ފަހެ ކަލޭމެން ފައިދާ އުުފލައިފީމެވެ
   =  ެالّله ން (نصيب ކަލޭމެންގ (  ދެްއވިތަކެތީން        = .  ފައިދާ ލިބިގަތްފަދައިން

   = .   ކަލޭމެންެގ ުކރީެގ މީހުން  =  نصيب އެީމހުންެގ. ައިދ  =    ން

.باطل (ދޮގާއި  ) ަކލޭމެން ވަެދގެންފީމެވެ  ގެތެެރއަށް      =  . އެީމހުން ެއވަދެގަތްފަދައިން    = 

. (ދަންނައެވެ  )!އެމީހުން        =  ެباطل ތައް عمل އެމީހުންގ.  ވެއްޖެއެވެ          = 
.آخرة ދުނިޔެއާއި   ގައިވެސް     = .އަދި އެމީހުްނ        =  ނޑައެޅިގެން ެއީއ ކަ

.   ގެއްލި ަހލާކުެވގެންވާ މީހުންނެވެ    =  ިނާދޭބާވަެއވެمنافق އެމީހުންގާތަށް (މ (       ؟ންގެގާތަށް

     =  ެخبر އެމީހުންގެ ކުރީމީހުންގ.        =  عاد قوم އާއި نوح قوم
.ثمود قوم އާއި    ގެ  =  ިقوم ގެފާނުންެގ إبراهيم އަދ.  އާއި     =ިެގ َمْدَيُن  އަދ
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 .  އެކުވެރިންނާއި      =   ިمؤَتِفَكات ވެރިންނާއި (أهل ގެ مؤَتِفَكاُت އަދ . އަީކ ފުރޮޅައި ލެވުނު ރަެށވެ

.)لوط قوم އެއީ   ެއވެ     =  رسول އެމީހުްނގެ ާގތަށް އެމީސްމީހުންެގ.  ްނ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ
       =  ާدليل ބަޔާންވެގެްނވ.  ާއއިގެން         =  ފަހެ އެމީހުންނަްށ

. الّله އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގަންނަާވ ކަަލކުކަމުގަިއ   ނުވެއެވެ      = .   އަދި އެހެނެއްކަމަުކ އެީމހުންވީ
      =  ތަކަށް އަިނޔާވެިރވާ نفس އެމީހުންެގ.   ބަޔަކުކަުމގައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އޭގެ އެއްބަޔަުކވަނީ އޭެގ އަނެއްބަެޔއްެގ !އަންހެނުން (ދަންނައެވެ منافق ފިރިހެނުންނާއި منافق  )67(

. ކޮންމެ ބަޔަުކެވސް އީމާންކަްނ ބޭރުފުށުްނ ފާޅުކޮށް އެތެރެފުށުަގިއ  . (އެީއ ހަަމ އެއްބަެއކެވެ ތެރެއިންނެވެ
.) އެމީހުން އަުމރުކުރަނީ  . (ެއއީ منكرات ކާފަރުކަން ވަންހަާނކުރެެއވެ رسول އަާށއި އެަކލާނގެ الّله ތައް ކުރުމަށެވެ

. (އާ .) އަިދ އެމީހުްނ މަނާކޮްށ ނަހީުކރަނީ ހެޔޮކަންތަްއ ކުރުެމވެ رسول އަށާިއ ެއކަލާނެގ الّله އަށް ކާަފރުވުމަށެވެ
.) އަިދ އެމީހުްނ ( .   حقّ އާއަށް އީމާންވުމެވެ ) އެމީހުްނގެ އަތްތަްއ ހިފަަހއްޓައެވެ ގޮތުގަިއ ހޭަދއެއް ުނކުރުމަށް

. الّله އެމީހުން  : އެމީހުްނ  ހަނދާްނ ނައްަތއިލީެއވެ ވުމަްށ تبع ފުޅަްށ أمر އަށް ކިޔަމަްނވުމަށާިއ އެކަލާނެގ الّله (އެަބހީ
.) ދެންފަހެ  . (އެބަީހ: ވެވޮޑިގެންނެވީވެސް އެމީުހންގެ މަތީން ހަނދުމަނެތިالّله އެމީހުން ހަނދާންނައްތަިއލީއެވެ ެއވެ

.) ހަމަކަށަަވރުން  ދެއްވުމާިއ ތެދުމަގު ދެއްކެުވންتوفيق އެމީހުންނަށް ހެޔޮކަމަށް الّله  ން ނަީކ  منافق ދޫކޮށްލެއްވީެއވެ
ނޑައެޅިގެން  . فاسق ކަ  ންނެވެ

 وعد  الّله އަންހެނުންނަށާއި ސީދާ ކާފަރުންނަށާއި މިމީސްމީހުންނަށް  منافق ފިރިހެނުންނަށާއި  منافق އަދި  )68(
. އެީމހުން އެާތ ދެމިތިބޭ  قيامة ކުރައްވާފަިއވަނީ ( ) ނަރަަކއިެގ އަލިފާެނވެ . އެމީހުންނަްށ ފުދޭެނ  حال ދުވަހުން ގަެއވެ

. އަދި  . އަދި އެމީހުންނަށް ުހރީ ހަމަ ދާއިމީ އަބަީދ  لعنة އެމީހުންނަށް  تعالى  الّله ތަނަކީ ހަމަ އެތަނެވެ ލެއްވިއެވެ
.  عذاب   އެވެ

) ) ަކލޭމެންވެސް ިއސް!ންނޭވެمنافق (އޭ  )69( . އެމީހުންވީ (ކަލޭމެނަށްުވރެ ވެދިޔަ ަކލޭމެންކަަހަލ މީހުންފަދައެވެ
. ފަހެ އެީމހުން އެމީހުންނަްށ ލިބުުނ ނަސީބުގަިއ (  الّله މާބާރުގަދަ އަދި މުަދލާިއ ދަރިްނ ގިަނ ބަަޔކު ކަމުގައެވެ

. ަކލޭމެންވެސް ކަލޭމެނަށް ލިބުނު ނަސީ ) އަރާމުކޮށް ފައިދާެނގިއެވެ ބުަގއި އަރާމުކޮްށ މަޖާކޮްށ ދެއްވިތަކެތީގައި
. (އެބަީހ:  . އެީއ  آخرة ފައިދާނަގައިފީމުއެވެ ެގ ނަސީބުގެ ބަދަުލގަިއ ދުނިޔޭގެ ނަސީބުަގއި ފައިާދ އުފުލައިފީމުެއވެ

. އަދި އެީމހުންވެްސ (ދޮގާިއ  ެގ باطل ކަލޭމެންގެ ކުީރގެ މީހުންވެސް އެީމހުންގެ ނަސީބުން ފައިދާ ުއފުލިފަދައިންނެވެ
) ވަެދގަތްފަދައިން ަކލޭމެންވެސް (ދޮާގއި  . އެފަދަމީހުން ދަންނަެއވެ باطل ތެރެއަށް ) ވަެދގެންފީމުއެވެ  !ގެތެރެއަށް

. އަިދ އެމީހުްނ ެއއީ ހަމަ ގެއްިލ باطل ަތއް عمل ެގ އެންމެަހިއ ހެޮޔ  آخرةއެމީހުންެގ ދުނިޔެއާިއ  ވީއެވެ
 .  ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންނެވެ

: އެމީހުންގެ ގާ )70( ) އެމީހުްނގެ ުކރިން އިސްވެދިަޔ  منافق ތަށް (އެބަހީ  خبر ތަުކގެ  أّمة ންެގގާތަށް
ވެރިންނާިއ أهل ގެ َمْدَين ާއއި قوم ގެފާނުންެގ إبراهيم އަިދ َثُمْوُد قوم އާިއ އަިދ َعاد  -نوح قوم އެީއ  ؟ނާދޭބާވައެވެ

. އެމީސްމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުްނގެ خبر ގެ  يعنى: لوط قوم ބަންޑުންޖެހުނުރަށުގެ  ބޭކަލުން ބަޔާްނެވ  رسول އެވެ
. (ނަމަވެްސ އެ دليل ފައުޅުވެގެންވާ  ތަކުގެ ކާފަރުން އެބޭކަލުން ޮދގުކޮށް އަިދ  أّمة އާިއގެން ވަޑައިގެންެނވިއެވެ

. ަކލޭމެންވެްސ އީމާްނ ނު الّله އީމާން ނުވުމުެގ ސަބަބުްނ  ވިއްާޔ ވާނީ ހަމަ އެކަަހަލ އެީމހުން ހަލާުކ ުކރެއްީވއެވެ
.) އަދި  . ނަމަވެްސ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  الّله ގޮތެކެވެ ަތކަްށ نفس އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިގެންެނވީެއއްނޫނެވެ
.  އަނިޔާވެިރވީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ިއަންހެނުން (ދަންނައެވެ مؤمن ފިރިހެނުންނާއި ައދި  مؤمن އަދ!(     = 

 އޭގެ ެއއްބަޔަުކ ވަނީ       = .  އަނެއްބައެްއގެ ަސހަރޯެވރިން ކަުމގައެވެ         = 

.  އެމީހުން އަމުރުުކރަނީ ހެޔޮކަންތަކަެށވެ   = .   އަިދ އެމީހުްނ ނަީހކުރެެއވެ    =  ُمْنَكَراة

  ތައް    =  ުقائم އަދި އެމީހުން ނަމާދ  .  ކުރެއެވެ     =  އަދި އެމީހުްނ

 .  ޒަކާތްދެއެވެ    =  އަްށ  الّله އަދި އެމީހުްނ.  ކިޔަމަންތެިރވެއެވެ     =  އަިދ

.  رسول އެކަލާނެގ   ާއ އަށާއި    = ެދަންނައެވ) .   )1އެމީހުން   =  الّله ނިކަންހުެރ 

.  رحمة އެމީހުންނަށް   حكمة އީ ގަދަފަދަވަންތަ  الّله ހަމަކަށަވަރުން  =     ލަްއވާނެތެވެ

.   ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ       =   الّله وعد ންނަށް  مؤمن .  ުކރެއްިވއެވެ     =  އަިދ

 އަންހެނުންނަށާއި  مؤمن    = .  ބަގީޗާތަކެއް / ސުވަރުގެތަެކއް ުހރިކަމުގެ       = 

.  އެތަންތާނގެ ދަށުްނ ދެމޭ   =  .  ާއރުތައް     = .   އެީމހުން އެތަންާތ ދެމިތިބޭ  

 =  ( .( ތިބޭތަންަތނާއި  އަިދ ރަނގަޅުެވގެންވާ މަންޒިލްަތކާއި        =  ެއވެ ިކޭޔ  عدن

( . (ބަގީޗާތަުކގައި  ސުވަރުޭގގައި      =  ިންވާ ރުއްސެވުން  حضرة ގެ  الّله އަދ      = 
. .  =    މިހުރިހާކަމަކަްށވުރެ ބޮޑެވެ ނޑައެޅިގެން އެއީ  ކަ       =  ބޮޑުވެގެންާވ

 .  ނަސީބެވެ      =  ޭއާެއވެ نبى އ!            =  ކަލޭގެފާނު ކާފަރުންާނިއ

  !ހަނގުރާމަ ކުރައްވާށެވެ  އިދިކޮޅަށް ންނާއި منافق       =  އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަްށ

. .   قيامة އަދި އެމީހުންގެ ތަނަކީ ( =    !ހަރުކަށިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ ) ނަަރކައެވެ  ދުވަހުން

     = .    އަދި އެއީ ގޮސްތިބުން ނުބައިެވގެންވާ ަތނެކެވެ     =  ގަންދީ އެމީހުްނ الّله

.  ހުވައިުކރެއެވެ    = . ) ނުބުނާކަމަށް  އެމީހުން (އެބަސް    =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީުހްނ

.   ބުންޏެވެ      =  كلمة ކާފަރުކަމުެގ .   = .  އަދި އެމީހުން ކާަފރުވިެއވެ      

= .  އެމީހުްނެގ އިސްލާމްކަމަށްަފހު    =  .  އަިދ ެއމީހުން ގަސްުދކުރިެއވެ        = 
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.  އެމީހުންނަށް ނުވެވުނު ކަންތައް     =  އިންކާުރ) . އަދި އެމީހުން ނުުރހުންކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

(.   ކުރިކަމުގަިއ ނުވެއެވެ           =  އާ އެމީހުްނ رسول ާއއި އެަކލާނގެ الّله

.   މުއްސަނދިކޮށްދެއްވިކަން މެނުވީ   =  ެفضل އެކަާލނގ .  ވަންތަކަމުން      =  ފަެހ

. توبة އެމީހުން  .  =     ވާނެނަމަ  އެމީހުންނަށް އެކަން ހެޔޮކަމަކަްށ ވާނެއެވެ      =  ިއަދ

 .  އެމީހުން އެނބުިރ ފުަރގަސްދީފިއްޔާ    =  عذاب އެމީހުންނަްށ الّله.  ދެއްާވހުއްޓެވެ       

. عذاب ވޭންދެނިވި  =   އަކުން       =  ިآخرة ދުނިޔެއާއ .  ގައިެވސް         = 

.   އަދި ބިމުގަިއ އެމީހުންނަށް ުނވެއެވެ    =  . އަިދ  =     އެއްެވސް ސަހަޯރވެިރއަކު
. نصر އެއްވެސް ވާގިެވރިއެްއ    ެވރިެއއްވިޔަސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  مؤمن ފިިރހެނުންނާއި  مؤمن އަދި  )71( ވެިރ  نصر އަންހެނުން އޭެގ އެއްބަަޔކީ އަނެއްބައެއްެގ ސަަހރޯެވރިންނެވެ

. އެމީހުން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް  . އަދި އެމީހުން ނަމާދު  منكرات ވާގިވެރިންެނވެ  قائم ނަހީކޮށް މަނާކުރެއެވެ
. އަދި އެމީހުން  . އަދި އެމީހުން ޒަކާތްދެއެވެ .  رسول އަށާއި އެަކލާނގެ  الّله ކުރެއެވެ އާ އަށް ކިޔަމަންެތރިވެެއވެ

. ހަމަކަށަަވުރން  رحمة  الّله އެމީހުންނަށް ނިކަންުހރެ  . حكمة އީ ގަދަފަދަވަންަތ  الّله ލައްވާނެެއވެ  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ
އަންހެނުންނަށް އެތަންތާނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމޭ ސުވަުރގެަތްއ مؤمن ފިރިހެނުންނަށާިއ އަދި مؤمن އަދި  )72(
) ދެްއވާނެކަމުގަިއ قيامة ( . އެަތންތާ الّله وعد ދުވަހުން . ައިދ ުކރެއްވިެއވެ ވެ ދެމިިތޭބ قائم އެމީހުްނ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ

ސުވަރުގެތަުކގަިއ ރަނގަޅުެވގެންާވ މަންޒިލްތަކާިއ ތިބޭެނ ރަނގަޅު ތަންތަން ހުރިކަމާިއ އަިދ ެއހުިރހާ ކަމަކަށްވުެރ 
އެމީހުންަންށ لّله اގެ ރުްއސެވުންވެސް އެމީހުންނަށް ހުރިކަމަށް  الّلهބޮޑުެވގެންވާ ކަމެްއކަމުގައިާވ  އަދި މާތްވެގެންވާ

. ބޮޑުެވގެންވާ  وعد  .  نصيب ކުރެްއވިއެވެ  އަކީ ެއއީއެވެ
އަދި އެީމހުްނެގ  !ކުރައްވާެށވެجهاد ންނާއި އިދިކޮޅަށް منافق ކާފަރުންާނއި އަދި  !ކަލޭގެފާނެވެ نبى އޭ  )73(

. ެއއީ އެނުބރިގޮްސ ތިބުަމްށ قيامة އެމީހުންގެ ާޖގަޔަކީ ( !މައްޗަށް ހަުރކަށިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ) ނަަރކައެވެ ދުވަހުން
 .  ނުބައިވެގެންވާ ތަެނކެވެ

: كلمة ގަންދީ ހުވައިކޮށްފާ އެ الّله އެމީހުން  )74( .. كلمة ގެ ُكْفُر ނުބުނާކަމަށް (އެަބހީ ) ބުްނޏެވެ ނުބުނާކަމަށް
. އެީމހުންގެ كلمة ގެ ُكْفُر އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން  . އަިދ ކަإسالم ބުްނޏެވެ މަށްފަހު އެމީހުން ކާަފރުވީެއވެ

. އަދި  ާއިއ الّله ވަންތަކަމުން فضل ގެ الّله އެމީހުންނަށް ނުވެވުނު ކަންތައް އެމީހުން ުކރަން ގަސްތުުކރިއެވެ
އާ އެީމހުން މުއްސަނިދ ކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި މެނުީވ އެމީހުްނ އިންކާުރކޮށް ުނރުހުންވީކަުމަގިއ رسول އެކަލާނެގ 

. ފަހެ އެމީހުން  . އަދި އެމީހުން އީމާންނުވެ އެނބުިރ توبة ނުވެއެވެ ވާނެނަމަ ެއކަން އެމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންެވއެވެ
. ައިދ عذاب ުހންނަށް ވޭންދެނިވި ގަިއވެސް އެމީآخرة ދުނިޔެާއއި الّله تعالى ފުރަގަސްދޭނަމަ  އެއް ދެްއވާނެއެވެ

. نصر ބިންމަތީގައި އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ ސަަހރޯެވރިއަުކ   ެވިރއަކު ނުާވހުއްޓެވެ
. އެމީހުްނ ބުނިބަހަކީ منافق ެގ ބަސްބުނި މީހުންނަީކ ُكْفُر މި  !ދަންނައެވެ  إْن َكاَن َما َجاء ِبِه (ންެގ ބަެއކެވެ

:  )َنْحُن َأَشرُّ ِمَن ْالَحِمْيرُمَحمٌَّد َحقا لَ  އެްއ ކަުމގައިވަްނާޏ حّق ގެފާުނ އެގެންނެިވ ކަންތަްއ އެީއ حمّمد މާނައީ
. ައދި އެމީހުންނަށް ނުވިކަެމއް އެީމހުން ِمحَار ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން  . މިެއވެ ކުރިކަމަީކ قصد އަށްވުެރ ނުބައެވެ
. قتل  -رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم  . بيان ގަިއ تفسري އަިދ މިނޫންޮގތްގޮތަށްވެސް މިއާޔަުތގެ  -ކުރުމެވެ ކޮށްފަިއވެއެވެ

 .والّله أعلم بالّصواب 
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   ަތުރަޖމާ     

    = .   އަިދ އެީމހުންެގ ތެރެއިްނ ެވއެވެ     =  عهد އަށް الّله .   ކުރިީމހުން    

= . ނޑައެޅިގެން އަުހރެމެންނަށް ދެްއވައިފިއްޔާ   ކަ   =  فضل އެކަލާނެގ  .   ވަންތަކަމުން

.صدقة ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން  =  ދޭހުށީމެވެ  =  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ާވހުށީމެވެ

      =  صالح.   މާތްމީހުްނގެތެރެއިން    =  . ފަެހ އެމީހުނަްށ އެަކލާނެގ ދެއްިވހިނދުން

     =  ެفضل އެކަލާނގ . . َبِخْيُل އެމީހުން އެޔަށް  =    ވަންތަކަމުން  ވީއެވެ   = 

 .  އަދި އެމީހުން ުފރަގަސްދީފިެއވެ        =  ާحال އެމީހުން އެނބުރިެގ ންވ .    

   =  ިنَِفاُق ފަހެ ެއކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އޭގެފަހުަގއ. ) ވެއްެދވިއެވެ  =   ކަން (ދެފުށްދެގޮތްކަން

( . (ހިތްތަކަށް  އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި      = .  އެމީހުން އެކަލާނގެއާއި ަބއްދަލުވާ ުދވަހާިއ ހަމައަށް
      =  ްވީކަމުގެ ސަބަުބން.خالف އާއި الّله އެމީހުނ     =  ެوعد އެމީހުން އެަކލާނގެާއއި އ

.  ކުރިކަންތަކުަގއި         = .   އަދި އެމީހުން ދޮުގހަދާކަމުެގ ސަބަބުންނާއި    

=  : ) ނޭނގެނީمنافق އެމީހުނަށް (އެބަހީ . ންނަށް   ބާަވެއވެ    =  ްالّله ހަމަކަށަވަރުނ

 . ދެނެވޮޑިގަންނަވާކަން     =  ަސިްއރުތަކާިއ އަިދ އެީމހުން ިސއްުރ نفس އެމީހުންެގ (ައމިއްލ ( ގެ

 .   ޖަލްސާތައް   =  ްالّله އަިދ ހަމަކަށަަވރުނ .  އީ        =  ތަްއ މޮޅަްށ غيب

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ    =  عيب .  ކިޔާމީހުން     =  ިتقوى   އަޅުެވރ

) .   ދޭ މީހުންނަށް)صدقاة ގެ ގޮތުން َتَطوَُّع ވެރިންނަށް   =  مؤمن.   ންކުރެން     = 

. صدقاة  ) –އަދި ނުދެކޭމީހުންނާއި  =     އާއިމެދު   (ނުލިބޭމީހުންނާއި  = 

 ( . (މަސައްކަތުްނ ލިުބނު އެްއޗެއްމެނުވީ  އެމީހުންެގ ހިތްަވރާިއ މަސައްކަތްމެނުވީ      =  ފަެހ

                                        

                                   

                           

                           



                      
 

6 3 4   

މާނަ  ގެ  التوبةسورة        ދިހަވަނަ ފޮތް  

 .  އެމީހުން މިމީހުންނާއި މަލާމާތްުކރެއެވެ       =  الّله.   އެމީހުންނަށް މަލާމާތްުކރައްވާނެެތވެ   

     =  ިعذاب އަދި އެމީހުންނަށްުހރީ ހަަމ ވޭންދެނިވ.  އެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ެއ  – އެމީހުްނގެތެރޭަގއި އަދި )75( . (ެއ عهد އާއި الّله ންގެެތރޭގަިއ منافق އެބަހީ ) عهد ކުިރ މީހުންެވއެވެ އަކީ

) ދެްއވައިފިއްާޔ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެެމްނ فضل އެކަލާނެގ  ވަންތަކަމުްނ އަުހރެމެންނަށް (މުދާދެއްާވ ަތނަވަސްކަން

. އަިދ ހަމަކަަށވަރުން صدقاة  . (އެމީހަީކ صالح ދޭހުށީމެވެ ثـَْعَلَبة بن َحاِطب މާތްމީހުންގެެތެރއިން އަުހރެމެންާވ ހުށީމެވެ
. األْنَصارى   )-نفسير طبرى  –=ކަމުގައި ބުެނވުނެވެ

) ދެއްިވހިނދުން އެމީހުން ެއ فضل ދެންފަހެ އެކަލާނެގ  )76( ވަންތަކަމުން އެމީހުންނަށް (މުދަލާިއ ތަނަވަސްކަން

. އަދި َبِخْيُل ވަންތަކަމަށް فضل    .ފިއެވެ އަށް ފުަރގަސްދީعهد ެގ الّله ވެ ދަިހވެތިވެގެންފިެއވެ

. يعنى: ަކން نفاق އެމީހުްނގެ ހިތްަތކަށް ެއޔާގުޅިގެން الّله تعالى ދެންފަހެ  )77( ދެފުށްދެގޮތްުކރުން ަވއްދަވައިފިެއވެ

. ެއހެން ެއވީ އެމީހުްނ  . ަމރުދުވަހަށްދާންދެނެވެ އާިއ الّله އެއީ އެމީހުްނ އެަކލާނގެއާިއ ބައްދަުލވާދުވަާހއި ހަަމއަށެވެ

. خالف އާިއ  وعدއެމީހުން ުކރި  . އަދި ެއމީހުން ބުނިބަސް ދޮގުުކރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ  ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

ދެނެވޮޑިގަންނަާވކަްނ الّله ެގ ސިއްރުތަާކއި އެމީހުންގެ ސިްއރު ޖަލްސާަތއްވެސް نفس އެމީހުންގެ އަމިއްަލ  )78(

މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެކަންވެްސ ތަްއ غيب ީއ الّله އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  ؟އެމީހުންނަށް ނޭނގެނީބާަވއެވެ

  ؟އެމީހުންނަށް ނޭނގޭބާވަެއވެ

ވެިރ މާތްމީހުންނާިއމެދުގައްޔާިއ އަިދ ތިމާމެންގެ މަަސއްކަތާިއ تقوى ެގ ކަންތަކުަގިއ އަޅުވެިރ صدقاة  )79(

 !ީކ މީހުްނ ދަންނައެވެيب عَ ކުިރ ީމހުންނަށާއި މިީމސްމީހުންނަށް މަލާމާތްކޮްށ صدقاة ހިތްވަރުްނ ެއހޯދި ކުޑައެިތކޮޅު 

. އަދި އެމީހުްނނަށް ހުންނަހުށީ ވޭންދެނިވި الّله تعالى  .عذاب އެީމހުންނަށް މަލާމާތްުކރައްާވ ހުއްެޓވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެަކލޭގެފާުނ އެމީހުންެގ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެިދ ދަންނަވާށެވ! (     (ދެންނެވިޔަސް       

=  .  ނުވަތަ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންެގ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެދި ުނދެންނެވިޔަސް       =  ަކލޭގެާފުނ

.   އެމީހުންގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެިދ ދެންނެވިޔަސް    = .    ހަތްދިހަފަަހރު       =   ފަެހ

. الّله އެމީހުންނަށް  .  =  ނުފުއްަސވާނެއެވެ   އެގޮތަކީ   =  އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ

 . ކާފަރުވީއެވެ       =  رسول އަށާިއ އެަކލާނގެ الّله .  އާ އަށް     =  ިތެދުަމުގ الّله އަދ

 .  ނުދައްކަވައެވެ        =  فاسق.   ވެއްޖެ ބަޔަކަށް       =  ފަެހ ނުޮގްސ

.   ފަހަތަށް ޖެހުނުމީހުން އުފާކޮށްފިއެވެ     =  ގަިއ) مجلس ތަުކގަިއ (އެމީހުން َمْقَعُد އެމީހުންެގ

 .  އިށީނދެތިބެވިގެން      =  خالف އާ ާއިއ رسول ެގ الّله.   އަށް    =  އަދި އެމީުހްނ

.  ނުރުހުނެވެ     =  جهاد އެމީހުްނ.   ކުރުމަށް    =  އެމީހުްނގެ މުަދލުންނާިއ

 .  އެމީހުންގެ ޖާނުން       =  ގެ މަގުަގިއ.الّله   = ) . ްނ منافق އަދި އެމީހުން ބުްނޏެވެ

 (.   ބުންނެވެ       = ަأمر އަށް ދާން ހޫނުވަގުުތގައި ހަނގުާރމ.   ނުކުަރއްވާށެވެ   =  ޭرسول (އ
  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެއެވެالّله    =  .   ނަރަކައިގެ އަލިފާން    =  ހޫނުކަްނ

 .   މާގަދައެވެ     =  ަفَـُهْم އެމީހުންނަށް ވިސްނޭނަމ .  ވާނަމަ      =  ފަެހ

 !އެމީހުން ކުޑަކޮްށ ޭހހުށިކަމެވެ     = ެއަިދ ެއމީހުން ގިނައިްނ ރޯހުށިކަމެވ!    =  ޖަޒާއެއްެގ

.   ގޮތުން         = .(ްފާފައިެގ ސަބަބުނ) .  އެމީހުން ހޯދައިގަްތ ކަންތަކުެގ ސަބަބުން   

      =  ެرُُجوع ަކލޭގެފާނު އަނބުާރ الّله تعالى ފަހ.  ކުރައްަވއިފިއްޔާ         =  އެމީހުންުކެރ

.  –ންކުެރ منافق އެބަހީ   ބައެްއގެގާތަށް     =  ދެންފަހެ އެމީހުން ަކލޭގެފާނުންގެ ކިަބއިން އިޒުަނ

 އެދެފި    = .ްުނުކތުމަށ (   !ފަެހ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ =   (ަކލޭގެފާނާއިއެުކ ހަނގުރާަމއަށް
       = ެކަލޭމެްނ ދުވަހަުކވެސް ތިމަންަކލޭގެފާނާއިއެުކ ނުނުކުންނާށެވ!        

  =  ުތިމަންކަލޭގެފާނާިއއެކ (    !ންާނއި ހަނުގރާމަ ނުުކރާށެވެعدّو އަދި ަކލޭމެން (ދުަވހަކުވެސް   

  = .   ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ ުރހިއްޖައީމެވެ   =  .   އިށީނދެތިބުމަށް   = 

 .  ފުރަތަމަފަހަރު    = ެފަހެ ކަލޭމެން އިށީނދެތިބޭށެވ!        =  ނުގޮސް ފަހަތަްށ
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 .   ޖެހުނު މީހުންނާިއއެކު   = ެއަިދ ަކލޭގެފާުނ ނަމާދުފުޅު ނުކުރައްވާެށވ!          = 

 . .  =   އޭގެތެރެއިން ަމރުވެއްޖެ އެކެއްގެަމއްޗަށްވެސް   ދުވަހަކުވެްސ / އެްއގޮތަކަށްވެސް   

   =  ިެވަވޑައިނުގަންނަވާށެވެقائم އަދި އެއިން މީހެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގައ!     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  އެމީހުން ކާފަރުީވއެވެ      =  رسول އަށާއި އެކަލާނގެ الّله . އާ އަށް   =  ްއަދި އެމީހުނ

.  އެމަރުވީެއވެ      =  ްحال ްނކަމުގައިވާ فاسق އެމީހުނ . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
دعاء ފާފަފުއްސެވުމަށް  –ންނަށް منافق އެބަހީ އެ  –) ަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް !ެއވެرسول الّله  (އޭ )80(

ނުކުރެްއވިޔަސް، އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންަންށ دعاء ކުރެއްވިަޔސް ނުވަަތ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ފާފަފުއްެސވުމަށް 
. އެހެްނ ެއީވ އެމީހުންالّله تعالى ުކރެްއވިޔަްސ دعاء ފާފަފުއްސެވުމަށް ހަތްިދހަފަހަުރ  ނަްށ ނުފުއްސަާވހުއްޓެވެ

. އަދި رسول އަށާއި އެކަލާނގެ الّله ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން  الّله ވެއްޖެ ބަަޔކަށް فاسق ާއ ައށް ކާފަރުީވ ކަމެވެ
 .  ތެދުމަގު ނުދައްކަާވ ހުއްެޓވެ

ްށ ޖެހުނުމީހުްނ އެމީހުްނެގ ެގ ައރިހުަގއި ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮްސ ފަހަތަرسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم  )81(
. އަދި خالف އާިއ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم މަންޒިލްތަކުގައި  ގެ ަމގުގަިއ الّله އަްށ އިށީނދެތިބުމަށް އުފާކުިރއެވެ

. އަދި އެީމހުން ބުނީ ގަަދހޫނުގަިއ  އެމީހުންގެ މުދަާލއި އެީމހުން ޖާނުން ހަނގުރާމަުކރުމަށް ެއމީހުން ނުރުހުެނވެ
ަނރަކަިއގެ ައލިފާްނ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسول الّله (ޭއ  !ރާމައަްށ ދިއުމަށް އަމުުރ ނުކުަރއްވާށެވެހަނގު

. . ެއގޮތް ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނަމަެއވެ   ( އެމީހުްނނަށް މިހެންވިދާޅުވާށެވެ!)މާހޫނުގަދައެވެ

އަށް ހަނގުރާމައަްށ خالف ާއއި صّلى الّله عليه وسّلم رسول الّله (އެބަީހ:  !ފަހެ އެމީހުން މަދުން ހޭހުިށކަމެވެ )82(
) އަދި އެމީހުްނ އެހޯަދއިގަތް ފާފައިެގ ސަބަބުން އެމީހުން ގިނަގިނައިްނ !ނުގޮސްތިބެ އުފާކޮށް ހީނުހަދާށެވެ

  !ރޯހުިރކަމެވެ

ގާތަްށ ަކލޭގެފާުނ  އެއްގެ  جماعة ންގެ ޮކންމެވެސް  منافق ެއ ،  تعالى  الّله ) ފަެހ !އެވެ رسول الّله  (އޭ )83(
) އެމީހުްނ (ހަނުގރާމައަްށ)  : ހަނުގރާމައިން އަނބުރާ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުްއވައިފިއްާޔ (އެަބހީ
) ވިދާޅުވާެށވެ  !ނުކުތުމަށް ކަލޭގެފާނުންގެ އަިރހުން އިޒުނަ އެދޭނެެއެވ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު (އެމީހުނަށް

) ނުނިކުންނާނެއެވެތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހުަގއި ދުވަަހކު އަދި ތިމަންކަޭލގެފާުނ  !ވެސް ަކލޭމެން (ހަނގުރާމައަށް
އެހެީނ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭމެްނ  !ންނާިއ ހަނުގާރމަ ނުކުރާނެެއވެ عدّو އަރިހުަގިއ ދުވަހަުކވެްސ ކަލޭމެްނ 

.) ަފެހ  تـَُبوك ފުރަތަމަފަހަރު ( . (ނުނުކުތީމުއެވެ ) ނުނުކުމެ ގޭގަިއ އިށީނދެތިބުމަށް ރުހުނީއެވެ ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް
 . ) އިށީނދެ ތިބޭށެވެ  ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް ަފހަތަށް ޖެހުުނ މީހުންނާއިއެުކ ކަލޭެމންވެސް (ގޭަގއި

: ެއ  –) އެމީހުންެގ ތެެރއިން !ެއވެ رسول الّله (އޭ  )84( ) މަރުެވއްޖެ ެއކެއްެގ ންގެ منافق (އެބަހީ ެތރެއިން
) ނަމާދު ނުކުރަްއވާށެވެ ވެވަަޑިއ  قائم އަިދ އެމީހާގެ ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތަކުގައި  !މައްޗަށްވެސް ކަޭލގެފާނު (ކަށު

. އަދި އެީމހުން އެމަރުީވ  رسول އަށާއި އެކަލާނގެ  الّله ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން  !ނުގަންނަވާށެވެ އާއަށް ކާފަރުވީއެވެ
. حال ންކަމުގައިވާ  فاسق   ގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ކުުރވިޔަ ނުދޭެށވެعجائب އަދި ކަލޭގެފާުނ!         =  އެީމހުންެގ މުދަލާިއ

.  އެމީހުންގެ ދަރީނުން        =   تعالى . الّله  ެއދިވޮޑިގަންނަވާކަން ކަށަަވރީ       = 

.عذاب އެތަކެތީން އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ   ެދއްވުމަށެވެ       =  . ދުނިޔޭގައި      =  އަިދ

. نفس  އެމީހުންގެ  ) ނުކުތުމަށެވެ  ތަްއ (ފުރާނަތައް       =  حال އެމީހުްނ ކާފަރުންކަމުަގއިާވ .

        =  ިسورة އަދ .   އެއް ބާވަިއލެއްވިއްެޖއްޔާ     =  ްއަށް އީމާްނވާށالّله ަކލޭމެނ! 

)أمر (އެފަދައިން    ކުރާ    =  ްކުރާށޭجهاد އަދި ކަލޭމެނ!      =  ެއާެގ رسول  އެަކލާނގ

 .  އަރިހުަގއި     = . ) އިޒުނައަށް އެދޭނެއެވެ  ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހުަގއި (ަހނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް
      = .  އެމީހުންގެތެރެއިން ޯފރުންތެރި ުމއްސަނދިން  =  . އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ

(.   (ބުނާނެއެވެ   = ެދޫކޮްށލައްވާެށވ (    !އަުހރެމެން (ހަނގުރާމައަްށ ނުގެންގޮސްތިބުމަށް  

     = .   ޭގގަިއ އިށީނދެތިޭބ މީހުންގެތެޭރަގއި ައހުރެމެްނ ާވހުށީމެވެ  =  އެީމހުްނ

.  ރުހުނީއެވެ   =  .   އެމީހުން ވުމަށް    =  ނުގޮސް ފަހަތަށް ޖެޭހ ( (ހަނގުރާމައަށް

.ވުމަށް    މީހުންނާއި ެއކުގައި       =  .  އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގެމަތީަގއި ސިއްކަޖެެހވިއްޖެއެވެ
    =  (. . (އެމީހުްނ ނުވިސްނަެއވެ  ފަހެ އެީމހުންނަށް ނުވިސްނޭެނއެވެ      

   އާ. رسول އެހެނެއްކަމަކު  =  =ުއަިރހުއަދި އެކަޭލގެފާނ . ގައި އީމާންވެގެންވާ ީމހުންނާއި

    =  ްجهاد އެބޭކަލުނ .  ކުރެއްވިެއވެ      =  އެބޭކަލުންގެ މުދަާލއި އަދި އެބޭަކލުންެގ

.  نفس   ތަކުން     =  ެއަިދ އެބޭކަލުްނ (ދަންނައެވ!(      =  އެބޭކަލުންނަްށ ުހީރ ަހަމ

 . . / ހެޔޮތަކެވެ  ހެވެވެ     = . ނޑައެޅިގެްނ އެބޭަކލުން އެއީ   އަިދ ކަ     =  ހަަމ
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.   ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބވެރިެވގެންާވ ބޭކަލުންެނވެ       =  قيامة އެބޭކަލުންނަްށ ( الّله تعالى  ( ދުވަހުން

 .  ތައްޔާރުކޮށްދެްއވިއެވެ   = .  ބަީގޗާތަކެްއ ، ސުަވރުގެތަކެއް       =  އެތަންތާެގ ދަށުްނ

 ދެމޭ.   =  .  އާރުތައް      = .   އެތާނަގއި އެބޭަކލުން ދެމިތިއްބަވާނޭ     

  = .   ބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަކީ ެއއީއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެދިވޮޑިގަންނަާވކަްނ  الّله تعالى  !ވިަޔނުދެއްވާށެވެ عجائب  ަކލޭގެފާނު ދަރީނުން މުދަލާއި  އެމީހުންގެ  އަދި )85(

. އަދި އެމީހުން ކާފަރުންކަމުަގއިވާ  عذاب ކަށަވަީރ އެތަކެތީްނ އެމީހުންނަށް ދުިނޔޭގަިއ  އެމީހުްނެގ  حال ދެްއވުމަށެވެ

 (. . (ަމރުވުމަށެވެ  ފުރާނަތައް ނުކުތުމަށެވެ

) ސޫރަތެްއ  أمر ކުރުމަށް ( جهاد އާގެ އަިރުހގައި  رسول އަށް އީމާންވުމަށާއި އެކަލާނގެ  الّله އަދި  )86( ކުރާ

 ( ބާވައިލަްއވައިފިއްޔާ އެމީހުންގެތެޭރގައިވާ ަފއިސާވެރި ުމއްަސނދި ފޯރުންތެރިން (ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބުމަށް

 . ) އިީށނދެތިޭބ ކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުން އިޒުނަ  އެދޭނެއެވެ . (ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސް އަދި އެީމހުްނ ބުނާނެއެވެ

  !މީހުނާއެކު ޭގގައިތިބޭ ީމހުނާއެކު އަުހރެމެންވެސް ތިބުމަށް ދޫޮކށްލައްވާށެވެ

. އަދި އެީމހުްނެގ  )87( (ހަނގުރާމައަށް ނުގޮްސ) ފަސްވެފައިތިބޭ މީހުންނާއިެއކު ތިބުމަށް އެމީހުން ރުހުނީއެވެ

. ހިތްތަކުގަިއ ސި . ފަހެ ދެްނ އެމީހުނަކަްށ ނުވިްސނޭނެއެވެ  އްކަޖެހުނީެއވެ

އެބޭކަލުންެގ މުދަލާިއ  –އާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއ އީާމންވެގެންވާ ީމހުން  رسول އެހެނެއްކަމަުކ  )88(

. އަިދ އެބޭަކލުން އެއީ  جهاد ޖާނުން އެބޭކަލުްނ  . ފަެހ އެބޭކަލުންނަްށ ުހރީ ހަމަ ހެވެވެ ނޑައެޅިގެްނ  ުކރެއްިވއެވެ ކަ

 .  ކާމިޔާބުވެ ނަސީބު ލިބިގެންާވ ބޭކަލުންެނވެ

 –އެތަންތާނެގ ދަށުްނ ާއރުތަްއ ދެމިދެމި އޮންަނ ބަގީޗާަތކެްއ  –އެބޭަކލުންނަށް  الّله تعالى  )89(

. ބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބަކީ އެ . އެތަންތާ އެބޭަކލުން ެދމިތިއްބަވާނެއެވެ .ސުވަރުގެތަެކއް ތަްއޔާރު ކުރެްއވިއެވެ  އީެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ُعْذر އަިދ  .   ދައްާކ މީހުންަތއް އަތުވެއްެޖއެވެ    =  َأْعَراب  . ންގެެތރެއިން

 ްނ)  عربى ގަިއ އުޭޅ  بَاِدَية (ކުދި ރަްށރަށުގަިއ އުޭޅ /      =  އެމީހުންނަށް އެކަޭލގެފާުނ

 އިޒުނަދެއްވައިތޯ؟          = ިާއ ދޮުގކުރިމީހުްނ  رسول އާިއ އެކަލާނެގ  الّله އަދ

.  އިށީނދެ ތިބެއްޖެއެވެ    = .  ކާފަރުވީ މީހުންނަށް ނިކަންުހރެ ޖެހޭނެެއވެ    

.   އެމީހުންގެ ެތރެއިން     =  ިعذاب ވޭންދެނިވ .   އެއް        =  ދެރަިނކަމެިތ

) . .)  ންނަކަްށ ކުށެއް  ضعيف މީހުންނަކަށް ނުެވއެވެ   ނުވެއެވެ       =  އަިދ

(.   ބަލިމީހުންގެމައްޗަކަްށވެްސ (ކުށެްއ ނުެވއެވެ      =  އަިދ ނުލިބުުނ

 (. .  =   މީހުންގެމައްޗަކަށްވެސް (ކުށެއްނެތެވެ  އެމީހުން ހޭދަކުރާނޭ އެއްޗެއް   = 

.   އެއްވެސްކުށެއް      =  ްإخالص ައށް  الّله އެމީހުނ  .  ތެރިވެއްޖެްއޔާ   =   އަިދ

.  رسول އެކަލާނެގ   އާ އަާށއި         =  إحسان  .   ތެރިންގެ މަްއޗަކަށް ނުެވއެވެ   
= .  އެއްވެސް މަގެއް       =  ިލެއްވުންބޮޑު  رحمة އީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّله އަދ

.    ކަލާނގެއެވެ           =  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ެއއައި މީހުންގެަމއްޗަކަށްވެްސ

(.  (ކުށެއްނުވެއެވެ     =  ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނ ުއފުލައިދިނުމަށް އެދިގެްނ / ގެންދެވުމަްށ އެދިގެްނ 
 = . ) ވިދާޅުވި   ކަލޭގެފާނު (އެމީހުނަށް  =  ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ / . ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ނުފެނެއެވެ

. ޕުޅުއަތް   ގައި ނެތެވެ     = .  އެއެއްޗެްއގެ މަތީގައި އަުހރެން ަކލޭމެން އުފުލާނެ އެްއޗެއް
   = .  އެމީހުްނ ފުރަގަސްީދ އެނބުރިިދޔަ   =  حال އަދި އެީމހުންގެ ލޯތައްާވ .      

   =  .  ކަރުނައިްނ ފެވޭ / ަކރުނަ ފައިބާކަުމގައި    =  .    ހިތާމައިން     

=  .   އެމީހުން ހޭދަުކރާނެ ެއއްޗެއް އެމީހުންނަށް ނުލިބިގެން      = ) މަގެއްވާކަްނ  عقوبة ( ދެއްވުމުގެ

 .  ކަށަވަރީ        =  ނުގޮސްތިބުމަށް  ކަލޭގެފާނުންެގ ކިބައިން އިޒުނަ އެދޭމީހުންެގ

.  މައްޗަށެވެ       =  ާحال / ފޯާރ  حال އެީމހުން މުއްސަނދިވެގެްނވ .   =  އެ މީހުްނ
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.   ރުހުނީއެވެ    = .ްއެމީހުން ވުމަށ       =  ފަހަތަްށ ( (ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސް

.  ޖެހުނުމީހުނާއެކުވުމަށް      =  الّله އަިދ .  ސިްއކަޖައްސަވައިފިެއވެ     =  އެމީހުންެގ

.    ހިތްތަކުގެ މަތީަގއި     = .   ފަހެ އެމީުހނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ން (އެމީހުން ހަނުގރާމައަްށ  أعراب  يعنى: ގައި އުޅޭ މީހުން  بَاِديِـة އެބަހީ  –ދުރުރަށްރަުށގައި  )90(

) އެމީހުންނަށް އެކަޭލގެފާނު  ތަްއ  عذر އިޒުނަދެްއވައިތޯ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އެބަހީ  –ނުގޮސްތިބުމަށް

. (އެއީ  ނޑު އަތުވެއްޖެެއވެ .) އަދި  تـَُبوك ދައްކާމީހުންގަ ާއ  رسول އާއި  الّله ހަނުގރާމަައށް ނުދާންވެގެންނެވެ

) ދަންނަެއވެ  عذرއާ އަށް ދޮގުހެދިމީހުން (ދޮގު  رسول އާއި އެކަލާނގެ  الّله  يعنى:  –ދޮގުކުރިމީހުން   !ދެއްކި މީހުން

. އެީމހުންގެތެެރއިން ކާފަރުވެއްޖެ ީމހުންނަށް ނިކަންުހރެ ވޭންދެނިިވ   عذاب އެމީހުން ހަނުގރާމައަްށ ުނގޮސްތިބީއެވެ

.  އެއް ޖެޭހހުއްޓެވެ

. އަިދ   َضِعْيفُ  )91( : ބަލިކަިށ ަވރުދެރަމީހުންގެމަްއޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ . އެބަހީ ންގެ މައްޗަކަްށ ނުވެެއވެ

الّله ުކރާނޭ ެއްއޗެއް ނުލިބުނު ީމހުންގެ މައްޗަްށިވޔަސް އެމީހުން خرد ބަލިމީހުންގެ މަްއޗަކަށްވިޔަްސ އަދި ތިމާމެން 
) އެމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ތެރިެވގެންވަންާޏ (ހަإخالص ާއއަށް رسول އާއި ެއކަލާނެގ  ނގުރާމައަްށ ނުދިއުމަކުން

. އެީއ  . عذر ކުށެއްނެތެވެ ތެރިންަންށ إحسان ތެރިެވގެންވަންާޏ إخالص އާއަށް رسول އަށާިއ ެއކަލާނެގ الّله ވެރިންނެވެ

. އަދި عقوبة  ެލއްވުން ބޮޑުވެގެންާވ رحمة އީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ الّله ދެއްވުމުގެ އެއްވެސް ަމގެއް ނެތެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

) ކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ައއިސް އެމީުހްނ  )92( އަދި އެބަޔަކު (ައރައިގެންދާނޭ ސަާވރިއެއް ނެތިގެން

)ގެންގޮސްދެ(އުފުލައިދެއްާވ  އެިދ ދެންނެވީމާ، ކަލޭމެން އުުފލައިގެްނ ގެްނގޮސްދޭނޭ ަސވާރީެއްއ  އްވުމަށް

ހުގަިއ ނެޭތ ވިދާޅުވުމުްނ އެީމހުން ހޭދަުކރާޭނ އެްއޗެްއ ނެތިގެްނ އެކަާމ ހިތާަމިއްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އަރި 

. (އެއީވެްސ حال އަނބުރާ ދިަޔއިުރ އެމީހުންެގ ލޯަތކުން ަކރުނަ ޮއހޮޭރ  ދިޔަމީހުންގެ މަްއޗަކަށްވެްސ ކުށެއްނެތެވެ

.)عذر   ވެރިބައެެކވެ

حال ުރވާ ބަޔަީކ އެަބޔަކު ފޯރުންތެިރ މުއްސަނދިންކަމުގަިއވާ ލިބޭނެމަގެްއ އޮތްކަން ކަށަވަعقوبة ކުށްވެރިެވ  )93(
. (އަދި އެކިއެިކ  ) ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހުން ިއޒުނަ އެދޭމީހުންނެވެ އާިއހުެރ) عذر (ހަނގުރާމައަށް ުނގޮސްތިބުމަށް

الّله تعالى . އަިދ ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮސްތިިބ މީހުންނާިއއެުކ ތިބުމަށް އެބައިަގއިވުމަށް އެމީހުން ރުހުނުމީހުންެނވެ
. ފަެހ އެމީހުންނަކަްށ  . (އެީއ އެީމހުންގެ ފާފަިއގެ ސަބަބުންނެވެ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ިސއްކަޖައްސަަވއިފިއެވެ

. ) ނޭނގެެއވެ  (އެކަމުގައި ހުިރ ފާފަޔާއި ގެއްލުެމއް
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ްނެގ مؤمن ކަލޭމެން  –)ްނ منافق އެމީހުްނ (އެބަީހ ހަނގުރާމަައށް ނުގޮސްތިިބ

.عذر ކައިރީަގއި    ެވރިވާނެެއވެ      =  އެީމހުން ކައިިރއަްށ ( ކަލޭމެން (ހަނގުރާަމ ނިމިގެން

. رجوع އެނބުރި   ވެއްެޖއްޔާ  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވ!       =  ނުދައްކާށެވެ عذر ކަލޭމެްނ!  

     = .   އަހުރެމެން ަކލޭމެންގެ ބަސް ތެދުނުކުރާނަމެވެ       =  ްالّله ހަމަކަށަވަރުނ

.خبر އަހުރެމެންނަށް   އަންގަވައިިފއެވެ       =  ެخبر ކަލޭމެންގ.   ަތކުން       
ކަން އެކަލާނގެ އަހުރެމެންަންށ ދެކެވޮޑިގަންނަވާ الّله ތަްއ ހުންަނގޮތް عمل އަިދ ނިކަންުހރެ ކަލޭމެންެގ  =

. (ދައްކަވާ  ކަންމަތީ ދެމިތިބޭތޯ)نفاق ވޭތޯ ނުވަަތ توبة ނެއެވެ     =  ާއެވްސ رسول އަދި އެކަލާނެގ

(.  (ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ    = . ) ރައްދުުކރެވޭނެއެވެ  ދެްނ ަކލޭމެން (މަރުވުމަށްފަހު      

    =  ެحضرة ސިއްާރއި ފައުޅު ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަާލނގ .  އަށް  =  ދެން ެއކަލާނެގ

(. . (އަދި ޖަޒާ ދެްއވާނެއެވެ  ކަލޭމެނަށް އަންގަވާެނއެވެ         =  ކަލޭމެންކުރާކަމުަގިއ

 .  ވީކަންތަކުގެ       =  الّله ނިކަންުހެރ ެއމީހުން ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ . ގަންީދ ހުަވއިކުރާެނއެވެ

         = . ) އެމީހުން ގާތަްށ އެނބުިރ އަުތވެއްޖެއްޔާ  ކަލޭމެން (ހަނުގރާމަ ނިމިގެން   

   =  .އެމީހުްނ ނުގޮސްގެްނ އެއްޗެިތ ނުކިއުމަށެެވ) . އެީއ އެމީހުންެގ ަފރާތުން ކަލޭމެްނ އެނބުިރ ގަުތމަށެވެ

(.  އެކަމާ ނުބެހުމަށެވެ     =  ެއެމީުހާނ  !ފަެހ އެމީހުްނގެ ފަރާތުްނ ަކލޭމެން އެނުބރި ގަންނާށެވ)

 )!ވަކިވާށެވެ      =  ެއެމީހުްނގ) . ަތއް ނުބަިއވެަފިއ عمل ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެއީ ނަޖިެހވެ

(.  ހުތުރެވެ        = ) قيامة އަިދ އެމީހުންެގ ތަނަީކ. ) ނަރަަކއެވެ ޖަޒާއެއްެގ  =   ދުވަހުން

.  ގޮތުން          = (. . (ފާފައިގެ ސަބަބުން   އެމީހުންކުރާ ކަމުގަިއވީކަންތަކުން
   =  .  އެމީހުްނ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ ހުަވއިކުރާނެެއވެ     =  ކަލޭމެްނ އެމީހުންަންށ

 .   ރުުހ މަށް   = .      ކަލޭމެްނ އެމީހުންނަްށ ުރހުނަސް   =  ފަެހ

.الّله ހަމަކަށަވަރުްނ   ރުިހވޮޑިނުގަންނަވައެވެ        =  فاسق.  ވެއްޖެބަޔަކަށް
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   =  عربى ްނ (ދުުރރަށްރަށުަގއި ުއޅޭ عربى ގަިއ އުޭޅ بَاديـة(  ން       =  ކާަފރުކަްނ

. އަދި  .نفاق ގަދައެވެ  ކަްނގަދައެވެ     = .   އަދި އެަކށީގެންވުން ބޮޑެވެ   =  އެމީހުންނަްށ

.  ނޭނގުން        =  حدُّ ާބވައިެލއްވި ަތކެީތގެ الّله) . )سّنة ތަކާިއ حكم ތައް  ަތއް       
.رسول އެކަލާނެގ  =    އާގެމަްއޗަށް    =  ިވަންަތ حكمة އީ ދެނެވޮޑިގެްނވާ الّله އަދ

 .  ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަުތވެއްޖެއްާޔ منافق ) ކަލޭމެން ހަނގުރާމައިން ނިިމގެން ެއ !ންނޭވެمؤمن (އޭ   )94( ންގެ ގާތަށް (ރަށަށް

. (ޭއ عذر އެމީހުން ކަލޭމެންގެ ަކއިރިޔަށް އައިސް  ަކލޭމެްނ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله ދައްކާނެެއވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެ قبول ައހުރެމެން ަކލޭމެންގެ ަބހެއް  !ނުދައްކާށެވެعذر  الّله ަތއް خبر އެްއ ުނކުރާނަމެވެ
. އަދި ނިކަންުހރެ ކަލޭމެްނގެ  ާއެވްސ رسول އާިއ އެކަލާނގެ الّله ތަކަށް عمل އަހުރެމެންނަށް އަންަގވައިފިެއވެ

. (އެީއ ަކލޭމެން  ކަންމަތީ ދެމިތިބެނީތޯ؟ ިމގޮތްގޮްތ نفاق ވެގެްނ ރަނގަޅުވޭޯތ ނުވަަތ توبة ބައްލަވާނެެއވެ

) ިސއްރާއި  . ދެން (މަުރވުމަށްފަހު އަށް ރައްދުުކރެވޭނެއެެވ. حضرة ފައުޅު ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެ  ބައްލަވާނެެއވެ

. ދެން އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ކުރާކަުމގައިވީކަންަތއްތަކުގެ  . (އަދި ޭއެގ خبر ފޮނުވާނެއެވެ ކަލޭމެނަށް އަްނގަވާނެއެވެ

(.  ފުރިހަމަ ޖަޒާވެސް ެދއްވާނެެއވެ

) ެއ مؤمن ކަލޭމެން ( )95( ންެގ ގާަތށް އާދެިވއްޖެއްާޔ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި އެމީުހްނ منافق ްނ ހަނުގރާމަ ނިމިގެން

. (އެީއ ދޮުގ އަިދ الّله  . އެީއ ކަލޭމެްނ باطل عذر ގަންީދ ހުަވއިކުރާެނއެވެ ްނ އެމީހުންާނ مؤمن ަތއް ދައްކާަފއެވެ

. ފަެހ ކަލޭ . އެމީހުްނގެ ކިބައިން ދުުރވެގަތުމަށެވެ ްނ) مؤمن މެްނ (ނުބެހި އެމީހުންނަށް ހުތުުރއެއްޗެތި ުނކިއުމަށެވެ

) އެީމހުނާ ނުބެިހ ދޫކޮށްލާެށވެ . އެމީހުްނެގ  !އެމީހުން (އެތިބިގޮުތގެ މަްއޗަށް ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންނަކީ ނަިޖހެވެ

. (އަިދ باطل عمل އަީކ ހުުތުރ އަިދ عمل އެންމެހަިއ  . ެއީއ قيامة އެވެ ) އެމީހުންެގ ޖާގަަޔކީ ަނރަކަެއވެ ދުަވހުން

.) އެމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ . (ހޯަދއިގަތް ފާފައިެގ ސަބަބުންނެވެ  ކަންތަުކގެ ޖަޒާއެްއގެގޮތުންނެވެ

. ެއއީ އެމީހުންެގ  )96( .) عذر އަދި ދޮުގ باطل އެމީހުން ަކލޭމެނަށް ުހވައިުކރާނެއެވެ (ތަްއ ތެދުކުުރވުމަށެވެ

. ފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުންދެެކ ރުހުނަްސ مقصد އެމީހުންެގ އެކަމުެގ  فاسق އަީކ އެމީހުންދެެކ ަކލޭމެން ރުުހމެވެ
. (ެއއީ الّله ބަޔަކަށް  .)قاسق ރުހިވޮޑިނުގަންަނވައެވެ  ަބއެކެވެ

) ދުރު ރަްށރަށުގައި އުޅޭ  )97( . އަދި منافق ން ކާފަރުކަމާއި  عربى (މަދީނާއާއި  الّله تعالى ކަން މާގަދައެވެ

:  –ތަްއ حّد އާގެަމއްޗަށް ާބވައިެލއްވިތަކެީތގެ  رسول އެކަލާނެގ  ތަްއ ނޭނގުންެވްސ سّنة ތަކާިއ حكم އެަބހީ

 : . (އެއީ .) وحى މާއެކަށީގެންވުން ބޮޑެވެ ބާވަިއލެއްވުނު ހިސާބާިއ އެމީހުން އުޅޭ ހިސާބާިއ ދުރުވުުމގެ ސަބަބުންނެވެ

.حكمة ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّله އަދި   ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ިأعرابى އަދ .  ންގެ ެތރޭންވެެއވެ          = ) ިمشرك އެމީހާ ހޭަދކުރާ ަތކެތ

. ) ހިމަނާމީހުން ންނާ ހަނުގރާމަ ުކރުމަށް ހޭަދކުރާތަކެތި  =  .  ނެގެޭވ ޓެކްެހއްކަމަށާިއ ގެްއލުމެއްކަމަށް
    = ) ްނާމެދު އެމީުހން  مؤمن އަދި ކަލޭމެނ (  ކޮށްކޮށް ތިބޭ إنتظار ން    =  ( (ނުބައި

.مصيبة ގޮތްތައް ދިމާވުމަށް /   ތައްޖެހުމަށް  = .   އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހުންނަހުއްެޓވެ   = 
.ޖެހުްނ مصيبة ނުބައިވެގެންާވ ގޮތްތަާކއި  ީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ الّله އަިދ  =      ތައް

.ދެނެވޮޑިގެންވާ    ކަލާނެގއެވެ     =  ިأعرابى އަދ.   ންގެތެރޭން ވެެއވެ    = 

 އަށް އީމާންާވ މީހުން الّله     =  ިآخرة އަދ .  ދުވަހަށާއި       =  އަިދ އެމީުހްނ

 . ) ހޭދަުކރާތަކެިތ އެމީހުްނ ހިމަނައި  (ހަނގުރާމައަށް      =  އަްށާވ حضرة ގެ الّله

.   ކުއްތަންވުންތަކެއްކަމުަގއި    =  ފުޅާިއ دعاء ) ގެ الّله صّلى الّله عليه وسّلم(رسول  އަިދ

. =  އޭނާއަށް ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެކަޭލގެފާނުން ދެންނެވުން   !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ        =  ެއީއ

. حضرة ެގ الّله ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން   އަްށވާ ކުއްތަްނވުމެެކވެ     =  الّله تعالى ނިކަން ހުެރ

 .  އެމީހުން ަވއްދަވާހުއްެޓވެ       =  رحمة ެއކަލާނެގ .    ގެ ެތރެއަށް      = 

.رحمة އީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ الّله ހަމަކަށަވަރުްނ    ލެްއވުން ބޮޑުކަލާނެގއެވެ         

= .  އެންެމ ފުރަތަަމ މީހުންުކރެ އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުން      =  ބޭަކލުންނާިއ مهاجرى

.إنصارى     ބޭކަލުންކުރެ   =  ިتبع އަދި އެބޭބޭަކލުންނާއ .  ވީމީހުންނާއި   =  ުރަނގަޅ

.  ހެޔޮގޮތުގައި      =  ްއިފިއްވަރުއްސުންލަ الّله تعالى އެ އެންމެންނަށ . ެއވެ      =  ިއަދ

.  އެމީހުންވެސް އެކަލާނގެއަށް ރުހިއްެޖއެވެ     =ާނެއެެވ.އަދި އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާރުކޮށްެދއްވ 

    =  .  ސުވަުރގެތަކެއް      = .  އެތަންތާނގެ ދަށުްނ ދެމޭ   = .  އާރުތައް
        =  .  އެމީހުން އެތަންތާ އަބަދު ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ          =  ާބޮޑުވެގެންވ

.  ނަސީބަކީ އެއީއެވެ    = .  އަދި ކަލޭމެންގެ ވަށަ ވަށައިގެްނވާ މީހުންގެެތރޭގައި ވެއެވެ  
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  =  أعرابى .  ންެގ ތެެރއިން     =  ން.منافق          =  ިأهل ގެ مدينة އަދ

 : . (އެަބހީ .)منافق ވެރިންގެތެެރއިން ެވއެވެ  ންވެއެވެ       =  ކަންމަތީ އެމީހުން ދެމިތިބޭ / منافق

.ثابت    ވެތިބޭ   =  .  ކަލޭމެންނަކަށް އެމީހުންނެއް ނޭނގޭނެއެވެ     = 

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ދެެނވޮޑިގެންވަމެވެ     =  ނިކަންހުެރ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ

.عذاب  .) =   ދެއްވާހުށީެމވެ  ދެފަަހރަށް، (ެއއީ އެއްަފހަުރ ދުނިޔޭގަިއ އަނެއްަފހަުރ ކަށްވަޅުގަެއވެ  

  =  .  ދެްނ އެީމހުން ފޮނުވޭެނއެވެ          =  عذاب ބޮޑުެވގެންާވ . އަކަށް
)عذاب (ނަރަކައިެގ   އަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ނެގެޭވ ތަކެތި ެއއީ ނެގެޭވ مشرك ންގެެތރޭގައި އެމީހުން އަތުްނ (أعرابى އަދި  )98( ންނާިއ ހަނގުރާމަ ުކރުމަށް

. އަިދ ަކލޭމެން  . އެގޮތަްށ ދެޭކ މީހުންވެެއވެ ންނާއިމެުދ مؤمن ޓެކުހެއްކަމަށާިއ ެގއްލުމެއްކަމަްށ ހިމަާނ މީހުންެވއެވެ
. ނުބަިއ ގޮތްތަކާިއ إنتظار ތަްއ ދިމާވުމަްށ އެިދ އެކަމަްށ مصيبة ނުބައިގޮތްތަކާިއ  مصيبة ކޮށްކޮްށ ތިބޭމީހުންވެެއވެ

. އަދި  . الّله ތައްހުީރ ހަމައެމީހުންެގ މައްޗަެށވެ  އީ އައްސަާވވޮޑިގެންވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ
. އަިދ އެމީހުން އަތުން (آخرة އަށާއި الّله ންގެެތރޭގަިއ أعرابى އަދި  )99( مشرك ދުވަހަްށ އީމާންާވމީހުންވެއެވެ

) ނެގެވޭތަކެތި  އަްށާވ حضرة ގެ الّله އެމީހުން އެކަމަށް ކުރާ ހޭދަ އެއީ  –ންނާއި ހަނގުރާމަ ުކރުމަށް
. އަދި  –ކުއްތަންވުންތަކެއްކަމުަގއި ހިމަނާ މީހުން  ) ެގ ى الّله عليه وسّلم صلّ (رسول الّله އެގޮތަށް ދެކޭމީުހންވެއެވެ

. ކަލޭމެްނ ދަންނާށެވެدعاء  އެީއ  !ފުޅާިއ އަދި އޭނާެގ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންެނވުމެއް ކަުމގައިދެކެެއވެ
. ނިކަންހުރެ حضرة ގެ الّله ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށް  رحمة އެމީހުން އެަކލާނގެ الّله تعالى ންވާ ކުށްތަންވުެމކެވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ ގެތެރެއަްށ ވަ ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ رحمة ީއ ގިނަިގނައިން ފާފަފުއްސަާވ الّله އްަދވާހުއްެޓވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

) އިސްވެގަތް ބޭޭބކަލުންނާއި އަިދ إيمان ާއއި إسالم دين ބޭކަލުންުކރެ (أنصارّى ބޭކަލުންނާއި مهاجرّى  )100( ކަމަށް
. އަދި އެޭބކަުލްނ އްރުالّله ވީމީުހންނަށް تبع ެތރިގޮތުަގއި އެބޭކަލުންނާިއ إحسان ރަނގަޅު ެހޔޮ  ސުްނލައްވައިިފއެވެ

. އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުްނ އާރުތަްއ ދެމޭ ބަީގޗާތަކެްއ އެބަީހ ސުަވރުގެތަެކްއ  އެކަލާނގެއަްށ ރުހިގެންެވއެވެ
. އެބޭަކލުން އެތާ ނަގއި ާދއިމީގޮތެއްަގިއ ދެމިތިއްބަވާނެއެެވ. އެކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް ަތއްޔާުރކުރެްއވިއެވެ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެއީެއވެ
منافق ންގެތެޭރގައި أعراب ) ކަލޭމެންެގ ވަށަވަަށއިގެންާވ ދުރު ރަްށރަށުގައި ިދރިއުޅޭ !ންނޭވެمؤمن (އޭ  )101(

. އަދި  . އެމީސްމީހުްނ منافق ވެރިންގެެތރޭގަިއވެސް أهل ގެ مدينة ންވެއެވެ ެވ ثابت ކަންމަތީ منافق ންވެއެވެ
. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ  . އެމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަމެއް ަކލޭމެންނަަކށް ނޭނގޭނެއެވެ ދެމިތިބެއެވެ

. ނިކަންހުރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުްނނަށް ދެފަހަރަށް  . (ބުނެވެނީ އެީއ عذاب ދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ ދެއްާވހުށީމެވެ
 . . އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެވުނެވެ ) ދެްނ والّله أعلمއެއްފަހަުރ ދުނިޔޭަގއި އަެނއްފަހަުރ ކަށްވަޅުަގއިކަމަށެވެ

.عذاب (ނަރަަކއިެގ  –އަްށ عذاب އަދި ޮބޑުވެގެންާވ  ) އެީމހުން ފޮނުވޭހުްއޓެވެ  އަށް
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

  = .  އަދި އަނެއްބަޔަކު      =  ްإعتراف އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ފާފަތަކަށ . ވިެއވެ

    = (. . (މިކްްސކުރީއެވެ   އެމީހުން އެއްކޮށް މައްސުނިުކރީއެވެ     =  އެއީ صالح عمل)

.)توبة ވުމާިއ إعتراف އެމީހުންގެ    ވުެމވެ  =  ިرسول އަީކ عمل އާިއ (ނުބަިއ عمل އަދި އަނެއްނުަބއ

.)އާއިެއުކ ހަނުގރާމައަްށ الّله صّلى الّله عليه وسّلم    ނުގޮސްތިބުމާިއ ހަނގުރާމައިަގިއ ބައިެވރިނުވުމެވެ   

       =  އެީއ أّميد ެލއްވުން توبة އެމީހުންެގ މައްޗަްށ الّله تعالى) . .) إعتراف ކުެރވެއެވެ  ވީ މީހުންެނވެ

  =  ްالّله تعالى ހަމަކަށަވަރުނ.   އީ    =  ާލެއްވުްނ رحمة ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނގެއެވެ            =  ޭެއްއ صدقة ) އެމީހުްނގެ މުދަލުން !ެއވެرسول الّله (އ

  !ނަންގަވާށެވެ  =  ްطاهر އެީމހުނ.    ކޮށްދޭނޭ   =  އަިދ އެއިްނ އެމީހުްނ ސާފުކޮްށ

 . ތާހިރުކޮށްދޭނޭ    =  ިدعاء  ވަޑައިގެންއަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންގެ ފާފަފުއްސެވުން އެދ

.ކޮށްފުޅު    !ދެއްވާށެވެ   =  ެدعاء ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނުންގ .  ފުުޅ އެއީ     = 

. (އެއީ  .)عفو އެީމހުންނަށް الّله އެމީހުންނަށްވާ ހަމަޖެހުމެކެވެ  =     ުކެރއްވިކަމުެގ ދަލީެލކެވެ

. الّله تعالى އަދި   އީ އައްަސވާވޮޑިގަންނަވާ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ    =  އެމީހުންނަށް ފަެހ

 . الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުން      ؟ނޭނގޭބާވައެވެ         =  ެނޑައެޅިގެން އެކަލާނގ توبة  ކަ

 ކުރަްއވާކަްނ قبول     =  .  އެަކލާނެގ އަޅުަތކުންގެ ަފރާތުން         =  އަިދ

.صدقة އެކަލާނެގ   ހިއްޕަަވއެވެ     =  ްނޑައެޅިގެނ . الّله އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަ  އީ  

    =  رحمة ަލއްވަިއ توبة ގިނަގިނައިްނ.   ެލއްވުން ބޮޑުކަލާނގެއެވެ      =  رسول الّله (ޭއ

 !ކުރާށެވެ عمل ކަލޭމެްނ  !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ      =  ެالّله ފަެހ ނިކަންުހރ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

.عمل ކަލޭމެންގެ   ތައް ދެކެވޮޑިގަންނަވާ ުހއްޓެވެ   =  ެرسول އަދި އެކަލާނގ .  އާ އާއި    
. مؤمن އަދި  =  ންނާއި  =  .  އަދި ނިކަންުހެރ ކަލޭމެން ރައްދުުކރެވޭނެެއވެ        

  =  حضرة ަގއިާވ ކަންތަކާިއ ފައުޅުގަިއވާ ކަންތަްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނެގ غيب .  =  އަށް

.خبر ދެން ފަހެ  އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް   ކުަރއްވާުހއްޓެވެ        =  ކަލޭމެން ުކރާކަމުަގިއީވ

.  ކަންތައްތަކުގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސްތިބި މީހުްނކުރެ އަނެއްބަޔަކީ  – އަނެއްބަޔަކީ  )102( އެމީހުން އެމީހުންެގ  –އެބަހީ

. އެމީހުން إعتراف ފާފަތަކަށް  އެއްކޮށް ަމއްސުނި ުކރީއެެވ. عمل އާިއ އަދި ނުބަިއ صالح عمل ވީމީހުންެނވެ

. އަދި ނުބައި توبة ވުމާއި إعتراف އެއްކަމުގައި ެބލެވެނީ އެީމހުން ުކށަށް صالح عمل (އެމީހުންގެ  عمل ވުމެވެ
ެގ ައރިުހގައި ހަނގުރާމައަްށ ނުގޮްސ ތިބުމާއި ހަނގުރާމަިއގަިއ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އެއްކަމުގަިއ ބެލެވެީނ 

 (. . ހަމަކަަށވަރުން أّميد ލެއްވުންتوبة އެމީހުންނަށް الّله ބައިވެރި ނުވުެމވެ ީއ ގިނަގިނައިްނ الّله ކުރެވެއެވެ

. رحمة ފާފަފުއްސަވާ   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

: ކުަށށް  –) އެމީހުންެގ މުދަލުްނ 1އެވެرسول الّله (އޭ   )103( ީވ މީހުންެގ މުަދލުން ަކލޭގެާފުނ إعتراف އެބަހީ

. އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުްނގެ ާފަފ طاهر ެއއީ އެމީހުން  !އެއް ނަންގަވާށެވެصدقة  ކޮށް ާސފުކުރެއްވުމަށެވެ

ފުޅު ެއީއ އެމީހުންނަށްާވ دعاء ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  !ކޮށްދެއްވާެށވެ ފުޅު دعاء ވަޑައިގެން ފުއްސެވުމަށް އެދި

. (އެއީ  .) އަދި ކުރާނެކަމެدليل ކުރެްއވުމުެގ މައްޗަށް عفو އެމީހުންނަށް الّله ހަމަޖެހުމެކެވެ ީއ الّله ެކވެ

 .  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

ނަންގަާވ ކަލާނގެކަން އެމީހުންނަްށ صدقة ކުަރއްާވ އަިދ توبة قبول އެީއ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެ الّله   )104(

ނޑައެޅިގެްނ الّله ނޭނގޭބާވައެވެ؟ އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ  ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ رحمة ލެއްވުްނ ގިަނ އަިދ توبة އެީއ ކަ

 .  ކަލާނގެއެވެ

ަކލޭމެންެގ الّله ނިކަންުހރެ  !ކުރާށެވެعمل ަކލޭެމން  !) ކަޭލގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسول الّله (އަދި އޭ   )105(

. އަިދ އެަކލާނގެ عمل  . އަދިرسول ދެކެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ . مؤمن  އާވެްސ ެދކެވަޑައިގަންނާަވނެެއވެ ްނވެސް ދެކޭެނއެވެ

އަްށ ަކލޭމެްނ حضرة ގަިއވާ ކަންަތކާިއ ފައުޅުގައިާވ ކަންތައްަތއްެވސް ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނެގ غيب އަދި 

. ދެންފަެހ ކަލޭމެންުކރާ ކަުމގައިީވ ކަންތަްއތަކުގެ  .خبر ރައްދުކުެރވޭނެއެވެ  އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް އަންަގވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

  = ) ުتبوك އަދި އަެނއްބަޔަކ(   ހަނުގރާމައަށް ުނގޮސްތިބިއަނެއްބަޔަކު       =  الّله
.  ގެ އަމުރުފުޅާއި ެއކަލާނެގ ނިޔާފުޅު އަންނާންދެން ލަސްުކރެވުނީއެވެ     =  އެހެްނޏާ އެަކލާނެގ

. عذاب އެމީހުންނަށް   ެދއްވުމަށެވެ       =  ލެއްވުމެެވ. توبة އަިދ އެހެންާޏ ެއކަލާނެގ އެމީހުނަްށ

      =  ިحكمة ީއ ދެނެވޮޑިގެްނވާ الّله އަދ.    ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ   = 

)إختيار އަދި ހިފާ  . (ބިނާުކރިމީހުން  ކުރިމީހުން     = . ) އުނދަގޫ مؤمن ( =   މިސްކިތެއް ންނަށް

. . =   ކުރުމަށް / ދަތިުކރުމަށް  ކާަފރުވުމަށާއި          ްނ مؤمن އަިދ

.  ވަކިކުރުމަށާއި    =  ިإنتظار އަދ.   ކުރުމަށާއި          =  އާއި އެކަލާނެގ الّله

. رسول   އާ އާިއ ހަނުގރާމަކުާރ މީހަކަށް     =  .  މީެގކުރިން   =  އަިދ އެމީހުްނ ހުަވއިކޮށްާފ

(.   (ބުނެއެވެ   =  .   އަުހރެމެން ނުއެދެމެވެ      =  ހެވާިއ ެއހީތެރިކަްނ . ހަަމރަނގަޅުމެނުވީ

.   މެނުވީ  =  ިالّله އަދ .  ހެިކވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ        =  ހަމަކަށަވަުރްނ

 . ނޑައެޅިގެން ޮދގުެވރިންކަމުގައި   އެމީހުން ެއއީ ކަ        =  ަކލޭގެފާނު އެ މިސްކިުތަގިއ

.قائم ދުވަހަކުވެްސ   !ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެ    =  . ނޑައެޅިގެން އަނެއްމިސްކިތް  ކަ     

    =  تقوى.  ެގ މަްއޗަށް ބިްނގާއެޅުނު        = .  ފުރަތަަމ ދުވަހުއްުސރެ     

   =  ިحّق ވެ ވަޑައިގެންނެވުން މާ قائم އެމިސްކިތުގައ.   ކަންބޮޑެވެ  =  އެމިސްކިުތަގިއ

.   ފިރިހެނުންތަކެއްެވއެވެ  =  .   އެމީހުްނ ލޯބިުކރާ    =  طاهر އެމީހުްނ . ެވގަތުމަށް

    =  ިالّله އަދ .   ވެގަންނަ މީހުންނަށް.طاهر  =    ލޯބިވެވޮިޑގަންނަވައެވެ  

 = ެ؟އަޅެފަެހ ބިންގާއެޅި މީާހހެއްެޔވ.      = .  އޭނާގެ ބިނާ          = 

.تقوى ންވާ حضرة ގެ الّله   ގެމައްޗަށް    = .   އަދި ރުއްސެވުމާއި  = .    ހެޔޮކަންބޮޑީ

      = ެ؟ނުވަތަ އޭނާގެ ބިނާ ބިންގާއެޅިމީހާ ހެްއޔެވ         =  ޭދަށުން ފެންދެމ

 . ނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި  ވަޅުގަ     = .   ދެން އޭނާޔާއިގެން އޭތި ވެްއޓިއްޖެ      = 
.    ނަރަކައިެގ އަލިފާނަށް    =  الّله އަިދ .  ތެުދމަގު ނުދައްކަަވއެވެ      

= .   އަނިޔާެވރި ބަޔަކަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަނެއްބަަޔކު تبوك ( )106( ފުޅު އަންނާންދެން أمر ގެ الّله  !ދަންނައެވެހަނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބި މީހުންުކރެ

. އެހެްނޏާ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ  . ެއހެންާޏ އެަކލާނެގ عذاب ެއމީހުންގެ ކަންތައް ފަްސކުރެިވގެންވެެއވެ ދެްއވުމެވެ
. އަދި توبة އެމީހުންގެ މަްއޗަށް  . حكمة އީ ދެނެވޮޑިގެްނާވ الّله ލެއްވުމެވެ  ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

) އުނަދގޫކޮށް ދަތިުކރުމަށާއި ކާަފރުވުމަށާއި مؤمن (އަދި  )107( ންގެ ދެމެދު ވަކިޮކްށ مؤمن ންނަށް
ގަިއ إنتظار އާ އާއި ހަނގުރާމަ ުކރިމީހަކު އައުމުގެ رسول އަށާިއ އެަކލާނގެ الّله ބައިބައިކުރުމަށާއި އަދި މީގެުކރިން 

. އަިދ އެމީހުްނ منافق މިސްކިތެއް ބިނާކޮްށ ހެދިމީހުންނަކީވެްސ  . الّله ންުކެރ ބައެެކވެ ގަންދީ ހުވަިއކޮށްފާ ބުެނއެވެ
ނޑައެޅިެގްނ  . އަދި އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުން ެއއީ ކަ އަހުރެމެން މިކަުމގައި ހަމަ ހެޔޮނޫނީ ނޭދެމެވެ

. الّله ދޮގުވެރިންކަމުަގއި   ހެކިެވވޮޑިގަންނަވަެއވެ

. މި   . އެީއ أمر ކިޔާ މީހެއްގެ َأبُوَعاِمُر الرَّاِهب  ން މިބުނާ މިސްކިތެއް ހެދީمنافق ދަންނައެވެ رسول އާއި الّله އަށެވެ
. އޭނާ އެީމހުންނަށް ބުނީ ަކޭލމެން މިސްކިތް އަޅާ ތަްއޔާރުުކރާށެވެ ُروم އަުހރެން  !އާއި ދިމާ އިދިކޮޅު މީހެކެވެ

أصحاب ގެފާނާިއ ެއކަލޭގެފާނުންެގ د محمّ ކައިިރޔަށްގޮްސ ސިފައިންނާިއ ހަތިާޔުރ ހިފަިއެގން އައިްސ قَـْيَصُر ކަރައިެގ 
. އެީމހުްނ އެކަްނ ކުިރއިުރ ޭބރުފުށަްށ  . އެމީހުްނ އޭނާެގ ބަްސ ައހަިއ މިސްކިެތއް އެޅީެއވެ ން ނެެރލާނަމެވެ

. فقيرދައްކަނީ  ( އެމިސްކިްތ ން ތިބޭށާިއ މުސާފިރުްނ ރޭކޮްށލާށާިއ މީުހންނަށް އެީހވާން ހެދި ތަނެްއކަމުގައެވެ
. أبوعامر ުކރަނީ إنتظار އެީމހުން އެ  ނަަމވެސް .)ނަމުންނެވެ މިސްކިތުގެ  ِضَرارُ ނީ މަޝްހޫރުވެގެްނވަ ައއުމަށެވެ

. رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް  –ދެން މިސްކިތްއަޅާ ނިމުމުން  އަށް އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ
. ހަނުގރާމަިއްނ  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވީ ތިމަންަކލޭގެފާނު މިާހރު ހަނުގރާމައަށް ނުކުމެވަޑައިގަންަނވަނީކަމަށެވެ
. ދެންފަހެ ހަނގުރާަމއިން ނިމިވަޑައިގެން އެަކލޭގެފާނު ވަޑަިއގެންނެވުމުެގ  އައިސް ތިޔަކަމާިއ އުޅުއްވާނެކަމަށެވެ

قائم ތަކެްއ ެއކަލޭގެފާނަްށ އަންގަަވިއ ދުވަހަުކވެްސ އެާތ خبر އެމިސްކިތުެގ ުހރިާހ عالى الّله تކުރިން 
. ދެން وحى ވެވަޑައިނުގެންނެވުމަށް  ބަޔަުކ ފޮނުއްވަިއ އެމިސްކިތް ހަލާުކ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ކުރެްއވިއެވެ

. އެކަމަށް  . حى الّله و ކުަރއްވާ إشارة ކުރައްާވ ނިންމައިލީެއވެ  ކުެރއްވި ބަސްފުޅުގެތަރުޖަާމ މިވަނީއެވެ

 =زيدة التفسير = 

(އެާތ އަޅުކަްނ  !ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެقائم ) ކަލޭގެފާުނ އެމިްސކިތުގަިއ ދުަވހަކުވެްސ 1ެއވެرسول الّله (އޭ  )108(
قائم ގެަމއްަޗށް ބިންގާ އެޅުނު މިސްކިތުގައި ކަލޭގެފާނު تقوى ) އެންމެފުރަތަމަ ދުަވހުވެސް !ނުކުރައްވާށެވެ 

. حّق ވެވަޑައިގެންނެވުން މާ  . އަދި طاهر ކަންބޮޑެވެ طاهر ެވގަތުމަށް ޯލބިކުރާ މީހުން އެމިސްކިތުގަިއ ވެެއވެ
. الّله ވާމީހުންނަށް   ލޯބިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ

. މިބަޔާންކުާރ މިސްކިތަކީ   ންެގ مفّسر ކަމާއި މިކަުމގައި الَمْسِجُد النََّبِوى ކިތްަކމާއި މިސް قـَُباء ެގ مدينة ދަންނައެވެ
. ގިނަބޭަކލުން ުބަރވެލަްއވަނީ ެއއީ  . مسجد الّنبوى ބަސް ތަފާތުވެގެންވެެއވެ  .والّله أعلم بالّصواب ކަމަށެވެ

އެަބީހ  –ވެިރކަމާިއ ެއކަލާނެގ ުރހިވޮޑިގަތުމުެގ މައްޗަްށ تقوى ންާވ حضرة ގެ الّله އަޅެފަހެ ެހޔޮވެގެންވަީނ  )109(
އެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރވުމުގެ މައްޗަށް އެމީހާގެ ބިާނގެ ބިންގާ އެޅިމީހާ ހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ އެމީހާގެ ބިާނެގ 

ިއގެން އެބިާނ ބިންގާ ފެންދެމޭ ވާީދއެއްެގ އެއްަފރާތު ތުންފަތްމަތީގަިއ ިބންގާއެޅި މީހާެހއްޔެވެ؟ ދެން އެީމހާއާ
. އަދި ައނިޔާވެރިންނަށް  . الّله تعالى ނަރަކައިެގ އަލިފާނުގެެތރެއަށް ވެއްޓިގެްނ ދިޔައީެއވެ ތެދުމަުގ ނުދައްކަާވހުއްޓެވެ
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ގެ މިާސލާިއ އެކަލާނގެއަްށ އުރެދުމާިއ عمل ުކރިމީހާެގ عمل ެގ ކިޔަމަނުގަިއ الّله ކޮށްދެްއވަނީ بيان (މިއާޔަތުން މި 
. عمل ާއ ދެމީހުްނގެ عمل ކުރިީމހާެގ عمل ތެރޭަގއި މަގުފުރެދުމުެގ  طاعة އަްށ الّله ައކީ مسجد الّنبوى ގެ މިާސލެވެ

 . މިސްކިތަކީ އުރެދުމާއި ަމގުފުރެދުމުެގ ِضَراُر ން ހެދި منافق އާއި ކިޔަމަނުގެ މަީތގައި ބިންާގއެޅެވުނު މިސްކިތެކެވެ
.  މައްޗަށް ބިންގާ އެޅެވުނު މިސްކިތެެކވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

      = .  އެމީހުންގެ ބިނާ ފިލާނުދެއެވެ         =  ިގެމަތީގައި އެމީުހްނ َوُهم ޝައްކާއ

.  އެތަން ބިނާކުރި      =  .    އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި      =   އެމީހުންގެ ހިތްތަްއ

. . حكمة ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ الّله އަދި  =      ކުދިކުދިވުންމެނުވީ   ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ
     =  ްالّله تعالى ހަމަކަށަވަރުނ(. . (ގަނެފިއެވެ  ބައްަލވައިގެްނފިއެވެ     = 

. (ންގެ مؤمن  )مؤمن އަތުން  ންެގ ކިބައިން        =  އަިދ އެމީހުންެގ نفس އެމީހުންެގ . ަތއް

.  މުދާތައް        = ެުސވަުރގެ ދ) . )ްއވާހަމަކަށަވަރުްނ އެމީުހންނަށް ސުވަރުެގވާކަމުގައި  ފައި
         =  ް(ހަނގުރާމަުކރުމަށް)الّله އެމީހުނ .  ގެ ަމގުގަިއ ހަނގުރާމަުކރާ  = 

. ) ަމރާ   ދެން އެމީހުން (ކާަފރުން     =  ްقتل އަދި އެމީހުނ . .شهيد ވެވޭ   ެވވި      

. حّق وعد އަށްވާ حضرة އެކަލާނގެ  =   ފުޅެއްގެގޮތުން        =  إنجيل އާއި توراة

.قرآن އާއި އަިދ   ަގއިވެސް            =  އެްއ عهد ން އެީމހަކަށްާވ حضرة ގެ الّله އަިދ

.  ފުއްދިމީހާ      = ެފަެހ ަކލޭމެން އުފާކުރާށެވ!             =  އެިވޔަފާރިޔަކުްނ

 .  ކަލޭމެން ިވޔަފާރިުކރި ިވޔަފާރިޔާމެދު     = . ނޑައެޅިގެން އެއީ  އަދި ކަ      
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=  .  ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބެވެ         =  ީއަދި އަޅުކަންުކާރ توبة (އެއ . ވާމީހުންނެވެ

.  މީހުންނެވެ         =  ( .حمد (އެއީ . އަދި ރޯަދވެރިންނެވެ  ކުރާ ީމހުންނެވެ
        =  ( . އަދި ركوع (ެއއީ . سجدة ކޮށްހަާދ މީހުންނެވެ  ުކރާމީހުންނެވެ  

   =  ހެޔޮކަންތަކަްށ ( .أمر (އެއީ  ކުރާމީހުންެނވެ       =  ( منكراة (ެއއީ

.   ނަހީކުރާ ީމހުންނެވެ          =  قائم ތަްއ حّد ގެ الّله އަދި އެީއ . ުކރާމީހުންނެވެ

(.  (ރައްކާތެިރވާ މީހުންެނވެ     =  ިخبر ންނަށް އުފާެވރިކަމުެގ مؤمن އަދ.  !ދެއްވާެށވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެީމހުންެގ ހިތްތަްއ ކުދިކުދިވުމުްނ  وهم  ަޝއްކާއި  ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ  )110( އުެފއްދި ބިާނ (އެިމސްކިތް

.) އަިދ  . (ކުދިކުދިވުްނ މެނުީވ ނުވެެއވެ ) މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެްނާވ منافق އީ (ެއ الّله ފިލައިނުދެއެވެ ްނ އެތިބިގޮތް

. އަދި  . حكمة ކަލާނގެއެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ

ތައް އެމީހުންނަްށ نفس ންެގއަތުން އެބައިމީހުްނގެ މުދާތަާކއި އެމީހުންގެ مؤمن ހަމަކަށަވަރުން  )111(

.) އެީއ الّله تعالى  ދެްއވާފައިސުވަރުގެ . (ގަނެފިއެވެ ެގ މަގުގަިއ އެމީހުްނ ހަނުގރާމަޮކްށ الّله تعالى ބައްަލވައިގަނެފިެއވެ

. އެީއ شهيد ތެރިްނ މަރަިއ އަިދ އެމީހުންވެްސ عداوة ގެ دين  بيان ގަިއ قرآن އާިއ އަިދ إنجيل އާިއ توراة ވެދިއުަމށެވެ
. އަިދ حّق َوعد ކުރައްވާފަިއާވ އެަކލާނެގ  ާހ (ފަެހ ފުއްދައިފިމީَعْهُد ްނ އެީމހަކަށްާވ حضرة ެގ الّله ފުޅެކެވެ

.) (އޭ  ) ފަެހ ކަލޭމެްނ އެވިޔަާފރިއަކުްނ !ްނނޭވެمؤمن އެފަދަމީހަކަށްވުެރ ތެދުވެިރ ރަނގަޅު މީހަުކ ނުވެެއވެ

:  !ކަލޭމެން ުކިރ ވިޔަާފރިއަްށ އުފާުކރާށެވެ ެގ ަމގުގަިއ ކަލޭމެންެގ މުަދލާިއ ޖާނުން ޖިހާދުުކިރ މީުހްނ الّله (އެބަހީ

. ެއކަމާމެދު އުފާކުރާށެވެ އޭގެބަދަލުަގއި ސުަވރުގެ ލިބުމަކީ ) އަދި ބޮޑުވެގެްނވާ ނަސީބަީކ !ނަފާުހރި ިވޔަފާރިއެެކވެ

 .  އެއީއެވެ

. توبة އެމީހުންނަކީ އެއީ  )112( . އަޅުެވރިންނެވެ . حمد ވާމީހުންނެވެ . ރޯދަވެރިންެނވެ ركوع ކުރާ މީހުންނެވެ
 . . سجدة ކުރާމީހުންނެވެ . ހެޔޮކަންތަކަށް އަުމުރކުރާމީހުންނެވެ . އަދި منكراة ުކރާ މީހުންނެވެ الّله ަނހީކުާރ މުީހންނެވެ

. އަިދ قائم ތަްއ حّد ެއ  –ތަކަްށ ަރއްކާތެިރވާ َحدُّ ގެ  ކަލޭގެފާުނ އުފާެވރިކަމުެގ  –ންނަްށ مؤمن ކުާރ މީހުްނނެވެ

 !ދެއްވާށެވެخبر 
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މާނަ  ގެ  التوبةسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  نبى) . .)نبى އާ އަކަށް ުނވެއެވެ    ާއއަށް ެއކަށީގެން ނުެވއެވެ    =  ައިދ

.   އީމާންވީ މީހުންނަށްވެސް      =  دعاء ންނަްށ ފާފަފުއްސެވުމަށް مشرك . ކުރެްއވުން

     =  .  އަދި އެމީހުން ވީނަމަވެސް      =  .   ގާތްތިާމގެ މީހުންކަުމގައި      

     =  ްبيان އެީމހުންނަށ. :  =  ެވ އެނގުމަށްފަހު ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ (އެބަހީ

)مشرك ނުވަތަ  –ގާތްމީހުން އެީއ    ން އެއީ      =   .  ނަރަކައިގެ ެއކުވެރިްނކަމުގައި
         =  ިعليه الّسالم(إبراهيم އަދ .  ) ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން ނުވެެއވެ

   = .   އެަކލޭގެފާނުންެގ ބައްޕައަށް      =  وعد ކުރަްއވާފައިާވ.  އަކުންމެނުވީ       

=  : ) ެއ إبراهيم އެބައްޕައަްށ އެަކލޭގެފާުނ (އެބަހީ .وعد ގެފާނު  ެއއްކުެރއްވި    =  ދެންފަެހ

.   އެކަލޭގެފާނަްށ ބަޔާންެވ އެނގިވަޑައިގަތުމުން   =  ( : އެބައްަޕ އެއީ ަހމަކަށަވަރުްނ އޭާނ އެީއ (އެަބހީ   

  =  عدّو އަށްާވ الّله.  އެއްކަމުަގއި     =   .އެކަލޭގެފާނު އޭނާގެ ކިބައިން ަބރީއަެވވަޑައިގެންފިއެެވ

.   ދޫކޮށްލައްވައިިފއެވެ   =   ްعليه الّسالم(إبراهيم ހަމަކަށަވަރުނ.  ) އެއީ      = 

. علم ގަދަ رَْحُم ވެވަޑައިގަންނަާވ توبة  -ކުަރއްވާ دعاء ގިނަގިނައިން   ވެިރ ކޯފާމަޑު ބޭކަލެްއކަން ކަށަަވރެވެ  

         =  ިقوم ީއ އެްއެވސް الّله تعالى އަދ.   އެްއ މަގުފުަރއްދާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ ނުެވއެވެ
       =  .  އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެްއކެވުމަށްފަހު      =  އެަކލާނެގ

.   އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފުމަށްދާންދެން     =  . އެީމހުން ރައްކާެތރިވާނޭ ކަންތައް / ތަކެތި

 (    .الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުްނ  =    (އެމީހުން އެކަމަކުްނ ދުރުެވގަންނާންވީކަމުެގ ނަހީެގ ބަސްފުޅު

     =  .ހުިރހާ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެެވ      =  الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުްނ
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.ެވގެން ވެއެ  َخاصَّ އެކަލާނގެއަށް  ވެ       =  އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެިރކަން / އެތަންތާގަިއ

 .   ވާހާތަކެތި      = . ) ދިުރއްާވ މަރުްއވައެވެ  އެކަލާނެގ (ަތކެތި    =  އަިދ

.   ކަލޭމެނަކަށް ނުވެެއވެ   = الّله .  ފިޔަަވއި    = .    އެްއވެސް ަސހަރޯެވރިއަކު

     =  ިنصر އަދ .   ވެރިައކުވިޔަސް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

دعاء ންެގ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި مشرك އާއަށްިވޔަސް އަދި އީމާންވެގެންާވ މީހުންނަްށ ވިޔަްސ نبى  )113(
. އެމީހުންީނ ތިމާމެންެގ ކިތަންެމ އްވުކުރެ . ހުއްދަކަެމއްނޫނެވެ ްނ ެއއީ އެކަށެީގންާވކަމެއްނޫނެވެ

:  –ވެ އެނގުމަށްފަހު بيان ރިންަކމުގައި ރަނގަޅަށް ގާތްބަޔަކުކަމުގަިއވިޔަސް އެމީހުންނީ ަނރަކައިެގ އެުކވެ އެބަހީ

. دعاء ގެމަީތ މަރުވުމަށްފަުހ އެމީހުްނގެ ފާފަ ފުްއސެވުން އެދި شرك އެމީހުން ެއ   ުކރުން ހުއްދަވެގެްނ ނުވެެއވެ

 دعاء ވަޑައިގެން ) ެއކަލޭގެފާނުންެގ ބައްޕައަްށ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދިعليه الّسالم(إبراهيم އަދި  )114(

އެްއގެގޮުތްނ وعد ކުރެްއވުަމށް ކުަރއްވާފައިވާ دعاء ރެއްވުން އެއީ އެކަޭލގެފާނު ބައްޕައަށް ފާފަފުއްސެވުމަްށ ކުފުޅު

. (އެީއ  .) ދެންފަެހ ެއބައްޕައަކީ ُمّدة ކަމުގައި މެުނވީ ުނވެއެވެ އެްއކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާަންށ عدّو އަށްާވ الّله އަކަެށވެ

) އެކަޭލގެފާުނ مشرك ބަޔާންެވވަޑައިގެންނެވުމުން ، (ރަނގަޅަށް އެނިގ  ެއއްކަން އެނިގވަޑައިގެންނެިވ ހިނދުން

 (. . (ބައްޕައަށް ފާފަުފއްސެވުން އެދިވަޑަިއގެންނެވުން ދޫކޮށްަލއްވައިފިެއވެ އެބައްޕަގެ ކިބައިން ަބރީައވެވަޑައިގެންފިެއވެ

ެވިރ علم ބޮޑު رحم ެވވަޑައިގަންނަާވ توبة ކުރައްާވ دعاء ްނ ) އަީކ ގިނަގިނައިعليه الّسالم(إبراهيم ހަމަކަށަވަރުްނ 

 .  ކޯފާމަޑު ބޭކަލެއްކަްނ ކަށަވަެރވެ

ތެދުމަގު ެދއްކެވުމަށްފަހު އެބަަޔކު އެކަމަކުން ަރއްކާތެިރވެ ދުުރވެގަންނާޭނ الّله އަދި އެއްވެސް ަބޔަކަށް  )115(

) އެމީހުން މަގުފުަރއްދަވާނޭ ަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލާނެގ ކަންތައް އެންގެވުމަށްފަުހ (އެކަމަކުން ުދރުވެނުގަިތއްޔާ  މެނުވީ

) . ގެެތރެައްށ نهى ކުެރއްވުމަށްފަުހ ދެން ަކލޭމެން އެ نهى ކުރުްނ دعاء ންނަްށ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެދި مشرك ނުވެއެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ  ުހރިހާކަމެްއ ދެނެވޮިޑގެްނާވ ީއ الّله ވަދެއްޖެއްޔާމެނުީވ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ މަގުނުުފރައްދަވާނެެއވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

. ެއކަލާނެގ ތަކެިތ الّله ެވެގންވަނީ ހަމަ خاّص ވެރިކަްނ ِمْلُك ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުެގ  )116( އަށެވެ

. އަިދ   ެވރިއަުކވެސް ކަލޭމެންނަަކށް نصر ފިަޔވަިއ އެްއވެްސ ސަހަޯރވެރިއަުކވެސް އަދި الّله ދިރުއްާވ މަރުްއވައެވެ

.  ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްالّله توبة ހަމަކަށަވަރުނ.  ލައްަވއިފިއެވެ     =  نبى.  އާގެމައްޗަށް
    =  ިَأْنَصاِرىَّ ންނާިއ ُمَهاِجُر އަދ.  =  ބޭކަލުންގެަމއްޗަށާއި

.  އެބޭކަލުންނީ  =  ިنبع އެކަޭލގެފާނާއ .  ީވ ބޭކަލުންެނވެ       =  ދަތިީވ ވަގުުތ (ުހރިާހ

 ( ނޑު ނީސްތާއްޓަށް ެއރިވަގުތު   ގޮތަކުން ކަންތައްގަ       = .  ގާތްވުމަށްފަހު    

      =  حّق ެއއްގެމީހުންެގ ހިތްތަްއ جماعة އެމީހުންކުެރ.  މަގާއި ދުރަްށލެނބޭން        = 
.توبة ންގެމަްއޗަށް އެބޭކަލުދެން އެކަލާނގެ   ލެްއވިއެވެ   =.  ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ ވޮޑިގެްނ ެވއެވެ  

      =  ިލެްއވުން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލަކު ކަމުގައި رحمة އެމީހުންނަށް ނުހަނު އޯގާވަންތަ އަދ 
      = ްالّله توبة ގެމައްޗަށްވެސް (ބޭކަލުންއަދި ތިނ(.   ލައްވައިފިެއވެ   = ުްނ އެބޭކަލ

.توبة قبول (ގެ  ) ފަްސކުރެވިަފއިވާ  ކުރެއްވުން       =  ްގެ މައްޗަްށ އެބޭކަލުނ

.  ދަތިވެއްޖައުމަށްދާންދެން   = (. ނޑު (އެއީ ހިާތމަބޮޑުވެގެންނެވެ  ބިންގަ      =  ނޑުެގ އެބިންގަ

.   ބޮޑުކަމާއި ތަނަވަސްކަމާިއއެކުވެސް      =  ިއެބޭކަުލ  އަދ.  ންނަްށ ދަތިވެއްޖެެއވެ    

.نفس ްނގެ އެބޭކަލު◌ު  ތައް   =  يقين ންނަްށ އެބޭަކލު◌ުއަިދ.     ވެއްޖެެއވެ     =   الّله
.حضرة ގެ    ްނ އަތުވެދާޭނ ކޯފާއިްނ ަރއްކާވާްނ ދާނެ ެއއްވެްސ ސަލާމަތްތަނެއް ނެތްކަން   =  ހަމަެއކަިނ

.حضرة އެކަލާނގެ   އަށްމެނުވީ       =  ެتوبة ންގެ ަމއްޗަށް އެބޭކަުލ◌ުދެން އެކަލާނގ.  ލެއްވިެއވެ
     = ު◌ުتوبة ން އެބޭކަލ.     ވުމަށް   =  ްالّله ހަމަކަށަވަރުނ. ނޑައެޅިގެން  އެއީ ކަ  

    =  رحمة ލަްއާވ توبة ގިނަގިނައިްނ.  ލެްއވުްނ ބޮޑުކަލާނގެއެވެ        =  ޭއ

.إيمان    ެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ    =  تقوى  !އަްށ ބިުރވެތިވާށެވެالّله ކަލޭމެްނ.  !ވެިރވާށެވެ   = 

  !އަދި ކަލޭމެން ވާށެވެ       = .   ތެދުވެރިންނާއިއެކު           = 

.)أهل ެގ مدينة  . / ހުއްަދ ނުވެެއވެ . (އެކަށީގެްނ ނުެވއެވެ  ެވރިންނަކަށް ުނވެއެވެ      =  ައިދ

 (.  އެމީހުންެގ ވަށައިގެްނވާ ީމހުންނަށް (ވެސް ުނވެއެވެ     =  أعراب.   ްނގެތެރެއިން

    = .ްފަހަށްޖެހުނ / .  އެމީހުން ފަސްވެފައިތިބުން      =  އާ ފިޔަވައި رسول ގެ الّله- 

)رسول (   އާ ހަނުގރާމައަށް ވަޑަިއގަންނަވާިއރު      =  ެތަަކްށ نفس އަދި އެމީހުން އެމީހުްނގ

 .  ނޭދުމާއި / ލޯބިނުކުރުމާއި      =  ެنفس އެަކލޭެގފާނުންގ.   ފުޅުފިޔަވައި  =  އެހެީނ
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.  އެހެން އެވީ        = .   ހަމަކަަށވަރުން އެމީުހންނަށް ނުޖެހޭނެއެވެ  =  . ފެންބޮވައިގަތުމެއް

     = .    އަދި ަވރުބަލިކަެމއްވިޔަސް   = . ނޑުހައިހޫުނކަމެއްވިޔަސް   އަިދ ބަ  

    =  الّله .  ގެ ަމގުގައި      =  އަިދ އެމީހުްނ އެްއވެްސ ބިމަކަށް / ތަނަކަްށ

 .   ފައިވެސް ނާޅައެވެ   = .   ކާފަރުްނ ރުޅިައރުވާ ެދރަކުރުމަށް        = 

. عدّو އަދި އެއްވެސް  އެއްބާވަތެއްގެ އަނިޔާއަކުްނވެްސ   =  އެްއގެ ކިބައިން އެމީހުންނަށް އަނިޔާެއއް ނުލިބޭ

         = .  އެކަމަކުްނ އެީމހުންނަށް ލިޔެިވއްޖެމެނުވީ     =  އެްއ / صالح عمل

.ثواب ދަރުމައެއް،       އެއް  =  الّله تعالى ހަމަަކށަވަރުްނ.   ގެްއލެނި ނުުކރައްަވއެވެ  

      =  إحسان.  ތެރިންެގ ދަރުމަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި الّله توبة އާއަްށ نَِبّى ހަމަކަށަވަރުްނ  )117( ބޭަކލުންނަށްވެްސ أنَصارّى ބޭކަލުންނަށާއި مهاجرّى ލަްއވައިފިއެވެ
.) އެބޭކަލުންނީ ދަތިވީ ވަގުތު ެއކަލޭެގފާނާއި الّله توبة ( . (އެއީ تبع ލައްވައިފިެއވެ ހަނގުރާމަިއެގ تبوك ވީ މީހުންނެވެ

.) އެއީ އޭގެތެެރއިން  ނޑު ނީސްތާއްޓަށް އެިރވަުގތެވެ އްެގ) އެްއގެ (ބައެ جماعة ވަގުތު ުހރިާހގޮތަކުން ކަންަތއްގަ
. ެދން އެކަލާނގެ އެޭބކަލުންެގ މައްޗަްށ حّق ހިތްތައް  . توبة މަގާިއ ދުރަށް ލެނބުމަށް ގާްތވުމަށްފަހުގަެއވެ ެލއްވިެއވެ

. رحمة ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެއީ އެބޭބޭކަލުންގެަމއްޗަށް ުނހަނު ޯއާގވަންތަ އަދި   ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

الّله توبة ގެަމއްޗަށްވެސް ބޭަކލު◌ުުކރެއްވުން ފަްސކުރެވިަފިއވާ ތިން◌ެتوبة قبول ންގެ އެބޭކަުލ◌ުއަދި  )118(
. (އެތިންބޭަކލުންނަީކ  َعـة ގެފާނާިއ ِهَالُل بن ُأميَّـة ގެފާނާއި َكْعُب بن َمالُك ލައްވައިފިެއވެ . ިމީއ ِمَرارة بن رَبِيـْ ގެފާނާއިއެވެ

. =َأنَصارّى  ނޑުެގ الّله توبة =) މިބޭަކުލންނަށް طبرى  ބޭކަލުންކުރެ ތިންބޭަކލުންނެވެ ލެއްވީ އެބޭަކލުންނަށް (ބިންގަ
ނޑު ދަތިެވ އަދި އެޭބކަލުންގެ ަމއްޗަށް އެޭބކަލުންެގ  ) ބިންގަ ތަްއވެްސ نفس ތަނަވަސްކަމާއިއެކުެވސް

. އަދި އެބޭކަލުންނަށް  ައކުްނ عذاب އަދި  ން އަތުވެދާނޭ ކޯފާއަކުންحضرة ެގ الّله ދަތިވެއްޖައުމަށްދާވަުރވުމުންނެވެ
ެވވަޑައިގެންނެވުަމްށ يقين ން މެނުވީ ނެތްކަން އެބޭކަލުންނަށް حضرة ސަލާމަތްވާނެ ތަނެއް ހަމަ އެކަލާނގެ 

. ިމ މިކަންކަމަށް . އެބޭަކލުން توبة ދެން އެކަލާނެގ އެޭބކަުލންގެމައްޗަށް  ފަހު ފަހުގައެވެ توبة ބާވަިއލެއްވިެއވެ
. ހަމަކަ . رحمة ލައްާވ އަދި توبة އީ ގިނަގިނައިްނ الّله ށަަވރުން ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކަެއވެ  ލެއްވުން ބޮުޑރަސްކަލާނގެއެވެ

އަިދ ތެދުެވރިންނާއިއެުކ  !ވެިރވާށެވެتقوى އަްށ الّله ކަލޭމެްނ  !އޭ އީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ )119(
. توبة އެތިންބޭކަލުންނަށް  !ކަލޭމެންވާށެވެ  ލެްއވުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައިީވ އެބޭަކލުން ތެދު ވިދާޅުވުމެވެ

رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ންނަށްވެސް أعرابى ވެރިންނަށާިއ އަދި އެީމހުންގެ ވަަށއިގެންވާ أهل ގެ مدينة  )120(
ހަނގުރާމައަްށ ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ހަނުގރާމައަްށ ނުގޮްސ ފަހަށް ޖެހިަފއި ތިބުމީ އެއްގޮަތކަށްވެސް އެކަށީގެންާވ 

. އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ތަަކްށ نفس ތަްއ އިްސކޮށް އަދި نفس ފުޅުެގ މައްޗަްށ ތިމާމެންެގ نفس ކަމެއްނޫނެވެ
. އެ ކަން ެއހެން އެވީ، އެމީހުންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ފެންބޮވަިއގަތުމެއްވިޔަްސ ލޯބިކުރުމީވެސް އެކަށީގެންާވކަމެއްނޫނެވެ

ގެ ަމގުގަިއ ދިމާާވ ކޮންެމ ހަިއހޫނުކަމެއްވިަޔސް އަދި ކާަފރުން ރުޅިއެރުވުމަާށިއ الّله އަދި ަވރުބަލިކަމެްއވިޔަްސ އަިދ 
އަތުން ލިބެވޭ ކޮންމެ އަނިާޔއެއްވިޔަްސ  އެއްގެ عدّو ދެރަކުރުމަށް އެމީހުން ފަިއއަޅާ ކޮންމެ ފިަޔވަޅެއްވިޔަްސ އަިދ 

: އެބާވަތުެގ ކޮންެމ ކަމަަކްށ صالح عمل އެއިން ކޮންެމ ކަމަކުްނ އެމީހުންނަްށ  . އެަބހީ އެްއ ލިޔެވިެގންމެނުވީ ނުވެެއވެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ عمل އެމީހުންނަށް ހެޮޔ  .الّله ެތިރންގެ ދަރުމަ إحسان ލިެއވެއެވެ  ެގއްލެނި ނުުކރަްއވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = .  އަދި އެމީހުން އެއްވެްސ ހޭދައެއް ނުުކރެއެވެ     = 

.   ކުޑަނަމަވެސް އަިދ ބޮޑުކަމުގައިވިަޔސް     =  އަިދ އެމީހުްނ އެއްެވސް ވާދީއެްއ ކަޑައްުތ

.   ނުކުރެއެވެ     = . ނޑައެޅި ިލޔެވިގެްނވާ މެނުވީ ) ކަ   އެމީހުންނަްށ (ެއކަމުގެ އުޫޖރަ
      =  الّله.  އެީމހުންނަށް ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ             =  އެމީހުންުކާރ

. عمل ކަމުގައިީވ    އަްށ ވުެރ ެހޔޮ ޖަޒާ        =  ިمؤمن އަދ / . ނަްށ مؤمن ން ނުެވއެވެ

.  އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ      = .   އެންމެްނ އެީކ ަހނގުރާމައަށް ުނކުތުން   =  ުނކުންނާެނ

. . ނުވަަތ ނުދިޔަީއ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ  ނަމައެވެ         =  އަކުންވެްސ. جماعة އެމީހުންުކރެ ކޮންެމ

    = .  ބަަޔކުމީހުން     =  ްތަްއ حكم ެވރިވުމަށް / ދީނުެގ ِفْقُه ގަިއ دين އެީމހުނ

.   ދަސްކުރުމަށް       =  ެإنذار އަށް قوم އަދި އެމީހުން ެއމީހުންގ.   ކުާރހުށިކަމެވެ   

   =  ( .رجوع އެމީހުްނ (ރަުށގެ ީމހުންގާތަށް . އެނބުރިހިނަގއްޖެއްޔާ  ވެއްޖެއްޔާ        

. أّميد އެމީހުން ބިުރވެތިވުމުެގ  =  ަގއި        =  ޭވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެإيمان އ!     

   = .  1ކަލޭމެންނާިއ ގާުތގަިއ ޖެހިޖެިހގެްނ ތިބި ީމހުންނާިއ ހަނުގރާމަ ުކރާށެވެ  

  =  .  ކާަފރުންެގ ތެރެއިން      =  ެއަދި ަކލޭމެންގެ ކިބައިން އެމީހުން ެދކޭށެވ! 

 )!(އެމީހުންނަށް ަކލޭމެން ދަްއކާށެވެ    =  ިعداوة ަހރުކަށިަކމާއ.   ެތރިކަން   =  އަިދ ކަލޭމެްނ

  ވޮޑިގެންަވނީ.الّله تعالى ހަމަކަށަވަރުން  =    !ދަންނާށެވެ     =  ވެރިންނާިއ تقوى

 .  އެކުގައެވެ         =  سورة އަިދ އެްއވެްސ.  އެއް ބާވަިއލެއްިވއްޖެއްޔާ       
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=  : . (އެބަހީ .) منافق ފަެހ އެމީހުންގެެތރޭަގއި ބުނާމީހުްނ ެވއެވެ  ންގެތެރޭަގއި ބުނާމިހުްނވެއެވެ  =  

  ކަލޭމެންކުެރ ކާކަްށހެއްޔެވެ؟      = . ) އީމާންކަން އިތުރުކޮށްދިނީ  އެމީަހކަށް (މިާއޔަތް
       =  إيمان ފަެހ.    !ވެއްެޖ މީސްތަކުްނ ަދންނައެވެ    =  ފަެހ އެީމހުންނަްށ

 . ) އީމާންކަން އިުތރުކޮށްދީފިއެވެ  (އެއާޔަތް         =  حال އެމީހުން އުފާކުާރ. 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެމީހުން  އަދި  ހޭދައެއްވިޔަސް  ިކތަންމެބޮޑު އަދި  ހޭަދއެއްވިޔަސް  ކިތަންމެކުޑަ އެމީހުންުކރާ  އަދި )121(

. ) ހެޔޮކަމެްއކަމުގައި( އެމީހުންަންށ ެއއްވެސްކަމެއް  ިމއިން ވާދީއެްއވިޔަސް ކަޑައްތުކުރާ ލިެޔވިގެންވާމެނުީވ ނުވެެއވެ

. الّله އެއީ އެމީހުްނ ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަކަްށވުރެ ހެޔޮ ޖަާޒ   އެީމހުންނަށް ދެއްވުމަށެވެ

. އަދި ކޮންެމ مؤمن އަދި  )122( އަކުންވެްސ ކޮންމެވެްސ جماعة ްނ އެންމެންެއކީ ހަނގުރާަމއަށް ދިއުެމއްމެނެތެވެ

. ނުަވަތ ل الّله صّلى الّله عليه وسّلم رسو ެވރިވުމަްށ (فقه ަގިއ دين ބަޔަކު  ) ދާނެނަމައެވެ ެގ އަރިުހގަިއ ތިބުމަށް

ގެ މީހުންގެގާތަްށޮގްސ  قومއެމީހުންެގ  ެވރިވުމަށްފަހު فقه  ނުދިޔައީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟ އަދި އެމީހުްނ ދީނުގައި 

. ގައެ أّميدއެއީ އެމީހުން ިބރުވެތިވުމުެގ  1ކުރާހުިށކަމެވެ إنذارއެމީހުންނަށް   ވެ

. މިއާޔަތުގެ   . މިާތ ވެتفسري علم މާނަ އަދި ދަންނައެވެ ރިން ވަރަްށ ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ިލއުއްވާފަިއ ވެެއވެ

 .  )والّله أعلم بالّصواب ލިޔެވިފަިއ މިވަނީ ޭއގެތެރެއިްނ އެްއގޮތެވެ

ކާފަރުންގެެތރެއިން ަކލޭމެންނާއި ޖެހިޖެހިގެންވާ ީމހުންނާއި ހަނގުާރަމ  1އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ )123(

(އެބަީހ: ހަުރކަށިކަާމިއ  !ތެިރކަން އެމީހުން ދެކޭހުށިކަެމވެعدواة އަދި ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން ަހރުކަށިކަމާއި  1ކުރާށެވެ

تقوى ވޮޑިގެންވަީނ الّله ހަމަކަށަވަރުްނ  !) އަިދ ކަލޭެމން ދަންނާށެވެ!ރުޅިވެރިކަްނ އެމީހުންނަްށ ކަލޭމެްނ ދައްކާށެވެ
 .  ވެރިންނާއި އެކުގަެއވެ

ކޮންމެހިނދެއްަގިއ މިސޫރަތުެގ ސަބަބުން އީމާންކަްނ އިތުުރީވ  ާބވައިަލއްވައިފި  ޫސރަތެއް އެްއވެސް އަދި )124(

. ފަހެ އީމާންވީ މީހުްނ منافق ކަލޭމެންކުރެ ާކކަށްހެއްެޔވެ؟ މިހެން އަހާީމހުން އެ  ންގެ ތެރެއިން ވެެއވެ

. އަދި އެމީހުން ވަނީ އުފާުކާރ  .) އެމީހުންގެ އީމާންކަމުގެެތރެއަށް އެމީހުންނަށް ީއމާންކަން އިތުރުވިެއވެ (ދަންނައެވެ

.حال   ގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =ެއަދި އެީމހުން ދަންނައެވ!        =  އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ

) . ) منافق ބަލިކަމެއްވާ  ކަމުެގ ބަލިކަންވާ   = .  ފަހެ އެމީހުނަށް އެާއޔަތް އިުތރުކޮށްދީފިއެވެ       

     =  وهم ގެމައްޗަްށ ޝައްާކއި َوُهم އެީމހުންެގ ޝައްކާިއ .  / ނުވަަތ ނުބައިކަމުގެަމއްޗަށް ނުަބއިކަން
    = .   އަދި އެމީހުން މަރުވީ     =  ާحال އެމީހުން ކާފަރުންކަމުގައިވ.   

    = ެ؟އެމީހުން ފަެހ ނުދެކެނީބާވަެއވ        =  ްإمتحان ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުނ

.  ކުރެވޭކަން     = .    ކޮންމެ ައހަރަކު    = .   ެއއްފަހަުރ ނުވަަތ ދެފަަހރު  

     =  توبة ދެންވެްސ އެމީހުްނ .  ނުެވއެވެ       =  عبرة حاصل އަިދ

.  ކުރާބަޔަކުކަމުަގއި އެީމހުން ނުެވއެވެ         =  . އަދި އެްއވެސް ޫސރަތެއް ާބވައިެލއްވިއްޖެްއޔާ

      = .   އޭގެ ބަެއއްމީހުން ބަލަެއވެ      = .  އަނެއްބަޔަކަށް      = 

.؟) .؟ކަލޭމެން އެބަދެޭކހެއްެޔވެ  ( ަކލެމެންނަށް އެަބ ބަަލއިހެއްެޔވެ    = .    ެއއްވެސްމީހަކު

   = .   ދެްނ އެމީހުްނ އެނުބރިދެއެވެ      =  އެީމހުންގެ ހިތްތަްއ (އީމާންކަމާިއ الّله

 . ) އަނބުުރއްވާ ަލއްވަެއވެ  ހެޔޮކަމުން   =  .  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނވާކަމުގެ ސަބަބުން   
     =  .  ނުވިސްނޭބަަޔކުކަމުގައި       =  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެްނގެގާތަްށ

. رسول   ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންފިެއވެ      =  ެަކލޭމެންގ) . ން / ކަލޭމެންެގ َنَسُب ކަލޭމެންގެތެރެއިން

(  ރަށުން / ަކލޭމެން ދަންނަ    =  އުނދަގޫފުުޅ / . އެަކޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ދަތިކަމަކަްށވެ

.   ކަމަކަށްވެއެވެ      = . . ކަލޭމެންނަށް އުނަދގޫ ޖެްއސުން  ަކލޭމެން ަވރުބަލިުކރުުވން  

   =  ކަލޭމެނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަްށ) . އެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ަދިހވެތިވެގެންވެެއވެ

(.  ދަހިވެތިވެވަޑަިއގެންވެއެވެ   =   ްނނަށް.مؤمن       =  ނުހަނު އޯގާެވިރ

.رَْحُم     ބޮޑު ބޭކަލަކުކަމުގަެއވެ   = .   ދެންފަހެ އެމީހުން އެނބުރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ   =  ެފަހ

 !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    =  ްالّله ތިމަންކަލޭގެފާނަށ.   ފުދެއެވެ      =   އެކަލާނެގ
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. إله ) حقّ މެނުވީ ( އަކު ުނވެއެވެ      =  ުوكيل ތިަމންކަލޭގެފާނ .  ުކރަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ
  = .    އަދި ެއކަލާނެގއީ    =  ާَرّب ގެ ވެިރ َعْرش ބޮޑުވެގެންވ . ެއވެ

.   ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
وهم ފަހެ އެީމހުންގެ ަޝއްކާއި  !ބަލިކަްނވާ މީހުން ދަންނައެވެކަމުެގ منافق  ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ އަދި )125(

. އަިދ އެމީހުްނ وهم ގެމައްޗަްށ ޝައްކާިއ  . ނުވަަތ އެމީހުްނގެ ނުބައިގެމައްޗަްށ ނުބަިއ އިތުުރވީއެވެ އިތުުރވީއެވެ

. حال ންކަމުަގއިވާ كافر މަރުވެގެންދިޔަީއ   ގަެއވެ

ކުެރވޭކަން އެީމހުންނަކަްށ إمتحان އަޅެފަހެ ކޮންމެއަހަަރކު އެއްަފހަރު ުނވަތަ ދެފަހަުރ ެއމީހުން  )126(

(އެއީ ހަނގުރާމަިއގެ ގޮތުން / ނުވަތަ ަތދުމަޑުކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދެންވެސް ކޮންމެެވްސ  ؟ނޭނގޭބާވައެވެ

.) ދެންވެސް އެމީހުން  . އަދި توبة ގޮތަކުންނެވެ ބަޔަކު ކަމުގައި އެީމުހްނ  ލިބިގަންނަنصيحة ކޮށް عربة حاصل ނުވެއެވެ

.  ނުވެއެވެ

) ސޫރަެތްއ  منافق ގެ އަިރހުގަިއ އެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އަދި ( )127( ންވެްސ ވަނިކޮށް

އެަބީހ  –އެކުލެވިގެންވާ ސޫރަތެއް ާބވައިަލއްވައިފިްއޔާ އެމީހުން  خبر ންގެ  منافق  يعنى:  –ބާވައިލަްއވައިފިއްޔާ 

. އެއްވެސްމީަހުކ  –ން  منافق  . ައދި އެމީހުން އެީމހުންނަށް ބުނެއެވެ އޭގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް ބަަލއެވެ

) އެތަ ނުްނ ތެދުެވ އެމީހުްނ ކަލޭމެނަށް އެބަަބލައިެހއްޔެވެ؟ (ެއހެންބަޔަުކ އެމީހުންނަްށ ނުބަލާ ތަންވަުޅ ބަލާފައި

. ފަހެ ެއހެންެވ  )  إيمان އެމީހުންގެ ިހތްތައް ( الّله تعالى އެނބުރި ދެެއވެ ކަމާއި އެންމެހަިއ ހެވަާކ ދުރަށް

 . . އެއީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެީއ ނުވިްސނާބަޔަކު ކަމުގަިއވާތީއެވެ  އަނބުރާލަްއވައެވެ

: ަކލޭމެންެގ نفس މެންެގ ގާތަށް ަކލޭެމންގެ ) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭ!ންނޭވެ عربى (އޭ  )128( ތަކުތެރެއިން (އެބަހީ

. ައިދ  رسول ކަލޭމެންގެ ރަށުން ަކލޭމެން ދަންނަ ބޭކަލަުކ)  –ނަސަބުން  ބޭކަލަކު ކަމުގައި ވަޑަިއގެންފިއެވެ

. ކަލޭމެންނަށް އުނދަޫގވެ ަވރުބަިލވާ ކަންތައްެޖހުްނ އެކަޭލގެފާނުންގެ މަްއޗަށް ުބރަކަމަކަށްވެެއވެ

. އަދި ެއީއ ފުޅުއުނދަގޫ ) އެކަޭލގެފާނު ދަިހވެތިވެވަޑަިއގެންވެއެވެ . އަިދ ކަލޭމެންނަްށ (ތެދުމަގު ލިބުމަށް ކަމަކަށްވެއެވެ

. ބޮޑު ބޭކަލަرحم ެވރި ތަކުންގެ މައްޗަްށ ނުހަނު އޯގާمؤمن   ުކ ަކމުގައިވެއެވެ

) އެމީހުން ފުރަގަސްދީ އީާމްނ  حّق ) ދެންފަހެ (ކަޭލގެފާނުން ގެންވި 1އެވެ رسول الّله (އޭ  )129( އަށް

.  الّله ތިމަންކަޭލެގފާނަށް  !ދެން ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ–ނުވިއްޔާވެްސ  ައުކ  حّق إله ފިޔަވަިއ  الّله ފުދެެއވެ

. ތިމަންކަޭލގެފާނު  . އަިދ އެކަލާނގެީއ ބޮޑުވެގެންާވ  وكيل ނުވެއެވެ ގެ ެވިރ  عرش ކުރާީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  يونس ُسورة

  )109(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         يونس ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

 =  الّله މިއަުކރުތަކުެގ މުރާުދ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަަމ .  އެވެ       =  ( (އެއީ

. (މިީއ ީކރިިތ  .) قرآن ފޮތުގެ އާޔަތްަތކެވެ .  حكم  =   ެގ އާޔަތްތަެކވެ  ގަދަެވގެންވާ   

      =  ް؟އަކަށްވަނީހެްއޔެވެ عجائب މީސްތަކުންނަށ       =  ެوحى ތިމަންރަސްަކލާނގ 

 .  ބާވައިލެްއވުން         =  .   އެމީހުންުކރެ ިފރިހެނަކަށް    = ުއެކަލޭގެފާނ 

.  إنذار މީސްތަކުންނަށް  ކުރެއްވުމަށް      =  އަދި އީމާންވެގެންާވ މީހުންނަށް އުފާެވރިކަމުެގ

. خبر    ދެއްވުމަށާއި  =  .  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ހުިރކަމަށް    =  ތެދުވެިރ މަތިެވިރ)

)  ރަނގަޅު ދަރުމަޔާ    . عمل ދެއްވާފަދަ ރަނގަޅު  ثواب ދަރަޖައެއް    =  ެحضرة ގެ  َرّب އެމީހުންގ 

 .  ގައި      = .   ކާަފރުންެގ މީހުން ުބންޏެވެ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ މިީއ

 (  (މިކަލޭގެފާނު މިއީ     =   ިނޑައެޅ . ِسْحُر ވެގެންވާ  بيان ކަ   ވެރިއެކެވެ    = 

. الّله އަކީ  َرّب ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންގެ    އެވެ         =  އެަކލާނގެއީ އުޑުތަކާިއ

 .  ބިންހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ        = .   ހަދުވަހެްއގެތެރޭގައި        =   ދެްނ

. إْسِتَواى އަށް  عرش އެކަލާނެގ   ވެވޮޑިގެންެނވިއެވެ       =  ُر އެކަލާނެގ ކަންތައްތަްއ  َتْدبِيـْ

.  ކުރައްަވއެވެ     =  ްއެހީއެއްެދއްވުމަށް އެެދވޭނެ ފަރާތެްއ  َشِفيع ެއއްވެސ) . ެއއް ނުވެއެވެ

 (.    ނުވެއެވެ     = .   ެއކަލާނެގ އިޒުނަައށްފަހުގަިއ މެނުވީ        = 

. އެއީ ކަލޭމެންގެ  الّله އެއީ  .  َرّب އެވެ  އެވެ      = ެފަހެ ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންުކރާށެވ!  
     =  ްލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ؟ وعظ އާއި  نصيحة އަޅެފަހެ ކަލޭމެނ       
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   =  ިحضرة ވުްނވަނީ ހަަމ އެކަލާނެގ  رجوع ކަލޭމެްނ އެންމެން އެނުބރ .  އަށެވެ     =  ެއީއ
: މަުރވުމަށްފަހު އަލުްނ ދިރުއްާވ  وعد  حّق ެގ  الّله  . (އެބަހީ ކުރެްއވުން އެީއ އެަކލާނެގ ކުރެްއިވ  محشر ފުޅެކެވެ

.)  حّق وعد   ފުޅެކެވެ     =  ެަހއްދަވަްނ  َخْلُق ހަމަކަަށަވރުން އެަކލާނގ ( ތަކުން (ައލަށް

 .   ފައްޓަވައެވެ   =  ްإعاد ދެްނ އެކަލާނގެ އެެހއްދެވުން ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުނ  . ުކރައްަވއެވެ

        =  ثواب ީވ މީސްތަކުންނަށް  إيمان .  ދެއްވުމަށެވެ       =  ައިދ

 ކުރި. صالح عمل އެމީހުން      =   عدل إنصاف  .   އަށް  =  އަދި ކާފަރުީވ

 )!މީސްތަކުން (ދަންނައެވެ       =  . އެމީހުންނަށް ހުންނަހުށީ އެންމެ ހޫނު ފެނުގެ ބުއިމެވެ

   =  عذاب އަިދ ވޭންދެނިިވ  .  ާއއި       =  އެމީހުން ކާަފރުވާކަުމެގ
 .   ސަބަބުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1(   ަމިއީ  الّله މި އަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ . ގަދަވެގެންވާ ފޮތުެގ  حكم އެވެ

: ީކރިތި  . އެަބހީ .  قرآن އާޔަތްތަކެވެ  ގެ ާއޔަތްތަކެވެ

)2(  :  وحى ންގެ ެތރެިއން ފިރިހެނަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  قريش ެގ  مّكة އެމީހުންގެތެރެއިްނ އެބަހީ
އެީއ އެބޭަކލަކު މީސްަތކުންނަށް ނަރަަކއިެގ  ؟ވެއަކަްށވަނީެހއްޔެ عجائب ބާވައިލެްއވީމާ ެއކަން މީސްތަކުންނަށް 

. އަދި  أنذار ވާހަކައިން ިބރުގަންނަވާ  ގައި ރަނގަުޅ  حضرة ގެ  َرّب ންނަށް އެމީހުންގެ  مؤمن ކުރެްއވުމަށެވެ
. (ެއއީ އެަފަދ  خبر ތިވެިރ ަދރަޖަ ުހރިކަމުެގ އުފާެވރި ހުރިކަުމގެ ުނވަތަ ެތުދވެިރ މަ ثواب ދަރުމަޔާިއ  ދެްއވުމަށެވެ

. ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެފަަދިއން  عمل  ) ކާފަރުންގެ ީމހުން ބުީނ  رسول އެމީހުންކޮށްފައިވާތީއެވެ ކަން އިއްވެވުމުން
ނޑައެޅި   ވެރިެއކެެވ.  ِسحر ވެގެންާވ  بيان ހަމަކަށަވަރުްނ މިއީ ކަ

. އެަކލާނގެީއ ހަދުވަހެްއގެތެރޭަގއި އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދިވ الّله އަީކ  َربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ  )3( ެއވެ
. ދެން  . އެަކލާނެގ ކަންތައްތަްއ ِإْسِتَواى އަްށ އެަކލާނގެ عرش ކަލާނގެއެވެ .  تدبير ވެވޮޑިގެންެނވިއެވެ ކުަރއްވަެއވެ

. ހިންަގވަ .) އެަކލާނގެ (ކަންތައްތައް ނިޔާުކރައްަވއެވެ ގައި އެަކލާނގެ އިޒުނަ ދެްއވުމަށްފަހުގައިމެުނީވ حضرة އެވެ
. (އޭ މީސްތަކުންނޭވެشفاعة އެއްވެސް ީމހަކަށް  . އެީއ ކަލޭމެންެގ الّله ) އެއީ !އެްއވާނޭ ހަމަެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ ެއވެ

. އެހެްނވެ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރާެށވެَرّب  وعظ އާިއ نصيحة ކޮްށ  حاصل  عبرة މެން އަޅެފަހެ ަކލޭ !އެވެ
 ؟ެޔވެލިބިނުގަންނާނޭހެއް

) އެނުބރި  )4( حضرة ވުންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެ رُُجوع ކަލޭމެން އެންމެން (މަުރވުމަށްފަހު ައލުން ދިިރގެން
. އެީއ  . (ަމރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިުރއްވަިއ حّق وعد ުކރައްވާފަިއވާ الّله وعد އަށެވެ جزاء ބައްަލވާ ِحَساب ފުޅެކެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން އަލަްށ ފައްޓަވަިއގެން وعد  حقّ ކުެރއްވުމަކީ އެކަލާނގެ ުކރައްވާަފއިާވ محشر ދެއްވުމަށް   ފުޅެކެވެ

. ދެން މަރުވުމަށްފަހު، އެކަލާނގެ ެއހެއްދެވުން َخْلُق  . ައލުްނ إعاد ތަކުން ހެއްދެވީ ެއކަލާނެގއެވެ ކުރަްއވާނެއެވެ
. އަދި ކާަފުރީވ عدل ކުރި މީސްަތކުންނަށް صالح عمل ވެގެން إيمان އެއީ ދިރުއްވާނެެއެވ.  ވެރި ޖަޒާދެްއވުމަށެވެ

އެީމހުންނަށް އެުދވަހުްނ ހުންނަުހީރ ހޫނުކަްނ އެންމެމަީތ ދަރަޖައަްށ ައރާފައިާވ ގަަދހޫުނ  !މީސްތަކުން ދަންނައެވެ
. عذاب ފެނުގެ ބުއިމާއި އަދި ގަަދވެގެންާވ ވޭންދެނިވި  .އެވެ  ެއއީ އެމީހުްނ ކާފަރުީވކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .  ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ     =  އިރު އެއީ އަލިކަންފޮނުވާ އަލިެއއްޗެްއ

.  ކަމުގައިލެްއވީ    =  نور އަިދ ހަނުދ .  އެްއކަމުގަިއ ލެްއވީވެސް        =  އަިދ

.  އެކަލާނގެ އެހަނދު މަންޒިލްތަކެްއގައި މިންވަުރ ކުެރއްިވއެވެ   =  އެއީ ކަލޭމެން އުނގެިނ

 . ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ          = .  ައހަރުތަކުެގ ޢަދަދާިއ އަދި ހިސާބު    

   = ތަކެތިއެ الّله .   ުނހައްދަވަެއވެ    =  حّق  .  ގޮތުގަިއ މެނުވީ      = 

. بيان ކޮށް  تفصيل އެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް    ކޮށްދެއްވައެވެ     = .ްދަންނަ ބަޔަކަށ    

        =  އެކައްޗަށްަފުހ : . (އެބަހީ ނޑާއި ދުާވލު ތަފާތުކުރެްއވުމުގައިެވއެވެ ހަމަކަށަވަރުން ޭރގަ

(.  އަނެކަތި އަންނަގޮތަްށ ލެްއވުމުގައިެވއެވެ    =  الّله އަިދ .  ަހއްދަވާފައިާވ ތަކެތީަގއްޔާއި  

       = .  އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި    =  ިނޑައެޅ )دليل ާއއި حّجة ވެގެންާވ بيان ކަ  (ހެކި
      =  الّله ވެރިވާބަޔަކަްށ (تقوى (     އަްށ ިބރުވެތިވާ ަބޔަކަށް   

     =  ( . (އެކަމަށް ނޭދޭމީހުން  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި ބައްަދލުުވމަށް ބިރުވެތިނުވާ މީހުން
   =  ިއަދި އެމީހުން ރުހ        =  ެحياة ދުނިޔޭގ : . (އެބަހީ ގެ ބަދަލުަގިއ آخرة އަށް

 (.    ދުނިޔެއަށް ރުހި      =  . އަދި  =    އަދި އެދުނިޔެައށް އެމީހުން ހިތްހަމަޖެހި

. ނޑައެޅިގެން އެމީހުންވަނީ  ކަ          =  ެތަކަށް (ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ آية ތިމަންރަސްކަލާނގ

) حّجة ާއ دليل އެއްކައުވަންތަކަުމގެ  . غافل ތަކަށް   ވެގެންނެވެ    = ެ1އެމީހުން ދަންނައެވ     

  = .  އެމީހުްނ ގޮސްތިބޭނެތަނަީކ ނަރަަކއެވެ         =  އެމީހުްނ
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 (    އެހޯދައިގަތްތަކެީތގެ ސަބަބުްނ (ފާފައިެގ ސަބަބުން    =  ހަމަކަަށވަރުްނ އީމާންީވ

 .  މީސްތަކުން      =  ްصالح عمل އަދި އެމީހުނ .  ކުރި      =  ެَرّب އެމީހުންގ

. ) ތެދުމަގު ަދއްކަވަެއވެ  އެމީހުންނަށް (ސުވަުރގެއަށް    =  إيمان އެމީހުންެގ .  ކަމުގެ ސަބަބުން

            =  ްއެމީހުްނގެ އަތްފޯރާފަށުން އެމީހުންެގ  –އެމީހުންގެ ދަށުނ : (އެބަހީ

 . ) ާއރުތައްދެމޭ  ބާރުފޯރާފަށުން      =  نعمة(  ތަކުގެ ވެރި ަބގީޗާތަުކގައި (ުސވަރުގެަތކުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އެއް ކަުމަގިއ نُور ެއއީ  ހަނދު އަދި  އިރުަހއްދަވައި ެއއްޗެއްކަުމގައި ައލިކޮށްދޭ އަިލކަންފޮނުވާ އެކަލާނގެއީ  )5(

. އަދި ައހަރުތަުކގެ  ދެނެގަތުމަށާިއ އަދި ކަލޭމެން  ހިސާބު ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ހަނުދ عدد ލެއްވި ަކލާނގެެއވެ

. ކުރަقَـَراُر ދަރަޖަތަުކގައި يعنى: އެކިއެކި މަންޒިލްތަުކގައި  حّق އެތަކެިތ الّله تعالى ްއވައި މިންވަރުކުެރއްވި ަކލާނގެެއވެ
. އަިދ ތަންދޮރު ދަންަނ މީްސތަކުންނަށްޓަކައި އެަކލާނގެ  ކުަރއްވަިއ تفصيل  ތައްآية ގޮތުގައި މެނުީވ ނުހައްަދވައެވެ

. (بيان  ސްނާ އެކަން ދަންަނ ތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަްނތަކަން ދަންނަ އެކަމަށް ވިقدرة ގެ الّله ކޮށްދެއްވައެވެ

. އެީއ تفصيل ތަްއ ُحجَّة ތަކާިއ آية މީސްތަކުންނަށް އެކަލާނެގ  . َعْقِلى ަދލީލާިއ نـَْقِلى ކޮށްދެްއވައެވެ  ަދލީލެވެ

ނޑާއި )6(  އުޑުތަކާއި  އަދި ތަފާތުކުެރއްވުމުގަްއޔާއި  ޭރދުވާ އަންނާެނގޮތަށް އަނެކަތި އެކައްޗަށްަފހު ދުާވލު ރޭގަ

ތެރިކަާމިއ قدرة ވެިރވާ ބަޔަކަްށ (އެަކލާނގެ تقوى އަށް ިބރުވެިތވެ الّله ތަުކގައި َمْخُلوق ހައްދަވާފަިއވާ الّله  ބިމުގައި

) ދަީލލުކުާރ  .حّحة އާިއ دليل އެއްކައުވަންތަކަުމގެ މައްޗަށް  ާއއި ހެކިވާކަން ކަށަވަެރވެ

މީހާ (ނުވަތަ އެކަމަށް ނޭދޭމީހާ، (ައިދ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއި ބައްދަުލވުމަށް ބިރުވެިތ ނުވާ )7(

) ދުނިޔޭެގ حياة ެގ آخرة  އަށް ރުިހ އަދި އެތަނާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހި އަދި އެމީުހްނ حياة ގެ ބަަދލުގައި

  1ވެއްޖެމީހުން ދަންނަެއވެغافل ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ 

. އެީއ އެމީހުްނ ހޯދައިގަްތ ތަކެތީެގ قيامة އެމީހުންގެ ާޖގަޔަކީ،  )8( . އެީއ އެމީހުްނގެ ތަނެވެ ދުވަހުްނ ނަަރކައެވެ

 . . ކުރި ފާފަިއގެ ސަބަބުންނެވެ  ސަބަބުންނެވެ

އެމީހުންނަްށ َربُّ އެމީހުްނގެ  !ުކރިމީހުްނ ދަންނައެވެصالح عمل ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންވެގެންާވ  )9(

. ެއއީ  . އެސުަވރުގެއަީކ އެތާނެގ إيمان އެމީހުންެގ ސުވަރުެގއަށް މަގުަދއްކަވާނެެއވެ أهل ަކމުގެ ސަބަބުންނެވެ
: އެާއރުތައް އެީމހުންގެ އަތްފޯރާފަށުގަިއ އެމީހުންނަްށ  . (އެބަހީ ވެރިންގެދަށުން އާރުތަްއ ދެމޭ ތަނެކެވެ

.) އެީއ  .نعمة ފަސޭހަވާނޭގޮތަށް ދެމޭ އާރުތަެކކެވެ  ތަުކގެ ވެރި ސުވަރުެގއެވެ

 



                      
 

6 6 3   

ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  دعاء އެމީހުންގެ އެތާނެގ. " އަކީ      " ްޭއ މާތ : . (އެަބހީ . الّله މިއެވެ އެވެ

.) طاهر އިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ   ވަންތައެވެ       =  ެَسَالم އަީކ َتِحيَّة އަދި އެތާނގަިއ އެމީހުްނގ

.   އެވެ    =  ެدعاء އަދި އެީމހުންގ .   ެގ ިނންމުމަކީ        

"       "  ިއެންެމހައ : . (އެބަހީ ތަުކގެ ވެިރ عالم ެވގެންވަީނ حّق އެްއ تعريف ثناء މިެއވެ

.) رّب  الّله      އަށެވެ      =  ިالّله އަދ.   ައަވސްކުރައްވަްނޏާ   =  މީސްތަކުންނަްށ

.   ނުބައި         = .   އެމީހުންނަށް ހެޔޮކަން އަވަސްކޮށްދެއްަވއެވެ     =   

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ  .يعنى: (َأَجُل ކަ ) ނިޔާކުރައްަވއެވެ   ަމރު         

    =   ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްދަުލވުމަްށ ބިރުވެތިނުވާ ީމހުން ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  ދޫކުރައްވަމެވެ     = .  އެމީހުންގެ މަގުުފރެދުމާ ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގައި    = 

.حال ދެފުށުއެޅޭ   : އަނދިރިުކރައްވާފައި       =  ކާަފުރ) . އަިދ އިންސާނާއަްށ ޖެހިއްޖެްއޔާ

( .  =   އިންސާނާއަށްޖެހިއްޖެއްޔާ  ދަތިކަން / އުނދަޫގކަން    =  އޭނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ

.دعاء ގޮވާ   ުކރެއެވެ    = .  އޭނާ ައރިއަްށ އޮށޯވެޮއވެ           =  ނުވަތަ އިށީނދެއިނެދ

.  ނުވަތަ ކޮޅަށްުހރެ         =  ދެންފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިްނ ދުުރކުރަްއާވ

 . .  =  ފިއްލަވައިފިްއޔާ )  =  އޭނާެގ އެދަިތ އުނދަޫގަކން ގެމަީތ حال އޭާނ އޭނާެގ (ުކރީގެ

.  ދެމިހުރެއެވެ        =  އޭާނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ . دعاء އޭާނ ކޮްނފަދަހެއްޔެވެ

.  ނުކުރާކަަހލައެވެ        =  .  އޭނާއަްށ ޖެހުނު އުނދަގުލަށް     = .ްއެފަދައިނ   

   =  ( .إسراف (ދޮގުހެދުމުގައި  ކުރިީމހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކުރެވުެނވެ         = 

.   އެމީހުންކުާރ ކަމުަގއިީވ ކަންތައްތައް        =  أّمة އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .   ތައް ހަާލކުކުެރއްވީމެވެ   = ) ްمشرك ގެ مّكة ކަލޭމެންގެުކިރނ(.  ންގެުކރިން     = 
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

.އެމީހުން    އަނިޔާެވރިީވހިނދުން     =  ެرسول އަދި އެމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުްނގ

.   ވަޑައިގެންނެވިއެވެ      =  دليل އާއި حّجة ވެގެންވާ بيان . އާއިގެން         =  ިއަދ

) އީމާންވީކަމުގަިއ رسول އެމީހުން (އެ  .އާއަށް   ނުވެެއވެ     =  ެދެއްަވީނ جزاء ތިމަންރަސްކަލާނގ

 .  އެފަދައިންނެވެ      = .   ނުބައިނުލަފާވެއްޖެ ބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަކީ "ِنداء އަކީ دعاء  އެމީހުްނގެ އެތާނގައި )10(      މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ، ޭއ) . " މިއެވެ

. އިަބރަސްކަލާނގެ ހުސް الّله މާތްވެގެންވާ  .) އަދި އެތާނގައި އެީމހުންގެ طاهر އެވެ . މިއެވެ ައީކ َتِحيَّة ވަންތައެވެ
. ނުވަަތ َسالم  . (އެއީ އެމީހުން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކަށް ކުާރ ސަލާމެވެ سالم ްނ ވަޑައިގެްނކުރަްއވާ مالئكة އެވެ

. އަދި އެމީހުންގެ އެންމެފަުހގެ  ައކީ نداء އަކީ އަދި دعاء އެވެ           ،ީމާނައ) . އެވެ

ތައް ހައްދަވާ އެތަންތަން ަބލަހައްަޓވާ އެތަންަތްނ عالم ވެގެްނވަނީ خاّص ެއއް ثناء ާއއި تعريف އާއި حمد އެންމެހައި 
.) َرّب ކުަރއްވާ އެތަންތާގެެވރި تربـّية  . މިެއވެ  އަށެވެ

މީސްަތކުންނަށް ނުބައިގޮތް އަވަްސކުރައްވަްނޏާ އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅުގޮްތ الّله تعالى އަދި  )11(
: ބަަޔކުމީހުން ަހލާކު ުކެރއްވުމަށް އިރާދަުކރަްއވަންޏާ އެަބޔަކަށް ރަނގަުޅ  . (އެބަހީ އަވަސްކުަރއްވަެއވެ

.) ދެްނ އެމީހުންނަްށ ެއމީހުންގެ ފަސޭހަގޮތް . ައިދ َأَجُل   يعنى: ތަްއ އަވަްސކުރަްއވައެވެ މަުރ ނިާޔކުރަްއވައެވެ
ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްދަުލވުމަށް ބިރުވެތި ނުވާީމހުން އެމީހުންގެ ނުކިޔަމަންތިެރކަާމއި މަގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ 

. ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބުމަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދޫކޮ  ށްލަމެވެ

އަދި އިންސާނާއަށް އުނދަުގލެއް ދަތިކަެމއް ޖެހިޖެއްޔާ އޭނާ އަރިޔަށް އޮވެގެން ުނވަތަ އިށީނެދ  )12(
ކޮްށ ދަންނަވައެެވ. ދެންަފެހ دعاء އިނދެގެން ނުވަަތ ކޮޅަށްުހރެގެްނ އޭާނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ 

ުދރުކޮށްދެއްަވއިފިއްާޔ އޭާނ ކުީރވެސް އެުހިރ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިްނ އޭާނގެ އުނަދގޫ ފިްއލަވާ
. އަިދ އޭނާ ކޮްނފަދަހެއްޔެވެ؟ އޭނަޔަށް ދަްއޗެއް އުނދަގުެލއް ޖެިހެގްނ  ) ދެމިހުރެެއވެ ނުބައިކަންމަތީ (ކާފަރުކަންމަތީ

: މިނުކިޔަމަންތެިރ އިންާސނާ دعاء ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ  . އެފަދައިްނ (އެބަހީ  ކޮްށ ނުދަންނަވާކަަހލައެވެ
) ޮދގުހެދުމުގަިއ  ުނވި މީސްތަކުންަންށ تبع ންނަށް نبى ކޮށް إْسراف ނުކިޔަމަންތެރިކަންމަތީ ދެމިހުންނަފަދައިން

.  އެމީހުންކުރާކަމުަގއިިވ ކަންތައްތަްއ ޒީނަތްތެރިކުެރވުނެވެ

ެވ خالف އާިއ أمر ގެ الّله ކޮްށ شرك ތަްއވެސް އެމީުހން أّمة ) ކަލޭމެންެގ ުކރީެގ !ންނޭވެقريش (އޭ  )13(

. އެމީހުންެގ ގާތަށް ބަޔާންެވގެންވާ  ާއިއ حّجة އަނިޔާވެިރވީހިނދުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުން ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ

. އެހެންެވ رسول އާއިގެން އެމީހުން دليل  . ެއމީހުން އީމާންވީބަޔަކު ކަުމގައި ނުިވއެވެ ން ވަޑައިގެންނެިވއެވެ

. (އޭ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހަާލކު ކު  ަކލޭމެންނަށްވެސް ބަސްުނއެހިއްާޔވާނީ ހަަމ  !ންނޭވެقريش ރެްއވީއެވެ

.) ނުބައިނުލަާފ މީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  .جزاء އެހެންނެވެ  ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ެލއްވީމެވެ         =  ެخليفة ބިމުގ

.  އިންކަމުގައި     = .  އެމީހުންގެ ފަހުން         =  ާގޮތް ކަލޭމެން ކަންތައްކުރ  

  .ގެންާވކަން ފައުޅުކުެރއްވުމަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެކެވޮޑި       =   އަދި އެީމހުންގެމައްޗަްށ

.مشرك ގެ مّكة ( ) ކިޔެވިއްޖެްއޔާ  ންގެމައްޗަށް         =  ެآية ބަޔާންވެގެންވާ ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ތައް
          =  . ތިމަންރަސްަކާލނގެއާއި ބައްަދލުވުމަށް ިބރުވެތިނުވާމީހުްނ ބުންޏެވެ

 (.  (ބުނެއެވެ       =  އެްއ ގެންނަވާقرآن ނޫން ެއހެން قرآن ިމ.   ެށވެ     =  ނުވަަތ

   ެށވެ!ބަދަލުުކރައްވާقرآن އެ   = ެކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވާށެވ!       =  ތިމަންކަޭލގެފާނަްށ

 . ) ކުޅަދާނަވެގެން ުނވެއެވެ   (ހުއްދަވެގެން   =  ެقرآن އ.   ބަަދލުކުރުމަށް       = 
 .   ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަމިްއލަފުޅަށް   =  ުتبع ތިމަންކަލޭގެފާނ.   ނުވަމެވެ        = 

. وحى ތިމަންކަލޭގެފާނަށް   ކުެރއްވޭ އެއްޗަކަށްމެުނވީ    =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާުނ

 .   ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ       =  ެއަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ

.  އުރެދިއްޖެއްޔާ        =  ެعذاب ބޮޑުވެގެްނވާ ދުވަެހއްގ.  އަށް   =  رسول الّله (ޭއ

 !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.) !އެވ     =  الّله .  އިރާދަކުެރއްވިނަމަ      = 

.ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކިަޔވައިނުދެقرآن ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ެއ    އްީވެހވެ      =   އަިދ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ

 .ްއވީހެވެތިމަންކަލޭގެފާނު އެއުގަންނަިއ ނުދެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ

)ُعُمُر ތިމަންކަލޭގެފާނު  . (ސާޅީސްއަހަރު  ގެ ދުވަސްތަކެްއގައި ލަްސވެުހރެއްޖަީއމެވެ       ެقرآن އ

 .   ކިޔެވުމުެގ ކުރިން    =  ަކލޭމެން ފަހެ ނުވިސްނަމުެހއްޔެވެ؟      =  ފަެހ
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 އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ާކކުހެއްެޔވެ؟     =  ެއުަފއްދައިގަތްމީހަކަށްުވރ .       =  الّله

 .  ގެމައްޗަްށ ދޮގެއް          =  .  ނުވަަތ ެއމީހަކު އެކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރި   
      =  .   ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިުނލަާފމީހުން ކާމިޔާބު ނުވާެނއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިމުގަިއ قريش ކަލޭމެން (އެމީހުންނަށްފަުހ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދެން )14( خليفة ން
. އެއީ ަކލޭމެން ކަންތައްުކރާ ންވާކަްނ ފާޅުކުރައްާވ ◌ޯ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދކެވޮޑިގެ ގޮތްވެރިކުެރއްވީމުެއވެ

.   ދެއްކެވުމަށެވެ

ވެގެްނވާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ިކޔެވިއްޖެްއާޔ بيان އަދި އެމީހުންެގ މައްޗަްށ  )15(

އަށް ިބރުެވިތ عذاب ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްަދލުވުމަށް ިބރުވެތިނުވާީމހުން (ނުވަތަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

. މި  ) ބުނާނެއެވެ ޭއ ( !ބަދަލުކޮށްދޭށެވެ قرآن ނުވަަތ އެ  !އެްއ ގެނަސްދޭށެވެقرآن ނޫން ެއހެން قرآن ނުވާމީހުން

ބަަދލުކުރުީމ އެއްގޮަތަކްށ قرآن ތިމަންކަޭލގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ެއ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله 

.) ތިމަންަކލޭގެފާަންށ  . / ުހއްދަކަމެއްނޫނެވެ . (ނުވަަތ ކުޅަދާނަކަމެްއނޫނެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޮްތކަމެއްނޫނެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ تبع ކަލޭގެފާުނ އަްށ މެނުީވ ތިމަންوحى ބާވައިލެްއޭވ  رّب ވާކަުމގަިއ ނުވެެއވެ
) قيامة އަށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ުއރެދިއްޖެއްާޔ ބޮޑުެވގެންާވދުވަހެއްެގ ( އަްށ عذاب ދުވަުހގެ

 .  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ

ރާދަުކރެއްވިނަމަ ތިމަންަކލޭގެފާނުްނ އިالّله  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسول الّله (އޭ   )16(

. އަދި ކަލޭމެނަށް އެ قرآن ކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެ  . އަދި އެ އުقرآن ނުކިޔެވީމުެހވެ قرآن ގަންނައިެވސް ނުދިނީހެވެ
. ކަލޭމެްނ ފަހެ އެއްެޗްއ ُعُمر ކިޔެވުމުގެުކރިން ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ  ) ހުރީމެވެ ެގ ދުވަސްތަެކއްގަިއ (ސާޅީސްއަަހރު

 ނުވިސްނަމުހެއްޔެވެ؟ 

ގެ މައްޗަށް ބޮޑުދޮގެއް އުފައްަދއިގަތްމީހަކަްށވުރެ ަވކިންބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކީ ާކކުހެްއޔެވެ؟ ނުަވަތ الّله ފަހެ  )17(

ޔާވެރިޔަީކ ކާުކހެއްޔެވެ؟ (ެއއަށްވުެރ ަވކިންބޮުޑ ތަްއ ދޮގުކުރިީމހަކަށްުވރެ ވަކިންބޮޑު ައނިآية އެކަލާނެގ 

. .) ހަމަކަށަަވރުން ނުބައިުނލަފާ ދޮގުވެރިންނަށް ކާިމޔާބު ނުާވހުއްޓެވެ  އަނިޔާވެރިަޔކު ނުހުންނާނެެއވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  . އަދި އެމީހުން އަޅުކަންުކރަނީއެވެ     =  الّله .  ިފޔަވައި      = 

 .  އެމީހުނަށް ގެްއލުމެއް ނުދެވޭަތކެއްޗަށް   = ްައދި އެމީހުންނަށް މަންފާއެއްެވސް ނުދެވޭ ަތކެއްޗަށ 
    =  . އަދި އެމީހުން  ބުނެެއވެ     =  ެشفاعة މިއީ އަުހރެމެންގ.  ެތރިންނެވެ  

   =   حضرة ގެ الّله .  ގައި   = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       =  ްخبرއަށް الّله ކަލޭމެނ 

 ދެނީހެއްނެވެ؟      ) سبحان الّلهއެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންނުާވ އެްއޗެއްެގ (          

    =  .  އުޑުތަކާިއ އަިދ ބިމުގަިއވިޔަސް        =  ްطاهر އެކަލާނެގ ހުސ

. . އަދި މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ  ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ       =  އެމީހުްނ އެއަޅުކަންުކރާތަެކިތ

 . ( އެަޝރީކު ުކރާތަކެތިފިޔަވައި)ފިޔަވައި       = .   އަދި މީސްތަކުން ނުވެއެވެ     

. (އެްއ أّمة އެްއ  = ) دين އެއްކަުމގައިމެނުވީ  އެއްެގ ބަޔަކުކަުމަގއިމެނުވީ       =  ްإختالف ދެން އެމީހުނ

. . ދެބަސްވީެއވެ  ވީއެވެ      =  ިكلمة އަދ . އެްއ އިސްެވގޮސްފައިނުވާނަމަ

 (  (އަޖަލުހަމަވާންދެންތިބުމުގެ    =  حضرة ެގ َرّب ކަޭލގެފާނުންެގ.    ން    =  އެމީހުްނެގ

.   މެދުގައި ނިޔާކުެރވިއްޖަީއހެވެ        =  ެإختالف އެމީހުން އެކަމާމެދު ދެބަސްވ . ވާކަމުގެ

     =  : . އެބަހީ .مشرك އަދި އެމީހުން ބުނެެއވެ   ން ބުނެއެވެ         = 

.) دليل އެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް   އެްއ ބާވައިނުެލއްވީ ކީއްވެގެްނބާވައެވެ؟ (ނުވަަތ ބާވަިއލައްވާނެނަމަެއވެ  

    =  حضرة ގެ َرّب ެއކަލޭގެފާނުންެގ .  ން  = ެފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       = 
.  الّله ވެގެންާވކަން ކަށަވަީރ خاّص ެގ ުހރިހާކަެމއް غيب  އަށެވެ    =  1ުކރާށެވެإنتظار ފަެހ ކަލޭމެްނ  

          =  ކުރާމީހުންެގ إنتظار ހަމަކަަށވަރުްނ ިތމަންކަލޭގެފާނު ވަީނ ކަލޭމެނާއެުކ

.  ތެރެއިންނެވެ         =  .  އަިދ ތިމަންރަްސކަާލނގެ މީސްތަކުންނަްށ ަރހަދައްކަަވއިފިއްޔާ   
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

. رحمة  = އެއްގެ         =  ުއެމީހުންނަށްޖެުހނު ދަތިކަމަކަށްފަހ– .    ބޮޑުއުނދަގުލަކަށްަފހު

    =  ިحيلة އެހަިއރުން އެީމހުންނަށް އެވަީނ މަކަާރއ . . މަލާމާތްުކރުމެވެ  ހެދުމެވެ       = 
.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތަކާއިމެދު        = ެމަަކރުހެއްދެވުްނ الّله  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ

 .   މާއަވަހެވެ   =  ެرسول ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ(  ްނ (ަރއްކާުކރައްާވ މަާލއިކަތުން   

     =  .  ކަލޭމެން ހަދާ މަަކރުތައް ލިއުްއވަެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އެއަޅުކަންކުރަނީ އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ ގެްއލުެމްއ –ން مشرك އެބަހީ  –ފިޔަަވއި އެީމހުން الّله  އަދި )18(

. އަދި އެީމހުްނ ބުނަނީ މިތަކެއްޗަީކ منفع ނުދެވޭ އަދި ނުވަތަ އެމީހުނަށް އެއްވެްސ  އެއްނުދެޭވ ތަކެއްޗަށެވެ
 ( . ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެشفاعة ތެިރާވނޭ شفاعة ގަިއ އަހުރެމެންނަްށ حضرة ެގ الّله (ބުދުތަކަކީ  !ތެރިްނ ތަކެެކވެ

 ؟އަށް ދެީނހެއްޔެވެ الّله ކަލޭމެްނ خبر ދެނެވޮޑިގެންނުާވ ެއއްޗެހިތަކެްއގެ الّله އުޑުތަކުގައިވެްސ އަިދ ބިމުގައިވެްސ 
.) އެމީހުްނ އެ حّجة އެއް دليل ވާނޭ އެއްެވސް شفاعة ަގއި އެބުދުތަްއ حضرة ގެ الّله (އެގޮތަކީ  شريك އެއްނެތެވެ

. طاهر ހުްސ الّله ކުރާތަކެތި ފިަޔވައި  . ައދި މަތިވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ  ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ

: އެންމެހަިއ މީސްތަކުންީވ އެްއ دين އަދި އެްއ  )19( . (އެބަހީ دين އެްއގެ މަީތގަިއ މެނުވީ މީސްތަކުްނ ނުެވއެވެ
. އެީއ أهل އެއްެގ  .) ެދންފަހެ އެީމހުން دين ެގ توحيد ެވރިބަޔަކުކަުމގައެވެ . (އެއްބަަޔުކ إختالف އެވެ ވެ ދެބަްސވީއެވެ

.) އަިދ ކަޭލގެާފނުންގެ مؤمن ކާފަރުވެ އަނެއްބަޔަުކ  : كلمة ްނ حضرة ގެ رّب ން ކަމުގައިީވއެވެ ފުޅެއްނުވިނަަމ (އެބަހީ
) އެީމހުންގެމެދުގަިއ ެއ كلمة ހަމަވާންދެން ެބއިތިއްބުމުގެ أجل މީސްތަކުން  ެވ إختالف ފުުޅ ނުވިނަމަ

 .  ދެބަސްވާކަންތަކާއިމެދު ނިޔާުކރެިވ ނިމިއްޖައީހެވެ

: مشرك އަދި ެއ  )20( . "ެއކަލޭގެފާނުންެގ ަމއްޗަްށ އެަބހީ (ަފރުބަަދ  –ގެފާނުންެގ މަްއޗަްށ محّمد ްނ ބުނެެއވެ
) ރަނަށްވުންފަދަ މަރުވެ ްނ حضرة ެގ رّب އެްއ އެަކލޭގެފާނުންގެ دليل ެއއް معجزة ަފއިވާމީހުްނ ދިރުްއވުންފަދަ

! ުނވަތަ ާބވައިނުެލއްީވ ކީްއވެގެންބާަވއެވެ؟" ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ "އެފަދަ އެންެމަހިއ  !ބާވައިލަްއވާނޭ ނަމަެއވެ
. (ޭއ މީالّله ެވގެންވަީނ ހަމައެކަިނ خاّص ގެ ކަންތައް غيب  އަްށ بَاِطُل باطل އަްށ އަދި حقُّ  حّق  !ސްތަކުންނޭވެއަށެވެ

) ކަލޭމެްނ  ުކރާމީހުންެގ إنتظار ައުހރެންވެްސ މިވަީނ ކަލޭމެނާއެުކ  !ުކރާށެވެإنتظار ނިޔާކުރެއްވުުމގެ ވަގުތަށް
 ".  ތެރެއިންނެވެ

އެއްެގ رحمة އަދި މީސްތަކުންނަށްޖެހުނު ބޮުޑ ދަތިއުނދަގުލަކަށްަފހު ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީސްތަކުންނަްށ  )21(

ހަދައި ުފރައްސާަރކޮށް ދޮގުކޮްށ َمكر ތަކަށް حّجة ަތކާިއ آية ރަހަދައްަކވައިފިއްާޔ އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

. (އޭ  . َمكر ގެ الّله  !ވާށެވެ) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު!އެވެرسول الّله ހަދައެވެ ްނ އެަކލާނގެ ކަލޭމެްނ إْسِتْدرَاُج މާ އަަވހެވެ

.) އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްވާފަިއާވ عقوبة ހިއްޕަވައި  . (އަދި ެއކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްިވއެވެ ދެއްވުން މާައވަހެވެ

.ބޭކަލުން ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިޔަުކރާ މަލާމާތާިއ ޮދގުތައް އަިދ مالئكة   ރާާވ ނުބައި ރޭވުންތަްއ ިލއުއްަވއެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  . ) ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ  ަކލޭމެން ހިންގަވަީނ (އަދި ުދއްަވވަނީ       =  

. ނޑުގައި  އެއްގަމާިއ ކަ          =  ( ކަލޭމެްނ ނަުވގަިއ (މޫދުގަިއ ދުާވ އުޅަނދުގައި

.   ވެއްޖައުމަށްދާންދެން     = ެންއަިދ ކަލޭމ.  ނާިއެގން އެ އުޅަނދު ދުވެފި     =  ރަނގަުޅ

 .  ވައިގައި      = .  އަިދ އެމީހުްނ އެކަާމ އުާފކޮށް           އެނަވަްށ ( (ދެން

 .  ގަދަވައިޖެހިއްޖެ        .   އަިދ އެީމހުންނަށް ރާޅުތަްއ އަުތވެއްޖެ     =  ުހިރާހ

.  ފަރާތަކުން   = .    އަިދ އެމީހުންނަްށ ހީުކރެވިއްޖެ     =  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ

  .  ވަށައިލެިވއްޖެކަމުގަިއ / ނުސަލާމަްތވެއްޖެ ކަުމގައި    =  ( . دعاء އަށް الّله އެމީހުން (ދެން ުކރެއެވެ

 .  ދަންނަވައެވެ     = ) ްحال ތެރިުކރާ إخالص ) دعاءއެަކލާނގެއަށް އަޅުކަނ .      

     =  .  އިބަރަސްކަލާނގެ މިކަމުން އަޅަމެން ސަާލމަތްކުރައްވައިިފއްޔާ        

 =  ްވެރިންކަުމގަިއ އަޅަމެންވާހުށީމެެވ. شكر ހަމަކަށަަވރުނ      =  ދެންަފހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .    އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއިވ ހިނދުން       =  ެއހައިރުްނ އެީމހުން ބިމުަގިއ

. ފަހަނަޅައިحّد ނުކިޔަމަންތެރިވެ    ދެއެވެ      =  ްحّق އެއްވެސ.  އެއްނެތި      =  ޭއ

  !މީސްތަކުންނޭވެ          =  بَاغى ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ ނުކިޔަމަންެތރިކަމާިއ

) ަކލޭމެންގެ  : ެއކަމުގެ ނުބައި ނަތީޖާވަނީ . نفس ކަންވަނީ (އެބަހީ  ތަކުގެ މައްޗަށެވެ         = 
.)حياة އެއީ ދުނިޔޭެގ  . (ކުޑަަވގުތުކޮޅެކެވެ  ގެ ައރާމުކޮޅެކެވެ       =  ދެން ަކލޭމެން އެނބުިރ

. حضرة ވުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ رجوع   އަެށވެ   =  ްخبر ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށ

 .  އަންގާހުށީމެވެ         =  . ) ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންަތކުގެ   ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގައި ަކލޭމެން !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )22( ހިންގަވައި ދަުތރުފަތުރު ުކރުވަނީ ހަަމ ) އެްއގަމާއި ކަ

 : .) ަކލޭމެން ނައުަފހަރުަގއި (އެބަހީ . (ެއކަންކަމުެގ މަގުތަނަވަސްކޮށްެދއްވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ އެކަލާނގެެއވެ

. ދެންފަހެ އެބަޔަކާިއގެން ެއއުޅަނދު ރަނގަޅު ވައިަގިއ  ) ެވއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ މޫދުގައި ދުވާ އުޅަނދުފަހަރުަގއި

) އެއުޅަދު . (ދެން އޭެގފަހުން . އަދި އެކަމަށް އެމީހުން އުފާުކރެެއވެ ނޑުގަދަެވ ނވެދެއެވެ . ކަ ދަށް ގަދަވައިޖެހިދެެއވެ

. އަިދ އެމީހުންނަށް ހީވާނީ އެމީހުންގެ ވަށައިގެން ހަލާުކ  ހުރިހާ ަފރާަތކުން ރާޅުތައް އެމީހުންނަށް އަތުވެެދއެވެ

) އެީމހުން ަވރަ . (ދެން .) دعاء އަށް الّله ެތރިކަާމއެކު إخالص ށް ލާވަށައިީލކަމަށެވެ . (ދަންނަވާނެެއވެ ކުރާެނއެވެ

 ކުރާމީހުްނގެ شكر އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން މިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވައިފިްއޔާ ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެންާވހުށީ 

. (އެބަީހ: ކިޔަމަންެތރިވެ އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ައޅުކަން  .)خالص ތެރެއިންނެވެ  ކުރާބަަޔކުކަމުގަިއވާހުށީމެވެ

حّق ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ސަލާމަތްުކރެްއވިހިނދުން، އެހައިރުން އެމީހުން އެއްވެްސ  )23(

. ޭއ މީސްތަކުންނޭވެبغاوة އެއްނެތި ބިމުަގިއ އަލުްނވެސް ުނކިޔަމަންތެރިެވ  . ަހއްދުފަހަނަޅައިދަނީއެވެ  !ުކރަީނއެވެ

. (نفس މަންެތރިކަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުެގ ނުބަިއކަން ރައްުދވާނީ ހަމަ ކަލޭމެންެގ ކަލޭމެންގެ ނުކިޔަ الّله ތަކަށެވެ

.) އެީއ ދުނިޭޔެގ  . (އެބަީހ ދުނިޭޔގަިއ حياة އަކަށް އެއްވެްސ ގެއްލުމެްއ ނުޯފރާނެއެވެ ެގ ކުޑަ ައރާމުކޮޅެކެވެ

.) ދެން ަކލޭމެން އަލުންެވސް ނުކިޔަމަންތެރިެވ މަޖާކުރަްނ އުޅޭ ވަގުތުކޮުޅ އެީއ ކުޑަ ވުންަވީނ رجوع ަވގުތުކޮޅެކެވެ

) ކުރާކަުމގައިީވ ކަންތައްތަކުެގ حضرة ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  . އަިދ ދެން ކަލޭމެްނ (ދުނިޔޭގައި ތިބެގެން އަށެވެ

.خبر   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ދޭހުށީމެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ެحياة ދުނިޔޭގ(  ގެ މިސާލުވާަކން ކަށަވަރީ (ޭއގެ މިސާލަކީ      = 

 . ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފެްނ ބާވަިއލެއްިވ ފެނެްއގެ މިާސލެވެ    =  .  އުޑުން      =   ެދްނ

. . އެުކވެ މައްސުނިެވއްޖެ  އެފެނާއި ގުޅިއްޖެ     = .  ބިމުގެ ފަތްޕިލާވެއްާޔއި       

     ިنـََعم މީސްތަކުންނާއ .  ސޫފިކާ ބާވަތްތަކުގެެތރެިއން         =  ނުޑ ބިންގަ

. –ހިފައިފުމަށްދާންދެން  ނޑު ވެއްޖައުމަށްދާންދެން  ބިންގަ   =  ޭއގެނަލަކަްނ .  ޭއގެ ޒީނަތްެތރިކަން
    = .  އަދި ޒީނަތްތެރިވެއްޖެ    =  ެأهل އަދި އެތާނގ .  ެވރިން ހީކޮށްފި  

      =  އެގަްސގަހުެގ : . (އެބަހީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ އެތާނެގ މައްޗަށް ކުޅަދާނަވާނެކަމަށް

 ( ނޑައި އެއިން ފައިދާނެގޭނެކަމަށް ... ކަ  މޭވާޔާ ތަރުާކރީ           =  ްއެތަނަށ ( (ދެން
ނޑު ނުވަތަ ުދވާުލ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  : އެތަްނ ހަާލކުވުމަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ أمر ރޭގަ . (އެބަހީ ފުޅުއަތުވެްއޖެ

(.  އަމުރުފުޅު އަުތވެއްޖެ       =  ނޑި ަގސްތަްއ ނޑުކެ ދެންފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެތަނަީކ ދަ

 .  ހަލާކުވެފަިއވާ ތަނަކަްށލައްަވއިފި           =  . ނޑު ނުވާކަަހލަެއވެ  އިއްޔެ އެތާ ދަ
           =  ުކރައްވަީނ بيان ކޮްށ تفصيل ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދަީލލުތަްއ.  އެފަދައިންެނވެ  

    = .   ފިކުުރ ކޮްށ ކަންކަމަްށ ވިސްނާަބޔަކަށް          =  الّله
.دارالسَّالم ގޮވައިަލއްވަނީ  . ސުވަުރގެއަށެވެ  އަެށވެ        =  އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނިވ

.  އަޅަކަށް މަގުދައްކަަވއެވެ           =  ( . (އިސްލާމްދީނުެގ މަގަށް  ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް
        =  تقوى ތެރިންނަށް (إحسان. ) ހުއްެޓވެ  ވެރި މާތްމީހުނަށް       =  ސުވަުރެގާޔ

.) نعمة خاّص ފުޅަށް ބެލުމުެގ وجه (ޭއގެތެރޭަގއި އެަކލާނގެ نعمة އަދި އިތުރު     ވެގެންވެެއވެ    

=  . . މޫނުތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ އެްއެވްސ  =     އަދި އެމީހުްނގެ މޫނުތައް ިނވައިނުވާނެެއވެ

.   އަނދިރިކަމެްއ އަިދ އެއްވެްސ ެދރަނިކަމެތިކަމެއް          =  އެމީހުންނަީކ ުސވަރުޭގެގ

 .  އެކުވެރިންނެވެ         =  .  އެމީހުްނ ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނގަެއވެ     

   = ެދަންަނއެވ) .   )!އަދި ނުބައި ކަންތައްތައް ކުރިމީހުން     =  އެމީހުން އެކުިރ

. .  =    ނުބައިކަމާ އެއްފަަދ ޖަޒާވެއެވެ އަިދ އެމީހުން ނިވަިއކޮށްފައިވާީނ ދެރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމެވެ
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             =  حضرة ެގ الّله އެމީހުންނަްށ.  ން ަރއްކާ ކޮށްދޭެނ އެކަުކވެސް ނުެވއެވެ
          = .  އެމީހުންެގ މޫނުތައް ނިަވިއކޮށްފައިވާ ަކހަލަެއވެ         = 

 . ނޑެއްެގ އަނދިީރގެބައެއް  ރޭގަ      = .   އެމީހުްނ އެީއ ނަރަަކއިެގ އެުކވެރިންނެވެ  

      = .އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމަ އެތާނގައެެވ           =  ްއަދި އެ އެންމެނ

.محشر ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ުކރައްވާުދވަހު     =  ްކުރިމީހުންނަްށ َشرِْيُك ދެނ

.وحى ތިމަންރަސްކަލާނެގ   ުކރައްާވހުށީމެވެ        =  ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެްނ

 (   !ކުރިތަކެިތ ތިބިާތ ތިބޭށެވެَشرِْيُك (ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި       =  ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  އެބައިމީހުންެގ ދެމެދު ަވކިކުަރއްވާހުށީމެވެ      =  ެَشرِْيُك އަދި އެމީހުްނގ .  ންތަްއ ބުނާނެެއވެ
     = .  ކަލޭމެން ނުވަމުެއވެ         = .   ތިމަންބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންުކރާ ބަޔަުކކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑެއްެގ މިސާލަކީ ިދރިއުޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ހަމަކަށަވަރުން )24( ތިމަްނރަސްަކލާނގެ އުޑުން އެބާވަިއލެއްވި ފެންގަ

. ދެން މީސްތަކުންނާއި  ) نـََعم މިސާލެވެ ސޫފިކައިހަާދ ގަްސގަާހގެއްސަށް އެފެްނ ެވިހ އެކުެވ (ގަސްަތއް ހެިދގަނެ
ނޑު ތަރޯތާޒާވެ ޒީނަތްތެރިވެ އަދި އެތާނެގ  ވެރިންނަށް ދެން ެއގަސްގަާހގެހީެގ މޭވާެގ މައްަޗްށ أهل ބިންގަ

ނޑުެގ ވަގުތެއްަގއި ނުވަތަ ދުާވލުގެ ަވގުތެއްގައި އެތަނަްށ  . ދެން އެހިނދުން ރޭގަ ކުޅަދާނަވެއްޖެކަމަށް ހީވެދެއެވެ
. ދެން އެތަ ) އަތުވެދެެއވެ : އެތަން ަހލާކުުކެރއްވުމުގެ އަުމރުފުޅު ނަީކ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅު (އެބަހީ

. އެތަްނ  ނޑެވި ގަސްތައް ވެރިފަިއވާ ތަނެއްކަުމގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތަން ހަދަިއލަމެވެ ނޑުކެ ދަ
 . ނޑެއް ނެތް ތަނެއްފަދައެވެ ކޮށް ވިސްނާބަޔަކަްށ ِفكر ކޮންފަދަހެއްޔެވެ؟ އެތަނަކީ އިްއޔެ އެްއވެސްގަެހއް އަދި ދަ

) ތެރިކަމާިއ ެއއްކައުވަންތަقدرة ތިމަންރަސްކަލާނެގ ( نفصيل ތައް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ حّجة ތަކާއި دليل ކަުމގެ
 (. : ދުނިޔޭގެ ިދރިއުޅުންެވސް އެގަސްތަްއ ަހލާުކީވހާ ައވަހަށް ފަާނވެދެއެވެ . (އެހެނީ  ކޮށްދެއްވަނީ އެފަދައިންެނވެ

) ޮގވާލަްއވަނީ الّله سبحانه وتعالى އަދި  )25( . ސުވަުރގެއަَدارُالسَّالم (މީސްތަކުންނަށް . އަދި އެކަލާނެގ އަށެވެ ށެވެ
 .  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އެަކލާނގެ ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގު ަދއްކަވައެވެ

ސުވަުރެގ  –ދުވަހުްނ قيامة  -ެތިރ މާްތމީހުންނަށް إحسان ކުިރ) عمل (ދުނިޔޭގަިއ ރަނގަޅު ހެޮޔ   )26(
. އަދި އޭގެއިުތރު  . އޭގެތެެރއިން އެންމެބޮنعمة ހުއްޓެވެ ފުޅު ބެލުުމެގ وجه ގެ الّله އަކީ ސީދާ نعمة ޑު ތައްެވސްވެެއވެ

. نعمة  . އަދި އެމީހުންެގ މޫނުތަކުގަިއ އެއްވެްސ ބަނަކަެމއް އަދި އެއްވެްސ ދެރަނިކަމެތިކަމެްއ ނުވާުހއްޓެވެ އެވެ
. އަދި އެީމހުން نعمة (ހުންނާނީ  .) އެމީހުްނ އެއީ ސުަވރުގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ  ތަކުގެ އުފާެވރިކަމުެގ ތާޒާކަމެވެ

 .  ދެމިތިބޭނީވެސް ހަމައެތާނގަެއވެ
ދުވަހުން ހުންނަހުށީ އެމީުހްނ قيامة އެމީުހންނަށް  !އަދި ނުބައިކަންތައްތައް ކުރި މީސްތަކުން ދަންނަެއވެ )27(

 . . އަިދ އެމީހުންެގ މޫުނތައް ނިވަިއވެގެންވާީނ ދެރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމުންނެވެ އެކުިރ ނުބައިކަމާިއ އެއްފަދަ ޖަޒާެއވެ
. އެމީހުްނެގ عذاب ގެ ކޯފާއާއި الّله އަދި  ްނ އެމީހުން ަސލާމަތްކޮށްދޭނެ ހަމައެކަކުވެްސ އެމީހުންނަކަށް ުނވާނެއެވެ
. އެީމހުްނ އެީއ .ކަޅު؟ވެއް ކޮންފަދަހެްއޔެމޫނުތަ ނޑެއްެގ ަބއެްއ އެމީހުްނގެ މޫނުތަްއ ނިަވއިކޮށްފާވާަކހަލަެއވެ ރޭގަ

 . . އެީމހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނަގއެވެ  ނަރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ
ްނރަސްކަލާނެގ ުކރިމީހުންނަށް ތިމަشريك ުކރައްވާުދވަހުްނ محشر އަދި ެއއެންމެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )28(

) وحى  . ަކލޭމެްނނާއި ކަލޭމެން (ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފިޔަަވއި އެަފރާތްތަކަށް އަޅުކަންުކރި شريك ކުރަްއވާހުށީމެވެ
. ދެްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއމީހުންނާއި  ނުުކާރ އެހެންމީހުންނާިއ ދެެމުދ شريك ންތައް ތިޔަތިބިާތ ތިބޭށެވެ
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. އަދި އެ  . ކަލޭމެްނ شريك ތައް ންشريك ވަކިކުރަްއވާހުށީމެވެ ކުރިމީހުންނާއި ދިމާއަށް ބުނާނެެއވެ
.  ތިމަންބައިމީހުންނަށް އަޅުކަން ުކރި މީހުންކަމުަގއި ނުެވއެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  الّله ފަެހ.   ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ          =  އަުހރެމެންނާއި ކަލޭމެންނާިއ ދެމެދުެގ

 .   ހެކިވެިރއަކުކަމުގައި             =  ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެންުކިރ އަޅުކަމުްނ

. غافل އަހުރެމެން ވަނީ  . އަުހރެމެންނަކަށް ެއއެއް ޭނނގެއެވެ  ވެގެންެނވެ          =  އެހިނުދ

.އެއް نفس ކޮންމެ  .އަދި އެގޭެނއެވެ  .ވެްސހޯދާބަލާހަދާނެެއވެ     =  ެއެއް އިްސކުރިކަމެްއ. نفس އ

(.  (ހެޔޮނުބައިގެެތރެއިން        =  ްحضرة ގެ الّله އަދި އެމީހުނ.  އަށް ރައްދުެވވޭނެއެވެ     

  =  ެحّق އެއީ އެމީހުން ގ.  ެވރިޔާއެވެ    = .  އަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ެގއްލިދެއެވެ     

    =  ދޮގުްނ އަުޅކަންކުރެވުުނ) . .) إله އެމީހުްނ ދޮގުހެިދހާތަކެތި  ންތައް   =  رسول الّله (ޭއ

 !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ    =  ެއެމީހުންުކރެްނ  ؟ވެކަލޭެމނަށް ރިޒުގުދެއްވަނީ ާކކުހެއްޔ )

 ) !މިހެންއައްސަވައިަބއްލަވާެށވެ       =  .  ނުވަަތ ކާކަށްެހއްޔެވެ؟ =   އުޑާިއ ބިމުން
          = .  އިވުމާިއ ފެނުންތަްއ މިލްުކެވގެންވަނީ      =  އަިދ ދިރޭެއއްޗެިތ

 ނެރުއްވަނީ ކާުކހެއްެޔވެ؟     = .   މަރުވެފަިއާވ ތަކެތީގެތެރެއިން    =  ިއަދ

 . މަރުވެފައިާވ ތަކެިތ ނެރުްއވައި     = .   ދިޭރތަކެތީގެތެރެއިން       =  އަިދ

ُر ކަންތައްތައް   ުކރަްއވަނީ ކާުކހެއްޔެވެ؟َتْدبِيـْ      =  ީއެއ . الّله ފަހެ ނިކަންުހރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

 .    !ފަެހ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ =  އެވެ    =  ފަހެ ކަލޭމެން ިބރުވެތިނުވާޭނހެއްޔެވެ؟

     = ެالّله ) އެީއ !ފަެހ (ަކލޭމެންނޭވ .  ެއވެ      =  حّق َربُّ އެީއ ކަލޭމެްނެގ.  އެވެ
        =  قبول (حّق ފަެހ (  =    ކުރާނީ ކޮންއެއްެޗއްހެްއޔެވެ؟قبول ނުުކރުމަށްފަހު

. ދެން  . قبول މަގުފުރެދުންމެނުވީ ނުވެެއވެ  ކުރެވޭީނ މަގުފުރެދުެމވެ        =  ފަހެ ަކލޭމެްނ

) އެނުބރިދާންވީحّق (   ؟ވެކޮންފަދައަކުްނހެއްޔެ  ފިޔަވައި    =  ްއެމީހުނ : . (އެަބހީ حّق އެފަދައިންނެވެ
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 (  ފިޔަވައި މަގުުފރެދުމަށް އެނުބރިދިޔަފަދައިން       =  حّق ފުޅު كلمة ގެ َرّب ކަލޭގެފާނުެގ.   ވީ

        =  فاسق.  ވީ މީސްތަކުންގެމައްޗަށް       =   ހަމަކަށަވަރުން އެމީުހްނ

.) إيمان  . (އީމާންނުވާނެެއވެ  ނުވެެއވެ  =  ޭއެވެرسول الّله (އ!.   !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   

    = شريك ަކލޭމެންެގ.  ؟ންެގ ތެރޭަގިއ ވޭެހއްޔެވެ     =  ެއއްވެްސ މިސާެލއްނެތި އަަލްށ

. خلق   ތަކުްނ ހައްދަވާޭނ ފަރާެތއް    =  ައލުން خلق ދެްނ ެއ ( .  إعاد ަތއް (ަމރުވުމަށްފަހު  ުކރާނޭ

   = ެ1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ       =  ަތއް ފަށައިގެްނ خلق އެްއވެސް މިާސލެއްނެތި الّله

  . ހައްދަވައެވެ    =  ެإعاد ަތކުން خلق ދެން އެކަލާނގެ އ .  ކުރަްއވާނެއެވެ      = 

) ކަލޭމެން އެނބުރިދާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެحّق (   ؟ފިޔަވައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަަށވަުރްނ الّله ންނާިއ ދެމެދުގެ ހެކިެވރިއަކުކަުމގައި މެފަހެ ަކލޭމެންނާިއ އަުހރެ )29( ފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ

. غافل ނަށް ުކރި އަޅުކަމުން އަުހރެމެންވަނީ ންކަލޭމެން އަުހރެމެ . އަުހރެމެންނަކަށް ެއކަމެއް ނޭނެގއެވެ  ވެގެންނެވެ
އްހޯާދ ކުރި އެންމެހައި ކަްނކެެއއް ހެޔޮނުަބއިގެތެރެއިން نفس އެއްެވސް އެ نفس އެހިނދުން ކޮންމެ  )30(

 . . އަދިރަގަޅަްށ އެގޭނެެއވެ އަްށ އެީމހުްނ حضرة ެގ الّله ސަހަޯރވެރިާޔކަމުގައިާވ حّق އަދި އެމީހުންެގ  ސާފުކުރާނެއެވެ
. ) ދޮގުހަަދއިގެްނ އަޅުކަންކުިރ ހުިރހާތަކެތި އެމީހުންނަށް ެގއްލޭނެެއވެ . އަިދ އެމީހުްނ (ދުނިޔޭގައި   ރައްދުކުެރވޭނެއެވެ

مشرك އުޑާިއ ބިމުްނ ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުދެއްވަީނ ކާކުޯތ އެ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެرسول الّله (އޭ  )31(
ވެގެްނވަނީ ކާކަށްޯތ خاّص ވެ ِمْلُك ނުވަަތ އިވުމާިއ ފެނުންތައް  !ން ކުރެން ައއްސަވައި ަބއްލަވާެށވެ

ރޭތަކެިތ، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ތެރެއިން ަމރުވެފައިވާަތކެިތ ) އަދި ަމރުވެފައިވާތަކެތީން ދި !(އައްސަވައިަބލާށެވެ
(އޭެގ  !ކުރަްއވަނީ ކާކުޯތ އެީމހުން ކުރެްނ ނިކަން އަްއސަވައިބަްއލަވާށެވެتدبير ނެރުއްވަިއ އަދި ކަންަތއްތައް 

. ެއއީ  ) ނިކަންުހރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ . ފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވެބަްއލަވާށެالّله ޖަވާބުގައި ކަލޭމެން ަފެހ  !ވެއެވެ
 ބިރުވެތިނުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ 

. الّله ކަމުގަިއވާ حّق َربُّ ) މިކަންތައްތައް ިމހިންގަވާ ަފރާތަކީ ަކލޭމެންގެ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )32( حّق ެއވެ
ކުރާކަްށ އެހެްނ قبول ުކރާނީ ކޮްނއެއްޗެްއހެއްެޔވެ؟ ދެން ހަމަ މަގުުފރެދުން މެނުވީ قبول ނުކުރުމަށްފަހު ދެން قبول 

. ފަެހ   ފިޔަަވއި ަކލޭމެން އެނުބރިދާންވީ ޮކންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ حّق އެއްޗެއްނުެވއެވެ

) ހަމައެފަދައިން އެމީހުންގެ މަްއޗަްށ حّق (އެމީހުން  )33( ފިޔަވައި މަގުުފރެދުމުގެ ފަރާތަށް އެނބުިރގަތްަފދައިން
. އެ حّق ފުޅު لمة كެގ رّب ްނގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނުންގެ فاسق އެބަހީ  ފުޅަކީ ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ كلمة ވެއްޖެއެވެ

. (އެއީ އެކަލާނެގ إيمان  .) أزَلى علم ނުވާނެއެވެ  ފުޅުގައިާވގޮތެވެ

ްނގެ ތެރޭަގިއ شريك ) ކަލޭމެންގެ !ންނޭވެمشرك (އޭ މިތިބަ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (އޭ  )34(
އަކު އަިދ (އެތަެކިތ شريك ތަކުން އަލަށް ފަށައިގެން ހައްަދވާނޭ خلق އެއްނެިތ مثال އިސްވެދިޔަ ެއއްވެސް 

) ހަމަެއގޮތަށް ހައްަދވައި  އެއްނެތި ހަަމ مثال އެއްވެސް الّله އަކު ވޭހެްއޔެވެ؟ شريك ުކރައްވާޭނ إعاد މަރުވުމަށްފަހު
. ދެން އެަކލާނގެ އެ خلق  އްޓަަވއިގެންއަލަށް ފަ . إعاد ތަކުން خلق ތަކުން ަހއްދަވައެވެ ފިޔަވަިއ حّق ުކރައްވާނެެއވެ

(.  ކަލޭމެން އެނބުރިދަީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ (ދާން ހެޔޮުނާވނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّله (އ (!       =  ެންތެރޭަގިއ شريك ަކލޭމެންގ

  . ؟ވޭހެއްެޔވެ    = .  ތެދުމަގުދައްކާނޭ ެއއްވެްސ ފަރާތެއް       =  حّق .  އަށް   

    =  ވިދާޅުވާެށވެކަޭލގެފާނު  –ތެދުމަގުދަްއކަވަޭއ الّله!     =  حّق .  އަށް        

   =  އަްށ ތެދުމަގުދައްަކާވ ފަރާތެްއހެްއޔެވެ؟ حّق އަޅެފަެހ       =  حّق ވެވުްނ تبع

  ކަންބޮޑީ.     =  ނުވަަތ ތެދުމަގު ނުދެްއކެޭވ ފަރާތެއްހެއްެޔވެ؟        =  އެަފރާތަްށ

 .  ތެދުމަގު ލިބެވިގެންމެނުވީ    =  ކަލޭމެނަށް ތިޔަތިބީ ކީއްވެފައިެހއްޔެވެ؟       

 ުކރަނީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟ حكم ކަލޭމެްނ ތިަޔ  =       =  ްتبع އެީމހުންގެ ގިނަމީހުނ

 .   ވާކަމުގަިއ ނުވެއެވެ    =   . ) ހީައަކށްމެނުވީ     ހަަމ (ހުސް  =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  ހީކުރުމަކުން ފުއްދަެއއް ނުދޭނެއެވެ      =  حّق.     ގެތެރެއިން އެްއވެސްކަމެއް   = 

. ވާދެނެވޮޑިގެން އީ تعالىالّله ވަރުން ހަމަކަށަ  ަކލާނގެެއވެ      =  .  އެމީހުންކުރާ ކަންތައްތައް
       =  قرآن އަދި ިމ.  ނުވެެއވެ        =  ފިޔަަވިއ الّله تعالى

: ިމ  . (އެބަހީ . ީމހަުކ ދޮގުހަަދއިގެްނ ކިާޔ حضرة ެގ الّله އަީކ ހަަމ قرآن ދޮގުހެދޭއެއްެޗްއ ކަމުގައި ްނާވ އެއްެޗކެވެ
 (.  އެއްޗެއްނޫނެވެ   = ެ؟އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ            =  ެއއީ އޭގެުކރީ ާބވައިެލްއިވ

 .  ފޮތްތަކަށްވާ ތެދުުކރުމެކެވެ    =  ްتفصيل ކޮށްދެއްާވ بيان އަިދ ފޮތ .   ކޮށްދެްއވުމެކެވެ
    = ( . (ނުވަތަ ަޝއްކެއްނެތި ެއއީ  އެކަްނކަމާމެދަކު ޝައްެކއްނެތެވެ       =  عالم

. حضرة ގެ رّب ތަކުގެ ވެރި    ންވާ ފޮތެކެވެ  =  ނުވަތަ އެމީހުން ބުނަނީހެއްެޔވެ؟  = 
.ހެ قرآن އެކަލޭގެފާުނ އަމިްއލަފުޅަށް ެއ   !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ =    އްދެވީއެވެ        = 

) ފަެހ ަކލޭމެން އެފަދަ ޫސރަތެްއ ގެނެްސބަލާށެވެ   !(އެހެން ވެއްޖެއްޔާ   = ެ1އަިދ ކަލޭމެްނ ޮގވާށެވ 
      =  . ) ކަލޭމެނަށް ކުޅަދާނަވީހާ ަބަޔކަށް  (އެހީވާން    =   الّله .   ފިޔަަވއި  

     =  .  ކަލޭމެންނަީކ ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންޏާ      = ެއެމީުހްނ  .؟އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

 .  ދޮގުކުރީެއވެ         =  ެمعلومات ތިމާމެނަށް އެކަމެއްގ.  ނުވާކަންަތއް     

     =  ެتَـْأِوْيل އަދި އެމީހުނަށް ޭއގ . . تفسير ނުލިބޭ  ނޭނގޭ     = .ެއެފަދައިންނެވ    

      =  .  މިމީހުންގެ ކުރީެގ މީހުންވެްސ ދޮގުުކރީ      =  ވެގެންދިޔަީއ

  !ކޮންފަދައަކުންކަން ނިކަްނ ދެެކވަޑައިގަންނަވާށެވެ     =   يعنى:مشرك އަނިޔާެވރިންެގ

. (ފަހުކޮޅު)   ންގެ ނިމުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ވިދާޅުާވށެވެمشرك ) ަކލޭގެފާނު (އެ !އެވެرسول الّله (އޭ  )35( حّق ންގެ ެތރޭަގއި شريك ކަލޭމެްނގެ  !ންނަށް

.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެشريك އަށް ތެދުމަގުދަްއކާނޭ އެއްވެްސ  الّله حّق  !އެއްޭވހެއްޔެވެ؟ (ުނާވނެކަން ކަށަަވރެވެ
. އަޅެފަހެ އެަފރާތަކާިއ  ދުމަގުދަްއކަާވ ފަރާަތާކ ަމގަށް ތެحّق ކަންބޮޑީ حّق ވުން تبع އަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ

ހެއްޔެވެ؟ ނުވަަތ އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ތެދުމަުގ ލިބިގެންެމނުވީ ތެދުމަުގ ނުދެއްކެޭވ ފަރާތަާކ ެހއްޔެވެ؟ ފަެހ 
 ުކރަނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟ حكم ކަލޭމެނަށް ތިޔަތިބީ ކީއްވެފަިއހެއްޔެވެ؟ ަކލޭމެން ތިޔަ 

. تبع ީހއަކަށް މެުނވީ  އަދި އެމީހުްނކުެރ ގިނަމީހުްނ ހަމަ  )36( ގަިއ ީހއަކުްނ ُمَقاِبُل ެގ حّق ާވަކމުގައި ނުެވއެވެ
. އަދި އެީމހުން އެުކރާކަންަތއް ހަމަކަށަަވރުން  . الّله އެއްވެސްކަމެްއ ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

: ިމ الّله އަީކ قرآن އަދި މި  )37( . (އެަބހީ ބާަވއިލަްއވާފައިާވ އެއްެޗއް ފިަޔވައި ީމހަކު ހަަދއިފައިވާ ޮދގެއްނޫނެވެ
. ީމހަުކ ދޮގުހަަދއިގެްނ حضرة ެގ الّله ައީކ ހަަމ قرآن  ން އައިސްފަިއާވ އެަކލާނެގ ބަސްފުޅެވެ

.) އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ ލެއްވި ފޮތްތައް ތެދުުކާރ ބާވައި الّله ައކީ އޭގެުކރީގައި قرآن . މި ؟ދައްކާވާހަަކއެއްނޫނެވެ
. އަދި  . އެކަންކަމާމެދު ެއއްވެްސ بيان ޮކށް تفصيل ތައް  حكمބާވައިަލއްވާ الّله ފޮތެކެވެ ކޮށްދެއްވުމެކެވެ

. އަިދ އެފޮތަކީ  . حضرة ެގ َرّب ތަކުެގވެިރ عالم ޝައްކެއްނެތެވެ  ންވާ ފޮތެއްކަމާއިމެދަުކ އެއްެވސް ޝައްެކއްނެތެވެ

. ެއ އަދި އެމީހުްނ އެ )38( .އެކަޭލގެފާނު އަިމއްލަފުަޅށް ހެقرآن ބުނަނީެއވެ نسبة އަށް الّله (ދެްނ  އްދެީވ ކަުމގައެވެ
.) ކަލޭގެފާުނ އެީމހުނަށް ވިދާޅުވާށެވެ أديب (އެހެންަކމަށްވަންޏާ ަކލޭމެނަީކ ހަަމ ބަހަްށ ކުޅަދާނަ  !ކުރަނީއެވެ

.) ކަލޭމެްނ އެފަދަ އެންމެ  الّله ނަްށ އެީހވުމަށް ންއަދި ެއކަމުގަިއ ކަލޭމެ 1ގެނަސްަބލާށެވެއެްއ ނިކަން سورة ންނެވެ
. ންފިޔަވައި ަކލޭމެ . ކަޭލމެންނަކީ ތެދުވެރިންކަމުަގއިވަންޏާެއވެ  ނަށް ކުޅަދާނަވީހާބަަޔކަށް ޮގވައިބަލާެށވެ

. އަިދ ކިއެއް )39( ومات معلދަބަުރ ނޭނޭގ އަިދ އެކަމުެގ خبر . އެީމހުނަށް އޭެގ ؟ެހއްޔެވެ އެހެންނޫނެވެ
. އަދި އެމީހުނަްށ އޭގެފުރިހަ . شرح އެްއ تفسير މަ ނެތްކަމެއްވީމާ އެމީހުން ޮދގުކުރަނީެއވެ އެއް ުނވިސްނެއެވެ

ްނ رسول ތަކުގެމީހުންވެްސ ހަމައެފަދައިްނ އެމީހުންެގ أّمة މީހުންެގ ުކރީގަިއ ވޭތިވެދިަޔ مّكة ިމ يعنى: މިމީހުންގެ 
. ދެންފަެހ އަނިޔާެވިރ  ންެގ ކަންތަްއ ެވގެްނދިޔައީ ކޮންފަދަައކުންކަން އެމީހުންެގ ފަހުކޮުޅ ނިކަްނ مشرك ދޮގުކުރީެއވެ

 !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  : . އީމާންާވ قرآن އެ  –ންގެތެޭރގައި مّكة مشرك އަދި އެމީހުންގެެތރޭގައި އެބަހީ އަށް

: ހިތުްނ އަމިއްަލ  . އެބަހީ .قبول އަށް އެީއ ތެދެްއކަމުގައި نفس މީހުންވެއެވެ  ކުރެެއވެ       

   =  ަقبول އަްށވެސް ެއީއ ތެދެއްކަމުގަިއ نفس އަިދ އެމީހުންގެެތރޭަގއި އަމިްއލ .  ނުކުރާމީހުން ވެއެވެ    

  =  ެَرّب އަދި ަކލޭގެފާނުންގ .  ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ      =  ްފާސިދުކުރާމީހުނ– 

).   )ދޮގުކުރާމީހުން      =  .  އަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު ދޮގުުކރިއްޔާ  =  ަފެހ ކަޭލގެފާުނ

 !ވިދާޅުވާށެވެ     =  ެعمل ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންަކލޭެގފާނުންގ . .دين ވެއެވެ  ެވއެވެ   

=  عمل އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ކަލޭމެންެގ . . دين ެވއެވެ  ވެެއވެ     = .  ކަލޭމެންވަީނ ބަރީައވެގެންނެވެ
    =  ާعمل ތިމަންކަލޭގެފާނުންކުރ.   ން      = .  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ބަރީއަވެގެންވެެއވެ
      =  ެعمل ކަލޭމެންގ . . ކަލޭމެންކުާރ ކަންތަކުން  ން  =  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

.  ވެއެވެ         = . ) އަހާީމހުން  ކަޭލގެފާނުންގެ ބަސްުފޅު (ކަންފަތުން      

  ؟ކަލޭގެފާުނ ފަެހ ބީރުބަޔަކަްށ އިްއވައިފާނުހެްއޔެވެ =         =  އެމީހުންނަކީ ުބއްިދ

 .  ނުކުރާބަޔަުކ ކަމުގަިއވާނަމަ   = .   އަިދ އެީމހުންގެެތރޭގައިެވއެވެ    =  ކަޭލގެފާނަްށ

 .  ބަލާމީހުން       =  .  ކަލޭގެފާނު ފަހެ އަނދިރިމީހުންނަށް މަގުދައްކަަވއިފާނުތޯއެވެ  

        =  . ހަަމކަށަވަރުްނ މާްތ  =   އެމީހުންނަީކ ނުފެންނަބަޔަކުަކމުގައިވީނަމަވެސް

  .  الّله         = .  ހަމައެްއވެސްގޮތަުކން މީސްތަކުންނަްށ އަނިޔާެވރިެވވޮޑިނުގަންނަވައެވެ
     =  .  އަދި އެހެންނަމަވެސް މީސްތަކުން       =  ެنفس އެމީހުން އެމީހުންގ

 .  ތަކަށް އަނިޔާެވރިވަނީެއވެ      =  محشر އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ.  ކުަރއްވާނޭ ުދވަހު
       = . ) ލަސްެވ ނުތިބޭަކހަލަެއވެ    އެމީހުްނ ކޮންފަދަހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ (ުދނިޔޭގައި     

  = .   ުދވާލެްއެގ ވަގުތުކޮޅެްއގައިމެނުވީ       =  ެވަލިއ تعارف އެމީހުންެގ މެދުަގިއ ކުޑަކޮްށ

. حال   އަހަިއލުމަށް         = .   ހަމަކަށަަވރުން ދޮގުހެދިމީހުން ގެއްިލހަލާުކވެއްޖެެއވެ  

  =  الّله) . .)عذاب ާއއި ثواب އާިއ ބައްދަުލވުމާއިމެދު  ޮދގުކުރުމާމެދު        =  އަިދ
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 .  ތެދުމަގުލިބުނު ބަޔަުކކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވިއެވެ      =  އަިދ އެހެްނޏާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 .   ކަލޭގެފާނަށް ދައްަކވާހުށީމެވެ     =  ްުކރެއްިވ وعد ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށ

 ) وعدބައެއްކަންތަްއ (ބައެްއ       =  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ( ުނވަތަ (އޭގެުކރިން

 .  މަރުގަންނަވާހުށީމެވެ       =  ްحضرة ވުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނެގ رجوع ދެން އެމީުހނ

  . .الّله ދެން  =     އަށެވެ  އެއީ ހެކިެވވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެއެވެ         = 

.   އެމީހުންކުާރ ކަންތައްތަކުގެމަްއޗަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކޮށް ތެދުުކރާމީހުްނ قبول ތެދުކަމުގަިއ ތިމާ އަމިއްލައަްށ حّق އެީއ قرآن ންގެތެޭރގައި އެ مشرك ގެ مّكة  )40(

.) އަދި ތިމާގެ އަމިއްލަ  . (ދޮގުުކރަނީ ބޮޑާކަމާއި ދެކޮޅުވެިރކަމުންނެވެ . نفس ވެއެވެ އަށް ތެދުނުުކރާ މީހުްނވެއެވެ
.) އޭ جاهل (އެމީހާގެ  އެޮދގުކުރާ މީހުްނގެ ކަންތައްތަްއ رّب ކަލޭގެފާނުންގެ  1އެވެرسول الّله ކަމުން ދޮގުކުރަީނއެވެ

. ދެނެވޮޑިގެންވެއެ  ވެ
 1) އަދި އެީމހުން ކަޭލގެފާނު ޮދގުކުރަންާޏ ފަހެ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (އޭ   )41(

. عمل ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަޭލގެފާނުގެ  . ުނވަތަ جزاء އޭ ެގ  –ެވއެވެ . އަިދ ކަލޭމެނަްށ ِدين ވެއެވެ ވެއެވެ
. ނުވަަތ جزاء ގެ عملކަލޭމެންގެ  .دين ވެއެވެ .  ެވއެވެ ތިމަންކަޭލގެފާނުން ކުރާކަންތަކުްނ ކަލޭމެން ަބރީއަެވގެންވެެއވެ

 .  އަދި ކަލޭމެންުކރާ ކަންތަކުްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބަރީައވެގެންެވެއވެ
: ެއ  )42( ްނގެތެޭރގައި ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުާވ ބަސްފުުޅ مشرك އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ އެބަހީ

. ކަލޭގެފާނު ފަހެ ވިސްނައި  . (އަޑުއިވުަންސ ِفكر އަޑުއަހާމީހުންވެެއވެ ނުކުރެވޭބަޔަކަށް އިއްަވއިދީފާނުތޯއެވެ
 (.  ވިސްނަން ނޭނގޭނަމަ ެއއިވޭ އަޑުގެ ފައިދާެއއް ނޯންނާނެއެވެ

. ކަލޭގެފާނަށް ފަެހ އަނދިރިބަަޔކަްށ  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއ ކަޭލގެފާނާދިމާއަށް )43( ބަލާމީހުންެވެއވެ
 .  މަގުދެއްކެވިދާނެތޯއެވެ

ނޑިްނ އެއްެޗްއ   . މިދެއާޔަތުްނ ދޭ ުމރާދަީކ ކަންފަތަށް އިވުނަްސ އަދި ޮލލަްށ ފެނުނަސް ސިކު ދަންނައެވެ
. ދެއްވާފައިުނވާނަމަ އެިއވުމުގެ އަދި ފެުނމުގެ ފައިދާއެްއ ނުتوفيق  الّله ވިސްނުމުގެ   ކުރާނެކަެމވެ

އަނިޔާެވރިވެޮވިޑ الّله އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ެއއްވެްސ ގޮތަކުްނ އެއްވެްސ މާނައެްއގަިއ މީސްތަކުންނަށް  )44(
. އަިދ އެހެންނަމަވެްސ މީސްތަކުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ  . نفس ނުގަންނަވައެވެ  ަތކަށް އަނިާޔވެރިވަީނއެވެ

) އެމީހުންނަށް ހީާވީނ شر محއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން  )45( ކުަރއްވާދުވަުހ (އެއްކުަރއްވާދުަވހު
ެވލުމަށްޓަކަިއ ހަމަ ުދވާުލ ހިނދުކޮޅެއްަގއި މެނުީވ އެމީހުްނ تعارف ދުނިޔޭގައި އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް 

.ހަމަކަށަވަރުްނ  ) ލަސްެވ ނުތިބޭކަމަށެވެ آخرة އެބަހީ ާއއި ބައްދަުލވުމާއިމެދު ދޮުގހެދިމީހުން الّله (ދުނިޔޭގައި
. –ދޮގުކުރިމީހުން  . އަދި ތެދުަމގު ލިބުުނބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވިއެވެ  ގެއްިލ ަހލާކުވެއްޖެެއވެ

ހަމަކަަށވަރުްނ (ކަޭލގެފާުނ عذاب ކުރަްއވާފަިއވާ ބަެއއް وعد ންނަށް مشرك އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ  )46(
) ކަލޭގެފާނަްށ ދައްަކވާހުށީ . ދެންފަެހ އަވަހާަރވުމުގެުކރިން . ުނވަތަ ޭއގެކުރީަގއި ކަލޭގެފާުނ މަުރގަންނަވާހުށީމެވެ މެވެ

. އަދި އެމީހުން އެކުރާ ކަންކަމަށް حضرة ވުްނވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ رجوع އެ އެންމެން އެނބުިރ  الّله އަށެވެ
.  ހެކިވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ެرسول އަކަށްވެސް أّمة އަދި ކޮންމ.    އަކުވެއެވެ      =  ެދެންފަހ

. قيامة ާއ (رسول އެމީހުންގެ  ) އެމީހުންގާތަށް ވަޑަިއގަތުމުން  ދުވަހުން       =  އެމީހުންގެމެދުގަިއ

.  ނިޔާކުރެވެެއވެ     =  އަށް.عدل         =  އަދި އެމީހުންނަށް އަނިާޔ

 .  ނުވެވޭނެއެވެ    =  ެއ : . (ެއބަހީ .) مشرك އަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ  ން ބުނެއެވެ       

) އޮންނާނީ ކޮންިއރަކުންހެްއޔެވެ؟ وعد ތިޔަ  =   (ުކރާކަންތައް      =  ކަލޭމެން ތިޔަބުަނީނ

 .  ތެދެއްކަމުގައިވަންޏާ  =  ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ1ެެއވެرسول الّله (އ (!         = 

.نفس އަހުރެންެގ     އަށް ިމލްކުެވގެން ނުވެެއވެ   =  ިمنفع ގެްއލުމެއްވިޔަްސ އަދ.   އެްއވިޔަސް

      =  الّله.  ިއރާދަކުެރއްވި އެއްޗެއްމެުނވީ        =  ެأّمة ކޮންމ . އަކަށްވެްސ މުއްދަތެއްެވއެވެ

 (.   (ނިމުމުގެ ވަގުތެްއވެއެވެ    = ) ްَأَجُل އެމީުހންގެ މުއްދަތު ހަމަ ައއުމުނ(.   ޖެހުމުން

         = . ) ހިނދުކޮޅެއްވެސް ފަސްނުވެއެވެ   ފަހެ އެމީހުން (އެވަގުތަްށވުރެ      

=  . ) އަަވސްވެސް ުނވެއެވެ  އަދި އެމީހުްނ (އެަވގުތަށްވުރެ        = ެޭއ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ)

   1ދީބަލާށެވެخبر ) ކަލޭމެން !މިތިބަމީހުންނޭވެ     =   ެعذاب ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގ

 .  އަތުވެއްޖެއްޔާ       =  . ނޑުގަިއ ނުވަތަ ދުވާލުގައި  ރޭގަ          =  ްއެއިނ– 

: ެއ    ؟ން ައވަސްވުމަށް އެދޭނީ ކޮންއެްއޗެއްބާވަެއވެعذاب އެބަހީ    =  ންގެ ީމހުން / مجرم

 .  ނުބައި ނުލަާފ ކުށްެވރިން   =އެހިނުދހެއްޔެވެ؟        = ) عذابެއ  . ) އަތުވެއްެޖއްޔާ  

  =  ްإيمانއެތެދުކޮށް ކަލޭމެނ  .  ވަނީ   =މިހާރުހެއްެޔވެ؟        =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  ކަލޭމެންވީމުއެވެ       = . .     އެކަން އަަވސްވުމަށް އެދޭކަމުގައި ދެން ބުނެވޭނެއެވެ

.   / އެންގޭނެއެވެ  =  / ްمشرك އަނިާޔވެިރވީ މީހުްނނަށ .  ންނަށް       

  !ގެަރހަ ަކލޭމެން ލިބިގަންނާށެވެعذاب ދެމިހުންނަނިވި     =  ް؟އެބަލިބޭެހއްޔެވެ جزاء ކަލޭމެންނަށ . 

        =  ިعمل ކަލޭމެންކުާރ ކަމުގަިއވ .   ން މެނުވީ       =  ްއެމީހުނ– 
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.خبر ކަޭލގެފާނުން ކިބައިްނ  –ން يعنى: مشرك   އަަހއެވެ      =  ަ؟ހެއްެޔވެحّق އެީއ ހަމ . . / ތެދުތޯެއވެ

   = ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        = .ގަންދީرّب ތިމަންކަލޭގެފާނު  އާއެކެެވ .   ވިދާޅުވަމެވެ  

   =  ްނޑައެޅިގެނ . حّق އެއީ ހަމަކަ ތެދެވެ    =  .  އަދި ކަލޭމެން ނުވަމުއެވެ  

 = .   ނުކުޅައްދައިލެވޭޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ފަެހ އެމީހުންގެ رسول ައކަށް أّمة އަދި ކޮންެމ  )47( ާއ އެމީހުްނގެ ގާތަްށ رسول ބޭކަަލކުވެެއވެ

. عدل ވަޑައިގެންނެވުމުްނ އެމީހުންެގ މެދުަގއި  . އަިދ އެީމހުންނަށް އަނިާޔ ނުވެވޭނެެއވެ ވެރިގޮުތގަިއ ނިާޔކުރެވޭނެެއވެ
 : ފޮނުއްވަިއ عذاب ނުވިނަމަ ދެން އެމީހުންނަށް إيمان ާއ ވަޑައިގެްނ ދީނަށް ގޮާވލެްއވުމަށްފަހު رسول (އެބަހީ

. / ނުވަަތ  އެމީހުންެގ ކަންތައް  رسول އެްއެގ أّمة އެްއެގ ގާތަްށ ެއ أّمة ދުަވހުްނ ކޮންެމ قيامة ނިންމަވަެއވެ
. މިދެމާނަ جزاء ބެްއލެވި حساب ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމީހުްނގެ މެދުގައި  بيان ންެގ ފަރާތުން مفّسر ދެއްވި ނިމެއެވެ

 .  )والّله أعلم بالّصوابވެގެންވެެއވެ

/ ތިަޔ  )48( . ތިަޔ ވިދާޅުާވ ދުވަެހއް ެއއް ެދއްވާީނ عذاب ކުރަްއވާ ދުަވހަކާިއ وعد އަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ
.  ؟ކޮންއިރަކުންެހއްޔެވެ  ަކލޭމެންނީ ތެދުވެރިންކަުމގައިވަްނޏާ ނިަކން ބުނެބަލާށެވެ

އަށް ެގއްލުމެްއވިަޔްސ نفس ލަ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ އަމިއް 1) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެرسول الّله (އޭ   )49(
. އޭެގ ތެެރއިން ެއއްވެްސ ކަމެްއ منفع އަދި  الّله އެއްިވޔަސް ތިމަންަކލޭގެފާނަކަށް ިމލްކުެވގެން ނުވެއެވެ

. ކޮންެމ  . އެީމހުންެގ އެމުއްަދުތ أّمةއިރާދަކުެރއްިވ މިންވަރަކަްށ މެނުީވ ނުެވއެވެ އަކަށްވެްސ މުއްދަތެއްވެެއވެ
 . . އަިދ ެއވަގުތުގެ ކުރިން ތަންކޮޅެްއ އަަވސްވެސް ުނވެއެވެ  ހަމަހަމަވުމުން ދެންހަމަ ކުޑަތަންކޮޅެއް ލަސްުނވެއެވެ

ނޑު ނުވަތަ ދުعذاب އެަކލާނެގ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ1ެއެވެرسول الّله (އޭ   )50( ވާުލ ކަލޭމެނަށް ރޭގަ
  ؟ތެެރއިން ައަވސްވުމަްށ އެދޭނީ ކޮންެއއްޗެއްބާަވއެވެعذاب ން ެއ مجرم އަތުވެއްޖެއްާޔ ދެން 

އައުމުން ދެްނ އެހިނދުްނ ހެްއޔެެވ؟ عذاب ވާންީވ ކަލޭމެންނަްށ ެއ إيمان ތެދުކޮްށ އެއަްށ عذاب އެ  )51(
 . އައުްނ އަވަްސވުމަށް ެއދިފައެވެعذاب ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންވަީނ އެ 

. ދެމިހުންނަނިިވ يعنى: مشرك ދެން އެހިނދުން އަނިާޔވެރިންނަށް  )52( ެގަރަހ عذاب ންނަށް އެންގޭނެއެވެ
) ުކރާކަމުގަިއވީ ނުބަިއ ކަންތަކުެގ ސަބަބުން މެނުީވ ކަލޭމެންަންށ  . ކަލޭމެްނ (ދުނިޔޭގައި ކަލޭމެން ލިިބގަންނާށެވެ

: ަކލޭމެعذاب  .) عذاب ނަށް ލިބޭކަމުގަިއ އެބަޭވހެއްެޔވެ؟ (އެަބހީ  ތިޔަލިބެނީ ޭއގެ ސަބަބުންނެވެ

. ކަލޭގެފާުނ ތިޔަވިދާޅުާވ ކަންތަްއ 1ެއވެرسول الّله (ޭއ   )53( ) އެމީހުން ކަލޭގެފާނުންނާިއ ުސވާލުކޮްށ އަހާނެއެވެ
 ތެދުތޯއެވެ؟)حّق ޖަާޒ ދެއްވާ، ިމއީ ހަމަ / ައއުމާިއ ހިސާބުބަްއލަވާ قيامة (ެއއީ  ؟ތެދުތޯއެވެحّق އެއީ ހަމަ 

.   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ނޑައެޅިގެްނ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އާއެކެވެ . އެީއ ހަަމކަ ގަންދެއްަވއި ވިދާޅުވަމެވެ
. (އަިދ އެކަންކަްނ حّق  ) ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ الّله ތެދެވެ ހިްނގަވާިއރަކުްނ އެަކާލނގެ ެއކަންކަްނ ކުެރއްވިޔަނުދީ

.  ބަޔަކުކަމުގައި ކަލޭމެން ުނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ެنفس ކާފަރުވީ އަދި އަނިޔާެވރިވި ކޮންމ (  ައކަށްވީނަމަ (ވާނޭނަމަ    

    = .  ބިމުގައިާވހާތަކެތި       = ) قيامة ހަމަަކށަވަރުން އެއިްނ އޭާނ (  ދިނީހެެވ. فدية ުދވަހުން

       = .  އަދި އެމީހުން ހިތާމަ ވަންހަނާކުާރނެއެވެ       =  ްعذاب އެމީހުނ

 ދެކޭހިދުން       = .  އަިދ އެމީހުްނެގ މެދުަގއި ނިޔާުކރެވޭނެެއވެ     =  عدل .  އަށް
        =  .  =   !ދަންނާށެވެ =   އަދި އެމީހުންނަށް އަނިާޔނުވެވޭނެއެވެ

. (الّله ހަމަކަށަވަރުން  .) ِمْلُك އަްށވެއެވެ  ވެވޮޑިގެްނވެއެވެ           =  އުޑުތަާކިއ

 .    !ދަންނާށެވެ =  ބިމުގައިވާހާތަކެތި    =  ްحّق ފުޅު އެީއ وعد ެގ الّله ހަމަކަށަަވރުނ

 .  އެވެ     =  .   އަިދ އެހެނެްއކަމަުކ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުން   =  އެީމހުންނަކަްށ

. ) ނޭނެގއެވެ   (އެގޮތެއް      = . ) ދިރުްއވާ މަރުްއވައެވެ  ެއކަލާނގެ (ތަކެތި  

       ިحضرة ވުންވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެ رجوع އަދި ކަލޭމެން އެނބުރ .  އަެށވެ      = 

  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ          =  ްوعظ نصيحة ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭމެންެގގާތަށ.  އަުތވެއްޖެއެވެ
     =  ެحضرة ެގ َرّب ކަލޭމެންގ .  ން          = ) ާجاهل އަދި ހިތްތަކުގަިއވ

 ( . شفاء ކަމުގެ ބައްޔަށްވާ  އާއި / ަފރުވާާއއި       =  ިرحمة އަދި ތެދުމަގަކާއ.  އެކެވެ  

 =  مؤمن.   !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (ޭއ  =   ންނަށްވާ         = 
) އެހެނިހެްނ  ާއ ދެންވެސްوحى (ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްޭވ  ވަންތަކަމުންނާިއ فضل ެގ الّله އެްނމެހައި ހެޔޮކަމެއްވަނީ

. رحمة އަދި އެަކލާނގެ   ންނެވެ       = ެަފހެ އޭެގސަބަބުން އެމީހުްނ އުފާުކރާހުށިކަމެވ!    

  =  : . وحىއާއި إسالم دين އެތަކެތި (އެބަހީ  ) މާ ހެޮޔވެގެންވެެއވެ      =  އެމީހުްނ

. (މުދާތަކަށްވުެރ)  އެއެއްުކރާ ތަކެއްޗަްށވުރެ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!     =  ކަލޭމެްނ

 ) 1ދީަބލާށެވެخبر (ަކލޭމެން  ؟ހެއްޔެވެދެކެމު      =  ކަލޭމެނަށްޓަަކއި ބާަވއިލެްއވި الّله 

 .   ތަކެއްޗާއިމެދު    =  .  ރިޒުގުގެތެރެއިން      =  ކަލޭމެން އޭގެެތރެއިން ބަެއއްތަކެިތ
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 .  ލައިފީމުއެވެ     =  ( .حالل ތަކެތިކަމުގަްއޔާ حرام (އަމިްއލައަށް  =   ތަކެިތކަމުގައި

    !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   = (އެކަމަްށ) ަކލޭމެނަށް އިޒުނަދެްއީވ ހެއްެޔވެ؟ الّله     

    =  ަގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނ ދޮުގހަދަނީހެއްޔެވެ؟الّله ނުވަތ  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) فدية ން ަސލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ عذاب އެްއ نفس އަކަށް (އެ نفس އަދި ކާފަުރވެއްޖެ ކޮންމެ  )54( ދޭން

. އަިދ فدية އެމީހުްނ ދެކޭހިނދު އެމީހުްނ އެތަކެތީްނ عذاب ބިމުގައިވާހާތަކެިތ ލިިބގެންވީނަމަވެސް އެ  ދިނީހެވެ
 (. . (އެީއ އެީމހުންގެ ދަށުަގއިވާ ެދރަމީހުންނަށް ނާންގާްނކަމަށެވެ އެމީހުން ހިތާަމ ވަންހަނާކޮްށ ސިްއރުކުރާނެެއވެ

 -ވީމީހުްނގެމެދުގަިއ تبع ރުކަމުގަިއ މަިތހަށިނެގި މީހުންާނއި އެމީހުންނާިއ އެބަީހ ކާފަ  –އަދި އެީމހުންގެމެދުގަިއ 
. عدل  ) އެްއވެސް އަނިާޔއެއް ުނވެވޭނެެއވެ . އަދި އެމީހުންަނށް (އިތުރު ނޑައެޅި ނިމޭނެއެވެ  ވެރިގޮުތގައި ިނޔާކަ

. الّله ވެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ ملك ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާަތކެތި  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ )55( އަށެވެ
وعد ެގ الّله  !ދޭެނ އެއްެޗއް އޭނާއަށްވާީނ ޮކންފަދަޔަކުންހެއްޔެވެ؟) އަިދ ދަންނާށެވެفدية (އެހެންވީިއރު ކާފަރުްނ 

: ކާަފރުންނަށް حّق وعد ފުޅު އެއީ ހަމަ  . (އެބަހީ ފުޅު އެީއ وعد ދެއްވުމަށް އެކަލާނގެ ުކރައްވާަފއިާވ عذاب ފުޅެކެވެ
.) އަދި ެއކަމަކު އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުންނަކަްށ އެގޮތެއް ނޭނެގއެެވ. حّق މަ ހަ  ެއވެ

. (ކާފަރުން ަމރުވުމަށްފަހު ައލުން ިދރުއްވާނީވެްސ ަހަމ  )56( އެކަލާނގެ ަތކެތި ދިުރއްވާ ަމރުއްވަެއވެ
.) އަދި ކަލޭމެން އެނބުރި  . حضرة ވުްނވަނީ ހަަމ އެކަލާނެގ رجوع އެކަލާނގެެއވެ  އަށެވެ

. އަިދ وعظ އާއި نصيحة ން حضرة ެގ رّب ކަލޭމެންެގގާތަށް ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )57( އަތުވެއްޖެެއވެ
. رحمة ްނނަށްވާ ތެދުމަގާއި مؤمن ާއއި އަިދ شفاء ކަމުެގ ބައްޔަްށވާ جاهل ހިތްތަކުގައިާވ  ހަމަކަށަވަރުްނ އަތުެވއްޖެއެވެ
. އަދި އިްސލާމްދީقرآن އެއީ ީކރިތި  . އެވެ  ނެވެ

އާިއ ދެންވެްސ وحى (ތިމަންަކޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވޭ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (އޭ  )58(
) نعمة އެންމެހައި  . ފަހެ ޭއގެސަބަބުން އެމީހުްނ رحمة ވަންތަކަމާއި އެކަލާނެގ فضل ގެ الّله ައކީ ފުޅުން ވާކަންކަމެވެ

 : . އަދި އެަތކެތި (އެބަހީ ) އެމީހުން އެޖަމާކުރާ މުދާތަކަށްުވެރ إسالم دينާއިއ قرآن އުފާކުރާ ހުށިކަމެވެ
 .  މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ

މެނަްށ ކަލޭالّله تعالى ) ރިޒުގުގެެތރެއިން !ންނޭވެمشرك (އޭ މިތިބަ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )59(
) ބައެއްަތކެތި  !ދީބަލާެށވެخبر ދެއްވާތަކެއްޗާއިމެުދ ކަލޭމެްނ ނިކަން  حرام ޭއެގތެރެއިން ަކލޭމެން (އަމިއްލައަށް

) ވިދާޅުވާށެވެحالل ކަމުގަިއ ހަދަިއ އަިދ ބަެއއްތަކެިތ  . ކަލޭގެފާުނ (އެމީހުނަށް އެގޮތަްށ އެހެްނ  !ކަުމގަިއ ހަދަނީެއވެ
 އަށް ދޮުގހަދަނީހެއްެޔވެ؟ الّله މެނަށް ުހއްދަދެއްވީެހއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަލޭމެން ަކލޭالّله ބަދަލުކުރަްނ حكم 

أنفال ކޮށްހެިދ ވާހަަކ حالل ކޮށް އަނެއްަބއިތަކެތި حرام މިބަޔަކު ބަެއއްތަކެތި  !ދަންނައެވެ 
. މިީއ ހަމަ  . مشرك ސޫރަތުގައިެވސްވެއެވެ ބަަދލުކުރާީމހުންނަްށ حكم ގެ الّله ންނޫނެއްކަމަކު مشرك ންކުރިކަމެެކވެ

. وعيد މިއާޔަތުގައި ިމވާ   .والّله أعلم ސީދާވާެނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = .  އަދި އުފައްަދއިގަްނނަމީހުން އެހީުކރަނީ ިކހިނެއްބާވަެއވެ    

   =  الّله.  ގެ މަްއޗަށް ދޮގު       =  قيامة.    ުދވަހުން      = 

.الّله ހަމަކަށަވަރުން   އީ އޯގާވަންތަކަުމގެ ވެރިަކލާނގެެއވެ     = .   މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް   

  = .    އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުން    =  ްشكر އެމީހުނ .  ނުުކރެއެވެ
         =  ެއވެرسول الّله (ޭއ!.  ) ކަލޭގެފާުނ އެއްވެސްކަމެްއގަިއ ނުވެއެވެ          

  =  ުقرآن އަިދ ަކލޭގެފާނ .   ްނ ކިޔަާވވިދާޅުވިއްާޔ އެވިާދޅުވިއެއްޗެއް       =  ައިދ

.عمل ކަލޭމެން އެއްެވސް    އެއް ނުކުެރއެވެ       =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންެގ

. އެއިންކޮންމެކަމެއްުކރާިއރުެވސް  . حاضر ހެކިވެވޮޑިގެން الّله މައްޗަށް ހެކިެވވޮޑިގެންވާ މެނުވީ   ވެވޮޑިގެންެވއެވެ

    =  .  ކަލޭމެން އެކަމަކަށް ވަދެގަންނަހިނދު        =  َرّب އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ

.غائب އަށް  . ނިވަިއވެގެންނުެވއެވެ  ެވގެން ނުެވއެވެ    =  ެއއްގެ ަބރުމިނުގެ މިންަވރުވެްސ. َذرَّة 

          =  .    ބިމުންވިޔަްސ އަިދ ނުވަތަ އުޑުންިވޔަސް     = 

 .   އަދި ޭއގެތެރެއިްނ ކިތަންެމ ކުޑަެއއްޗެއްކަމުަގއިވިޔަސް  =  .   އަިދ ބޮޑުއެއްެޗއްވިޔަސް  

    =  بيان.    !ދަންނާށެވެ =   ވެގެންވާ ފޮތެްއގައިވާމެނުވީ    = 

   ްނ َوِلىُّ ގެ الّله ހަމަކަށަވަރުްނ      = .   އެމީހުންގެ މައްޗަްށ ެއއްވެްސ ބިރެއްނެެތވެ  

    =  .   އަދި ހިތާމަކުރާނެބަޔަކުކަމުަގއި އެމީުހން ނުވެއެވެ   =  އެމީހުންަނީކ

. إيمان   ވީ މީހުންނެވެ      =  ިވެރިވާމީހުްނ تقوى އަދި އެމީހުން ބިރުވެތިވާީމހުންކަމުގަިއވ

 .  ކަމުގައިވި      =  .  އުފާެވރިކަންުހރީ އެީމހުްނނަށެވެ           = 
.آخرة ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގަްއޔާއި އަދި    ގަިއވެސް        =  ފުޅުތަކަކަްށ كلمة ެގ الّله

 .  އެއްވެްސ ބަދަލުވުމެއްނެެތވެ     = . ނޑައެޅިގެން އެއީ  ކަ     =  ބޮޑުވެގެްނާވ

 .    ނަސީބެވެ     =  ޭއެމީހުންގެަބހުން ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅުވިަޔ !އެވެرسول الّله (އ (
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    !ނުދެއްވާށެވެ  =   ިالّله އެްއވަނީ عّزة ހަމަކަށަަވރުން އެންމެހައ.  އަށެވެ   

  = .   އެކަލާނގެ ެއއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮިޑގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) حالل ކުރެްއވިތަކެތި حرام ކޮށް، حرام ކުރެްއވި ތަކެތި حالل އަށް ދޮުގހަދައިގަތްމީހުން (الّله  އަދި )60( ކޮށް
ކަންަތއްކުަރްއވާނެކަމާމެދު އެމީހުްނ ހީުކަރނީ ކޮންގޮތަކަށްބާވަެއވެ؟  الّله ުދވަހުްނ قيامة ހެދިމީހުން އެީމހުންނާމެދު 

. ައިދ عقوبة ކުށަށް  އީ (އަޅުތަކުންގެالّله ހަމަކަށަވަރުން  ) މީސްތަކުންނަށް ޯއގާވަންތަ ކަލާނގެއެވެ އަވަސްނުުކރައްވާ
. شكر އެކަމަކު އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުން   ނުކުރެެއވެ

ތަންކޮޅެއް ކިަޔވާ ވިދާޅުވިޔަްސ އަިދ قرآن ކަޭލގެފާނު ކަމެްއގައިވިޔަސް، އަދި  !ެއވެرسول الّله އޭ  )61(
ހެކިެވވޮޑިގެންުނާވ الّله ކަލޭމެންކުާރ އެްއވެސްކަމެއްުކރާިއރުވެްސ އެކަމެްއގައިވާިއރު ަކލޭމެންެގ މައްޗަްށ 

: ކޮންމެކަމެއްކުާރއިރުެވްސ ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް  . (އެބަހީ . އަިދ الّله އެއްކަމެއްވެްސ ނުވެެއވެ ހެކިެވވޮޑިގެންވެެއވެ
ެގ َرّب އެއްގެ ަބރުަދނުގެ އެއްެޗއްވިޔަސް އެއެއްެޗއް ކަޭލގެފާނުންގެ ذّر ގައިވިޔަސް އަިދ ނުވަތަ އުޑުަގއިވިޔަސް ބިމު

. އަދި އެެއއްޗަކީ ކިތަންެމ  . އެަކލާނގެއަށް ނިވައިވެގެން ނުެވއެވެ ދެނެވޮޑިގަތުމުން ވަކިވެގެން ނުެވއެވެ
: ކުޑައެއްޗަކަްސ އަިދ ބޮޑުއެއްޗަކަްސ ެއއެއްެޗއް ބަ . (އެބަހީ ޔާްނވެގެންާވ ފޮތެއްގަިއ ލިޔެިވގެންވާ މެުނވީ ުނވެއެވެ

 .  ކޮންމެއެއްޗެއްވެްސ ިލޔެވިގެންެވއެވެ

. އަދި އެީމހުންނަކީ ހިތާމަކުާރޭނ َوِلىُّ ެގ الّله ހަމަކަަށވަރުން  !ދަންނައެވެ )62( ންގެމައްޗަްށ ބިެރއްނެތެވެ
. (އެހެނީ އެމީހުންނީ  .) ه اللّ ބަޔަކުކަމުގައި ުނވެއެވެ  އެމީހުންނަށް ރުހިވޮޑިގެންފަިއވާ ބައެެކވެ

)63(  : . އަިދ إيمان  -ންނަީކ َوِلىُّ ެގ الّله އެމީހުންނަކީ އެބަހީ . الّله ވީީމހުްނނެވެ އަްށ ބިުރވެތިވާމީހުންނެވެ
. تقوى އެކަލާނގެއަްށ   ެވރިވާމީހުންނެވެ

. އަިދ ُبْشَرى ގަިއވެސް آخرة އެމީހުންނަށް ުހރީ ދުނިޔެާއއި  )64( . ުއފާވެރިކަމެވެ ފުޅުތަކަކަްށ كلمة ގެ الّله އެވެ
. ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަކީ  : ދުނިޔޭ كاميابى  -ބަދަލުވުމެއް ނުވެެއވެ . (އެބަހީ آخرة ގައްޔާއި حياة އަކީ އެއީެއވެ

 (.  ގައިވެސް އުފާވެިރކަމެވެ

 !ން ަކލޭގެފާނު ހިތާމަވިޔަނުދެްއވާށެވެ ވާހަކަތަކު –ންެގ مشرك އެ يعنى  -) އެީމހުންގެ !އެވެ رسول الّله (އޭ  )65(
. (އެމީހުްނެގ الّله އެްއ މިލްކުެވވޮޑިގެންވަީނ عّزة ހަމަކަށަވަރުްނ އެންމެހަިއ  . ހުިރހާ ާބރެއްވަީނ އެަކލާނގެއަެށވެ ައށެވެ

. އެމީހުނަށް  މީހަކުވެްސ ދޭނޭ نصر ކިބައިން ބަދަލު ހިއްަޕވަން އެދިވޮޑިގެންނެިވއިރަކުން ބަަދލުހިއްޕަވާެނއެވެ
. .) އެަކލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ  ނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ެخاّص ވެ ملك އަށް الّله ހަމަކަށަވަރުްނ  !ދަންނާށެވ .    ވެގެންވެެއވެ    = 

.  އުޑުތަކުގައިވާާހ ބަަޔކު      =  .  އަދި ބިުމގައިވާާހ ބަޔަާކއި    =  އެަވީނ تبع އަިދ

) تبع ކޮންއެއްޗަކާިއހެއްެޔވެ؟ (އަދި ެއ     ވާތަކެތި    =.     އެގޮވާމީހުން  

  = ފިޔަވައި الّله    =  ިތަަކށްންشريك އެކިއެކ .     =  ްވާކަމުަގިއ تبع އެމީހުނ

.    ނުވެއެވެ  = .  ހީއަްށ މެނުވީ    =  .   ައދި އެމީހުްނ ނުވެއެވެ   = 

.خيال ހަމަހީކޮށް   ކުރާބަަޔކު ކަމުަގއިމެނުވީ   =  .  ހަމައެަކލާނގެެއވެ     = 

 . ނޑުލެއްވީ  ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ޭރގަ     =  ( ނޑުގަިއ ކަލޭމެްނ (ދުާވލުެގ ަވރުބަލިކަންފިުލވައި ެއރޭގަ

.   ހަމަޖެހި މައިތިިރވުމަށް   =  އެއީއަދި ދުާވުލ .    ފެންނަތަނެއްކަމުގައި   = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންތަުކގައިެވއެވެ     ިނޑައެޅ  . دليل ެވގެންާވ بيان ކަ      = 

. (ބަސްައހައި  .)فكر އަހާބަޔަކަށް   ުކރާބަޔަކަށް          =  . ދަރިަކަލުކ الّله އެމީހުްނ ބުންޏެވެ

. إختيار   ކުަރއްވައިފިެއވެ     =  طاهر އެކަލާނގެ ހުްސ .  ވަންތަެއވެ    =   އެަކލާނެގީއ

. خلق (އެއްވެސް  ) ފުދިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ  އަކުުނލައި         =  އުޑުތަކުގައިވާހާތަކެިތ

.خاّص އެކަލާނގެއަްށ މިލްކުވެ   ވެގެްނވެއެވެ        =  .   އަދި ބިމުގަިއވާހާތަކެްއޗާއި  

    =  ްدليل އެއް حّجة ކަލޭމެން އަތަކު ެއއްވެސ .  އެއް ނުވެއެވެ   = ) ިمالئكة އެކަމާއިމެދުގައ

) الّله ންނަކީ   ެގ އަންހެންދަރިްނކަމުގަިއ ބުނުމުގެ        =  ކަލޭމެްނ  ެގ މައްޗަށް الّله

.  ؟ބުނަނީހެއްޔެވެ       =  .  ކަލޭމެނަްށ ޭނނގޭތަކެތި  =  ކަޭލގެފާުނ !އެވެرسول الّله (ޭއ (

    !ވިދާޅުވާށެވެ      = .  ހަމަކަށަަވުރން އުފައްދަިއގަންނަމީހުން       = 

. الّله    ގެ މައްޗަށް ދޮގު    =  .  އެމީހުން ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވެ        = 

 .  ދުނިޔޭގައިވާ އަރާމުކޮޅެކެވެ         =  ްވުންވަީނ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ رجوع ެދން އެމީހުނ
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.حضرة    އަށެވެ      =  .  ދެްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުނަށް ރަހަދައްާކހުށީމެވެ      

.عذاب ގަދަވެގެްނވާ  =  ގެ        = .   އެމީހުން ކާަފރުވާކަުމގައިވީކަުމގެ ސަބަބުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. الّله  ހަމަ  ިމލްކުވެވޮޑިގެްނވަނީ  ބަޔަކު ބިމުގައިާވހާ  އުޑުތަކާއި  ހަމަކަށަވަރުން  !ދަންނާށެވެ ކަލޭމެން )66( އަށެވެ

ހަަމހުސްހީައކަށްމެނުވީ އެީމހުްނ  ؟ވަީނ ޮކންއެއްޗަކާިއ ބާވައެވެ تبع ންތަކަށް ޮގވާމީހުން ެއ شريك ފިޔަަވއި الّله އަދި 

. އަިދ ހަަމ تبع  . ެއއްކޮخيال ވާކަމުގައިުނވެއެވެ  ށްާލ ބަޔަުކ ކަމުަގއިމެނުވީ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ

)67(  ( . ެއީއ (ުދވާލުެގ މަސައްކަުތެގ ވަރުަބލިކަްނ ފިލުަވއި ނޑުލެއްީވ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ޭރގަ

. އަިދ ދުާވުލ އެީއ ައލިކޮށްޭދ އެއްެޗއްކަމުގަިއ نفس ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ  ތަކަްށ ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށްޓަަކއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަުކގަިއވެސް ބަސްއަހާ (އަދި  ނޑައެިޅ فكر ލެއްވީވެްސ ހަމަ ެއކަލާނގެެއވެ ) ަބޔަކަށް ކަ ކުރާ

. دليل ވެގެްނވާ بيان   ތަްއވާކަން ކަަށވަރެވެ

.ން ބުنى: مشرك يعއަދި އެީމހުން  )68( . (އެފަަދ إختيار ދަރިަކލަުކ الّله سبحانه وتعالى  ެނއެވެ ުކރައްަވއިފިއެވެ

) އެަކލާނގެ ހުސް  . އެކަލާނގެ ެއއީ އެއްވެްސ طاهر ކަންތަކުން ައކާއި ުނލަިއ مخلوق ވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ

. އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާތަކެިތ  . (އެަކލާނެގ ވޮޑިވެِمْلُك ފުދިވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ ގެންވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ

 : .) އެހެން ކޭަލމެން ބުނުމުގެ (އެބަހީ އަށް ަދރިކަލަުކެވޭޔ الّله އެއްވެސް ދަިރކަލަކަށް ބޭނުންެވވޮޑިގެން ނުވެއެވެ

) ެއއްވެްސ  . ަކލޭމެން ަފހެ دليل އެްއ حّجة ބުނުމުގެ  އާއިމެުދ ކަލޭމެަނށް الّله އެްއ ކަލޭމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ

 ނޭނގޭތަކެތި  ބުނަނީެހއްޔެވެ؟  

ެގ މައްޗަްށ ދޮގުހަދަިއގަންނަމީހުްނ الّله ހަމަކަށަަވުރން  1) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (އޭ  )69(

 .  ކާމިޔާބު ނުވާނެއެވެ

. ދެން އެމީހުން އެނުބރި  )70( ވުންަވީނ رجوع އެމީހުން ދުނިޔޭގަިއ އެތިބެނީ ދާދި ކުޑަކުޑަ ައރާމުކޮޅެއްގަެއވެ

. ދެްނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުނަްށ ގަދަެވގެންާވ حضرة ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ގެރަަހ عذاب އަެށވެ

. ) ކާފަުރވާކަމުގަިއވީަކމުގެ ސަބަބުންނެވެ . އެީއ އެމީހުްނ (ދުނިޔޭގައި  ދައްކާހުށީމެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ޭއެވެرسول الّله (އ!.  !) އަދި ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ކިަޔވާވިދާޅުވެދެއްވާެށވެ     = 

   . خبر ) ެގ عليه الّسالم(نُوُح    =  قوم އެކަޭލގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންެގ .  އަށް ވިދާޅުވިހިނދު
     قوم ޭއ ައހުރެންެގ) .   ) !ގެމީހުންނޭވެقوم އެވެ      =  ކަލޭމެންެގ މަްއޗަްށ

.  ބޮޑުވެއްޖެއްޔާ   =   ެތިމަންަކލޭގެފާނުންގ (  . مقام (ކަލޭމެންގެމެދުަގއި      = 

. الّله އަދި އަުހރެން   ގެ އާޔަތްތަްއ ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި       =  ެއަްށ حضرة ގެ الّله ފަހ

. وكيل އަހުރެްނ   ކޮށްފީމެވެ      = ެ1ކުރާެށވެَعُزْم ( !ފަެހ ަކލޭެމން ކަލޭމެންެގ ކަންަތއް ޖަމާުކރާށެވ ( 

    =  ންތަކާިއ (ބަިއވެރިްނތަކަށް ޮގވާށެވެشريك އަިދ ަކލޭމެންެގ! (         =  ދެްނ

.   ކަލޭމެންެގ ކަންތައްނުާވހުށިކަމެވެ   =  (  ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަްށ އޮޅިގެްނ (ނުސާފުވެގެން  

       = ެކަލޭމެްނ ނިންމާށެވ (    !ދެްނ ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އެކަްނ (އެބަީހ ަކލޭމެން ރޭިވ ޭރވުން

     = ެއަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ ަތންވަޅުނުދޭށެވ!       =  ފަެހ ަކލޭމެްނ

. تبع (ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ  ) އެނުބރި ުފރަގަސްދީފިްއޔާ  ވުމުން       ފަެހ ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެްނ

 (. . (ސުާވލުނުކުރަެމވެ   ކިބައިން ނޭދެމެވެ   = .   އެއްވެްސ އުޖޫަރއަކަށް   = 

 .   ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫަރ ނުެވއެވެ       حضرة ެގ الّله .  ންމެނުވީ  =  އަިދ

  .   ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަުމރުވެިވގެންވަނީ   = .  ތިމަންކަލޭގެފާނު ވުމަށެވެ     = 

 (  މުސްލިމުންގެތެރެއިން (ކިޔަމަންތެރިންގެެތރެއިން    =  .  ފަހެ އެީމހުން އެަކލޭގެފާނު ދޮގުކޮށްިފއެވެ
     = .   ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއކަލޭގެފާުނ ސަާލމަތްކުރެއްވީމެވެ  =  އެކަލޭގެފާނުންެގ

 .  އަރިހުަގއިވާ މީހުންނާއި     =  . ނަވުގައި         =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. ) ބިމުގައި ދެންފަހަށް ތިބޭމީހުންކަުމގައި : އެނަވުަގއި ތިބި މީހުްނލެއްވީ . (އެބަހީ  އެމީހުން ލެްއވީ     

     =  ެَغَرق އަދި ދޮގުުކރިމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގ.  ކުރެއްވީމެވެ      =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  އާޔަތްތައް       = .  !ވީިކހިނެއްކަްނ ނިކަްނ ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ         = 

. . އެމީހުންގެަފހުކޮޅު އިންޒާރުކުރެވުުނ މީހުންެގ ނިމުން        =  ދެްނ އެަކލޭގެފާނަށްަފުހ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

 . .  َرُسوُل  =   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުްއވީމެވެ ބޭކަލުން      =  ެقوم އެބޭކަލުންގ.  އަށް
          =  ާއާއިގެްނ އެމީހުންެގގާތަްށ دليل އާިއ معجزة ދެން އެބޭކަލުން ބަޔާންެވެގންވ

.  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ      = .  ފަެހ އެމީހުްނ ނުިވއެވެ           =   އެެއއްޗެްއ

. إيمان އެމީހުން ދޮގުކުިރ އެއްޗަްށ   ވީބަޔަުކކަމުގައި      =  .  މީގެ ކުރިން       = 

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ސިްއކަޖައްސަވަީނ އެފަދައިންނެވެ         = 

 .   ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންެގ ހިތްތަުކގެ މަތީގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އެީއ  !ެގ ވާަހކަ ިކޔަވާވިދާޅުވެދެްއވާށެވެنوح عليه الّسالم ންނަްށ مشرك ) ކަޭލގެފާނު ެއ !އެވެرسول الّله (އޭ  )71(

.) ޭއ قوم އެކަލޭގެފާނުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ  . (ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ ގެީމހުންނަށް ވިދާުޅވިހިނދުންނެވެ
) ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !ގެމީހުންނޭވެقوم ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  އާއި ަދރަޖަ އަދި ަކލޭމެނަްށ مقام (ކަލޭމެްނގެމެދުގައި

އް ކިޔަވަިއވިދާޅުވެދެއްާވ ހަނދާންކޮށްދެއްވުމާިއ މިކަންކަން ކަލޭމެންގެމަްއޗަްށ ެގ ާއޔަތްތަالّله ތިމަންކަލޭގެފާނު 
ކުރުމަްށ ނުވަތަ ރަށުންބޭރުކޮްށ قتل ބޮޑުކަމަކަށް ވެއްޖެއްޔާ، ދެްނ އެކަމާހެިދ ކަލޭމެން ތިަމންކަލޭގެފާނު 

) ތިމަންކަލޭގެފާުނ މި قصد ފައްސައިލުމަށް  . ދެްނ އަިދ ކަލޭމެންުކރާްނ ه اللّ ުކރީ ހަަމއެކަނި وكيل ކޮށްފިއްޔާ ާއއިއެވެ
ެދްނ  !ކުރާކަމެއްުކރުމަށް ަތއްޔާރުކޮްށ އަިދ އެކަުމގަިއ އެީހވުމަށް ކަލޭމެންެގ ބަިއވެރިންތަކަށްެވސް ގޮވާހަދާށެވެقصد 

ކަލޭމެންގެ ކަންތައް ަކލޭމެންގެމައްަޗށް އޮޅިގެން، ވާނުވާ ނޭނގޭގޮތަށް ނުހަދައި ރަނގަޅަށް ވިސްނައިތިބެެގްނ 
 !އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނަށް އެްއވެސް ތަންވަޅެއް ނުީދ ނިންމައިލާށެވެ !މަންކަލޭގެފާނު ަހލާކުކޮްށލާށެވެތި
) އެނބުިރ ފުަރަގސްދީފިއްޔާވެްސ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެްނެގ تبع ފަހެ ަކލޭމެން (ތިމަންަކލޭގެފާނާިއ  )72( ނުވެ

. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޮތް ދަރުަމޔަކާ އުޫޖރައެއް  –ޓެކްހަކަށް  –ކިބައިން އެއްވެްސ އުޖޫަރއަކަށް  ެގ الّله ނޭދެމެވެ
. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އަުމރުެވވިގެންވަނީ ތިމަންކަޭލގެފާނު ކިޔަމަންތެރީްނގެތެރެއިްނ حضرة  ންމެނުވީ ނުވެއެވެ

 .  ވުމަށެވެ
. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާާނ ައިދ  )73( ދެންފަހެ އެމީހުްނ ެއކަލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްިފއެވެ

. އަިދ އެމީހުްނ އެކަލޭގެފާނާިއއެުކ ނަވުގަިއ ތިބިމީހުްނ ަސލާމަތްކު ނަވުަގއިތިބިމީހުްނ އެީއ ެދްނ يعنى: ރެްއވީމެވެ
. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ  އޭގެފަހުްނ ދުނިޔޭގަިއ އުޅޭނެމީހުންކަމުަގއި ތިމަންަރސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ

ނޑުގަިއ  . އިންޒާރުކުެރވުނު މީހުންގެ غرق ދޮގުކުރި މީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަ ނިމުން އެމީހުންެގ  ުކރެްއވީމެވެ
ގައި މުޅިދުނިޔޭެގ طوفان (އެ  !ގެފަހުކޮޅު ވެގެންދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުންކަން ނިކަން ެދކެވަޑައިގަންނަވާށެވެحياة 

. ާބކީތިބީ ހަމައެކަނި އެނައުކޮޅުގައިތިިބ مشرك އެންމެހައި ކާަފރުންނާ  .) ُمؤِمنُ ން މަުރވެގެން ދިަޔއީއެވެ  ންނެވެ
ކަމާއިގެްނ رسول އަށް قوم ބޭކަލުންނެްއ ެއބޭބޭކަލުންގެ رسول ށްފަހު ކިަތއްމެ ދެން އެކަޭލގެފާނަ )74(

. ަފހެ  އާިއގެން އެޭބކަލުން އެބައިމީހުްނެގގާތަްށ دليل އާިއ حّجة ެވގެންާވ بيان ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ
. ފަހެ އެފަދަމީހުން އޭެގކުރީ ދޮުގކުރިކަންތަކަށް  ަބޔަކުކަމުަގއި ނުވިއެެވ. ވީإيمان ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

.  ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންެގ ހިތްތަުކގެމަތީގައި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ސިއްކަޖައްަސވަނީ އެފަަދއިންނެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          = .  ދެން އެބޭކަލުންގެފަހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ     = 

  ) عليهما الّسالم(هارون އާއި موسى         =  قوم އާއި އޭާނގެ ِفْرَعوُن .  ގެ ބޮޑުންެގގާތަށް
     =  .  ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަާކއިގެން     =  .ފަެހ އެމީހުްނ ބޮޑާވެއްޖެއެެވ

 .  ކިބުރުވެިރވެއްޖެެއވެ         =  مجرم އަދި އެމީހުންީވ . ންކަމުަގއެވެ

.  ފާފަވެރިންކަމުގައެވެ         =  حّق ދެން އެމީހުންގެގާތަްށ) . دليل އާިއ معجزة އައިހިނދު

(  އައިހިނދު       ެحضرة ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ން   = .   އެމީހުން ބުންޏެވެ     

   =  سحر ެވގެންވާ بيان ހަމަކަށަވަރުން މިީއ .  އެކެވެ     =  عليه الّسالم(موسى (

 .  ވިދާޅުވިއެވެ     =  ްބުނަނީހެއްޔެވެ؟ حّق އަށް (حّق ކަލޭމެނ (  އާއިމެދު      = 
. حّق ކަލޭމެންގާތަށް   އަިއހިނދުން     =  ީނުވަތަ ِسْحر މިއ .   އެްއހެއްޔެވެ؟  ِسْحرއެކެވެ

      =  ިِسْحُر އަދ .  ވެރިންނަށް ކާމިޔާުބ ނުވާހުއްޓެވެ   =   .  އެމީހުން ބުންެޏވެ
      =  ވަޑައިގެންނެވީ އަުހރެމެން އަނުބރައިލުމަށްެހއްޔެވެ؟ ކަޭލގެފާނު  ައހުރެމެންގާތަްށ ތިަޔ 
       =.   އަހުރެމެން ދުއްއެއްޗެތިން     =  އެއެއްެޗއްގެމަތީގައި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ތިއްާބ

     =  ެވެއަިދ ަކލޭމެން ދެމީހުނަްށ އޮތުމަްށހެއްޔ ..          =  ބިމުަގއި ބޮޑުކަމާިއ

 .  ވެރިކަން   =  .  އަދި ައހުރެމެން ނުވަމުެއވެ     =  ކަލޭމެން ދެމީހުންނަްށ

 ( . (ތެދުކުރާނޭ ބަަޔކުކަމުގައި  އީމާންވާނޭބަޔަކުކަމުގައި     = ިވިދާޅުވިއެވެ. فرعونއަދ  .  = 

   !އަހުރެންގާތަްށ ގެންނާށެވެ    =  ްسحر ދަންނަ ކޮންމެ سحر ރަނގަޅަށ.   ވެިރއެއް
        =  ެވެރިން އައިހިނުދން.سحر ދެންފަހ       =     عليه الّسالم(موسى (
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

 .އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ  = ެއެއްލާށެވެ !ކަލޭމެން އުކާެށވ)! (        =  ްކަލޭމެނ

 .  އުކާނެއެއްޗެއް     =  .   ދެންފަހެ އެމީހުން އުިކހިނދުން  =  عليه الّسالم(موسى (

 .  ވިދާޅުވިއެވެ         =  سحر (  ގެގޮތުްނ ަކލޭމެން އެގެނަިއ އެއްެޗއްވިްއޔާ (ުކރިކަމެއްިވއްޔާ
      =  باطل ެއއެއްޗެްއ الّله تعالى ހަމަކަަށވަރުްނ ނިކަންުހެރ.     ކުރަްއވާހުއްެޓވެ   

. / الّله تعالى ހަމަކަަށވަރުްނ  = . ُصْلَح ރަނގަޅު ނުުކރައްަވއެވެ  ނުކުރައްވަެއވެ      =  فاسد

   . عمل ކުރާމީހުންެގ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
فرعون ކަމާއިގެން رسول ) عليهما الّسالم(هاُرون އާިއ موسى އެބޭބޭކަލުންނަށްފަހު ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  )75(

. އެބޭަކލުްނ ވަަޑއިގެންނެީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަާކިއ  معجزة އާއި އޭނާެގ ބޮޑުންގެގާތަްށ ފޮނުއްވީެމވެ
 . . ދެންފަހެ އެމީހުން ބޮޑާެވގެންފިއެވެ . އެމީހުންީވ ِكبر ތަކާއިގެންނެވެ . ފާފަެވިރްނ مجرم ވެރިެވގެންފިއެވެ ންކަމުގައެވެ

 .  ކަމުގައެވެ

: حّق ްނ حضرة ދެންފަހެ އެމީހުްނގެގާތަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )76( . (އެބަހީ  موسى عليه الّسالمއަިއހިނދުން
އައިހިނދުްނ) حّجة އާިއ دليل މުގެ ގޮާވލެއްވުމެްއކަحّق ްނވާ حضرة އެގޮވާަލއްާވ ގޮަވއިލެްއވުމަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

. ހަމަކަށަަވރުން މިީއ ބަޔާންވެގެްނވާ  . سحر އެމީހުން ބުންޏެވެ  ެއކެވެ

. ކަލޭމެންގެގާތަށް  )عليه الّسالم(موسى  )77( سحر ައއިހިނދުން ކަލޭމެން ތިޔަބުނަނީ އެީއ حّق ވިދާޅުވިއެވެ
) ހަމަ  . سحر ންވެްސ يقين އެއްކަމަށްހެއްެޔވެ؟ (ެއހެންކަމަށްވަންޏާ  ވެރިްނނަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެެއވެ

. (ޭއ  )78( .موسى އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ ނު އަހުެރމެންގެގާތަށް ތިޔަވަޑައިގެންެނވީ އަުހރެމެންެގ ) ކަލޭގެފާ!އެވެ
) ައހުރެމެން އަނބުރުާވލައްވަްނ  ކާބަފައިން އެގޮތެްއގެމަތީގަިއ ވަނިޮކށް އަހުރެމެްނ ދުއްޮގތުން (އެކަންތަކުން

: ؟ހެއްޔެވެ؟ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން އަުހރެމެން ުހއްޓުވާންެހއްެޔވެ ާއިއ موسى . އަިދ ކަލޭމެްނ ދެމީހުންނަށް (އެބަހީ
) ބިންމަތީގަިއ ޮބޑުކަهارون عليهما الّسالم  ވާޭނ إيمان މާއި ެވރިކަން އޮތުމަށްެހއްޔެވެ؟ ތިޔަދެީމހުންނަށް ދެމީހުނަށް

 .  ބަޔަކުކަމުގައި އަުހރެމެން ނުވަމުެއވެ

. فرعون އަދި  )79(  فرعون( ދެން !ވެރިން އަހުެރންގާތަށް ަކލޭމެން ގެންނާށެވެسحر ދަންނަ ހުރިހާ سحر ބުންޏެވެ
. ) سحر އަންގައިގެން އެާރއްޖޭގެ އެންެމހައި  ވެރިން ގެނުވަިއ ޖަމާުކރުވައިފިެއވެ

. (موسى عليه الّسالم ވެރިން އައިހިނދުން سحر ދެންފަހެ  )80( ) ކަލޭމެްނ سحر އެމީހުްނނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ެގގޮތުން
) އުކާށެވެميدان އުކާނޭ އެްއޗެއް ކަލޭމެން (   !އަށް

. موسى عليه الّسالم ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަކެތި ުއކައިިލހިނދުން  )81( ގެގޮތުން ކަލޭެމްނ سحر ވިދާޅުވިއެވެ
) ހަމަކަށަަވރުން ނިކަންުހރެ އެ ގެނައިހާ  . އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ الّله تعالى  باطل އްެޗއް (ުކރިހާކަމެއް ކުރަްއވާހުއްެޓވެ

.  ުޞލްޙަالّله تعالى  ކުރާމީހުންެގ ޢަމަލުفاسد   ނުކުރަްއވާހުއްެޓވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  الّله تعالى  حّق އަިދ .  ސާބިތުކުަރއްވަެއވެ    =  ެكلمة އެކަލާނގ . ފުޅުތަކުން

) أمر (އެކަލާނގެ   ފުޅަށް       = ން ނުރުހުނަސް (ފާފަވެރި ުއރެދުންތެރިްނ  ُجمِْرِ◌م

 (   ނުރުހުނަސް     =  ެعليه الّسالم(موسى ފަހ.   ) އަށް އީމާން ނުެވއެވެ      

    =  قوم އެކަލޭގެފާނުންެގ( . (ހަމަދަރިކޮޅެއްމެނުވީ  ން މަދުބަޔަކުމެނުވީ       

. فرعون  އެއީ =  ގެފަރާތުްނ އޮްތ ބިެރއްގެމައްޗަށް   =  ެްނެގ أشراف އަިދ (ެއ އީމާންީވ) މީހުްނގ

 .   ކިބައިންނާއި   =   ްفتنة އެމީހުނ.  ވެިރކުރުވައިފާނެކަމަށް     =  އަިދ

 . فرعون ހަމަކަށަވަރުްނ         = .  ހަމަކަަށވަރުން އޭނާ ބިުމގަިއ ބޮޑާވެއްޖެއެވެ     

    = .  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ވަީނ ހަްއދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުންގެތެރެއިންެނވެ     

   =  ިއޭ އަުހެރންގެ  - موسى عليه الّسالم އަދ .    !ގެ މީހުންނޭވެقوم ވިދާޅުވިއެވެ      = 

. الّله ކަލޭމެން   އަށް އީމާންވާކަމުަގއިވަންޏާ      =  ްوكيل ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ަކލޭމެނ

  !ކުރާށެވެ      =  الّله ކަލޭމެްނ .  އަްށ ކިޔަމަންތެިރވާކަމުގަިއވަންޏާ     =  ފަެހ

.  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ         =  ްالّله ކުރަނީ ހަމަ وكيل އަޅަމެނ .  އަށެވެ        =  ޭއ

  !އަޅަމެން ނުލައްވާންޭދވެ !ެއވެرّب އަޅަމެންގެ           =  ެގ قوم އަނިާޔވެރިީވ

. فتنة މީހުންނަށްވާ   އެއްކަމުަގއި      =  ެސަލާމަްތ ފުޅުން އަޅަމެން رحمة ައދި އިބަރަސްަކލާނގ

   1ކުރައްވާންދޭވެ      =  ުقوم ކާަފރ.   ގެފަރާތުން            = 

. وحى ) ިމދެކަލުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ عليهما الّسالمއާިއ (أخ އާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ موسى އަދި   ކުެރއްވީމެވެ
      =  ެހަމަޖައްސަވާެށވެ !ކުރައްވާ ހިއްޕަވާށެވެإختيار އަށް قوم ތިޔައިގެދެކަލުްނގ!    
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   =  مصر (  ަގއި ގެތަކެްއ / (ނުވަަތ މިސްކިތްަތކެއް     =  އަިދ ަކލޭމެންެގ ގެތަްއ

  1ލާށެވެ   =  ނުވަތަ ނަމާދުކުރެވޭގޮތަށްވާގޮތަށްُمَقاِبُل އަށް قبلة އަށް (قبلة (       =  އަިދ

  !ުކރާށެވެقائم ކަލޭމެން ނަމާދު       =  1ދެއްވާެށވެخبر ންނަށް އުފާެވރި مؤمن އަިދ   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) أمر ފުޅުްނ (كلمة އެަކލާނެގ الّله تعالى އަދި  )82( . حّق ފުޅުން ން (ފާފަެވިރ مجرم ސާބިތުކުަރއްވައެވެ

 . ) ުނރުހުނަސްެވސްމެއެވެ  އުރެދުންތެރިން

ން ަމދުބަޔަކުމެނުވީ (އެންމެ ދަރިކޮޅެއް މެނުީވ) قوم އަށް ެއކަލޭގެފާނުންގެ موسى عليه الّسالم ފަހެ  )83(

. ެއީއ إيمان އެކަލޭގެފާނަްށ  . ެއީއ إيمان އާިއ އަިދ ެއ فرعون ނުވެެއވެ ވީީމހުންެގ ބޮޑެތިމީހުންދެކެ ިބރުންނެވެ

) އެބޮޑެތިމީހުން إيمان އެމީހުން ( . ހަމަކަށަވަރުްނ فتنة ީވކަން އެނގިއްޖެނަމަ فرعون ޮކށްފާނެކަމުގެ ބިރަްށވެސް ެމއެވެ
.  ވެިރވެއްޖެކަންކަަށވަރެެވ. އަދި އޭާނވީِكبر ބިމުގައި ބޮޑާވެ   ހަަމކަށަވަރުން ހައްދުފަހަނަޅައިގަތްމީހުްނގެ ެތރެއިންނެވެ

. ޭއ އަުހރެންެގ  موسى عليه الّسالم  )84( ވެގެންވަްނާޏ إيمان އަްށ الّله ަކލޭމެން  !ގެމީހުްނނެވެقوم ވިދާޅުވިއެވެ

ނޑައެޅިގެން އެަކލާނގެއަްށ ކަލޭމެްނ  .އަްށ ކިޔަމަންތެالّله ަކލޭމެން  !ކުރާެށވެوكيل ފަހެ ކަ  ިރވެގެންވަްނޏާއެވެ

. އަުހރެމެން  )85( . އޭ އަޅަމެންގެ الّله ކޮށް ބަރޯސާުކރަނީ ހަމަ وكيل އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ  !ެއވެرّب އަށެވެ

فتنة (އެމީހުްނ އަޅަމެން  !އެްއކަމުގަިއ ައޅަމެން ނުލައްވާންދޭވެفتنة އަނިޔާވެިރވެގެންާވ މީސްތަކުންނަށް 
 ) !ވެ ދޭ◌ޭނުކުރަްއވާނإمتحان  !ވެރިކުިރޔަނުދެއްވާށެވެ

. قوم ފުޅުން ކާަފރު رحمة އަދި އިބަރަްސކަލާނެގ  )86(  ެގކިބައިން އަަޅމެން ސަލާމަތްކުަރއްވާނދޭވެ

. وحى ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ عليهما الّسالمއާއަްށ (أخ  ގެއާިއ އެަކލޭގެފާނުންموسى އަދި  )87( ކުެރއްވީމެވެ

إختيار ެގ މީހުންނަށްޓަކަިއ قوم ވަތަ މިްސކިތްތަެކއް ތިޔަދެަކލުންެގ ގަިއ ގެތަެކއް ނު مصر ތިޔައިގެދެކަލުްނ 
!( އެއީ ިބރުވެިތވާވަޤުތު ނަާމުދ އަށްވާޮގތަށް ހައްދަވާެށވެقبلة އަިދ އެގެތަްއ  !ަހއްދަވާށެވެ 1ކުރައްވާެށވެ

(. ) އުފާވެރިކަުމގެ مؤمن އަިދ  !ކުަރއްވާށެވެقائم އަިދ ނަމާދު  ކުރެވޭގޮތަެށވެ خبر ންނަށް (ކިޔަމަންެތރިންނަށް
 !ދެއްވާށެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ިرّب ޭއ އަޅަމެންގެ  .) ދެްނނެވިއެވެعليه الّسالم(موسى އަދ.   !ެއވެ  

   =  އަށާއި އަދި އޭާނގެ ބޮޑުންނަށް ދެްއވައިފީމުއެެވ. قرعون ހަމަކަަށވަރުްނ އިބަަރސްކަލާނެގ

       = .  ޒީނަތްތެރިކަމާިއ މުދާތައް        =  حياة ދުނިޔޭެގ.  ަގއި       

       =  ެއެވެرّب އޭ އަޅަމެންގ! .  އެއިން އެމީހުން އިބަރަސްކަލާނގެ މަގުބަންދުކޮށް މަގުފުަރއްދަނީއެވެ
      ެއެވެرّب ޭއ އަޅަމެންގ!            =  އެީމހުންގެ މުދާތަްއ ނެތިކުަރްއާވ

  !ވެދޭހަލާކުުކރައްވާނ          .   !އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތައް ހަރުކަިށކުރަްއވާނދޭވެ    

= .  ފަހެ އެީމހުން އީމާްނ ނުވާނެއެވެ           =  ިعذاب އެމީހުންނަްށ ވޭންދެނިވ

 . .الّله تعالى  وحى   =  ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން   ކުރެްއވިެއވެ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. دعاء ތިޔައިގެ ދެަކލުންގެ  އިޖާބަުކރެިވއްޖެއެވެ    =  ފަހެ ތިަޔއިގެ ދެަކލުން ސީދާމަުގަގިއ

) ިތއްބަވާށެވެ   !(ކިޔަމަންތެރިކަންމަތީ    =  ްެވ ވަޑައިނުގަންނަވާެށވެتبع އަދި ތިޔަދެަކލުނ!  
        = ްނުދަންނަ ކަންަކމުގެ ޙަޤީޤަތ ( . (އެމީހުްނގެ ގޮާތއި   މީހުންގެ މަާގއި
             =  ެނޑު ކަޑައްތުކޮްށ ެދވޭނޭގޮްތ بنى إسرائيل އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ މީހުްނ ކަ

 .  ހައްދަވައިދެްއވީމެވެ     =  تبع އެމީހުންނަށް فرعون އަިދ . ) އަެއވެ  ކޮށް (ަފހަތުން     

= .  އަިދ އޭނާެގ ސިފައިންނާއި       =  ތެިރކަމުގެގޮުތްނ عداوة ދެކޮޅުެވރިކަމާިއ

 (  (އަނިޔާވެރިކަުމގެގޮތުންވެސް        =  ާغرق އޭނ . ވާން ގާްތވެއްޖައުމަށްދާންދެން

 (  (އެހިނދު     =  . . ތެދުކޮށްފީމެވެ . އަުހރެްނ އީމާންވެއްޖައީެމވެ  އޭާނ ދެންނެވިއެވެ     

.إله ހަމަކަށަވަރުން  =    ައކުނުވާކަމަށް               =  ބަނޫ އިސްރާއީުލ

. إيمان އެފަރާތަކަށް   ވެގެންވާ ަކލާނގެމެނުވީ       =   ީްނެގ مسلم އަދި އަހުރެްނވަނ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

 . . ކިޔަމަންތެރިންގެެތރެއިންނެވެ  ތެރެއިންނެވެ  =   ކަލޭ އީމާްނވާންީވ : މިހާރުހެއްޔެވެ؟ (އެަބހީ

 މިހާރުހެްއޔެވެ؟)         = ) ްعذاب އަދި ހަމަކަށަަވރުނ . ) ުކރިން ަކލޭވަނީ އުރެދިފަެއވެ ައއުމުގެ

    = .  ކަލޭވީުމއެވެ       =  فاسد .  ކުރާމީހުންގެެތރެއިން    = .  ފަހެ މިއަދު
      =   ަނޑު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ސަލާމަތްކުރ .އްވާަކލޭެގ ހަިށގަ  ހުށީެމވެ  = 

 .  ކަލޭވުމަށްޓަކައި       =   ްعبرة ކަލޭގެފަހުްނ ައންނަމީހުންނަށ .  އަކަށް    =  އަިދ

 .   ހަމަކަށަވަރުން ގިނަބަޔަކު   =  .   މީސްތަކުްނގެތެރެއިން         = 

. غافل ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ   ވެގެންާވކަންކަށަވަެރވެ
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ޭއ އަޅަމެންެގ  موسى عليه الّسالم އަދި  )88( قوم އަާށއި އޭނާެގ فرعون އިބަަރސްކަލާނެގ  !އެވެرّب ދެންނެވިެއވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ زينة ގެބޮޑުންނަށް ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި   އެމީހުްނ  !ެއވެرّب ެތރިކަމާއި ގިނަ މުާދ ދެއްވައިފީމުއެވެ
. ޭއ އަޅަމެންެގ   !އެވެرّب އެމުދަލުން މީސްތަކުްނ އިަބރަސްކަލާނެގ ސީދާމަގުން ުދުރކޮށް ފުަރއްދައިހަދަނީެއވެ

އަދި އެމީހުންގެ ހިތްތައް ަހރުކަށިުކރައްަވިއ  !.ކުަރއްވާނދޭވެއެމީހުންގެ މުދާތައް ނެތިުކރްައަވއި ހަާލކު
.) ވޭންދެނިިވ إيمان (އެީއ  !ގަދަކުރަްއވާނދޭވެ ނުފެންނަނީސް ދެްނ عذاب ކަަމްށ ދެން ުނހުޅުވޭނޭ ގޮތުންނެވެ

 .  އެމީހުން އީމާން ުނވާނެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަިއގެދެކަލުންެގ الّله وحى  )89( . ފަހެ ތިަޔިއެގ ء ، الّله دعاކުެރއްވިެއވެ އިޖާބަކުަރއްވައިފިެއވެ
) ތިއްބަވާށެވެ މީހުންގެގޮތާިއ   ނުދަންނަ ންކަމުގެ ޙަޤީޤަތްކައަދި  1ދެކަލުން ސީދާމަގުގައި (ިކޔަމަންތެރިކަމާއިެއކު

  !ެވވަޑައި ނުގަންނަވާެށވެتبع ތިޔައިގެ ދެަކލުން  

ނޑު ކަޑައްތުުކރައްަވއި (ހުރަސްުކރެވޭނެގޮްތ بنى إسرائيل އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )90( ީމހުން ކަ
.) ދެންފަެހ އެީމހުންގެފަހަތުްނ އެމީުހންނާއި  އާިއ އޭނާެގ ސިފައިްނ فرعون ކޮްށ تبع ހައްދަވައިދެްއވީމެވެ

. ދެން ެއ عداوة ދެކޮޅުވެރިކަމާިއ  ނޑުގެތެރޭަގިއ فرعون ެތރިކަމުެގގޮތުން އައެވެ އުމުްނ ވާްނ ގާތްާވހިސާބަްށ ދިغرق ކަ
 . إيمان ައކުނުވާކަމަްށ އަުހރެން إله ްނ އީމާްނވެގެްނ އެާވ ަކލާނގެ މެނުީވ ެއހެން بنى إسرائيل އޭނާ ދެންނެވިެއވެ

. އަިދ އަުހރެންވަނީ  . ތެދުކޮށްފީމެވެ . مسلم ވެއްޖައީމެވެ . ކިޔަމަންެތރީންގެތެރެއިންެނވެ  ްނެގ ެތރެއިންނެވެ

.) ަކލޭ އީމާންވާންީވ މިހާރުހެްއޔެވެ؟ އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލވަީނ الّله وحى (އޭގެ ަޖވާބުގަިއ  )91( ކުެރއްވިެއވެ
. އަިދ ކަޭލވީ   ްނގެ ތެެރއިންނެެވ. َفاسد މީގެކުރީގަިއ ުއރެދިފައެވެ

ނޑު ކަލޭގެ  މިއަދު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ފަހެ )92( ައކަށް ވުމަްށ عبرة އަކަްށ دليل  ައންނަމީހުންނަށް ފަހުން  ހަިށގަ
. އަދި ހަަމކަށަވަރުން މީސްތަކުްނުކރެ ވަރަްށގިނަމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތަކަްށ ްއވާތްކުރަސަލާމަ ހުށީމެވެ
.غافل   ވެގެންވެއެވެ

 



                      
 

6 9 5   

ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = (. .( ނުވަަތ ތަންދެއްވީމެވެ  އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ޭބލުއްވީމެވެ     

=  .  ބަނީއިސްާރއީުލ މީހުންނަށް    =  ްތެދުވެިރ މަންޒިލްތަކެއ        =  ައިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ރިޒުގުދެއްވީެމވެ    =  ުحالل ރަނގަޅ .  ތަކެތީން  

   =  ްإختالف ފަހެ އެމީހުނ .  ުނވެއެވެ        =  ްعلم އެމީހުންނަށ

 .   ލިބިއްޖައުމަށްދާންދެން         = ޭرّب ކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ ހަމަ އެވެ،) هللا َرُسْولُ  (އ

 .  އެމީހުންގެ މެދުގަިއ ނިޔާުކރައްާވހުއްޓެވެ     =  قيامة .  ދުވަހުން         

. إختالف އެކަމާއިމެދު އެމީހުންގެމެދުަގއި  =   ާވކަމުގައިވީ ކަންތަކާއިމެދު       =  ފަހެ ކަލޭގެާފުނ

.  ޝައްކެއްގަިއވަންޏާ      =  .  ަކލޭގެފާަނށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިަލއްވާތަެކއްޗާއިމެދު
   = ެފަެހ ަކލޭގެފާުނ ސުާވލުކުަރއްވާށެވ!        =  .  ފޮތްކިަޔާވ މީހުންނާއި

      =  .  ަކލޭގެފާނުންެގ ުކރީ       =  حّق ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ

.   އަތުވެއްޖެއެވެ  =  حضرة ެގ رّبކަލޭގެފާނުންެގ .   ން   =  ފަހެ ަކލޭގެފާުނ

  !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ      =  .   ަޝއްކުކުރާމީހުްނގެ ެތރެއިން  =  ައިދ

  !ކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ       = .  ދޮގުހެދިމީހުންގެެތރެއިން    =  الّله

.  ގެ އާޔަތްތަކަށް  =  .  ފަހެ ޭއރުން ކަލޭގެފާުނ ެވވަޑައިގެންފާނެއެވެ       =  ގެއްިލ

 .    ހަލާކުެވގެންވާމީހުންގެެތރެއިން     =  ްވެއްެޖ حّق ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންގެމަްއޗަށ

.  މީހުން     =  عذاب ގެ (رّب ކަލޭގެފާނުންެގ ( . كلمة ގެ   ފުޅު    =  އެމީުހްނ

.إيمان    އެއް ނުވާނެއެވެ      =  .   އަދި އެމީހުން ކައިރިޔަށް ައއިނަމަވެސް   =  ެކޮންމ
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. دليل ކޮންމެ   -އާޔަތެއް   އެއް     = .ްއެމީހުން ދެކެފުމަށްދާންދެނ       = 

   عذاب ވޭންދެނިވި 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މަންޒިލަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  –ން ތެދުވެރިެވގެންވާ ތަަނކަށް بنى إسرائيل އަދި ހަމަކަށަވަރުން  )93(

. (އެއީ  ރިުޒގު ތިމަންރަްސކަލާނެގ حالل ކަމުގައިިވއެެވ.) އަދި ރަނގަޅު بيت المقدس ަކރަޔާިއ شام ބޭލުއްވީމެވެ

. ދެންފަެހ އެމީހުންެގގާތަށް  . (إختالف އަތުެވއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުން علم އެމީހުންނަށް ދެއްވީމެވެ يعنى:  ުނވެއެވެ
އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ معلومات ވާނެކަމުގެ ކަމާއިެގން ފޮނުއްرسول ގެފާނުން محّمد ންގެ މެދުގައި بنى إسرائيل 

. އެކަމާމެުދ އެމީހުންެގ މެދުަގިއ ދެބަސްވުެމްއ مشهور ސިފަފުޅުތަކަށްދާންދެން އެމީހުންގެމެދުގަިއ  ެވގެންވެެއވެ

. ދެން އެމީހުންގާތަށް އެކަޭލގެފާނު ވަަޑއިގަތުމުން އެމީހުން ދެބަސްވެ إختالف  . إختالف ވުމެއްނެތެވެ  والّلهވީެއވެ
ުދވަހުން އެީމުހންގެ މެދުގައި އެމީހުން އެކަމާމެދު ދެބަްސވެ ައިދ رّب قيامة ) ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެ أعلم

. إختالف   ވާކަމުގަިއ ވީކަންަތކާމެދު ނިޔާުކރައްާވ ހުއްެޓވެ

ލޭގެފާުނ އާއިމެދު ކަوحى ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާަނށް ބާވައިަލއްވާ  1އެވެرسول الّله އޭ  )94(

: ކަޭލގެފާނުންެގ ކުރިން ބާވަިއލެއްވުުނ ފޮތްކިޔަވާ  ންުކރެްނ يهودى ޝައްކެއްގަިއވަންޏާ ފޮްތކިަޔވާމީހުންނާ އެަބހީ

. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންެގ عبد الّله ْبُن َسَالم އެީއ  !ނިކަން އައްަސވައިބަްއލަވާށެވެ ެގ رّب ފަދަ ބޭކަލުންެނވެ

. (حّق ން ކަލޭގެފާނަށް حضرة  .) ަފެހ حّق އެއްކަމުެގ رسول ްނވެްސ ތިޔައީ يقيُن އަތުެވއްޖެއެވެ އަުތވެއްޖެއެވެ

  !ޝައްކުކުރާމީހުްނގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނު ެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ

ަފހެ އޭރުން ގެއްިލ  !ގެ އާޔަތްތައް ޮދގުކުރިމީހުްނގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެالّله އަދި  )95(

 ލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން ަކލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންފާނެއެެވ. ހަ

عذاب ނުވަތަ  –ފުޅު كلمة ެގ َلْعَنة ( -ފުޅު كلمة ގެ رّب ހަމަކަށަވަރުްނ އެބައެްއގެމައްޗަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  )96(
) كلمة ގެ  . إيمان ވެއްޖެބަޔަުކ حّق ފުޅު  އެއް ުނވާނެއެވެ

އެމީހުންަންށ عذاب އެްއ އައިކަމަކު ވޭންދެިނވި معجزة ެއއް ކޮންމެ آية އަދި އެމީހުންގެގާތަށް ކޮންމެ  )97(

.) އަދި  ައއުމުން ދެންާވ އީމާނަކުން ަފއިާދ عذاب ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން (އެމީހުން އީމާެނއް ނުވާނެެއވެ

.  ނުކުރާނެއެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         = (.  އެއްވެސް ރަށެްއ ވީނަމައެވެ   =  ިއެރަށެއްގެ ބަޔަުކ އީމާންވ    

     = .   އެބަޔަކަށް އެއީމާންކަމުން ފައިދާެއއްކުރި     =  قوم ) ގެ عليه الّسالم(نـُْوُنُس.  މެނުވީ
     =  .  އެމީހުްނ އީމާންވީހިނދުން      =  ްَكْشُف ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ކިބައިނ

. . ދުރުުކރެއްވީެމވެ  ކުރެއްވީމެވެ     =  ެعذاب ދެަރނިކަމެތިކަމުގ .         = 

.حياة ދުނިޔޭގެ   ގައި   =  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ އަރާމުދެްއވީމެވެ      

=  .  މުއްދަތަކަށް        =  ެرّب އަިދ ކަލޭގެފާނުްނގ.  އެދިވޮޑިގެންެނވިނަމަ  =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 .   އީމާންވެއްޖައީހެވެ     = .   ބިމުގައިާވހާ ބަަޔކު     = .   އެ އެންމެން އެުކގައި
     =  ؟ކުުރވަނީތޯއެވެَمْجُبور އަޅެފަހެ ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަްށ .       

 =  ްمؤمن އެމީހުނ.   ން ކަމުގައި ވެއްޖައުމަށްދާންދެން      = ިއެއްވެސް ނަފުަސކަްށ އަދ

 (. . (ކުޅަދާނަ ނުވެެއވެ   އެކަށީގެން ނުެވއެވެ   =  . ެގ الّله  =      އީމާންވުމަކަށް

 އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ.    =  ެعذاب އަދި އެކަލާނގ .  ނުވަތަ ކޯާފލައްަވއެވެ   

    =  .  ނުވިސްނާމީހުންގެމައްޗަށް / ބުއްދީގެ ބޭނުން ނުކުރާމީހުންގެ މައްޗަށް    = 

 ) !ުކރާށެވެفكر (ބަލާ  !ަކލޭމެން ނިކަްނ ބަލައިަބލާށެވެ 1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ       

    = ( . (ނުވަތަ ުއޑުތަކާއި ބިމުގައިވަނީ ކޮްނއެއްޗެއްތޯ  އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާތަކެއްޗަށް    

   =  عبرة ތަކާިއ دليل އަިދ .  ަތކުން ފައިާދއެްއ ނުުކރާނެއެވެ  =   رسول ުކރާ إنذار އަިދ

.ބޭކަލުންގެ    ފަރާތުންނާއި       =  .  އީމާން ނުކުރާބަޔަކަށް     =  ަފެހ

: އެމީހުްނ إنتظار އެމީހުން އެބަ  .) إنتظار ކުޭރހެއްެޔވެ؟ (އެަބހީ    ނުކުރެއެވެ      = 

 ( . (އެވަރުެގ أّمة އިސްވެދިޔަ (ދޮުގވެރި .) عذاب ތަކަްށ އަިއވަރުގެ ުދވަސްތަކަކަށްެމނުވީ  އަށްމެނުވީ      
= .   މިމީހުންގެ ކުީރގެ      = ެ1ކުރާެށވެإنتظار ކަލޭމެން  !ކަލޭގެފާނު ވިދާުޅވާށެވ       = 
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުވަނީ ކަލޭމެނާ   ެއކުގަެއވެ      =  ކުރާމީހުްނެގ إنتظار

.   ތެރެއިންނެވެ         =  ން ސަލާަމްތ رسول ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .   ކުރައްވަމެވެ    =  .  އަިދ އީމާންީވ ީމހުންނާއި     =  ްއެފަދައިނ       

.حّق ތިމަންރަސްކަލާނގެ މައްޗަްށވާ  =  އެކެވެ      =  مؤمن.   ން ަސލާމަތްކުރެްއވުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ެއއްވެްސ ރަށެްއގެ ބަޔަކަށް އެމީހުންެގ އެ އީމާންކަމުން عذاب ގެ الّله ( )98( يُونس އައުމަށްފަހު އީމާންވީ
. އެމީހުްނ منفع ގެމީހުނަްށ މެނުީވ قوم ގެފާނުންގެ   –ގެީމހުން قوم ގެފާނުންެގ يعنى: يونس އެްއ ނުުކރިެއވެ

ދުރުުކރައްަވިއ عذاب ެދރަނިކަމެތިކަމުެގ ގައި حياة އީމާންވީހިނދުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެކިަބއިން ދުިނޔޭގެ 

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ كشف  . ދުނިޭޔގަިއ ތިބުްނ مّدت ކުެރއްވީމެވެ އަކަްށ އަރާމުެދއްވީމެވެ

 .  މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ

ން ެއކަްށ އެދިވޮޑިެގންނެވިނަމަ ބިންމަތީގައިާވ އެންމެرّب ) އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله (އޭ  )99(

. ަކލޭގެފާނު ފަހެ މީސްތަކުްނ  ންކަމުގައިވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެމީހުންނަްށ مؤمن އީމާންވެއްޖައީސްކަންކަށަަވރެވެ

 ؟ކުރައްވަިއ ގަދަހައްަދވަނީތޯއެވެ مجبور 

) الّله ެއއް نفس އަދި އެްއވެސް  )100( ވުމަީކ إيمان ެގ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ (އެކަލާނެގ ނިޔާފުޅަށްމެނުވީ

. އަިދ  . ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ އެްއ عبرة ތަކަްށ ނުވިސްނާ އަިދ އެއިްނ دليل ތަކާއި حّجة ގެ الّله އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ

 ަލއްވައެެވ. عذابނުކުރާބަޔަކަށް އެކަލާނގެ ކޯާފ ނުވަތަ حاصل 

ކޮންކޮންއެްއޗެއްޯތ ނިކަްނ ކަލޭެމްނ އުޑުތަކާއި ބިުމގައިވަީނ  !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (އޭ  )101(

ްނ ފައިދާެއްއ عبرة އާިއ دليل އަިދ އީމާންނުވާބަަޔކަްށ  !ކޮށްބަލާެށވެفكر ކޮްށ عبرة حاصل ބަލައި އެއިްނ 

. އަިދ  . رسول ުކރައްާވ إنذار ނުކުރާނެއެވެ  ންެގ ފައިދާއެްއވެސް ނުކުރާނެއެވެ

عذاب ތަކަްށ އައިަކހަލަ ދުވަސްަތކަކަށްމެނުވީ (ެއވަުރގެ أّمة ބޭކަލުްނ ދޮގުުކރި رسول އަދި އިސްވެދިަޔ  )102(
) މިީމހުން އެަބ  : މިީމހުން إنتظار އަކަށްމެނުވީ .) ަކލޭގެފާުނ عذاب ުކރަީނ އެފަަދ إنتظار ކުޭރހެއްެޔވެ؟ އެބަހީ އަކަށެވެ

. ر إنتظاތިމަންކަޭލގެފާނުވެސް ކަލޭމެންނާއިއެުކ  !ކުރާށެވެإنتظار ަކލޭމެން  !ވިދާޅުވާށެވެ  ުކރަނީއެވެ

. އަިދ رسول ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )103( ންވެްސ مؤمن ން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ސަލާމަތްކުރަށްވަމެވެ

. އަދި އެފަދައިްނ  .حّق ން ަސލާމަތްކުެރއްވުމަކީ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ާވ مؤمن ސަލާމަތް ކުަރއްވަމެވެ  ެއކެވެ
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެرسول الّله (ޭއ (!        = .     !ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ  

   = .  ކަލޭމެން ޝައްކެއްަގއިވަންޏާ      .   ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ދީނާއިމެދު  =  ފަެހ

.   ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަން ނުކުރާހުށީެމވެ    =  . ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާތަކެްއޗަށް      

. الّله  =  ފިޔަވައި    .ްއަދި އެހެންނަމަވެސ     =  ީالّله ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރާހުށ
 .   އަށެވެ    = .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެން މަުރަގންނަވާ  =  أمر އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ

 .   ވެވިގެންިވއެވެ  = .   ތިމަންކަލޭގެފާނުވުމަށް      =  مؤمن.    ންގެތެރެއިން

       = ެސީާދވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ !އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު ސީދާކުަރއްވާށެވ)!(  = 

. إسالم دين   އަށް     حال އަށް ސީދާވެގެްނވާ توحيد .    =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

   !ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ       =  مشرك .   ންގެެތރެއިން  =  އަިދ

  !ނުުކރައްވާެށވެ دعاء  !ކަލޭގެފާުނ ނުގޮވާށެވެ       =  الّله .  ފިަޔވައި       = 

. منفع ކަލޭގެފާނަށް   ނުކުރާަތކެއްޗަށް    =  (ތަކެއްޗަށާިއ) .   އަިދ ކަލޭގެފާނަށް ގެއްލުންނުދެވޭ

   = .  ފަެހ ކަޭލގެފާނު އެހެްނ ހައްަދވައިފިއްޔާ   = .  ފަހެ ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ަކލޭގެފާނުވަނީ  

   =  .  އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ       =  ިަކލޭގެފާނަްށ الّله އަދ

.   ޖައްސަވަންޏާ    .   ދަިތ ކަމެއް    = .   އެކަްނ ފިލުަވއިލާޭނ އެކަުކވެސް ުނވެއެވެ
    = .   ހަމަ އެަކލާނގެ މެނުވީ       =  އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ެހޔޮކަމަަކްށ

.    އިރާދަކުަރއްވަންޏާ   =  ެވަންތަކަން އަނުބރާ ރައްދުުކރާނެ މީހަުކ فضل ފަެހ އެަކާލނގ

 .  ނުވެއެވެ    = .   އެަކލާނެގ އެކަެމއް ަޖއްަސވައެވެ         =  އެކަލާނެގ

 .  އަޅުތަކުންކުރެ ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް  =   .   އަދި އެކަލާނގެއީ    

. رحمة ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ  =  ެލއްވުްނ ބޮޑުކަލާނގެެއވެ        =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 

  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ        =  ްحّق ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަށ.   އަތުވެއްޖެެއވެ    = 
.حضرة ގެ رّب ކަލޭމެންގެ    ން      =  .  ފަހެ ތެުދމަގު ލިބިގެންފިމީހާ         =  
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ާމނަ  ގެ يونسسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

. نفس ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީަހކު އެ ތެދުމަުގ ލިބިގަންނަނީ އެީމހާގެ އަމިްއލަ   އަެށވެ     =  ިއަދ

. (ދަންނައެވެ   ) !މަގުފުރެދިއްޖެމީހާ        =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހެއްެގ އެމަގުުފރެދުންވަީނ

.   އެމީހެއްެގ މައްޗަށެވެ          =  އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނީ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

.   ގަދަހައްދަާވ ބޭކަެލއްނޫނެވެ        =   އަިދ ަކލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްވޭތަކެްއޗަށް ަކލޭގެާފުނ

  !ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ    =  ެއަިދ ކެތްތެިރވެވަަޑއިގަންނަވާށެވ!       =  الّله حكم
 (. . (ނިޔާުކރަްއވާންދެން  ކުރައްވާންދެން       =  ްحكم އަދި ެއކަލާނެގއީ އެންމެެހޔޮކޮށ

.   ކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އާއިމެދު ޝަްއކެއްެގ دين ކަލޭމެން ިތމަންކަލޭގެފާނުންގެ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ !އެވެ رسول الّله  (އޭ )104(

. ޝަްއުކވާންވީ ކަލޭމެންެގ  .) ފަހެ ަކލޭމެްނ دين މަތީގައިވަންޏާ (ެއއީ ޝައްުކވާންވީކަމެއްނޫނެވެ އަށެވެ
ފިޔަަވއި ިތޔައަޅުކަންކުާރތަކެއްޗަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ އަޅުކަން ނުުކރާހުށީމެެވ. يعنى: الّله ތިޔައަޅުކަންކުާރ ތަކެތި 

.) އަދި އެހެެނއްކަމަކު ތިމަންކަޭލގެފާުނ منفع (އެއީ އެއްެވސް  އެއްދެވޭ އަދި ގެއްލުމެްއވެސް ދެވޭ ަތކެއްޗެއްނޫނެވެ
. ެއކަލާނެގއީ ަކލޭމެން މަުރަގންނަވާ ކަލާނالّله އަޅުކަންކުރާނީ  . އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާަންށ އަށެވެ أمر ެގއެވެ
. مؤمن ވެވިގެންވަީނ   ންގެ ެތރެއިންވުމަެށވެ

.) އަދި ަކލޭެގފާނު ސީދާ أمر (އަދި ެއކަލާނެގ  )105( އަްށ އެނުބރިވަޑައިގެްނ إسالم دين ކުަރއްވަީނ މިފަދައިންނެވެ
ންގެެތރެއިްނ ވެވަޑަިއ  مشرك އަދި ެއއްޮގތަަކށްވެސް ަކލޭގެފާނު  !ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ قائم މަީތ دين އެ 

  !ނުގަންނަވާށެވެ 

އެްއ ނުޭދ ައދި ގެްއލުމެއްވެސްނުޭދ ތަކެްއޗަްށ ކަލޭގެފާުނ منفع ފިޔަަވިއ ކަލޭގެފާނަްށ ެއއްވެްސ الّله އަދި  )106(
ރުންެވްސ ފަެހ ަކލޭގެފާުނ އެހެްނ ހަަދއިފިނަމަ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިގަްނަނވާނީ ހަމަކަށަވަ  !ނުކުަރއްވާށެވެ دعاء ގޮާވ 

 . . مشرك އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިންނެވެ  ންގެެތރެއިންނެވެ

ޖައްސަވަންާޏ އެަކލާނެގ ފިޔަވަިއ  –ނުވަަތ ެގއްުލމެއް  –ކަލޭގެފާނަްށ އުނދަުގލެްއ الّله تعالى އަދި  )107(
. އަދި އެަކާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ހެޔޮކަމަކަށް ިއރާދަ ުކރައްވަންާޏވެްސ އެކަން ފިލުވަިއލެވޭނޭ ހަމައެކަުކވެސް ނުވެެއވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ އަޅުތަކުންކުެރ އެކަލާނެގ  އެކަން އަޔަނުދީ އަނބުރާ ރައްދުކޮށްެލވޭނޭ ހަަމއެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ
. (އުނދަގޫ ނުވަތަ ފަސޭހަޖަްއސަވައެެވ.) އަިދ  އެދިވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ކަންކަން ޖައްަސވަެއވެ

. رحمة ސަާވ އެކަލާނގެީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއް  ލެއްވުްނ ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

ެގ رّب ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ !) ކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާެށވެ !އެވެ رسول الّله (އޭ  )108(
. (އެއީ حّق ން ކަލޭމެންގާތަށް حضرة  .) ފަހެ ތެދުމަގު ލިބިގެންފިމީހާ الّلهއަތުވެއްެޖއެވެ ) !(ދަންނަެއވެ ގެ ފޮތެވެ

. ެއކަމުގެ ަފއިދާ އޮންނާނީ ހަމަ އޭނާގެ نفس އެތެދުމަގު އެއީ ހަމަ އޭނާގެ  . އަިދ نفس އަށެވެ އަެށވެ
. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާީނ نفس އޭނާގެ އެމަގުފުރެދުްނ އޮންނާނީ އޭނާެގ  !މަގުފުރެދިއްޖެމީހާވެްސ ދަންނައެވެ  އަށެވެ

. (ތިމަންކަޭލެގފާނީ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ގަދަހެއްެދވޭނޭ ބޭަކލެއް .)رسول ނޫނެވެ  ކަން ިއއްވަވާޭނ ބޭކަލެެކވެ

الّله އަދި  !ެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبع އަށް ަކލޭގެފާނު وحى ) ކަލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވޭ !ެއވެ رسول الّله (އޭ  )109(
ނގެީއ އެންމެރަނގަޅަްށ އެކަލާ !ކުރަްއވާންދެން އެަކލާނގެ ިނޔާކުރަްއވަންދެން ކެތްެތރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ حكم 
.حكم   ކުރަްއވާ ނިޔާުކރައްާވ ަކލާނގެއެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

uv 
 މާނަ  ގެ  هـود ُسـورة

  )123(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        هـود ُسـورة 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ަالّله (މިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމ (.  އެވެ   = ިމ : . އެބަހީ .  قرآن މިފޮތް

 (.  (ނުވަތަ މިއީ ފޮތެކެވެ      =  ްحكم އެފޮތުގެ އާޔަތްތައ .  ގަަދވެގެންވެެއވެ      = 

. تفصيل ދެން  . بيان ވެގެންެވއެވެ     ވެގެންެވއެވެ    =  ުކރައްާވ خبر ވަންަތ حكمة

. حضرة ކަލެއްެގ    ންވާ    =  . .الّله  =    ކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުޅައުމަށެވެ   އަްށ މެނުވީ
        =  حضرة ތިމަންކަޭލގެފާނީ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެކަލާނެގ.  ްނވާ        = 

.خبر ދެްއވާ އަދި އުފާވެިރކަމުގެ خبر ބިރުވެރިކަުމގެ     ދެްއވާ ޭބކަލަކީމެވެ   =   އަދި ކަލޭެމްނ

.   ފާފަފުއްސެވުމަށް އެިދ ދެންނެވުމަްށ އެްނގެވުމަށެވެ  =  رّب ަކލޭމެންެގ .   އަށް     =  ދެްނ

  1ވާށެވެتوبة ކަލޭމެން އެަކލާނގެއަށް           =  އޭރުން ެއކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ދުނިޭޔގަިއ

.  ރަނގަޅު ފަސޭހަކޮޅެއް ެދއްވާނެއެވެ         = . ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވާ މުއްދަތަކަށް  ކަ   

= .  އަދި އެަކލާނގެ ދެްއވާނެތެވެ      = ) . ުފުޅ وجه ގެ الّله ކޮންމެހެޔޮކަމެްއގެ ެވރިއަކަށް

 ( އެދިގެންކުރިްއޔާ   =  ثواب އޭާނގެ ަދރުމަޔާިއ .         އަިދ ކަލޭމެްނ އެނބުިރ

.   ފުރަގަސްދީފިއްޔާ      =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ

.  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ        =  ެعذاب ބޮޑުވެގެންވާ ދުވަެހއްގ .  އަށް    

    =  ްحضرة ގެ الّله ވާތަްނ ވަީނ ހަަމ رجوع ަކލޭމެނ .  ގަެއވެ  =  .  އަިދ އެަކލާނގެ     

       =  .  =   !ދަންނާށެވެ =  ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ        = މޫނުތިރިޮކްށ) . އެީމހުންގެ މޭތަްއ އެމީހުން ލަނބަނީއެވެ

 (.  ގުދުވަނީއެވެ         =  .   1ދަންނާށެވެ  އެމީހުން އެކަލާނެގއަށް ނިވައިެވ ވަންހަނާވާން
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ާމނަ  ގެ هودسورة        އެގާރަވަނަ ފޮތް 

         =  .  އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ޭފާރންތަކުން ނިވަިއވާހިނދު   =  އެަކލާނެގ

.  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ     =  .  އެމީހުން ސިްއރުކުރާކަންތައް      =   އަދި އެމީުހްނ

 .  ފާޅުކުރާކަންތަކާއި    =  .  ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގެީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ  

    = .   ހިތްތަކުގެ ތެޭރގައިާވ ކަންތައްތަްއވެސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1(   ިިމ الّله تعالى އަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ މ : .  މިފޮތަކީ  މިއީ  (އެަބހީ އެވެ

) މިފޮތުގެ قرآن ކީރިތި  . ދެން نهى އާއި أمر ތައް حكم މިއީ ނޑައެޅިގެންވާ ފޮތެކެވެ عذاب އާއި ثواب ގެގޮތުްނ ކަ
. މިފޮްތ ބާވަިއލެއްިވގެންވަނީ تفصيل ދެއްވުމުގެގޮތުްނ  ަތްއ ދެނެވޮޑިގެްނާވ خبر ވަންތަ އަދި حكمة ކުރެިވގެންވެެއވެ

. حضرة ކަލާނގެ   ންެނވެ

.) (އެފޮحديث  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم (އަދި  )2( ެވގެންވަީނ) تفصيل ތަްއ حكم ތުެގ ުކރެއްިވއެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނީ ެއކަލާނެގ الّله ކަލޭމެން  ނޫްނ ފަރާތަކަްށ އަޅުކަން ނުުކރުމަށް އެންެގވުމަށެވެ

: َبِشْير އެއްކަމާިއ އަދި َنِذْير ން ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ފޮުނއްވިގެންާވ حضرة  . (އެބަހީ އެްއކަންވެސް އެންގެވުމަށެވެ
ުހރިކަުމެގ ثواب ދެްއވާ އަދި ކިޔަމަންތެރިންނަްށ ދަރުމަޔާިއ خبر ހުރިކަމުެގ ބިުރވެިރ عذاب ޔަމަންތެރިންނަށް ނުކި

.) خبر އުފާވެރި   ދެއްާވ ބޭކަަލކުކަންވެްސ އެންގެވުމަށާިއވެސް އެުކގައެވެ

ުކރުމަށް އެންގެވުށާިއ ދެްނ دعاء ަގއި ފާފަފުއްެސުވމަށް އެދި حضرة ެގ َرّب އަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ  )3(
ނޑައެޅިގެންާވ توبة ެވ رجوع އަްށ حضرة އެކަލާނެގ  . އޭރުްނ އެކަލާނެގ ަކލޭމެނަްށ ކަ ވުމަށްވެްސ އެްނގެވުަމށެވެ

. (އެީއ މަރުވަންދެން ދުނިޔޭެގ ތަކެތީަގއި ބޭނުންކޮްށ އުޅުމުެގ مّدت  އަކަށް ކަލޭމެންނަށް އަރާމުކޮޅެއް ެދއްވާނެެއވެ
ثواب .) އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއްެގ ވެިރއަކަށް ޭއނާ އެކުރި ހެޔޮކަމަށް ެއކަލާނގެ ަދރުމަޔާއި ދެއްވުމެވެفرصة 

. (އެީއ  . (ޭއ قيامة ދެއްވާނެތެވެ .) އަިދ އެމީހުްނ ކިަޔަމންނުވެ ފުރަގަސްދީިފއްޔާ ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ުދވަހުންނެވެ
ގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނޭ ކަމަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ ަކލޭެމންعذاب ) ބޮޑުވެގެންވާ ދުަވހެއްގެ !މީސްތަކުންނޭވެ

 .  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ

. އަދި ކޮންމެކަމެްއެގ حضرة ގެ الّله ކަލޭމެން އެނބުރިިދއުން، އަދި އެނުބރި ދާތަންވަނީ ހަަމ  )4( ގަެއވެ
 .  މައްޗަށް އެަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ

) އެަކލާނގެއަްށ ނިވަިއވާންވެގެން، يعنى: ُمنافق ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ( 1ދަންނާށެވެ )5( ންކުެރ ަބއެއްމީހުން
. (އެބަީހ:  އެމީހުން ކައިރިްނ رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم ވަންހަނާވާންވެގެން އެމީހުންގެ މެއިތައް ގުދުކުެރއެވެ

. އެމީހުން އެހެްނ އެހަަދީނ ވަޑައިގަންނަވަންާޏ އެމީހުްނ މޫނު ނިވަިއކޮށް ގުދުވެ  ބޮނދައިގެން ތިބެއެވެ
.) ދަންނާށެވެ الّله އެކަލޭގެފާނަްށ ނުވަަތ  އެމީހުްނ އެމީހުންެގ ފޭރާމުްނ ނިވަިއކުރަމުންދާިއުރ  !އަްށ ނިަވއިވާންކަމަށެވެ

. الّله އެމީހުން ސިްއރުކުާރކަންތަކާއި އަދި އެީމހުން ފައުޅުކުާރަކންތައްވެސް  ހަމަކަށަަވރުްނ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
. (މިހެންީވއިރު ދެން އެަކލާނގެއަްށ  އެކަލާނގެއީ ހިތްތަކުގަިއވާހާ ތަކެިތވެސް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

 )؟ވެނުފެންނާން ބޮނދައި އަދި ފިލަްނވީ ީކއްވެެހއްޔެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  .  އަިދ އެއްެވސް ިދރޭއެއްެޗއް ުނވެއެވެ      =  ( . (ބިންމަތީަގއި  ބިމުގައި   

     =  ުމެުނވީވެގެންވާالّله حوال އެެއއްޗެއްެގ ރިޒުޤ .         =  ްވެ  قرارއަދި އެްއޗެއ 

 .ހަމަޖެހޭތަނެއް އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންަނވައެވެ       =   އޮންނާޭނ ( އަދި އެއެްއޗެްއ (މަރުވުމަށްފަހު

. ) دابّة ހުރިާހކަމެްއ (ެއ  =  ތަނަކާއި / ބޭްއވޭނޭތަނަކާއި  އަކާއިެބޭހ ހުިރހާކަމެއް      

.بيان ފޮތެއްގައި  =   ެވގެންވެއެވެ    =  .   އަދި އެކަލާނގެ އެއީ     = 

.   އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ      = .  ހަދުވަހެްއގެތެރޭަގއި    =  ައިދ

. عرش އެކަލާނެގ  ) ވިެއވެ  (އެތަންތަން ހެއްދެވުމުގެުކރިން      .   ފެނުގެމަތީގައި  =  އެީއ

 .ްއވަިއ ދެއްކެވުމަެށވެުކރަإمتحان އެކަލާނެގ ަކލޭމެން         =  ުކރުމުގެގޮތުްނ عمل

 . މީހާ އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަންކަލޭމެންކުރެން އެންެމރަނގަޅު    =  އަދި ކަލޭގެފާުނ

.   ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ     = .  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަކީ ފޮނުވެވޭނޭ ބައެކެވެ    

    =  .  މަރުވުމަށްފަހު      = .  ހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުީވ މީސްތަކުން ބުނާނެއެވެ
   =  (. . (މިކަލޭގެފާނު މިދައްަކވާ ވާަހކަ ނުވެއެވެ   މިނުވެއެވެ    =   ބަޔާންވެގެންާވ

.سحر    އެއްކަުމގައިމެނުވީ      =  .އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންގެކިބައިްނ ފަސްކުަރއްވަންާޏ

   = عذاب          =  ިނަޑއެޅ .بيان ކަ  ވެގެންާވ މުއްދަތަކަށް    = 

.  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެވެ         ެعذاب އ / . އަޔަނުދީ ހިފެހެއްޓީ ކޮްނއެއްެޗހެއްޔެވެ

 .   ކޮންކަމެއްތޯއެވެ     = ެعذاب އެމީުހންނަށް އެ  !ދަންނާށެވ.   އަންނަދުަވހު    

  =  އް އަނބުރަިއލެعذاب އެީމހުންެގ ކިބައިްނ ެއ / . . دفاع ވުމެއް ނުެވއެވެ  ކުރާޭނ މީަހކު ުނވެއެވެ
     =  (. . (ވަށަިއލާނެއެވެ  އަދި އެީމހުން ވަަށއިލައިފިެއވެ            = 

 : .) عذاب އެކަމަކާއިމެދު އެމީހުްނ މަލާމާތްުކރި ކަންތަްއ (އެބަހީ . ނުބެޗޭނެެއވެ   އެމީހުްނ ވަަށއިލާނެެއވެ

      = .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިްނސާނާއަށް ރަހަަދއްކައިފިްއޔާ      = 

.) رحمة ންވާ حضرة ތިމަންރަސްކަލާނެގ  . (އެީއ ދުނިޔޭެގ ތަނަވަސްކަމެވެ  ެއއްގެ         =  ދެްނ

. نعمة ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިަބއިން އެ   ނިގުޅައިގެންފިްއޔާ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ އޭނާ މުިޅްނ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

 . . ( =   މާޔޫސްވެދެއެވެ އަްށ ކާފަުރވުން ބޮޑުމީހަުކ نعمة ކާފަރުވުން ބޮޑުމީހަުކކަމުގައި ވެެދއެވެ

(.    ކަމުގައިވެދެެއވެ      =  ްنعمة އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އޭނާއަށ .  ގެ ރަހަ ަދއްކަވައިިފއްޔާ
     =   . އޭނާއަށް ޖެހުުނ އުނދަުގލާއި ަދއްޗަށްފަހު    =  ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ

 . ބުނާނެއެވެ         = .  ައހުރެންެގ ކިބައިްނ ނުބައިތަްއ ދިޔައީެއވެ        = 

.فخر ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ހުންނާނީ އުފާެވ     ވެިރވެފައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. الّله حوال ުކރާ އެއްވެްސ ދިޭރއެއްޗެްއ އެެއއްޗެްއެގ ރިޒުޤު حركاة އަދި ބިންމަތީ  )6( ވެގެންާވ މެނުވީ ުނވެއެވެ

: ކޮންމެއެއްޗަކަްށ ރިޒުުޤ ދެއްވުްނވަނީ  . އަިދ الّله (އެބަހީ . އެީއ އެަކލާނެގ ހިންަގވާނޭ ކަެމކެވެ ނަޑއެޅިފައެވެ އަްށ ކަ
ފަހު ވާނެތަނަކާިއ މިކަންކަްނ އެަކލާނެގ އެ ކޮންމެިދރޭއެއްެޗއް އުޅޭނެތަނަކާިއ އެއެްއޗެްއ މަުރވުމަށް
. އަިދ އެެއއްޗަކާއިެބހޭ ހުރިާހކަމެއް، ުހިރހާ  އެްއ (އެެއއްޗެްއ ހެއްެދވުމުގެ ކުރިްނ) معلومات ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

(. ނޑުެގ ދިރޭ ަތކެތިެވސް ވަނީ މީެގ ތެެރއިންނެވެ . (ކަ  ފޮތެއްގައި ލިޔެިވ ބަޔާންވެގެްނވެއެވެ

. އަިދ (އެތަކެިތ އަދި އެަކލާނެގ  )7( އެީއ ހަދުަވހެއްގެެތރޭގަިއ އުޑުތަކާިއ ިބންހެއްދެވި ކަލާނެގއެވެ
) އެކަލާނެގ  . (އެކަލާނގެ އުުޑތަކާއި ބިާމއި އެދެމެދުަގއިާވާހ عرش ހެއްދެވުމުގެުކރިން ފުޅުވަނީ ފެނުގެމަތީގަެއވެ
) ަކލޭމެންކުރެ  ކަލޭެމްނ ލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން    މީހާ އެކަުކރުމުގެގޮތުްނ އެންމެރަނގަޅުعمل ތަކެތި ހެއްދެވީ

.) ަމރުވުމަށްފަުހ ކަލޭމެންނަީކ އަލުްނ ދިިރގެން ފޮނުްއޭވޭނ رسول الّله އޭ  ( އަދި.އްވަިއ ދެްއކެވުމަށެވެުކރަإمتحان  އެވެ
. ެއކަލޭގެ ފާުނ ބަޔެކޭ އެމީހުންނާ ދިމާއަށް ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއްޖެްއޔާ ާކފަރުވީމީހުން ހަމަކަަށވަރުން ބުނާނެއެވެ

. ِسْحر އެދައްކަވާ ވާހަަކ ހަމަ   އެްއކަމުގައި މެުނވީ ނުެވއެވެ

ނޑައެިޅ  )8( عذاب އަކަްށ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެކިބައިްނ مّدت ވެގެްނވާ ވަިކ بيان އަދި ކަ
. عذاب ލަސްކުރަްއވައިފިއްާޔވެސް ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެެވ. އެ  ލަސްުކީރ عذاب ލަސްވީ ކީްއވެހެްއޔެވެ

އެީމހުނަށް ައޔަުނީދ عذاب އެީމހުންނަށް އަންނަދުވަހުްނ ެއ عذاب ެއ  !ކޮންކަމެއްހެއްެޔވެ؟ ދަންނާށެވެ
. އަިދ އެމީހުްނ އެެއއްޗަކާެމުދ دفاع އަނބުރައިލާެނ އެކަުކވެސް އެއިން  ކޮށްދޭނެ ެއކަކުެވސް ނުހުންނާނެއެވެ

. ) އެީމހުން ާލވަށައިعذابމަލާމާތްކޮށް ހެދިއެިތ (އެ   ލާނެެއވެ

. (ރިޒުުޤެގ رحمة ން އިންސާނާއަށް حضرة އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )9( އެއްގެަރހަ ދައްކައިިފއްޔާ
. ެދްނ  )ތަނަވަސްކަމާއި ދުނިޔޭެގ ފަސޭހަކަްނ ދެއްަވއިފިއްޔާ އޭނާ ވަރަްށ ހިްތހަމަޖެހި މަޖާވާނެެއވެ

ނަންަގވައިފިްއާޔ رحمة އޭނާ އަތުން ެއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާެގ ކިބައިން އެކަން ނިގުޅަިއގެންފިއްޔާ 
. مايوس ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ މުޅިން  . އަިދ ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަކުކަމުގައިެވއެވެ نَاشكرى އަށް نعمة ެގ الّله ވެދެއެވެ

 .  ވެދެއެވެ

ެގ ެގރަަހ (ދުނިޔޭنعمة އަދި އޭނާޔަްށ ދިމާިވ އުދަނގުލާިއ ދަްއޗަށްފަުހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އޭނާއަްށ  )10(
. އަުހރެންގެ ކިަބއިން ނުބައިތަްއ  ) ަދއްކަވައިިފއްޔާ ހަމަކަަށވަރުން އޭނާ ބުނާނެއެވެ ދިރިއުޅުމުގެ ފަސޭހަކަން

. ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާވާީނ އުފާެވ  . فخر ފިލައިގެންދިޔަީއއެވެ . (އޭާނ ބޮޑާެވ މަތިހަށިނަގާނެެއވެ الّله ެވރިވެގެންނެވެ
.ުކރާކަށް ހަނދާނެއް شكر އަށް   ނުވާެނއެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =  .  ކެތްތެރިވީީމހުން މެނުވީ       =  ްصالح عمل އަދި އެމީހުނ.   ކުރި
       = ެއެމީހުްނ ދަންނައެވ!  .  އެމީހުންނަްށ ުހރީ ފާފަފުއްެސވުމެވެ      = 

 .  އަދި ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަާޔއި     =  ޭަކލޭގެފާނު !ެއވެرسول الّله (އ (.  ޫދކުރަްއވާކަަހލައެވެ  

     =  وحى ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ .  ެގ ބައެއް        =  ެوحى އަދި އ

 (. . (ކަަހލައެވެ   އާއިމެދު ަކލޭގެފާނުން ހިތްޕުޅުދަތިވާ    = .  އެީމހުން ބުނުމުެގ ސަބަބުން   

   =  (.  އެކަޭލގެފާނަށް ބާަވއިނުލެްއވީ ީކއްވެެހއްޔެވެ؟ (ާބވައިލަްއވާނޭ ނަމަެއވެ  =  خزانة .  އެވެ  

         = .  ނުވަތަ އެކަޭލގެފާނާއިއެކު ަމލާއިކަްތބޭކަލަކު ވަޑަިއގެންނެވިނަމައެވެ      
. نذير ކަލޭގެފާނުާވކަން ކަށަަވރީ  =  ީއ  الّلهއަދި  =  އަކުކަމުަގއެވެ       = ކޮންމެކަމެއްެގ

. (ހަވާލުެވވޮޑިގެްނ އެކަމެްއ ސީދާުކރައް ވާަކލާނގެވެވޮޑިގެންوكيل   =   މައްޗަށް  .ަކލާނގެ ެއވެ    )ެއވެ

      =  .  ނުވަތަ އެމީހުން ބުނަނީއެވެ    =  ެއަމިއްލަފުަޅްށ قرآن އެކަލޭގެފާނު އ

 .  ހެއްދެވީއެވެ      = ެކަޭލމެން ނިކަން ގެނަސްބަލާެށވ .  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      

= .  އެކަހަލަ ިދހަސޫރަތް     .  އަމިއްލައަށް ހަދަިއެގން   = ެއަދި ކަލޭމެން ގޮވާށެވ!   

   =  .  ކަލޭމެނަްށ ކުޅަދާނަވާހާބަޔަކަށް     =   الّله.   ފިަޔވައި        

= .  ކަލޭމެނީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ          =  ކަލޭމެނަށް ަޖވާުބ ( ފަހެ އެީމހުން (ެއކަމުގައި

.  ނުދީފިއްޔާ   = ެ1ފަހެ ަކލޭމެން ދަންނާށެވ          =  ( ހަމަކަށަވަރުން (އެފޮތް

. (އެަކލާނގެ الّله ބާވައިލެްއވިފައި ެއވަނީ  .) إْذَن ެގ ދެނެވޮޑިގަތުމުންނެވެ    ފުޅަށެވެ      =  އަިދ

. إلـه ) ެއހެން އެއްވެސް حقّ ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ ފިަޔވައި (   އަކުނުވެއެވެ        = 

 ކަލޭމެން ފަހެ ކިޔަމަންެތރިވެ ބޯލަނބާނަންެހއްޔެވެ؟       = ޭކަމުގަިއވާއެދ .   މީހާ     

                                   

                                           

                                     

                                      
                               



                      
 

7 0 6   

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

=  . ) ދުނިޔޭެގ ދިިރއުޅުން  (ހަމައެކަނި    = .  ައދި އެތާނެގ ޒީނަތްތެރިކަމާއި     = 

. ަބާރބަރުކޮށްދެއްވާތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ފުއްަދއިދެ .އްވާހުށީެމވެ  ހުށީެމވެ      =  އެާތ

(.  އެމީހުން އެކުިރ މަސައްކަތުގެ ަދރުމަ (ދުނިޔޭަގއި ދެއްާވހުށީމެވެ          =  އަދި އެާތ

 .  އެމީހުނަށް މަދުނުވާހުއްޓެވެ      = ްނޑައެޅިގެނ   !އެމީހުން ދަންނައެވެ ކަ        

.آخرة އެމީހުންނަށް  =   ަގއި ނުެވއެވެ   = .   ނަރަކަެމނުވީ          =  އަިދ އެމީުހްނ

. ) ުކރިކަންތައް ނެިތވެދިޔައީެއވެ   އެތާ (ދުނިޔޭގައި     =  ިباطل އަދ .  ވީއެވެ        

=  .  އެމީހުންުކރާކަމުަގއިވީ ކަންތައް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެމީހުްނނަށް ހުީރ ފާފަފުއްސެވުމާިއ ބޮޑުވެގެްނާވ صالح عمل ކެތްތެރިވެގެްނ  )11( ކުރިމީހުންމެނުީވއެވެ
 .  ދަރުމައެވެ

. އަދި ެއ وحى ) ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވޭ !ެއވެرسول الّله (އޭ  )12( ގެ ބަެއއް ކަޭލގެފާނު ދޫކުަރއްވާކަަހލައެވެ
. وحى  . އެމީހުްނ ބުނެެއވެ . އެއީ އެމީހުން ިމހެން ބުނާތީެއވެ އާއިމެުދ ކަޭލގެފާނުެގ ހިތްޕުޅު ދަތިެވގެންވާަކހަލަެއވެ

ްނ ނުަވީނ ة مالئكއެްއ ބާވައިނުެލއްވުނީ ީކއްވެގެްނހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ ެއކަލޭގެފާނާިއއެކު خزانة އެކަލޭގެފާނަށް 
.) ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނީ وحى އެކަޭލގެފާނަށް الّله ގައި جواب ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ (އޭގެ  . نذير ކުރެއްވިެއވެ އެެކވެ

. އަދި خبر ބިރުވެރިކަުމގެ  . تدبير ކުރަްއވާ قائم ކޮންމެަކމެއް الّله ެދއްވާ ޭބކަލެެކވެ  ކުރަްއވައެވެ

! އެމީހު )13( . އެކަޭލގެފާނު ައމިއްލަފުޅަށް އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ . ަކލޭގެފާުނ قرآن ްނ ބުނަނީއެވެ އުފެއްދީެއވެ
ފިަޔަވިއ الّله އަދި  1އެހެންެވއްޖެއްޔާ ހެެދވިގެންވާ ދިހަޫސރަތް ަކލޭމެން ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ !ވިދާޅުވާށެވެ

) ަކލޭމެނަށް ކުޅަދާނަީވހާބަޔަކަްށ ގޮާވށެވެ ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންާޏ ނިަކްނ  ަކލޭމެންނަކީ !(އެކަމުގަިއ އެީހވާން
  !ުނހެދޭނެއެވެ !މިހެން ހަދައިަބލާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ އެާބވައިެލއްވިފަިއ  !ށެވެދެނެވަޑަިއގަ  ންނަވާފަހެ އެމީހުްނ ަކލޭމެނަށް އިޖާބަނުދީފިއްޔާ ދެން )14(
 : ) قرآن އެވަނީ (އެަބހީ . (އަދި ކަލޭމެްނ إذن ެގ ދެނެޮވޑިގަތުމުްނ އެކަލާނެގ الّله ބާވަިއލެއްވިފަިއއެވަނީ ފުޅަށެވެ

. ކަލޭމެން ަފހެ ކިޔަމަންެވ ބޯލަނބާނަންެހއްޔެވެ؟حقُّ إله މެނުވީ الّله ) ހަމަކަށަަވރުން !ދަންނާށެވެ  އަުކ ނުވެެއވެ

ެގ އެމީާހ އާިއ އެތާނގެ ޒީނަތްތެިރކަްނ އެދޭމީާހއަށް ތިމަްނރަސްކަލާނحياة ހަމައެކަނި ދުނިޭޔެގ  )15(
. އަދި އެީމހުްނ އެތާ އެުކިރ جزاء އަށް އެދުނިޔޭގައި ަބރާބަރަށް عمل އެދުނިޔޭގައި ުކރާ  ދެްއވައި ހަމަ ކޮށްދޭހުށީމެވެ

. عمل އެއްވެސް   އެއްެގ އެއްެވސް މިންަވރެއް މަދުނުުކރެވޭުހއްެޓވެ

. އެބަآخرة އެމީހުންނަކީ  )16( : އެީމހުންނަށް އެދުވަހުްނ ދުވަހުން އެމީހުނަށް ނަރަކަނޫނީ ނެްތބައެކެވެ ހީ
. އެމީހުން އެދުނިޭޔގައި ކުރި  ވެގެްނ باطل ނެތެިވ ثواب ގެ ދަރުމަޔާ عمل ހުންނަހުށީ ހަމައެކަނި ނަަރކައެވެ

. (އެހެންވާންޖެހުީނ އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ  . وجه ެގ الّله ުކީރ عمل ދިޔައީއެވެ ެގ آخرة ފުޅު އެދިގެންކަމުގަިއ ުނވުމެވެ
.ثواب ދަރުމަޔާ  . ހަމައެކަިނ ދުނިޔެއެުދމުގެ ސަބަބުންނެވެ  )ނުއެދުމުގެ ސަބަބުންެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           =  دليل .   އެްއގެމަތީގަިއވާ މީހާ   =  ެحضرة ގެ رّب އޭނާގ.  ން    

. އެ  = . قرآن އަދި އެކިޔަވާ  ިކޔަވައިދެްއވާ       =  ެحضرة އެކަލާނގ) .  ) جبريلންވާ ެހކިވެިރޔަކު
   =  ިއަިދ އޭގެުކރީގައ.   .ވެއެވެ      =  توراة) ެގ ފޮްތ (عليه الّسالم(موسى(     

      =  رحمة އިމާމެއްކަމުަގއްޔާިއ.  އެްއކަމުގައި          =   ީبنى އެމީހުްނ (ޭއރުތިބ

: އެ إسرائيل  . (އެަބހީ ) ެއއަށް އީމާންެވއެވެ .)نبى ެގ أّمة ނުވަަތ ިމ قرآن ން  އާ ތެދުުކރެއެވެ     =  

صّلى الّله عليه وسّلم އަްށ ނުވަަތ قرآن އެއަށް ( .نبى الّله ) ކާފަރުެވއްޖެމީހާ  އަށް     =  އެންމެަހިއ

. (އެންމެހަިއ  .) دين ޖަމާޢަތްތަކުގެތެރެއިންވެސް  ަތކުގެތެެރއިން      =  وعد ފަެހ އެީމހަކަްށ

 . . އަލިފާނެއެވެ   ވެވިގެންވަީނ ނަރަަކއެވެ           =  قرآن ފަެހ ކަޭލގެފާނު އެޔާމެުދ (ެއ ( އާއިމެދު

 !ޝައްކެއްގަިއ ނުވާށެވެ         =  ެحّق ންވާ حضرة ެގ رّب ހަމަކަށަވަރުން އެީއ ކަޭލގެފާނުންގ

.   އެވެ     =  .   އެކަމަކު ގިނަީމސްތަކުން    =  އެމީހުްނ

. . / ތެދުނުކުެރއެވެ  އީމާންނުވެއެވެ      = އަދި އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ާކކުހެއްެޔވެ؟      = 

.  ހަދައިގަްތ މީހަކަށްުވރެ         =  الّله .  ެގ މައްޗަްށ ދޮެގއް     = 

.   އެމީހުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ      =  ެحضرة ގެ رّب އެމީހުންގ.  އަށް      =  އަދި ހެކިދެއްާވ

. (ެއއީ  .)رسول ބޭަކލުން ނުވަތަ مالئكة ބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެއެވެ  ބޭކަލުންނެވެ        = 

.  މިތިބަމީހުންނަކީ ދޮގުހެދިމީހުންނެވެ        =  ެرّب އެމީހުންގ.   !ދަންނާށެވެ =  ގެމައްޗަށް  

       =  لعنة ގެ الّله އަނިޔާވެރިްނގެމައްޗަްށ .   ުހއްޓެވެ    =  އެީއ

 .  ހިފަހައްޓާ މަނާކުރާީމހުންނެވެ     =  الّله .  ެގމަގު        =  އަދި އެމީހުން އެަމުގ
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.  ގުދުކޮށް ބަޅުކުރަންއެދޭ      =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ . آخرة އަދި ކަ  އަށް     = 

 .   އެމީހުން ކާފަުރވެގެންެވއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެއްގެމަތީގައިވާމީހާފަދަެހއްޔެވެ؟ (އެބަީހ: دليل ން ބަޔާންވެގެންވާ حضرة ގެ َرّب އަޅެފަހެ އެމީހާގެ  )17(

މިފަދަމީހާއާއި ހަމައެކަނި ދުނިޭޔގެ ދިިރއުޅުމާއި އެތާނެގ ޒީނަތް އެދިގެން މަސައްކަތްުކރިމީހާޔާ ދެމީހުްނ 

 (.  ހަމައެއްަވރުހެއްެޔވެ؟ ެއއްަވރުނުވާނެކަން ކަަށވަެރވެ

محّمد صّلى الّله عليه وسّلم ަމތީގައިާވ މީހަީކ ގެدليل ްނ ބަޔާންވެގެންާވ حضرة ގެ َربُّ ދެންފަހެ އެމީާހގެ 
. އަދި އެބަޔާންެވގެންވާ  އަކު ެވއެެވ. َشاهد ންވާ حضرة ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްުވމަށް އެކަލާނގެ دليل އެވެ

. (އެީއ  .) އަދި އޭގެުކރީގަިއ جبريل عليه الّسالم ހެކިވެިރއަކުވެެއވެ އަށް ާބވައިެލއްވި ފޮްތވެއެެވ. موسى عليه الّسالم ެއވެ

. އެޮފތް ބާވަިއލައްވާފަިއވަނީ އޭރުތިިބ މީހުންނަށްާވ جبريل عليه الّسالم އެފޮތްވެސް  إمام ިކޔަާވ ވިދާޅުދެއްވިެއވެ
. އަދި އެމީހުން އެފޮތަށް رحمة އެއްކަމުގައްާޔއި  : އޭރުތިބި إيمان ެއއްކަމުގަެއވެ . (އެބަހީ  ން އެފޮަތށް بنى إسرائيل ވެއެވެ

. އަިދ ެއ  . އެފޮތުގަިއ މި ނަބިްއޔާެގ ސިފަފުޅު ބަޔާންެވގެންވެއެވެ محّمد صّلى الّله عليه އަްށ ނުވަަތ قرآن އީމާންވެއެވެ
. (ޭއ قيامة ވެއްެޖއްޔާ ަފހެ އެމީހާެގ ޖާގަައކީ كاِفُر އަށް وسّلم  ) ފަެހ ކަޭލގެފާުނ 1އެވެرسول الّله ދުަވުހން ނަރަކަެއވެ

އަީކ ކަޭލގެފާނުްނެގ قرآن ހަމަކަށަވަރުްނ ެއ  !ަގއިވާމީހަުކކަމުގަިއ ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެއާމެދު ަޝއްކެއްقرآن އެ 

. (މިއާޔަތުެގ ާމަނ حّق ންާވ حضرة ެގ رّب  . ތެދުނުުކރެއެވެ . އަިދ އެހެންނަމަެވސް ގިނަމީުހން އީމާްނ ނުވެެއވެ އެވެ

 (. . ިމއީ ޭއގެއެއްގޮެތވެ  ގިނަގޮތްގޮތަށް ލިޔެިވގެންވެއެވެ

: الّله އަދި  )18( ގެމައްޗަށް ދޮެގއް އުފައްދަިއގަތް މީހަކަށްުވރެ ވަިކން އަނިޔާވެރިކަންބޮޑީ ކާުކހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ

.) އެފަދަމީހުން  . حضرة ގެ الّله تعالى ދުވަހުން قيامة އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަިނޔާވެިރއަކު ނުވެެއވެ އަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ

. އަދި ެހކިދެްއވާ ބޭކަލުން (އަށް حضرة ގެ َربُّ އެމީހުންގެ  ) رسول ބޭކަލުން ނުވަތަ مالئكة ހުށައެޅޭނެއެވެ ބޭކަލުން

. މިމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  .) ދަންނާށެވެَربُّ ވިދާޅާުވނެއެވެ . (މިއީ އަނިޔާެވރިންނެވެ  !ގެ މައްޗަށް ދޮުގހެދިމީހުންނެވެ

. لعنة ގެ الّله އަނިޔާވެރިންެގ މައްޗަްށ   ހުއްޓެވެ

. އަދި އެމަގު ގުދުކޮްށ ބަޅުކުރަްނ الّله ނަކީ އެމީހުން )19( ެގ މަގު ހިފަަހއްޓާ ބަންދުކުރިީމހުްނނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންވަނީ  . އަދި ކަ .آخرة އެދޭމީހުންނެވެ  އަްށ ކާފަރުވެގެންނެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  . އެމީހުން ނުވިއެވެ       =  ބިމުގައި ނުކުޅައްދައިލެވޭެނ

.   ބަޔަކުކަމުގައި       =  .  އަިދ އެމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވެ      =  الّله.      ފިޔަަވއި

      =  . އެއްވެްސ ސަަހރޯެވރިއަކު         =  ްޑަބަލްުކރެވޭނެއެެވ. عذاب އެީމހުންނަށ

         = .އެީމހުންނަށް ކުޅަދާނަނުވިެއެވ      ) حّق އެހުމަްށ(.   ބަހެްއ ެއހުމަށް

          = ) ިحّق އަދ . ) ފެްނނަބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވިެއވެ  ެއއްޗެއް     

=  . ނޑައެޅިގެން އެީމހުން ެއއީ  ކަ     =  نفس އެމީހުންެގ.     ތަްއ ނަަގއިިލ މީހުންނެވެ

    =  .  އަދި އެމީހުންގެ ކިބައިން ގެއްލިގެން ހިނަގއްޖެއެވެ         =  ްއެމީހުނ

 ( .حّق ތެދު  =   ދޮގުހަދާކަމުގަިއވީ ތަކެތި (އަޅުކަންކުރި ބުދުަތއް    އެކެވެ    = 

. آخرة ހަމަކަށަވަރުްނ   ގަިއ އެމީހުންނަކީ        =ާނޭ އެންމެބޮޑަށް ގެއްިލހަލާުކވެގެންވ 

 .    މީހުންނެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ އީމާްނވީ މީހުްނ        =  ިصالح އަދ

.عمل    ކުރި           =  ެتوبة އަށް رّب އަދި އެމީހުްނ އެީމހުންގ.   ެވ މަޑުމޮޅިވި    = 

.   އެމީހުންނީ        = .   ސުވަުރގޭގެ ެއކުވެިރންނެވެ         =  އެމީހުްނ

 .   ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނގަެއވެ     =  ާނޑ ނޑުގެ (ކާފަރުަބއިގަ ) مؤمن ދެބައިގަ ނޑުގެ ބަިއގަ

.  މިސާލަކީ       = ިރި އަދިކަނު އަނދ  .  ބީރު މީަހކާއި      = 

. އަދި ލޮލަށްފެންނަ  އަޑުިއވޭ މީހަކާިއ ދެމީހުންގެ މިާސލެވެ          =  މިސާލުގެގޮތުން ދެީމހުްނ

  އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ؟    =  ހެއްެޔވެ؟ ލިބިނުގަންނާނެ نصيحة ކަލޭމެންފަެހ       

    = ) ްތިމަންަރސްކަލާނގެ رسول އަދި ހަމަކަށަަވރުނ ( . عليه الّسالم(نوح ކަމާއިގެން  ) ފޮނުއްވީމެވެ   
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

    =  قوم ެއކަލޭގެފާނުންެގ .  އަށް     =  ހަމަކަށަަވރުްނ (. (އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ތިމަންކަލޭގެފާނީ ކަލޭމެނަށްވާ      =  ާބިރުެވރިކަމުގެ نذير ބަޔާންވެގެންވ) . ދެްއާވ خبر ައކީމެވެ

. އެީއ  ޢަޒާުބ ެގ އަމުރުފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރީވ އަޅުންނަްށ  ިޤޔާމަތްދުވަހުްނ ނަަރކައިެގ هللاބޭކަލަކީމެވެ

. )خبر  ހުންނާނެކަމުގެ     އެވެ    = (.      އަިދ ކަޭލމެން އަޅުކަން ނުުކރާށޭ (އެްނގެވުމަށެވެ
. الّله  =  އަށްމެނުވީ     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

 .  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ      =  ިعذاب ވޭންދެނިވ.  ެއއް އަުތވެދާނޭ ދުަވހަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި الّله ) އެމީހުންނަށް ބިންމަތީަގއި (!އެމީހުން (ދަންނައެވެ )20( ފިޔަވަިއ الّله ) ނުކުޅައްދައި ނުލެވޭނެެއވެ
. އެމީހުންނަށް قيامة ( ) އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ސަަހރޯވެިރޔަކު ނުާވނެއެވެ . އަިދ عذاب ދުވަހުން ޑަބަލްކުރެވޭނެެއވެ

. އަިދ حّق އެމީހުންނަކީ  އެްއޗެއް ފެންނާޭނ حّق ަބހެއް އިވުމަށް ކުޅަދާނަވެގެްނވާބަޔަުކ ކަމުގައި ނުެވއެވެ
 .  ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ

. އަދި އެމީހުން ދޮގުހަާދ نفس އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  )21( . ގެއްުލވައިލި މީހުންނެވެ ތައް ނަަގއިލިމީހުންެނވެ
 . ) އެީމހުންގެ ކިބައިން ެގއްިލގެންދާނެއެވެ  ކަމުގައިވީތަކެިތ (ބުދުތައް

. عجائب  މީގަިއ އެންމެބޮޑަށް ގެްއލިަހލާކުިވ މީހުންކަމުގަިއވުآخرة ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ  )22( އެއްނޫެނވެ
. حّق އެއީ ހަަމ   ކަމެެކވެ

) އީމާންވެގެްނ  )23( ެވ ބިރުވެިތވީމީހުްނ توبة އަށް َرّب ކޮްށ އަިދ އެމީހުންގެ صالح عمل (އެމީހުންގެތެރެއިްނވެސް
. . އެމީުހން ހަމަ އެާތ ދެމިތިބޭނެއެވެ . އެމީހުްނ އެީއ ސަުވުރގޭެގ އެކުެވރިންނެވެ  މެނުވީއެވެ

ނޑާއި  –ނޑުގެ މިސާލަީކ ދެބައިގަ )24( : ކާފަރުަބއިގަ ންނާއި ދެބައިމީހުންެގ މިސާަލކީ، ކަުނ އަިދ مؤمن އެބަހީ
. މިދެމީހުން ަފހެ މިސާުލގެގޮތުްނ  ބީރުމީހަކާިއ ޮލލަށް ފެންނަ އަދި ކަންފަތަްށ އިޭވ މީހަާކ ެދމީހުންގެ މިސާެލވެ

.) ކަ . نصيحة ޭލމެން ފަހެ ހަމަހަމަވާނެ ެހއްޔެވެ؟ (ހަމަހަަމ ނުވާނެކަން ކަަށވަެރވެ  ލިބިނުގަންނާނޭހެްއޔެވެ

ައްށ قوم ކަމާއިގެން ިތމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނުންގެ رسول ) عليه الّسالم(نُوح އަދި ހަމަކަށަަވރުން  )25(
. (އެަކލޭގެފާުނ  .) ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާީނ ކަލޭމެނަށްާވ قوم ފޮނުއްވީމެވެ . نذير އަށް ވިދާޅުވިއެވެ އަކީމެވެ

.)خبر (ބިރުވެރިކަުމގެ   ދެއްވާ ޭބކަލަކީމެވެ

.) ހަމަކަަށވަުރްނ الّله އެއީ  )26( ނޫްނ ފަރާތަކަްށ ަކލޭމެން އަޅުކަްނ ނުުކރާށޭ (މިފަދައިން އެންގެވުމަެށވެ

. އެްއ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ އަުތވެދާނޭ ދުަވަހކަށް ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑަިއގަންعذاب ވޭންދެނިވި  ނަވަމެވެ

.عذاب حّق ނޫން ފަރާތަކަްށ އަޅުކަންކޮށްފިއްާޔ މިބުނާ الّله   ވާެނއެވެ

 



                      
 

7 1 1  

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       = .  ފަެހ ބޮޑުންކުެރ ބޮޑެތި ކާފަރުން ދެންނެިވއެވެ     = 

.قوم އެކަލޭގެފާނުންެގ    ގެ    =  .   އަުހރެމެންނަށް ކަޭލގެފާނު ނުފެނެއެވެ      = 

.آدم އަހުރެމެންކަަހަލ   ެގ ދަިރއަކުކަމުގަިއ މެނުވީ     =  ވީމީުހްނ تبع އަިދ ކަޭލގެފާނާިއ

 .    އަހުރެމެންނަށް ނުފެނެެއވެ      =  އެމީހުްނ އެީއ އަުހރެމެންގެތެެރއިންވާ އެންމެދަްށ

.  ދެރަމީހުންކަމުގައިމެނުވީ    =  رَُأي (. . (ހަރުދަނާކަެމއްނެތް މީހުނެވެ  ފައުޅުެވެގންނުވާމީހުންނެވެ
          =  ިައހުރެމެންގެމަްއޗަށް ަކޭލމެނަށް ވާތީ އަުހރެމެން އަދ.   ނުދެކެމެވެ   = 

 .  އެއްވެސް މާތްކަމެއް  = އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟           =  ުކަލޭމެންނާމެދ

 .  އަހުރެމެންނަށް ހީވަނީ ތިަޔއީ ދޮުގވެރިންކަމުަގއެވެ     =  ޭއ . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

. قوم ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ    ގެމީހުންނޭވެ   =  ްދީބަލާށެވެخبر ކަލޭެމން ނިކަނ!            = 

. معرفة އާިއ علم ތިމަންކަލޭގެފާނު    ވެރިކަެމއްެގ މަތީގައިވަްނޏާ   =  حضرة ގެ رّب ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ

  އައިސްަފއި ވަންޏާ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް =   ން.       =  رحمة ްނ حضرة ެއކަލާނެގ

.)އެއް   (އެއީ ނަބީކަމެވެ   =   ެرحمة އަދި އ .  ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އަނދިރިވެަފއިވާ
  =  ްުކރެވޭެނހެއްޔެވެ؟َالزُِم  رحمةެއ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަށ) .   )ުކރަންވީެހއްޔެވެ

         =  ެحالއާއިެމދު ނުރުހިގެްނވާ رحمة އަދި ކަލޭމެން އ .       =   އަދި ޭއ

.قوم އަހުރެންެގ    ގެ މީހުންނޭވެ      =  : . (އެބަހީ ަކްނ رسول އެކަމުގެ ަމއްޗަށް

 . .) އަުހރެން ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ މުދަލަކަށް ނޭދެމެވެ   އިއްވައިދިނުމުގެމަްއޗަށް    = 

.   ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުޖޫރަ ުނވެއެވެ    =  حضرة ގެ الّله .  އަށްމެނުވީ     =  ިއަދ

.  ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ       =  .   އީމާންވީ މީހުްނ ފައްސާނޭ ީމހަކުކަމުަގއި

                                  

                                     

                                        
                                      



                      
 

7 1 2   

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

     =  ެَربُّ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނީ އެމީހުންގ.   އާއި ބައްދަުލކުރާނޭ ބަެއކެވެ       = 

 . އަދި އެކަމަކު ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެން ދެކެނީ      =   جاهل.  ނުދަންނަ ބަޔަކުކަމުގައެވެ
    =   قوم ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ.  !ެގ ީމހުންނޭވެ      =  ްޭދީނ نصر ތިމަންކަޭލގެފާނަށ

.) الّله عقوبة ން (حضرة ގެ الّله  =     ؟ކާކުހެއްެޔވެ   ެއއް ދެއްވަންޏާ      ތިމަންކަލޭގެާފުނ

  އެމީހުން ދުރުކޮށް ފައްަސއިލުމުގެ ސަބަބުން     =  ެنصيحة ކަލޭމެންފަހ

  ؟ލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އޭ قوم ފަހެ އެކަޭލގެފާނުންގެ  )27( ) ކަލޭގެފާނީ ހަަމ !އެވެنوح ގެ ބޮޑުންުކރެ ބޮޑެތި ކާފަރުްނ ބުންޏެވެ

. އަދި ަކލޭގެފާނަށް آدم އަހުރެމެންކަަހލަ  ާވ މީހުންނަީކ تبع ެގ ދަިރއަކުކަމުަގއިމެނުވީ ައހުރެމެްނ ނުދެކެމުއެވެ
ގެގޮތުން ަހރުދަނާކަމެއް ނެތް ބަޔަުކކަމުގައިމެނުީވ َرأُي އަހުރެމެންގެ ެތރޭގަިއވާ އެންމެ ދަށް ެދރަ އަދި ުބއްދިޔާ 

. އަިދ ައހުރެމެންގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާުނންގެ ކިަބއިގަިއ އިުތުރ މާތްކަމެއްާވކަމަކަށް އަުހރެމެްނ  އަހުރެމެްނ ނުދެކެމުއެވެ
. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ަކލޭމެންނާމެދު އަުހރެމެންނަށް ހީވަނީ ކަލޭމެންނަކީ ޮދގުވެރި . ނުދެކެމެވެ  ްނކަމުގައެވެ

. ޭއ އަުހރެންެގ  )28(  !ދީަބލާށެވެخبر ަކލޭމެން ނިކަްނ  !ގެމީހުްނނޭވެقوم އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ
ވެިރކަމެއްެގ މަތީގައިވެފަިއ ައިދ َمْعرَِفة އާއި علم ން حضرة ގެ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ 

ކަްނ ައއިސްފަިއ އަިދ ެއ رسول ކަމާިއ يعنى:  نبى އެްއ އަިއސްފައި مة رحން حضرة ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނެގ 
ތިމަންކަލޭގެފާުނ حال ވަްނހަނާވެފައިވުމާިއ އެުކ ކަލޭމެން އެކަމަށް ނުުރހިތިބޭ   ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް އަނިދރިވެ رحمة 

.َالِزُم ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް ެއކަން  الّله އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟  ކުރަްނވީހެއްެޔެވ؟ (އެަކން އެހެްނ ނުވާނެއެވެ
.)وكيل ާއއި الّله ނިޔާކުރައްވަންދެްނ ކަލޭމެންެގ ކަންތަްއ   ކުރަމެވެ

ކަން ކަލޭމެނަށް އިއްވެވުމުގެ ަމއްޗަްށ رسول ތިމަންކަޭލގެފާނު  !ގެމީހުންނޭވެقوم އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  )29(
. ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުޫޖރަ ާވކަން ކަށަަވރީ أُجور އެއްވެސް މުދަެލއް ( ) ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ނޭދެމެވެ ެގ الّله އެއް

. އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނީ އީމާންެވގެންތިބި މީހުްނ ދުحضرة  . އެމީހުންީނ ގައެވެ ރުކޮްށ ފައްސަިއލާނޭ މީަހކީމެއްނޫނެވެ
. އަިދ ކިއެްއހެرّب އެމީހުންގެ  އެހެނެްއކަމަކު ތިމަންަކލޭގެފާުނ  ؟އްެޔވެއާިއ ބައްދަލުުކރާނޭ ަބއެކެވެ

. جاهل ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ަކލޭމެންނީ ހަަމ   ނުދަންނަ ބަޔަކުަކމުގައެވެ

ވީީމހުން ފައްާސ يعنى: إيمان ތިމަންކަލޭގެފާުނ އެމީހުްނ  !ގެމީހުންނޭވެقوم އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  )30(
ީދ ާވގިދޭނީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ نصر އެްއ އަތުެވއްޖެއްާޔ ެދން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ عقوبة ން حضرة ގެ الّله ދުރުކޮށްގެން 

 ؟ލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެنصيحة ކަލޭމެން ފަެހ އެއްެޗއް ވިސްާނ 
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =  . އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަްށ ވިދާޅުނުވާނަމެވެ      = 

.خزانة ެގ الّله ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަތުގަިއ    ަތއް ވެއެކޭ     =  غيب އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ

.   އެއް ނޭނގެެއވެ    = .  އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު ވިދާޅުނުވަމެވެ    =  ހަމަކަށަަވުރްނ

 .   ތިމަންކަލޭގެފާނީ މަލާިއކަތެކޭ   =  .   އަދި ތިަމންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުނުވާނަމެވެ  

    = .  ކަލޭމެންގެ ލޯތަކަށް އެމީހުންނަކީ ދެރަބަޔަުކކަމުގައި ދެކޭމީހުންނަށް       =  الّله

 . )އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ހެޔޮކަމެްއ ނުދެއްވާެނއެކޭ    (އީމާންކަްނ ނުދެއްވާނެއެކޭ  =  ދެނެވޮޑިގަތުްނ الّله

 .  ބޮޑެވެ       =  .  އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައިކަެމއް    =  ެއހެންވެއްޖެްއޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ

 .   ތިމަންކަލޭގެފާނުވާހުށީ    =  ްيقين އަނިޔާެވރިންގެ ތެެރއިންކަނ .  އެވެ      = 

. އޭ  .نوح އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ  އެވެ       =  ާجدل ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ައހުރެމެންނ .  ކޮށްފީމެވެ

        =  ްجدل އަިދ ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށ.  ގިނަކޮށްފީމެވެ   =  ފަެހ ަކލޭގެާފުނ

  !އަހުރެމެންނަށް ގެނަސްަބލާށެވެ     =  ްعذابކުާރއެތި (وعد ކަލޭެގފާނު އަހުރެމެންނަށ (  

        =  .  ކަލޭގެފާުނ ތެދުވެރިްނގެތެެރއިންވަންޏާ  =  .  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ
        =  ެالّله ކަލޭމެނަށް ގެނަސްދޭނެކަންކަށަވަރީ عذاب އ(. . (ެއހެންމީހެއްނޫނެވެ    އެވެ

    = .   އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންިފއްޔާއެވެ       =  އަދި ެއކަން ނުކުޅައްދަިއލެޭވެނ

.    ބަޔަކުކަމުގަ ކަލޭމެން ނުެވއެވެ    =  ެން ކަލޭމެަންށ نصيحة އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ

.   މަންފާ ނުކުރާނެއެވެ  =  . ތިމަންކަލޭގެފާުނ  =    ތިމަންކަލޭގެފާުނ ީހކުރިޔަސް

.نصيحة ކަލޭމެންނަށް     ދޭން     =   الّله.   އެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ     =  ކަލޭެމްނ

 .  މަގުފުރައްދަާވ ސީދާމަގުްނ އެއްަފރާތްކޮްއލުން    =   رّب ކަލޭމެންެގ.  ައކީ އެކަލާނގެއެވެ   
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

    =   ިحضرة ވުންަވނީ ހަމައެކަލާނގެ رجوع އަދި ަކލޭމެން އެނުބރ .   އަެށވެ    

) ބުނަނީެހއްޔެވެ؟ مشرك ގެ مّكة ނުވަތަ އެމީހުން ( =  ން    = ީنُوح  ގެފާނުންحمَُمَّد  އެަކލޭގެފާނު އެަބހ

. قرآن އެ   ) ގެވާހަަކ ނުވަތަعليه الّسالم( ) ކަލޭގެފާުނ !އެވެرسول الّله (ޭއ  =  އަމިްއލަފުޅަށް ހެްއދެވީއެވެ

 .   ވިދާޅުވާށެވެ   =  قرآن ތިމަންކަޭލގެފާނު އަމިްއލަުފޅަށް އެވާހަަކ ނުވަތަ ެއ   .  ހެދިކަމުަގއިވަންޏާ
       = . ) ފާަފ އޮންނާނީ ހަމަ ތިމންކަޭލގެފާނަށެވެ   (ެއކަމުގެ    =  އަދި ތިމަންަކލޭގެާފުނ

 .  ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ     = .   ކަލޭމެންކުރާ ކަްނތަކުގެ ފާފައިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. خزانة ެގ الّله އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނުެގ އަތުގަިއ  )31( ެވޔެކޭވެްސ ަކލޭމެންގާތު ތިމަންަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުނުވާނަމެވެ

. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަަވރުން މަާލއިކަތެކޭވެްސ  غيب އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ނޭނގެއެވެ
. އަދި ކަލޭމެްނގެ ލޯަތކަށް އެމީހުންނަީކ މާދަށް ދެރަބަޔަކުކަމުގަިއ ދެކޭމީހުންނަށް  :  –ވިދާޅެއްނުވާނަމެވެ އެބަހީ

. އެމީހުްނެގ  އެްއވެސް ހެޔޮކަމެްއ ނުދެއްވާނެެއކޭެވސް ތިމަންކަލޭގެފާނު الّله  -ވީމީހުންނަްށ إيمان  ވިދާޅެއް ުނވާނަމެވެ
: އީމާްނވީ މީހުްނ ދުރުކޮްށ الّله ތަކުގައިވާކަެމއް ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީ ހަމަ نفس  . އެެހން ހަދައިފިއްާޔ (އެަބހީ އެވެ

) ހަމަކަަށވަރުްނ  ފައްސައިލައިފިްއޔާ އަދި އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް ެހޮޔކަމެއް ނުދެއްވާނޭ ބުނެފިއްޔާ
. ތިމަންކަލޭގެފާނުވާ  ހުީށ އަނިޔާެވރިންގެތެެރއިންކަންކަށަަވރެވެ

. އޭ  )32( . އަދި جدل ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނާ  !އެވެنوح އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ جدل ކުރަްއވައިފީމުއެވެ
. ދެން އެހެންީވއިުރ ައހުެރމެންގެމައްޗަށް އަންނާނެކަމަށް ިތޔަވިދާޅުާވ އަިދ  وعد ވަރަށްގިނަވެްސ ކުރަްއވައިފީމުއެވެ

.  !އަހުރެމެންގެަމއްޗަށް ގެނަސްދެއްވާެށވެيعنى: عذاب ރައްާވ އެތި ކު  ކަޭލގެފާނީ ތެދުެވރިޔަުކ ކަމުގަިއވަންޏާއެވެ

. އެ  )33( . އެަކލާނެގ الّله ަކލޭމެންނަށް ގެންނަާވނެކަންކަށަވަީރ ހަމަ عذاب އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ ެއވެ
. އަިދ ަކލޭމެންނަކީ ދެްނ އޭރުްނ އެ  ކޮްށ އެަކލާނެގ ނުކުޅައްދައިެލވޭެނ عذاب دفاع އެދިވޮޑިގެންނެވިއްޔާެއވެ

 .  ބަޔަކުނޫނެވެ

ކަލޭމެން ތެދުމަގުްނ ެއއްފަރާތްކޮށްާލ الّله ުކރިނަމަެވސް قصد ދޭން نصيحة އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެނަށް  )34(
ން ަކލޭމެނަށް އެއްވެްސ ފައިދާެއްއ نصيحة ލުމަްށ އެދިވޮިޑގަންނަވަންާޏ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ މަގުފުރައްދައި

. އެަކލާނގެ އެއީ ހަމަކަލޭމެންގެ  . ައދި ކަލޭމެން رّب ނުކުރާނެއެވެ حضرة ވުންވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެ رجوع އެވެ
 .  އަށެވެ

.)  ނުވަތަ އެީމހުން (هللا  )35( يعنى: محّمد ން އެބުނަނީ އެކަޭލގެފާނު مشرك ގެ  يعنى: مّكةވަޙީ ުކރެއްިވއެވެ
އެކަލޭގެފާނު    ގެވާހަކަ ) عليه الّسالم(نُوح  އާއި  قرآنގެފާނުންގެ ވާހަކަ އޭގައި އެކުެލވިގެން އެވާ އެ نوح ގެފާނު 

ތިމަންަކލޭގެާފުނ  !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު  ) !ެއވެرسول الّله (އޭ   ؟އަމިއްލަފުޅަށް ހެއްދެވިކަމަށްެހއްޔެވެ
ުކރާނަމަ އެކަމުެގ ކުްށ އަދި ފާަފ އޮންނާނީ ހަަމ نسبة އަށް الّله ހަދައި އެފޮތް قرآن އަމިއްލަފުޅަށް ެއ 

. . އަދި ކަލޭމެން ުކރާ ފާފައިްނ ތިމަންކަލޭެގފާނު ބަރީއަެވގެންވެއެވެ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   ިوحى އަށް نوح عليه الّسالم އަދ.   ިއއްވެވުނެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  އީމާން ނުވާނެެއވެ      =  ން.قوم ަކލޭގެފާނުންެގ      =  ( ހަމަކަށަަވރުްނ (މިހާރު

.    އީމާންވެގެންާވ މީހުންމެނުވީ     = ެނާއުއްމީުދ ވެވަޑަިއ  !ަފހެ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުުކރަްއވާށެވ

 .!ނުގަންނަވާށެވެ        =  .  އެމީހުންުކރާކަމުގައިީވ ކަންތަކުން     =  އަިދ

  !ކަލޭގެފާުނ ނައުކޮުޅ ހައްދަވާެށވެ         =  أمر ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބެްއލެވުމާިއ.  ފުޅާއެއްގޮތަށް
    =  ނުކުރައްވާެށވެمخاطب އަދި ކަލޭގެފާނު ތިމަންރަސްަކލާނގެާއިއ!        = 

 .  އަނިޔާވެިރވީ މީހުންނާމެދު      =  ެވވިގެންވާ ަބއެغرق ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންީނ . ވާނޭ غرقކެވެ

 ބައެކެވެ.     = .  އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ނާކޮުޅހައްދަވައެވެ       =  އަިދ

.   ބޮޑުންގެ ބަޔަކު އެހެްނލައިފާދާ ކޮންމެފަަހރަކު   =  ެقوم އެކަޭލގެފާނުންގ .  ގެތެރެއިން        
= .  އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނަްށ މަލާމާތްކުެރއެވެ  = .    އެަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ         ަކލޭމެްނ

.   އަހުރެމެންނާިއ މަލާމާތްކުރަްނޏާ      =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންެވސް ަކލޭމެނަްށ

.   މަލާމާތްކުރާނަމެވެ        =  .  ަކލޭމެން މަލާމާތްކުރާފަދައިން      =  ފަެހ

. . އެނގިދާނެއެވެ  ނިކަންހުރެ ކަލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ       =  އެއް އަންނާީނ عذاب

.  ކާކަށްކަން   = .ޭއެީމހަުކ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތިކޮށްާލނ    =   އަިދ އެމީހަުކގެ ަމއްަޗްށ

.  ވެރިވާނޭ    =  ެއއީ ނަރަަކއިގެ داِئمى عذاب) . .) عذاب އެއް  އެވެ         

= ( . (އައިހިނދުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން      =  އަދި އުދުންތަކުްނ

(. . (ފެންައރަން ފަށައިފިއެވެ   ފެންއަރައްޖެއެވެ        =  ެوحى ) عليه الّسالم(نُوح ތިމަންރަސްކަލާނގ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

. ޭއގަިއ އުފު  ) !(އެާނކޮޅަށް ައރުވާށެވެ  !ށެވެްއލަވާކުރެއްވީމެވެ         =  ކޮްނެމ

 . ) ޖޯޑުޖޯޑުވާގޮތަށް ދެއެތި . أهل އަިދ ކަލޭގެފާނުންެގ  =   (ބާވަތަކުން   ެވރިންނާއި   

     =  . ) ބަސްފުޅު ިއސްވެގޮސްފައިާވ މީހަކުމެނުވީ  އެމީހުންގެމަްއޗަށް (ހަލާުކގެ      = 

.إيمان އަދި   ވީހާަބޔަކާއި      =  .    އަިދ އެަކލޭެގފާނުންގެ ައރިހުގަިއ އީމާްނވެގެންނުވެެއވެ

  =  .  ދާދި މަދު ބަޔަކުމެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަށަވަުރން ކަލޭގެފާނުންގެ وحى ) އަށް عليه الّسالم(نوح އަދި  )36( ގެމީހުންުކރެ މިާހުރ قوم ިއއްވެވުެނވެ

. އަދި އެމީހުން އެކުާރ  ން قومއީމާންވެފައިވާމީހުން ފިަޔވައި ދެން އެހެންީމހަކު ކަޭލގެފާނުްނގެ  އީމާންނުވާނެއެވެ

  !ވެވަޑަިއގެން ހިތާމަފުޅު ނުުކރަްއވާށެވެمايوس ކަންތަކާމެދު ކަލޭގެފާުނ 

އަިދ  !ފުޅާއެއްގޮތަްށ ކަޭލގެފާނު ނަުއކޮޅު ަހއްދަވާށެވެأمر އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބެއްލުާމއި  )37(

) ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި مشرك އަނިޔާވެިރވީމީހުންނާއިމެދު ( ކުރަްއވައި ބަސްފުުޅ مخاطب ންާނއިމެދު

. غرق ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކީ  1ވިދާޅުނުވާށެވެ  ވެގެންދާޭނ ަބއެކެވެ

.) އަދި ރަުށެގ  )38( . މޫދާ މާދުރުގަެއވެ . (އެީއ އެްއަގމުގައެވެ އަދި އެކަޭލގެފާނު ނައުކޮޅު ަހއްދަވަމުންދެއެވެ

. (އެމީހުްނ ބޮޑެތިމީހު ) ަކއިރިންލާަފއިދަންޏާ އެަކލޭގެފާނަށް މަލާމާތްކުެރއެވެ ން އެކަލޭގެފާނު (ނައުކޮޅު ހައްދަވާތާ

. މިހާުރ  . އަިދ ތިޔަ ަނއު ތިޔަީއ ެއއްގަމުގައިުދއްާވ نبى ބުނާކަމުގައިވެއެވެ ކަްނ ދޫކޮށްަލއްވާފަިއ ވަޑާންފެްއޓެވީތޯއެވެ

. އެހެންނާފަހެ މޫދުވީ ހިސާ .) ނަވެއްތޯއެވެ . މިއީ މަލާމާތަށް އެމީހުންބުނާ ބައެއްތަކެތި ކަމުަގއިވިެއވެ ބެއް ނޭނގެެއވެ

. ކަލޭމެން އަުހރެމެންނަށް މަލާމާތްކުރަްނޏާ ައހުރެމެންވެްސ ަކލޭމެން ތިަޔ  އެކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވެއެވެ

 .  މަލާމާތްކުރާގޮތަށް ކަލޭމެނަށް ަމލާމާތްކުރާނަމެވެ

. عذاب އެމީހަކަށް ެދރަނިކަމެތިވެގެްނވާ  އަދި ނިކަންހުރެ )39( އެްއ އަންނާނެމީހެއް ކަލޭމެންނަށް އެނގިދާނެއެވެ

) ަނރަކައިެގ آخرة އަދި އެމީހަކަްށ ( . دائمى عذاب ުދވަހުން  އެްއ އަންނާނެ މީހަކު އެނގިދާނެއެވެ

) ފެްނ  އަދި ފުޅު ައއިހިނދުން ަކއްާކ އުނުދންތަކުން (◌ަأمر ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )40( ހަަމ ސީދާ ބިމުން

. ކޮންމެ ިދރޭބާވަތަކުން ޖޯޑުޖޯޑު ާވގޮތަްށ  ) ެއންގެވީމެވެ . ތިމަްނރަސްކަލާނެގ (ެއަކލޭގެފާނަށް އަރަންފަށައިފިއެވެ

) ބަސްފުުޅ އިސްެވގޮސްފައިވާީމހުން ފިަޔަވިއ  !ދޭތި އެނަވަްށ ަލއްވާށެވެ އަިދ އެމީހެއްގެމަްއޗަްށ (ހަާލކުގެ

ައިދ  !އަދި އީާމންވެގެންވާމީހުންވެްސ އެނަވަށް ލައްވާެށވެ !ރިންވެސް ލައްވާެށވެވެ أهل ކަލޭގެފާނުންގެ 

.  މަދުބަޔަކުމެނުވީ އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެްނ ނުވެެއވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =   . އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ     =  ެކަލޭމެން އެއަްށއަރާށެވ!        

   =  ީإسم ެގ الّله ޭއގެ ުދވުމާއި އަދި ޭއގެ ބަނަދރުކުރުްނވަނ .   ފުޅުންނެވެ   =  ހަމަކަަށވަރުްނ

. رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ   ެއއީ      =  ާލެްއވުްނ رحمة ހަމަކަށަވަރުން ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

 .   ބޮޑުކަލާނގެއެވެ     = .  އަދި އޭތި އެމީހުންނާއިގެން ދުވެއެވެ          = 

 .  ފަރުބަދަތައްވަުރގެ ރާޅުތަކުގެތެޭރގައި        =   ިެއކަލޭގެފާނުންެގ الّسالمعليه (نوح އަދ (

(. . (ޮގވާލެްއވިއެވެ  ދަރިކަލުންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ      =  .  އަިދ އޭނާވަީނ ަވކިވެގެންނެވެ
          = ެައރާށެވ ( . އަހުެރމެންނާއެކު (ނަވަށް ައިދ  =    !ޭއ އަހުރެްނގެ ަދރިފުޅާއެވެ

  !ކަލޭ ުނވާށެވެ      =  ންނާއިއެުކ. كافر    = .  އޭނާ ދެންނެވިެއވެ      

   =  .  އަުހރެން ފަރުބަަދއަކަށް އަާރ ހަމަޖެހިދާނަމެވެ        =  އެފަރުބަަދ އަުހރެްނ

.   ފެނުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެއެވެ  =  .   އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ    =  މިއަުދ

 . .الّله  =     ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ މީހަކުނެެތވެ    ެގ ައމުރުފުޅަށެވެ    =   رحمة ެއކަލާނެގ

.   ލެއްިވ މީހަކުމެނުވީ       =  .  އަިދ ެއދެމެދު ރާޅު ުހރަސްކޮށްަލއިފިއެވެ    

   =  ( .غرق ފަހެ އޭނާވީ (އެދަރިަކލުންވީ   ވީމީހުންގެތެެރއިންނެވެ      =  އަިދ

. އޭ ބިމާެއވެ :  !އެންގެވުނެވެ .) الّله (އެަބހީ  ބިމަށް އެންެގވިއެވެ      =  ތިބާގެ ފެން ިތާބ

  )!(އެބަީހ: ފެންހިނދޭށެވެ !ދިރުވައިލާެށވެ       = ެތިބާގެ ފެން ހިފަަހއްޓާށެވެ  !އަދި އޭ އުޑާއެވ! 

      = .  އަދި ބިމުގެ ތެރެއަށް ފެްނވަދެ ހިކިއްޖެއެވެ       އަދި ކަންތައްެވ

.  ނިމިއްޖެއެވެ           =  ިީބިހ الُجْودىُّ އަދ ( ކިާޔ ފަރުބަދައިަގއި (ނާކޮޅު

.   ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ   =  . . / ބުނެވުނެވެ  އަދި އެންގެވުެނވެ       = 

) . .)އާިއ رحمة ގެ الّله އަނިޔާވެިރވިމީހުންނަށް ހުިރ ދުރުކަމާެއވެ   ދުރުކަމާއެވެ        =  ިنوح އަދ

. مناجا އަށް رّب ) އެކަޭލގެފާނުން عليه الّسالم(  ދެންނެިވއެވެ    =  ޭއ . ފަެހ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިެއވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   !ެއވެرّب އަޅުގެ           =  أهل ހަަމކަށަވަރުްނ މިއަޅާެގ ދަރިަކލުންވަީނ މިއަޅާެގ

.  ވެރިންގެތެެރއިންނެވެ        =  حّق ފުޅު އެީއ ހަަމ وعد އަދި ހަަމަކށަވަރުން އިބަރަސްަކލާނެގ

 .   ތެދެވެ      =  ްެގ حكم ކުރައްވާ އަދި  حكم އަދި އިބަރަްސކަލާނގެއީ އެންމެމޮޅަށ

 .   ވެރިޔާެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެނަވަްށ ކަލޭމެްނ އަާރށެވެ )41( އެނަުވގެ ުދވުމާއި އަދި އެަނވުެގ  !އަދި އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ަހަމކަށަވަރުްނ ތިަމންކަލޭގެފާނުެގ إسم ެގ الّله ބަނދަރުކުރުންވަީނ  ނޑައެޅިގެން ގިަނގިނައިްނ رّب ފުޅުންނެވެ އެީއ ކަ

. رحمة ފާފަފުއްސަވާ   ލެއްވުންބޮުޑ ކަލާނެގކަން ކަށަަވރެވެ

. އަިދ  )42( عليه (نوح އަދި އެނަުއކޮޅު އެމީހުންާނއިގެްނ ފަރުބަދަތައްަވރުެގ ބޮޑެތި ާރޅުގެތެރޭގަިއ ދުވަމުންދެއެވެ
.  )الّسالم ނޑުގަެއވެ . ޭއރު އޭނާ ވަނީ ނަވާ ވަކިން ކަ އެަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވެ ގޮަވއިލެްއވިއެވެ

އަިދ ކާފަރުންނާއެުކ  !ައހުރެމެންނާއެުކ ނަވަްށ އަރާެށވެ !ފަހެ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ އޭ އަުހރެންެގ ދަރިފުޅާއެވެ
  !ނުވާށެވެ

)43(  . . އެފަރުބަދަ އަުހރެން ފެނުްނ އެދަރިކަލުން ދެންނެިވއެވެ އަުހރެން ފަރުބަދަައކަށް ައރާ ަހމަޖެހިދާނަމެވެ
. މިީއ  . މިއަުދ ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެްއވެްސ މީހަުކ ނުވާނެއެވެ . ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ الّله ސަލާމަތްކޮށްދީފާނެއެވެ

. ެއކަލާނެގ  أمرގެ  . (އަިދ  ެލއްވި ީމހަކުމެނުވީ رحمة ފުޅުން ހިނގަމުންދާކަމެކެވެ ސަލާމަތެްއ ނުވާނެެއވެ
. (ދެން އެދަރިަކލުްނ  ) އެދެބަފައިކަލުްނގެ ދެމެދަށް ރާޅެއް ހުރަްސވެއްޖެެއވެ އެހިސާބަށް ދެބަފައިންގެ ވާހަަކ ދާއިރަށް

.) އަދި އޭނާވީ  . غرق ގެއްލުނީެއވެ  ވެގެންދިަޔ މީހުންގެެތރެއިންެނވެ

)44(  : . (އެބަހީ .) އޭ ބިމާއެވެއެންގެިވއެالّله އަދި ބުނެވުނެވެ އަިދ ޭއ  !ތިބާގެ ފެން ތިބާ ދިރުވަިއލާށެވެ !ވެ
. އަިދ  !ތިބާެގ ފެން ތިާބ ހިފަަހއްޓާށެވެ !އުޑާއެވެ ނޑު ގެނބިގެްނގޮސް ހިކިއްޖެއެވެ އަދި ބިމުގެެތެރއަށް ފެންގަ

.) އަދި  . (އެންެމހައި ކާަފރުން ހަާލކުެވ ދިޔައީއެވެ ފަރުބަދައިަގިއ  ކިޔާ الُجوِديُّ ހުރިހާކަެމއްވެ ނިމިއްޖެއެވެ
 . . އަނިާޔވެރިންނަށް ހުރި ުދރުކަމާއެވެ . އަދި އެންގެވުނެވެ . ބަނދަރުކޮށްފިެއވެ ެގ الّله ނައުކޮޅުގޮސް ހަމަޖެހިއްެޖއެވެ

. رحمة   އާިއ ދުރުކަމާެއވެ

. مناجا އަށް رّب ) ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم(نوح އަދި  )45( . ފަެހ އެަކލޭގެާފުނ دعاء ދެންނެވިއެވެ ދެންނެވިއެވެ
. ޭއ އަޅުެގ  . أهل ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާެގ ދަރިަކލުންވަނީ ިމއަޅާގެ  !އެވެرّب ދެންނެވިއެވެ ވެރިންގެެތރެއިންނެވެ

.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން އިަބރަސްަކލާނގެ  . (އެީއ حّق وعد ފުޅު އެއީ ހަމަ وعد (އޭނާ ވީތަނެއް ނޭނގެެއވެ ފުޅެކެވެ
.) އަދި އިަބރަސްކަލާނގެީއ އެންމެމޮޅަށް وعد ވެރިްނ ސަލާމަތްުކރައްވާެނކަުމެގ هل أމިއަޅާގެ  ުކރައްާވ حكم ފުޅެވެ

.حاكم   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ެޭއ وحى އެކަލާނގ .  !) ެއވެعليه الّسالم(نوح ުކރެްއވިއެވެ        = 

.أهل ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ކަލޭގެފާނުންެގ    ވެރިންގެެތރެއިން ނުެވއެވެ         =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. (މި عمل ނޫްނ صلح އެއީ  . إختالف ައއިެގ މާނައިގަިއ ވަރަށްބޮޑު جملة އެކެވެ خالصة މާނައިގަިއ إجمالى ވެެއވެ
 .    ) إن شا ء الّلهދަންނަވާނަން   = ެފަެހ ަކލޭެގފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ސުވާުލ ނުދަންނަވާށެވ! 

            =  .  އެކަެމއްެގ އެނގުމެްއ ކަލޭގެފާނަށް ުނވާކަންކަމުގައި     = 

. وعظ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށް    ދެއްވަެމވެ   = .  ަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއ ނުގަތުމަށް
       = .  ޖާހިލުންގެތެރެއިން   =   ުعليه الّسالم(يعنى: نوح އެކަލޭގެފާނ . ) ދެންނެވިެއވެ

.رّب އަޅުގެ    !ެއވެ     =  އާިއ ރައްކާެތރިކަްނ ِحَماية ްނ حضرة މިއަޅާ އިަބރަސްކަލާނެގ

. . =    ލިބިގަންނަމެވެ  އިބަރަސްަކލާނގެއާިއ ިމއަޅާ ސުވާުލ ދެންނެވުމުން         

=  ެعلم މިއަޅާއަްށ އެކަމެްއގ .  ލިބިފައިނުާވ ކަންތަކާއިމެދު     =  އަިދ އިަބރަސްަކލާނެގ މިއަޅާއަްށ

 .  ނުފުއްސަވައިފިއްޔާ   =  رحمة އަދި އިބަރަސްަކލާނެގ މިއަޅާއަްށ .  ނުލަްއވައިފިއްޔާ    

    =  .   މިއަޅާވާނީ ގެއްލި ހަާލކުވި މީހުންގެެތެރއިންނެވެ  =  ޭއ . نوح ބުނެވުނެވެ

.   އެވެ        =  ެސަލާމަތްތެރިކަާމއެކު ފައިާބވަޑައިގަންނަވާށެވެންވާ حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގ! 
      =  .އަދި ަކލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށްވާ ަބރަކާތާއެުކ          = އަިދ ކަޭލގެފާާނިއ

. مؤمن އެކުގައިވާީމހުންެގ ފަރާތުްނ އަންނާނޭ ( ) މީހުންެގމައްޗަށާއި  ންގެ      =  އަިދ އެބަޔަކަްށ

. حياة (ދުނިޔޭގެ  ) އަރާމުކޮޅެއްދޭނޭ ަބޔަކުގެމައްޗަާށއި   ަގއި      =   ދެން އެމީހުންނަްށ

). حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގެ  . (އަންނާނޭ  ންޖެހޭނޭ     =  ިއެީއ عذاب ވޭންދެނިވ . އެއް

. مشركކާފަރުންނާއި    ންނެވެ        =  يعنى: نوح عليه ތަކަީކ (خبر )  އެ!އެވެ رسول الّله (ޭއ

) خبر ގެ الّسالم  . خبر ގެ َعْيُب ަތއް މިއީ  އެވެ      =   ެތަްއ خبر ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް އ
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.  އަންގަވާ       =  ެތައް خبر އ.    ދެނެވަޑައި ގަންނަވާ ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ

    =  ެقوم ކަލޭގެފާނުވެސް އަދި ަކލޭގެފާނުންގ.  ގެީމހުންވިޔަސް         = .  މީގެކުރިން
     = ެފަހެ ކަލޭގެފާނު ކެތްެތރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވ!         =  ހަމަކަށަވަުރްނ

 ( : ފަހުކޮޅު ރަނގަޅުވުންވަނީ .تقوى ފަހުކޮޅުވަނީ (އެބަހީ   ވެރީްނނަށެވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ހަމަކަަށވަރުން އެަދރިކަލުން ަކލޭގެފާނުންގެ وحى އެކަލާނގެ  )46( . أهل ކުރެްއވިއެވެ ވެރިްނގެތެރެއިން ުނވެއެވެ

. (ބުނެވެނީ އޭނާ عمل  عمل صالحހަމަކަށަވަރުން އޭާނގެ  . شرك ކަމުގައި ނުވެއެވެ ) ުނވަަތ والّله أعلمކުރާކަުމގައެވެ
ގެތެެރއިްނ صالح عمل ކަލޭގެފާނު އެދަރިަކލުންގެ މައްަސލަިއގައި ތިމަންަރސްކަލާނގެއަށް ދެންނެިވ ދެންނެވުން 

. މިދެ  . جمة تر ނުވެއެވެ . طَبرى راِجُح ވެެއވެ  )والّله أعلم بالّصوابކުރަްއވަނީ ފަހުްނ ިމދެންނެވި ގޮތެވެ

. އޭ الّله وحى ( އެނިގވަޑައިގެންނުވާ ކަންތަކަްށ خبر ) ަކލޭގެފާނަށް އެކަެމއްގެ !އެވެنوح ކުރަްއވައެވެ
ންެގ ެތރެއިްނ ވެވަޑައިނުގެންެނވުމަްށ  جاهل އަިދ ަކލޭގެފާުނ  1ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ނުދަންނަވާށެވެ

. وعظ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް  . نصيحة ދެމެވެ  ދެމެވެ

. އޭ އަޅުގެعليه الّسالم(يعنى: نوح އެކަލޭގެފާުނ  )47( ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާައްށ  !އެވެرّب  ) ދެންނެިވއެވެ
ްނ حضرة ދެންނެވުމާއިމެުދ އިބަަރސްކަލާނެގ  އެނގިގެންނުާވ ކަންކަމާއިމެުދ އިަބރަސްކަލާނގެާއ ސުާވލުޮކށް
ފަހެ އިބަރަސްަކލާނގެ މިއަޅާއަށް ނުފުއްސެިވއްާޔ  1ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދެްއވުންއެދި މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ

ނުެލއްވިްއޔާ ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވާީނ ގެްއލި ަހލާކުެވގެންާވ رحمة އަދި އިބަރަސްަކލާނގެ ިމއަޅާއަށް 
 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

: وحى  )48( . އެބަހީ . ޭއ الّله تعالى  وحى އިއްވެވުެނވެ ންާވ حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގެ  !އެވެنوح ކުރެްއވިއެވެ
އަދި ަކލޭގެފާނާއި އެކުގަިއވާ މީހުންެގ އަދި ކަޭލގެފާނަށާއި  !ސަލާމަތްތެރިކަމާއިެއކު ފައިބާވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

. އަިދ އެބަޔަކަްށ ދުނިޔޭެގ بركاة ްނގެމައްޗަްށ ވާ مؤمن ދަރިކޮޅުން އަންނާނޭ  ގަިއ ކުަޑ حياة ާއއިއެުކގައެވެ
. ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ްނ حضرة އަރާމުކޮޅެއް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްވާނޭ ަބޔަކުގެމަްއޗަށްެވސް މެއެވެ

. (މިީމހުންނަކީ عذاب ހޭނީ ވޭންދެނިވި އެމީހުންނަށް ޖެ ނިޔާކުާރޮގތުން ނައުކޮޅުަގއިވާމީހުންެގ َأزَِلى علم ގެ الّله އެވެ
 (.  ދަރިކޮޅުން އަންނާނޭ ކާަފރުންނެވެ

ތިމަންރަސްަކލާނެގ  –ތަްއ މިީއ خبر ެގ  يعنى: نوح عليه الّسالمަތކަީކ خبر ) ެއ !އެވެ رسول الّله (އޭ  )49(
. ކަލޭގެފާނުވެްސ އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ خبر ެގ َغْيُب ކުރަްއާވ وحى ތަްއ خبر ކަލޭގެފާނަްށ ެއ  ގެީމހުންެވްސ قوم ަތކެވެ

: މި  . ފަހެ ކަލޭގެފާުނ خبر ގެުކރީ މި وحى މީގެކުރީ އެަބހީ ަތއް ދަންނަކަމުގައި ނުެވއެވެ
.تقوى ވަނީ ހަމަކަށަަވރުން ކަންކަުމގެ ފަހުޮކޅު ރަނގަޅުވުން !ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ  ވެރިންނަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ިعاُد އަދ (.  ބާއިގެީމހުންގާތަށް (ފޮނުވީމެވެ      =  ެعليه الّسالم(أخ هود އެމީހުންގ  (

       =  ޭއ އަުހރެންެގ .  !ގެ މީހުންެނވެقوم އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ     =  ްالّله ަކލޭމެނ

  !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ            = ) حقّ ެއކަލާނެގ ފިޔަަވއި ކަލޭމެނަްށ އެހެްނ އެއްވެްސ (

. إله    އަކު ނުވެއެވެ  =   .   ކަލޭމެން ނުވެއެވެ   =  

.   ދޮގުވެރިބަޔަުކކަމުގައިމެނުވީ   =   ެ1ގެމީހުންނޭވެقوم ( !އެވެقوم އޭ އަހުރެންގ (      

   =  : . (އެަބހީ رسول ތިމަންކަލޭގެފާުނ އެކަުމގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނގެ ކިަބއިން ެއއްވެްސ އުޖޫަރއަކަްށ ނޭދެމެވެ

 (.   ކަން އިްއވައިދިނުމުެގ މައްޗަެށވެ   =  .   ތިަމންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫރަުނވެއެވެ     

  =  .    ނެތުމުގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހެއްދެވި ަފރާތަށްމެނުވީ   =  ކަލޭމެން ފަެހ

 ) ؟ބުއްދި ނުކުރާނަންހެއްެޔވެ؟ (އެްއޗެއް ނުވިސްޭނހެއްޔެވެ      =  ެެގ قوم އަދި އޭ އަހުރެންގ

.  !މީހުންނޭވެ      =  ެގަިއ ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވާށެވެحضرة ގެ رّب ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ!  
        =  ެވާށެވެتوبة ވެ رجوع އަށް حضرة ދެން އެަކލާނގ!      =  ެއކަލާނެގ

.  ކަލޭމެނަށް ވާޭރ ފޮނުއްވާެނއެވެ   =  .  ބޯކޮށް     =  އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަްށ ާބުރ

.  އިތުރުކޮށްދެއްވާނެެތވެ      =  .   ކަލޭމެންަގއި ހުިރ ބާުރގެތެރެއަށް   =  އަިދ ކަލޭެމްނ

.    .حال ވާ كافر / ުނވަތަ حال އުރެދޭ  =    !ފުރަގަސްނުދޭށެވެ       =  އެމީހުްނ

. ޭއ  .هود ދެންނެވިއެވެ  !އެވެ       =  ތިޔަަދއްކަާވ ވާހަކަުފުޅ) . ކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް

) އެއްވެްސ  . دليل އެއް، حّجة ތެދުކަމުގެމައްޗަށް  އެްއ ނުެގންނަވަމުއެވެ    =  އަދި އަުހރެމެްނ

.  ނުވަމުއެވެ       =  ެإله އަުހރެމެންގ .  ންަތއް ދޫކުރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި     = 

.  ކަލޭގެފާނުންގެ ބަސްމައްޗަށް          =  އަދި ކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާނޭ ބަޔަކުކަމުަގިއ

 .   އަހުރެމެން ުނވަމުއެވެ   = .   އަުހރެމެން ނުބުނާނަމެވެ  =  ަކލޭގެފާަންށ
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 .   ޖެހުނީކަމުގައިމެނުވީ    =  ްإله އަުހރެމެންެގ ބައެއ .  ންގެފަރާތުން    =  . ނުބައެއް

 .   މޮޔަކަމެއް  =  .  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ       =  ުالّله ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނ

.  ހެކިކުުރވަމެވެ    =  ެއަދި ކަލޭމެްނ ހެކިާވށެވ!     =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ ަވީނ

 .  ބަރީއަވެގެންެނވެ       =  ަشريك ކަލޭމެން ތިޔ .  ުކރާތަކެތީން      = 

.  އެކަލާނގެފިަޔވައި     = ެފަެހ ކަލޭމެްނ ެއންމެން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ ނުބައިގޮެތއް ރާވައިަބލާށެވ! 

        =  ެދެން ކަލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ވަގުތެއް ނުދޭށެވ!   
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކަާމއިގެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ أخ هود عليه الّسالم رسول ބާގައިގެީމހުންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެ عاد އަދި  )50(
. އޭ އަުހރެންގެ  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ  !އަށް އަޅުކަންުކރާށެވެالّله ކަލޭމެން  !ގެ މީހުންނޭވެقوم ފޮނުއްވީމެވެ

. ކަލޭމެންނަކީ ޮދގުވެރިބަ إله ނަކަށް ެއހެންއެއްެވސް ންއެކަލާނގެ ފިަޔވައި ކަލޭމެ ޔަކުކަމުގަިއ މެނުީވ އަުކ ނުވެއެވެ
 : . (އެަބހީ . އެއްވެްސ މާނައެްއގަިއ އަޅުކަްނ إله ފިަޔވަިއ الّله ނުވެއެވެ ންކަމުަގއި ބުދުތަކަްށ އަުޅކަންކުރުމަކީ ޮދގެވެ

.) حّق އެއަށް ެވވުން   އެއްޗެއްނޫެނވެ

:  !އެވެقوم އޭ އަހުރެްނގެ  )51( ލޭމެނަށް ިއއްވުމުެގ ކަން ކަرسول ތިމަންކަލޭގެފާނު ެއކަމުގެ މައްޗަްށ އެބަހީ
. –މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫަރ ތިމަންކަޭލގެފާުނ  -ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެްއވެސް އުޖޫރައަކަްށ ނޭދޭނަެމވެ

. ކަލޭމެން ފަެހ ބުއްދި ުނކުރާނަންހެްއޔެވެحضرة ނެތުމުގެ ތެރެއިްނ ހެއްދެިވ ަކލާނގެ    ؟ްނ މެނުވީ ނުެވެއވެ

ގަިއ ފާފަފުއްސެވުމަްށ حضرة ގެ رّب ކަލޭމެްނ ކަޭލމެންގެ  !ގެީމހުންނޭވެقوم އަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ  )52(
. ންއެަކލާނގެ ކަލޭމެ !ާވށެވެتوبة ވެ رجوع އަްށ حضرة ދެން އެކަލާނގެ  !އެދިދަންނަވާށެވެ ނަށް ބޯާވރޭ ފޮނުްއވާނެތެވެ

. އަދި ކަލޭމެްނ އުރެޭދ އަދި ކަލޭމެންެގ ބާުރގެތެެރއަށް ބާުރ އިުތރުކޮށް حال ވާ كافر / ނުވަަތ حال ދެއްވާެނއެވެ
  1ފުރަގަސްނުދޭށެވެ

. އޭ  )53( ެއްއ دليل އެއް حّجة ކަޭލގެފާނު އަުހރެމެންގެ ގާތަށް އެއްވެސް  !ގެފާނެވެهود އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
) ުނގެންނަވަމެެވ. އަދި ކަޭލގެ ފާނު ހަަމ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކަްށ (ތިޔަދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ތެދުކަމުގެަމއްޗަށް

. އަދި އަހުރެމެންނަކީ ަކލޭގެފާނަށް އީމާންވާނެ ބަޔަކުކަުމަގިއ إله އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ  ންތަކެއް ނުދޫުކރާނަމެވެ
 .  ނުވެއެވެ

) އަހުރެމެންެގ ބައެއް إله (އަހުރެމެންގެ  )54( ްނގެފަރާުތްނ إله ންތަކަށް ހުުތރުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ސަބަބުން
 : . (އެަބހީ ކަލޭގެފާނަށް ކޮންމެެވސް މޮޔަކަމެްއ ޖެހިވަޑަިއގެންފައިާވ ކަމުގައި މެނުީވ އަުހރެމެން ނުބުނާނަމެވެ

. إله ކަލޭގެފާނަްށ ތިޔަވަީނ ެއ  .) އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ ންގެފަރާތުްނ ނުބަިއ މޮޔަކަެމއް ޖެިހވަޑައިގެންފައެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ތިަޔ ހެކި الّله ތިމަންކަލޭގެފާނު  . އަިދ ކަލޭމެންވެްސ ެހކިާވށެވެ ކުރާަތކެތީްނ شريك ކުރުވަެމވެ

 .  އަހުރެންވަީނ ބަރީައވެގެންނެވެ

) ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ  )55( . ފަެހ ަކލޭމެން އެންމެން (ަކލޭމެްނނާ އަިދ ބުދުތަކާވެގެން އެކަލާނެގ މެނުވީެއވެ
ނޑިވަޅެއްވެްސ ނުދޭށެވެ !ނިންމާލާެށވެ ނުބައިގޮތެއް ރާވަިއ ގެްއލުމެއްދޭން  !އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދަ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ުوكيل އަށް الّله   ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނ . ކޮށްފީމެވެ        =   އެީއ

.رّب ތިމަންކަލޭގެފާނާ އަދި ަކލޭމެންގެވެސް   އެވެ     =  .   އެއްވެސް ިދރޭއެއްެޗއް ނުވެެއވެ  

        =  . ނޑުގައި އެަކލާނގެ ހިތްޕަވަިއގެންވާމެނުވީ އެެއއްޗެއްެގ ނިތްކުރިާޔ ދިމާ މަތީ އިސްތަށިގަ

( : އެއެްއޗެްއ އެަކލާނެގ ބާރުގެދަުށގައިވާމެނުވީ   (އެބަހީ    =  ެرّب ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ

.  ވާނީ         =  ަحّق ހަމ / . . عدل إنصاف ސީދާ މަުގގައެވެ  وحى(އެކަލާނގެ  ގަެއވެ

(.   ކުރެއްިވއެވެ   = ެފަހެ އެީމހުން އެނުބރި ފުަރގަސްދީފިއްޔާ (ވިދާޅުވާެށވ! (      = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭމެނަށް ިއއްވައިދީފީމެވެ          =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ

.  އެކަމަކާއިގެން ކަލޭމެންގެގާތަްށ ފޮނުވުނު ކަންތައް        =  رّب   خليفة އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

 .  ވެރިކުުރވާނެއެވެ      = .   ކަލޭމެން ނޫން ބަޔަކު       =  އަދި އެކަލާނގެއަްށ

 .   އެއްވެސް ެގއްލުމެއް ަކލޭމެންނަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ   =  ެرّب ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގ.   އީ
       = . .) وحى(އެކަލާނގެ  ހުރިހާއެްއޗެއް ރައްކާތެިރުކރައްވާ ކަލާނެގއެވެ   ކުރެއްިވއެވެ

       = ) . ) عذاب އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އަމުރުފުޅުައއިހިނދުން  އައިހިނދުން     = 

.عليه الّسالم(هود ތިމަންރަސްކަލާނެގ    ) ސަލާމަތްުކރެްއވީމެވެ     =  އަދި ެއކަލޭގެފާުނ އަިރުހ

 .  އީމާންވެގެންތިބިމީހުންނާއި       =  ެرحمة ްނވާ حضرة ތިމަންރަްސކަލާނގ.  ން     = އަިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ    = ) ގަދަެވގެްނާވ قيامة ( ދުަވހުގެ

.عذاب    ން      =  ީعاد އަދި އެއ( . (ހަލާުކވެގެން އެދިޔައީ  ބާގަިއގެމީުހންނެވެ      

   =  ެأية ެގ رّب އެމީހުްނ އެމީހުްނގ.  ަތކަށް އިދިކޮޅުހެދީެއވެ     =  އަިދ އެމީހުްނ އެކަލާނެގ

.رسول   ންނަށް އުރެދުނީއެވެ   =  ްتبع އަދި އެމީހުނ.  ވީއެވެ         =  އާިއ حّق

.   ދުރު ބޮޑާ ކޮންމެމީހެއްގެ އަމުރާއި         =  تبع އަދި މިދުނިޔޭަގއި އެމީހުންނާިއ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

 .  ކުރެވިއްޖެެއވެ    =  لعنة) . .)الّله އެއް  ގެ ކޯާފއެއް        =  ިقيامة އަދ) . ެގ الّله ދުވަހުްނވެސް

.) تبع ކޯފާ     !ދަންނާށެވެ =  ުކރެވޭނެއެވެ   =  عاد ހަމަކަަށވަރުްނ .  ބާަގއިގެ ީމހުން  

    =  ެއަްށ رّب އެމީހުން އެީމހުންގ.  !ދަންނާށެވެ =   ކާފަުރވީއެވެ    =  عاد

. ) ުދރުވެގެްނވެއެވެ   ބާގައިގެމީހުންގެމަްއޗަށް (ހެޔޮކަން     =  ީقوم ) ގެ عليه الّسالم(هود އެއ.   ެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެަކލާނގެއީ ތިމަންަކލޭގެފާނާިއ އަިދ ކަލޭމެންެގ وكيل އަށް الّله ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ  )56( ކޮށްފީމެވެ
ނޑުގައި އެކަލާނެގ رّب  . އެއްވެސް ިދރޭއެްއޗެއް ެއއެއްޗެްއގެ ިނތްކުރީގެމަތީގަިއވާ އިސްތަށިގަ އެވެ

: ކޮންމެއެއްޗެއް  . (އެަބހީ .) ހަމަކަށަަވރުްނ ހިތްޕަވައިގެންވާމެުނވީ ނުެވއެވެ ެވސްވަނީ އެަކލާނެގ ބާރުގެދަުށގައެވެ
. حّق ވަނީ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  . ( މިހެނީ ތިމަންަކލޭގެފާނު މިގޮަވއިލަعدل إنصاف މަގުގަެއވެ ީނ ްއވަގައެވެ

. އެކަލާނގެ ތިމަންަކލޭ . ކަލޭމެްނ އެަމގަށް ތަބާނުެވ އަދި އެމަގުަބންދުކުރަނީއެވެ ގެފާުނ ގެްއލެިނ އެކަލާނެގ މަގަށެވެ
( .  ނުކުރައްވާނެެއވެ

.) ފަހެ އެމީހުން އެނުބރި ފުަރަގސްދީފިއްޔާ (ވިދާޅުވާށެވެ(هللا  )57( ) ހަމަކަށަަވރުްނ !ވަޙީުކރެއްިވއެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނު އެެއއްޗަކާިއގެން ަކލޭމެންގެގާތަށް އެފޮނުުވނު އެތި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނު ަކލޭމެނަްށ 

: އިއްވައިފީމެ . (އެބަހީ .) އަިދ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ رسول ވެ ކަލޭމެްނ ަހލާކުކުަރއްވަިއ رّب ކަްނ ިއއްވައިފީމެވެ
. އަިދ އެްއވެސް ގެއްލުެމއް ަކލޭމެ ނަށް ެއކަލާނެގއަްށ ންކަލޭމެން ނޫންބައަުކ ޭއގެބަދަލުަގއި ގެންނަވައިފާނެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ  .  ربّ ނުދެވޭނެއެވެ  ުހރިހާެއއްޗެއް ރައްކާެތރިކުަރއްވަެއވެ

: أمر އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )58( ާއިއ ُهوُد عليه الّسالم އައިހިނދުން عذاب ފުޅު އައިހިނދު އެަބހީ
. އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ إيمان އެކަލޭގެފާނާިއއެކު  حضرة ވެގެންތިބިމީހުްނ ިތމަންރަސްަކލާނގެ ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

. އަދި  رحمةންވާ  ން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީުހްނ عذاب ދުވަުހގެ ގަަދވެގެންވާ قيامة އެއްެގގޮތުންނެވެ
 .  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

: މި  )59( . އެމީހުްނ އެމީހުްނގެ عاد ެވގެން އެދިޔަީއ بيان އަދި އެީއ އެބަހީ ެގ رّب ބާގަިއގެމީުހންގެ ާވހަކައެވެ
. އަިދ ެއކަލާނެގ ފޮނުއްިވ  . އަިދ رسول އާޔަތްތަކަށް ދެކޮޅުހެީދއެވެ ަމާގިއ حّق ބޭކަލުންނަށް އުރެދުނީެއވެ

 ީވއެެވ. تبع އާިއ އެމީހުްނ أمر ދުރުވެގެންާވ ބޮޑާ ކޮންމެ މީެހއްެގ 

. އެلعنة، تبع ދުވަހުްނވެސް قيامة އެމީހުންނަށް މިދުނިޔޭގަިއވެސް އަދި  )60( : ވެިވގެންވިއެވެ تبع ގެ ކޯފާ الّله ބަހީ
. ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ . رّب ބާގައިގެމީހުން އެމީހުންގެ عاد ހަމަކަށަަވރުން  !ވެވިގެންެވއެވެ އަށް ކާަފރުވީެއވެ

. އެީއ رحمة ގެ الّله ާބގައިގެމީހުްނ (ެހޔޮކަމާިއ عاد  !ދަންނާށެވެ  ގެ قوم ގެ ُهوُد عليه الّسالم ާއިއ) ދުރުެވގެންވެެއވެ
.  މީހުންނެވެ

 



                      
 

7 2 5  

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       =  رسول ާބގައިގެމީހުްނގާތަށް (َثُموُد އަިދ (.  ކަމާއިގެން ފޮުނއްވީމެވެ       = 

  ) عليه الّسالم(أخ صالح އެމީހުންގެ    =    ެއޭ ތިމަންަކލޭގެފާނުންގ . قوم އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  1ގެ މީހުންޭނވެ     =  އަްށ އަޅުަކންކުރާށެވެالّله ކަލޭމެްނ!         =  ކަލޭމެންނަަކްށ

. إله ) حقّ އެހެން އެްއވެސް (  އަކުނުެވއެވެ  = .  އެަކާލނގެ ފިޔަވައި     =  އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 .  ހެއްދެވިއެވެ     =  ާކަލޭމެން ހެއްދެވުމުގެ ފެށުމެއްކަމުަގއިވ : ގެފާނު ހެއްދެވުީނ آدم ބިމުން (އެބަހީ

 (.  ބިމުންނެވެ    = .   އަދި އެަކލާނގެ އެބިމުގަިއ ކަލޭމެން ވަޒަންވެރި ކުރުިވއެވެ
     =  ެގަިއ ފާފަުފއްސެވުމަށް ދަންނަވާެށވެحضرة ފަހެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގ!        =  ދެްނ

   1ވާށެވެرجوع  !ވާެށވެتوبة އަށް ކަލޭމެްނ حضرة އެކަލާނެގ    =    ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ

. رّب  . دعاء ުކއްތަންވެވޮޑިގެންާވ   =    އީ  އިޖާބަުކރައްާވ ަކލާނގެެއވެ      = 

. އޭ    1އެވެصالح އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ          =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންެގ

 .  ތެރޭގައި އެެދވިގެންވާ ޭބކަލަކުކަުމގައިވިެއވެ     =  ކަލޭގެފާނުންެގ ތިޔަވާަހކައިެގ) . މީގެކުރިން

 (.   ކުރިން   = ެ؟ކަލޭގެފާނު އަުހރެމެންނަށް މަނާުކރައްވަނީތޯެއވ .           = 

 .  އަހުރެމެންެގ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންުކރި ަތކެއްޗަްށ އަުހރެމެްނ އަޅުކަންކުރުން          =  އަިދ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިވަނީ ޝައްކެްއގައެވެ        =  އެއެއްަޗކަށް ަކލޭގެފާުނ

 .  އަހުރެމެންނަށް ޮގވާލަްއވާ ެއއްޗަކާމެދު    = .  ޝައްކުުކރާ ބަޔަކުކަުމގައެވެ       = 

. ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ   !ެގމީހުންނޭވެقوم އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ      =  خبر ަކލޭމެން ނިކަްނ

   !ދީބަލާށެވެ       =  ިނޑައެޅ . دليل ެވގެންވާ بيان ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަ  އެްއގެމަތީގައިވަްނޏާ
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    =  ެحضرة ގެ رّب ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ .   ްނވާ     =  ެްނ حضرة އަދި އެކަލާނގ

. (رحمة ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ) إسالم دين އާިއ حكمة ކަމާިއ نبى ެއއް އައިސްފައި  އަިއސްފައިވަނިކޮށް  

       =  ތިމަންަކލޭގެފާނަށް عذاب ްނ (حضرة ގެ الّله ފަެހ ( ދޭީނ نصر އަތުވެއްޖެްއޔާ

  ކާކުހެއްެޔވެ؟     =  .  ތިމަންކަޭލގެފާނު އެަކލާނގެއަށް ުއރެދިއްޖެއްޔާ      =  ފަެހ

.   ކަލޭމެން ތިމަންކަޭލގެފާނަށް އިތުުރ ނުކޮށްދެެއވެ      =  .   ގެއްލުމާިއ ަހލާކުމެނުވީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ތިމަންަރސްކަލާނެގ عليه الّسالم(أخ صالح ކަމާިއގެން އެީމހުންެގ رسول ބާގަިއގެމީހުންެގ ގާތަްށ ثمود އަދި  )61(

. އޭ ތިމަންަކލޭގެާފނުންގެ  . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަްށ الّله ކަލޭމެން  !ގެމީހުންނެޭވقوم   ފޮނުއްވީމެވެ

. އެަކލާނގެއީ ބިމުްނ إله ) އެހެން ެއއްވެްސ حقّ ެއކަލާނގެ ފިަޔވައި ( !އަޅުކަންކުރާށެވެ އެއް ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެއެވެ

: ކަލޭމެންެގ ބަފައިަކލުން ކަމުގައިާވ  ކަލޭމެން ހައްދަވަން  . (އެަބހީ ެހއްެދީވ آدم عليه عليه الّسالم ފެއްޓެިވ ަކލާނގެެއވެ

. ފަެހ ަކލޭމެން އެކަލާނެގ  .) އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެބިމުަގިއ ވަަޒންވެރިކުުރވިއެވެ ގަިއ حضرة ބިމުގެ ެވލިންނެވެ

ހަމަކަށަަވުރްނ  !ވާށެވެتوبة ެވ رجوع ނގެއަްށ ަކލޭމެން ދެްނ އެަކލާ 1ފާފަފުއްސެވުމަށް އެިދ ދަންނަވާެށވެ

. دعاء އެީއ ކުއްތަންެވވޮޑިގެންވާ އަދި رّب ތިމަންކަލޭގެފާުނންގެ   އިޖާބަކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

. ޭއ  )62( ހަމަކަށަވަރުްނ ަކޭލގެފާނުވީ މީގެުކރީގައ ައހުރެމެންެގ ތެޭރގަިއ  !ގެފާނެވެصالح އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ

. މިހާރު ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިން އެއެްއޗަކަށް އަޅުކަންުކރި އެްއޗެއްަސްށ مقبول ގެންވާ އެދެވި މީަހކުކަމުގަެއވެ

އަހުރެމެން އަޅުކަންކުރުން މަނާުކރައްވަނީޯތއެވެ؟ ހަމަކަށަަވުރން އެކަމަކަށް ކަލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށް ތިޔަޮގވާލަްއާވ 

ނޑައެޅި . ކަންތަކާމެދު އަުހރެމެން މިވަނީ ކަ  ގެން ޝައްކެްއގައެެވ. ޝައްކުކުާރ ބަޔަކު ކަމުގަިއ ވެގެންނެވެ

. އޭ ތިަމންކަލޭގެފާނުންގެ يعنى: صالح عليه الّسالم އެކަލޭގެފާނު  )63( ަކލޭމެްނ  !ގެމީހުންނޭވެقوم ވިދާޅުވިެއވެ

ނޑެައޅި حضرة ގެ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިމަންަކލޭގެފާނުްނގެ  !ދީބަލާށެވެخبر ނިކަން  دليل ވެގެންވާ بيان ން ކަ
: رحمة ން ތިމަންކަޭލގެފާނަށް حضرة އެއްގެމަތީގަިއވެފައި އަދި ެއކަލާނގެ  ކަާމިއ نبى އެއް އަތުެވއްޖެއްޔާ (އެަބހީ

) ދެްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު އެަކާލނގެއަްށ ުއރެދިއްޖެއްާޔ إسالم އާިއ حكمة  ްނ حضرة ގެ الّله ދީްނ އައުމަށްފަހު

: އެކަާލނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  ؟ކާކުެހއްޔެވެ  ދޭނީ نصر ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ެއއް ފޮނުއްަވއިފިއްާޔ عقوبة (އެަބހީ

ދޭނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟) އެހެްނވެއްޖެއްާޔ ގެއްލުމާ ަހލާކުމެނުވީ ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާަންށ نصر ކޮށް دفاع އެކަން 

.  އިތުރު ނުކޮށްދެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެގެމީހުންނޭވެقوم އަިދ އޭތިމަންކަޭލގެފާނުންގ!          =  جمل ެގ الّله މިއޮީތ . ފުޅެވެ

     =  حّجة ކަލޭމެނަށްާވ . . دليل އެެކވެ  އެކެވެ      = ެފަެހ ަކލޭމެން އޭތި ދޫކޮްށލާށެވ! 
         =  الّله .   ގެބިމުްނ އޭތި ަކއިބޮއިހެުދމަށް        =  އަދި ކަލޭމެްނ

  !އެޔަށް ެއއްވެސް ގެއްލުެމއް އުނަދގުލެްއ ނުކުރާެށވެ      ކަލޭމެަންށ ( ފަހެ (ެއހެން ހަަދއިފިއްޔާ

 .  ޖެހިދާނެއެވެ    =  ްعذاب ދާދިގާތ .  އެއް   =  ަފހެ އެީމހުން ޭއެގ

 (. . (އޭތި މަރައިފިއެވެ ނޑުފަޅައިފިއެވެ  ބަ  =   .  ފަހެ އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ     

  !ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ ގޭގަިއ އަރާމުުކރާށެވެ =       = ެނަށް ހަާލުކ ންތިންދުވަުހ (އޭގެަފހުން ަކލޭމ

 (.  އަންނަހުއްޓެވެ    =   ( ނޑައެިޅގެންވާ . وعد އެއީ (ކަ  އެެކވެ       = 

 . .) وحى(އެކަލާނގެ  ދޮގުނުވެވޭނޭ   ކުރެްއވިއެވެ        =  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުުފުޅ

.   ން) އައިހިނދުعذاب( އައިހިނދު        =  ެގެާފުނ صالح ތިމަންރަސްަކލާނގ

.   ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ     =  .  އަދި ެއކަލޭގެފާނާއިެއކު އީމާންެވގެންވާމީހުންނާއި   

   =  ެرحمة ންވާ حضرة ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ައކުން        =  އަދި އެދުވަުހގެ ެދަރ

 .    ނިކަމެތިކަމުންނާއި   =  ެرّب ހަމަކަށަަވރުން ަކޭލގެފާނުންގ.           =  

. عّزة އެއީ ހިތްޕެވުްނ ގަދަފަދަވަންތަ   ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ     =  ިއަނިޔާވެރިވީީމހުްނ  އަދ

 .   ހިފައިގެންފިއެވެ      = (. ނޑު  (އެީމހުންނަށް ގަދައަޑުފަށް ެޖހިއްޖެއެވެ  އަޑުފައްގަ      

     =  . ފަެހ އެމީހުްނ އެީމހުން ގޯތިގެދޮރުތަުކގަިއ ފަިތސްކޮށްފިއެވެ   =   ( (މަރުެވގެން

   .حال ބިންމައްޗަށް ވެރިފަިއވާ         =   ެއެމީހުން އެާތ  ؟އްޔެވެއެމީހުން ކޮންފަދަހ

  .    !ދަންނާށެވެ =   ދިރިނުއުޅޭފަދައެވެ       =  ްَثُمود ހަމަކަށަަވރުނ

. رّب ބާގައިގެމީހުން އެމީހުންގެ     !ދަންނާށެވެ =  އަށް ކާަފރުވީެއވެ     =   َثُمود
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) . .) رحمة ގެ الّله ބާގައިގެމީހުން ުދރުވެގެްނވެއެވެ  އާއި ހެޔޮކަމާ ދުރުވެގެންެވއެވެ             

) ެގ އަިރަހްށ عليه الّسالم(إبراهيم   ން مالئكة ◌ި  އެބަީހ ފޮނުްއވި ން رسول އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  =

 .  ވަޑައިގެންފިއެވެ     =  خبر އުފާވެިރ.   އާއިގެން       =  سالم އެބޭކަލުްނ.   ވިދާޅުވިެއވެ
     =  سالم އެަކލޭގެފާނުވެްސ.   ވިދާޅުިވއެވެ   =  ފަހެ ެއކަލޭގެފާުނ

.    ލަސްވެވަޑައިނުގަންަނވައެވެ     .  އެކަޭލގެފާނު ވަޑައިގެންނެވުން       =  ފިހެަފިއާވ

.   ޅަގެރިއެއް ހިތްޕަވަިއގެން
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަކލޭމެނަށްާވ  !ެއވެقوم  އަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާުނ  )64( (ތިމަންކަލޭގެފާުނ މިދަްއކަވާ ާވހަަކ ތެދުކަމުގެމައްޗަށް
. ފަހެ ބިމުން ަކއިބޮއި ހަދަން ަކލޭމެން އޭތި ދޫކޮްށލާށެވެالّله އެއްކަމުގަިއ މިއޮތީ حّجة  އަދި އެއަްށ  !ގެ ޖަމަލުފުޅެވެ

އެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ކަލޭމެނަްށ  !ަކލޭމެން އެއަްށ ގޯާނެއއް ނުކުރާެށވެ !އެއްވެްސ ނުބައިކަމެްއ ނުކުރާށެވެ
. عذاب ދާދިގާތުން   އަތުވެދާނެެއވެ

. ެދންފަހެ ެއކަލޭގެފާުނ  )65( ނޑަިއ އޭިތ މަރައިފިެއވެ ނޑުކަ  يعنى: صالح عليه الّسالمފަހެ އެީމހުން އޭެގ މޮއްގަ
. ކަލޭމެން، ަކލޭމެން ގޯތިތަކުަގއި ތިންދުވަސްާވންދެން އަރާމުކޮށް މަޖާ (ދެން އޭގެފަުހަގިއ  !ނަގާށެވެވިދާޅުވިއެވެ

.) އެީއ ދޮގުެވވިގެން ުނވާ عذاب ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ  . وعد އަތުވެާދެނއެވެ  އެކެވެ

: ެއ أمر ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )66( އައިހިނދުްނ) عذاب ގެމީހުންނަްށ قوم ފުޅު އައިހިނދުްނ (އެބަހީ
ވެގެންތިިބ إيمان ) ަސލާމަތްކުެރއްވީމެެވ. އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިުހގައި عليه الّسالم(صالح ތިމަންރަސްކަލާނެގ 

. ެއއީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  . އަދި އެުދވަހުެގ رحمة ންާވ حضرة މީހުންވެސް ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ އެކެވެ
. ހަމަކަށަވަ  رّب ރުން ކަޭލގެފާނުންގެ އެނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަމުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުން ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

. عّزة ) އެަކލާނގެީއ ގަދަފަދަވަންތަ !(ދަންނައެވެ  ވަންތަ ަކލާނެގއެވެ

: އެީމހުންނަށް އަިއ ގަދައަޑުފަުށެގ  )67( . (އެބަހީ ނޑެއް އަިއސް އެމީހުްނ ހަާލކުވީެއވެ އަދި ގަދައަޑުފަށްގަ
.) އެީމހުންގެ ގޯތިތަުކގައި ަމރު އެީމހުްނ حال ވެގެްނ ބިމަށްވެރިފަިއވާ ސަބަބުން އެމީހުްނ މަރުވެއްެޖއެވެ

 . . އެމީހުން ަމރުވެދިޔަީއއެވެ  ފަތިސްކޮށްފިއެވެ

. ދަންނާށެވެ )68( ثمود ހަމަކަށަވަރުން  1އެމީހުން ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ އެމީހުން އެތާ ިދރިނުއުޅޭފަދައެވެ
. ދަްނނާށެވެرّب ބާގައިގެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  ) رحمةެގ الّله ހުންނަށް (ބާގައިގެމީ ثمود  !އަްށ ކާފަރުީވއެވެ

 .  ދުރުވެގެންެވއެވެ

: رسول އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފޮނުްއވި  )69( إبراهيم عليه الّسالم  –ބޭކަލުްނ مالئكة ން ެއބަހީ
ނޑައެޅިގެންވާ خبر ގެ ައރިހަށް އުފާވެިރ  . އަިދ އެބޭކަލުްނ ކަ އަކުން ަސލާްމ سالم ާއއިގެން ވަޑައިގެންފިއެވެ

. ދެންފަހެ ލަްސވެވަޑައިނުގަންނަަވއި ފިހެފައިާވ  . އަދި އެަކލޭގެފާނު އެބޭަކލުންނަށް ސަލާމްުކރެްއވިއެވެ ކުރެއްިވއެވެ
. (އެކަލޭގެފާނު ހީފުޅުކުރެްއވީ އިންސާނުންެގ ތެެރއިްނވާ عليه الّسالم(إبراهيم ޅަގެރިޔަކާއިގެްނ   )  ވަޑައިގެންފިއެވެ

. مهمان  .)مهمان އެހެްނވެ ންކަމަށެވެ  ންނަށް ފަރީކޮޅެްއ ގެންނެީވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  .   ފަހެ އެބޭކަލުންެގ އަތްޕުޅުތައް ެއކަލޭެގފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިހިނދު     = 

. (ފަރީނުކުޅުްއވާތީ) ) ނުފޯރާތީ  އެޔާދިމާއަށް (އެކާާނއަށް  =  އެބޭކަލުންނާެމުދ

 .  އިންކާރުެވވަޑައިގަންނަވައިފިެއވެ        =  އަދި އެބޭކަލުންެގ ފަރާތުން އެކަޭލގެފާނަްށ

. إحساس ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަތުމެއް   ުކރެވިއްެޖއެވެ       =  ިބރުފުޅުގެންވަަޑިއ . އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ

  1ނުގަންނަވާށެވެ      =  .  ތިމަންބޭކަލުްނ ފޮނުއްވިެގންވަނީ         =  لوط قوم .  އަށެވެ
      = .   އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިކަނަބުލން ކޮޅަށް ހުންނެވިއެވެ     =  ެފަހ

 .  އެކަމަނާ ހިނިފުޅުވެޑުވިެއވެ      =  خبر ފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެކަމަނާއަްށ އުާފވެިރ .  ެދއްވީމެވެ
    =  عليه الّسالم(إسحاق.  ) ލިިބވަޑައިގަންނަވާނޭަކމުގެ         =  ިެގ إسحاق އަދ

 (  ފަހަތުން (މާމަދަރިކަލަކަށް    =  عليه الّسالم(يعقوب.   ) ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމުގެ   

     =  ިޭއހުރ .   !އެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވެعجائب އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ     =  ތިމަންކަމަާނ

. عجوز ދެން ވިހާނެހެއްެޔވެ؟ ތިމަންކަމަނާއީ   އެކެވެ         =  އަދި މިއިންނެވީ ތިމަންކަމަނާެގ

 . . އެއީ މުްސކުޅިއެކެވެ   ފިރިކަލުންނެވެ   = .  ަހމަކަށަވަރުން ތިަޔކަމަކީ      = 

. عجائب   ކަމެކެވެ   = .   އެޭބކަލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ        =  ފުޅާމެުދ أمر ގެ الّله ކަމަާނ

) الّله (  ވެވަޑައިގަންނަވަނީޯތއެވެ؟ عجائب ގެ ިނޔާފުޅާއިމެދު          =  ީާއިއ رحمة ގެ الّله ެއއ

. بركاة އެކަލާނެގ  . =   އެވެ  ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވާ      = ) ޭގޭެގ إبراهيم އ ( أهل ގެފާނުންގެ

  .  ވެރިންނޭވެ      =  ،ީثناء އާިއ مدح ލިިބވޮޑިގެންާވ އަިދ حمد ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަލާނގެއ

 .  އާއި މާތްކަމުެގ ެވިރ ކަލާނގެއެވެ    =   .  ދިޔަިހނދުން      =  ެގ عليه الّسالم(إبراهيم (

 ކިބައިން   =   ްބިރުެވރިކަނ         =  ިލިބިވަޑައިގެްނ  خبرއަދި އެކަލޭގެފާނަްށ އުފާެވރ  
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

            =  (އެޔަށްފަހު އެކަލޭގެފާުނ) އާއިމެދު ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ނުވަަތ لوط قوم

.جدل ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްިވ ަމލާއިކަތުންނާިއ    ުކރައްާވންފައްޓަވައިފިއެވެ     =  ހަމަކަަށވަރުްނ

.  عليه الّسالم(إبراهيم   ) އަކީ         =  ުرجوع ވެ  توبة  -ކިޔަމަންތެރި  –ކޯފާމަޑ

.    ވެވަޑައިގަންނަާވ ބޭކަލެެކވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެބޭކަލުންެގ އަތްުޕޅު އެފަރީކޮޅާދިމާއަށް  )70( : واصل ދެންފަހެ  (ފަރީކުޅުްއވާން ދެންނެވުމުން ނުވީީތ (އެބަހީ

) އެޭބކަލުންނާއިމެުދ ުރހިވަޑަިއ ނުގަންނަާވކަހަަލ ގޮތެއްެވ އެބޭަކލުންެގ ފަރާތުްނ  އެބޭކަލުްނ ފަރީނުކުޅުއްވީމާ
. (އެހެނީ އަންނަ إحساس އެކަލޭގެފާނަށް ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިގަތުމެއް  ައކަށް ކާބޯއެްއެޗްއ مهمان ވެވަޑައިެގންފިއެވެ

ކޮށްގެންނެެވ. قصد ެއއަީއ ކޮންމެވެްސ ނުބައެްއ مهمان ެއއިްނ ނުކައިފިނަަމ ބެލެވެީނ ެއ  مهمانތައްޔާުރ ުކރުމުން 
.) ދެންފަެހ ެއ  ބޭަކލުްނ مالئكة އެއިން ކައިބޮއިހަަދއިފިނަމަ ެބލެވެީނ އޭނާެގ ކިބަިއގަިއ ުނބައެއް ނެތްކަމަެށވެ

. ކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެންވަޑައި ުނގަންނަވާށެވެ . (ެއ لوط قوم ތިމަންބޭކަލުން ފޮނުއްވިގެންވަީނ  !ވިދާޅުވިއެވެ އަށެވެ
.) قوم   ހަލާކު ުކރެއްވުމަެށވެ

. އަދި  )71( . އަދި ހިނިފުޅުވެޑުވިއެވެ عليه (إسحاق އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮޅަށް ހުންނެވިެއވެ
. ައިދ ތިމަންރަخبر ) އެކަމަނާއަްށ ލިިބވަޑައިގަންނަވާނޭކަމުެގ އުފާެވރި الّسالم ސްކަލާނެގ އެކަމަާނއަށް ދެްއވީމެވެ

) إسحاق  . عليه الّسالم(يعقوب ގެފަހުްނ (މާމަދަރިކަެލއްކަމުގައި  ) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމުަގއެވެ

. އޭުހރި  )72( . عجوز ތިަމންކަމަނާ މިއިނީ މުސްކުޅިެވ  !އެްއގެ ބޮޑުކަމާެއވެعجائب އެކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ ވެފައެވެ
 . . އެއީވެްސ މުސްކުޅި ބޭކަެލކެވެ ތިމަންކަމަނާ ދެން ވިހާނެހެްއޔެވެ؟ އަިދ މިއިންނެވީ ތިމަންކަަމނާގެ ފިރިަކލުންނެވެ

 100ފުޅު عمر ) ގެ عليه الّسالم(إبراهيم އަހަުރކަމުގައެެވ. އަދި  99ފުޅު عمر (ބުނެވެނީ އޭރު އެކަމަނާގެ 
 = . . ތިޔަކަމަކީ  =) تفسير الطبرىއަހަރުކަމުަގއެވެ . عجائب ެއކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ  ކަމެކެވެ

. يعنى: އެބޭކަލުން  )73( عجائب ގެ ނިޔާފުޅާމެދު ކަމަނާ الّله މަލާއިކަތްބޭަކލުން ވިދާޅުިވއެވެ
. އެއީ ތިޔަބޭފުޅު ންގެ މައްޗަްށވާ ވެިރންނޭأهل ) ޭގގެ ފާނުގެގެإبراهيم ޭއ ( ؟ވެވަޑައިގަންނަވަނީތޯެއވެ رحمة ގެالّله ވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެީއ بركاة އާއި އެކަލާނެގ  އާިއ މާތްކަމުެގ ެވިރ ثناء އާިއ مدح ިލބިވޮޑިގެންވާ އަދި حمد އެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

إسحاق ެގ ކިބަފުޅުން ބިރުފުުޅ ފިަލއިެގންދިޔަހިނދުން އަިދ ެއކަލޭގެފާނަްށ إبراهيم عليه الّسالم ދެންފަހެ  )74(
ެގ لوط عليه الّسالم ލިބިަވޑައިގަތުމަށްފަހު ދެން އެަކލޭގެފާނު خبر އިގަންނަވާނޭކަުމގެ އުފާެވރި ) ލިބިވަޑަعليه الّسالم(

. جدل ގަިއ އެބޭަކލުންނާ ާވހަކަފުޅުދައްކަވަިއ دفاع ގެ قوم   ުކރެްއވިއެވެ

ވެވަޑަިއގަންނަާވ توبة އަށް الّله އަށް ިކަޔމަންތެރި އަދި الّله އަކީ ކޯފާމަޑު إبراهيم عليه الّسالم ހަމަކަށަވަރުން  )75(

.  ބޭކަލެކެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =  ޭއ (.     1އެވެإبراهيم عليه الّسالم (އެބޭަކލުން ވިދާޅުވިއެވެ   =  މިކަންތަކުްނ

:  1ދުރުވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ    !ުކރެއްވުމަްށ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން ދޫކޮްށލައްވާެށވެلوط قوم دفاع (އެަބހީ    

    =  .  ހަމަކަށަވަރުން އަތުވެއްޖެެއވެ    =   ެأمر ގެ رّب ކަލޭގެފާނުންގ .  ފުޅު     = 

.  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ އަންނަހުްއޓެވެ        =  دفاع  -ަރއްދު ނުުކރެވޭޭނ

. عذاب ނުކުރެވޭނޭ   އެއް        =  رسول އަދި ތިަމންރަސްކަލާނެގ ( : ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ްނ (އެަބހީ

.  ވަޑައިގެންނެވިހިނދު   =  ގެއަރިހަށް  )الّسالمعليه (لوط     =   އެބޭކަލުންނާމެުދ

: އެޭބކަލުްނ ވަޑައިގަތުމުގެސަބަބުްނ  . (އެބަހީ .) لوط عليه الّسالم ނުބައިވެވިއްޖެެއވެ  އަށް ކަންތައް ނުބަިއވެއްޖެެއވެ
      =  އޭުރ އަދި ެއީއ) . އަދި އެބޭކަލުންނާމެދު ހިތާމަފުޅުްނ ހިތްޕުޅަށް ދަތިފުޅު ވެއްޖެއެވެ

(.  މަލާއިކަތްބޭކަލުންކަްނ އެނިގވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ    = .  އަިދ ވިދާޅުވިއެވެ        

.) مصيبة މިއަދަކީ މީ އުނދަގުލާ  = . (ނުބައިަކންބޮޑު ދުވަހެކެވެ  ބޮޑުދުވަހެކެވެ      =  އަިދ

. قوم އެކަލޭގެފާނުންގެ   ގެމީހުން އަތުވެއްޖެެއވެ    =  .  ހަރުގަންނަވާަފއި އެަކލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް
      =  . އަދި ކުރިންެވސް އެމީހުްނ ވިެއވެ    =   . ނުލަފާ ކަންތަްއކުރާކަމުަގއި

 (   (ފިރިހެންކުޅި ކުޅޭކަމުަގއި   =  ެޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގ . ެގ قوم އެކަޭލެގފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 .  މީހުންނޭވެ       =  .  މިތިީބ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެން ަދރިންނެވެ       = 
.طاهر އެކަނބަލުން ަކލޭމެނަށް މާ    ކަންބޮޑެވެ    =  ްއަށް ިބރުވެތިވާެށވެالّله ފަހެ ަކލޭމެނ!   

      =  ެތިމަންކަލޭގެފާނު ނިކަމެތި ނުކޮށްލާެށވ .  !އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ެމހްާމނުންނާއިމެދު

      =  ކަލޭމެންެގ ެތރޭގަިއ ނުވޭެހއްޔެވެ؟       =  ދަންނަ، ތެދުމަުގގައިާވ حّق

 .  މީހެއް    =  .  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނަްށ

 .  އެނގިވަޑައިގެންފަިއވާނެއެވެ            =  ކަލޭގެފާނުންގެ އަންހެންދަރިންނާ ދޭތެރޭ އަހުރެމެންނަކަްށ

 .  ނުވެއެވެ    =  حّق ެއއްވެްސ .  އެއް     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެާފުނ
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.   ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ      =  (. . (އެީއ ފިިރހެނުންނެވެ  ައހުރެމެްނ މިއެދޭ އެްއޗެއް   = 

.  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ          =  ތިޔަބައިމީހުންގެމައްޗަްށ ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ާބރެއްވާޭނ

  (. . (އެީހވާނޭ ަބޔަކުވާނޭނަމައެވެ  ނަމައެވެ     =  ނުވަަތ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބާުރލިބިވަޑައިގަންނަްނ

 ދާނޭ.        =  ތަނބެއް  –ގަދަފަދަކަނެްއ–  (   (ގާތްތިމާެގ ބަޔަކު
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) ޭއ  )76( . ަކލޭގެފާނު މިކަންަތކުން ުދރުވެވަޑަިއ عليه الّسالم(إبراهيم (މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވިެއވެ ) އެވެ

:  !ގަންނަވާށެވެ ުފުޅ أمر ެގ رّب ) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުްނ !ކުރެްއވުމަްށ ނުއުޅުްއވާށެވެُلْوُط  َقوم    ِدفاَُع (އެބަހީ

. އަދި ހަމަކަަށވަރުން  . عذاب ނުކުެރވޭނޭ دفاع އަތުވެއްޖެއެވެ  އެްއ އެމީހުންނަށް އަންަނހުއްޓެވެ

) ގެ އަރިހަްށ عليه الّسالم( ُلوطއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްިވ މަލާިއކަތްބޭކަލުްނ  )77(

. އަދި އެޭބކަލުންނާމެދު ހިތާމަފުޅުްނ ވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ އެބޭކަލު ) ނުބައިވެއްޖެއެވެ ންނާމެުދ އެކަޭލގެފާުނ (މޫޑު

. (އެބޭކަލުން ީރތި ފިރިހެނުންގެ ސިަފއިގައި ިތއްބެވުމާއި އަިދ  އެކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅު ދަތިވެއްޖެެއވެ

. އަިދ އެީއ ގެމީހުްނގެ ކިަބއިގަިއވާ ިފރިހެުނންނާއެޅުމުގެ ވަބާެގ قوم އެކަލޭގެފާނުންެގ  ސަބަބުންނެވެ

. މިއަދަީކ އުދަނުގާލ  .) އަދި އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ މަލާއިކަތްބޭކަލުންކަްނ އަިދ ޭއރު އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ

. مصيبة  . ނުބަިއކަންބޮޑު ދުވަހެެކވެ  ބޮޑުދުވަހެކެވެ

. (ެއީއ ގެ މީހުްނ ަހރުގަންނަވާފަިއ އެަކލޭގެފާނުقوم އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ  )78( ންގެ އަރިހަްށ އަުތވެއްޖެއެވެ

.) އަދި ިމއަދުގެ ކުރިންވެްސ  އެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއިތިބި މެހްމާނުންނަކީ ރީތި ިފރިހެުނންތަކެއްކަމަށް ހީކޮެށވެ

. ޭއ يعنى: ِلَواُط އެމީހުންވީ އެނުލަފާކަންތަްއ  . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ ުކރުން ހިންާގބަޔަކު ކަމުަގއެވެ

. އެކުދިން ަކލޭމެ !ގެ މީހުންނޭވެقوم ކަލޭގެފާނުންގެ ތިމަން طاهر ނަށް މާ ންމިތިބީ ތިމަންގެ ައންހެން ދަރިންނެވެ
) . އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !އަްށ ބިރުވެިތވާށެވެالّله ) ަފހެ ކަލޭެމން !ްނ އެކުދިންެގ ބޭނުންކުރާެށވެقواعد ވާނެއެވެ

ދަންނަ ރަނގަޅަްށ حّق ފަހެ ަކލޭމެންގެތެޭރގައި  !މެހުމާނުންނާއިމެދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެރަކޮށް ނިކަމެތި ނުކޮްށލާށެވެ

 ތެދުމަގުގައިވާ އެކަކުެވސް ނެތީހެްއޔެވެ؟ 

. ކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެންދަރިންނާމެދު ައހުރެމެންނަ )79( . حّق ކަށް ެއއްވެްސ އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ އެްއ ނުވެެއވެ

. (ައހުރެެމްނ  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން މިއެދޭ އެއްެޗއް ކަޭލގެފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

 (.  އެދެނީ ފިރިހެނުންނެވެ

. ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް ތިމަންކަޭލގެާފނަށް ބާރެއްދޭނޭ ބަޔަކުވާ )80( . ނުވަަތ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ނޭނަމަެއވެ

.  އެފަރާތަކުން ާބރުލިބިގަންނަން ދާޭނ ގާތްތިމާެގ ބަޔަކު ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ވާނޭނަމަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ) ްޭއ يعنى: އެބޭަކލުނ . ) ިވދާޅުވިއެވެ   !ެއވެلوط މަާލއިކަތްބޭކަލުން        = 

.رسول ެގ رّب ތިމަންބޭކަލުންނަކީ ަކލޭގެފާނުންެގ   ންނެވެ        =  އެމީހުްނ ަކލޭގެފާާނ ހަމަައކަްށ

 (. : ކަޭލގެފާނަށް އުނދަގޫ ުނކުރެވޭެނއެވެ . (އެބަހީ  ނުފޯރާނެއެވެ     =  ފަހެ ަކލޭގެާފުނ

.أهل ކަލޭގެފާނުންެގ    !ވެރިންނާިއގެން ހިންގަާވވަޑައިގަންނަވާށެވެ      =  . ނޑުގެ ބަެއއްގެތެޭރގައި ރޭގަ

     = .  !އަދި އެނބުރިފަހަތަށް ނުަބލާށެވެ    =  .   ކަލޭމެންުކރެ ެއކަކުވެސް

    =  .  ކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ މެނުވީ      =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަނާއަްށ

.   ޖެހޭނެއެވެ      =   ޭެއމީހުނަށްޖެހ) .   ) عذابއެމީހުނަށް ޖެހޭކަމެއް       =  

. وعد ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ   ވެވިގެްނާވ ވަގުތަީކ ަފތިހެވެ       =  

  ؟ފަތިސްގާތްވެގެންވާކަުމގައި ުނވޭތޯއެވެ         = ) ެއަުމރުފުުޅ عذاب ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ ( ގެ

 .  އައިހިނދުން     =  .  އެރަުށގެމަތީ ފަރާްތ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވެ    =  އެރަށުެގ

 .  ދަށްފަރާތްކަމުގައި    =  .  އަދި އެރަށުގެމަްއޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވެއްސެވީެމވެ   

= .   ހިލަ    =  ( . (ނުަވތަ އެއްވަަނއުޑުން  ހޫނުކޮށް ހަރުކޮށްަފއިވާ    =  މަތިމައްޗަްށ

.   އަންނަގޮތަށް         =  ެعالمة ފާހަަގލެވިގެްނވާ (ގައި حضرة ގެ رّب ކަލޭގެފާނުންގ  ( ލެިވގެން

    =  .  އަދި ެއރަށް ުނވެއެވެ     = ) مّكة އަނިޔާެވރިންނާިއ ( ެގ މީހުނާއި

 .   ދުރުރަށެއްކަމުަގއި      =  ިކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވީމެެވ.رسول އަްށ (ތިމަންރަސްަކލާނގެ َمْدَين އަދ 

       =   عليه الّسالم(أخ ُشَعْيُب އެމީހުންެގ (      =  ޭއ . އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ

 !ގެ މީހުންނޭވެ قوم ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ      =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެالّله ކަލޭމެނ!    = 

 .    ެއއް إله ) حقّ އެހެްނއެއްވެްސ ( =    ކަލޭމެންނަކަށް ނުެވއެވެ    =  ްއެަކލާނެގ ނޫނ 
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     = ެއަިދ ަކލޭމެން އުިނ ނުކުރާެށވ!       =  :އެބަީހ) . މިނާއެްއޗާ ިކރާއެތި

 (.  މިނުމާ ކިރުމާއެވެ        =  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަލޭމެން ފެންނަނީ މުްއސަނދިކަާމ

 .  ތަނަވަސްކަމުގައިވާީތއެވެ       =  ައދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

.  ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަމެވެ      =  ެعذاب ވަށައިެލވިފައިާވ ދުވަެހއްގ  .  އާއިމެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ޭއ يعنى: އެބޭކަލުްނ  )81( ތިމަންބޭަކލުންީނ  !) އެވެ عليه الّسالم(لوط މަލާއިކަތްބޭަކލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ

. އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނާ ހަމަައކަށް ނުފޯރާނެއެެވ. رّب ކަލޭގެފާނުންގެ  ) ބޭކަލުންނީުމެއވެ ފޮނުއްވާަފއިވާ (މަާލއިކަތް

. ަފެހ ކަޭލެގފާނު ކަޭލގެފާނުންެގ  : ކަޭލގެފާނަށް އުނަދޫގ ނުކުރެވޭެނއެވެ ނޑުެގ أهل އެބަހީ ެވރިންނާއިގެްނ ރޭގަ

 ( އަދި ތިޔައިްނ އެކަުކވެސް އެނބުިރ ފަަހްތ  !ށެވެވަޑައިގަންނަވާ ނުކުމެވަގުތެއްަގއި ހިންަގވާފައި (މިރަށުން

. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް އެޖެޭހ  !ނުބަލާށެވެ ެއްއ عذاب ކަލޭގެފާނުްނެގ އަނބިކަނަބލުން މެނުީވއެވެ

. ފަތިސްގާތްކަމުަގއި  . އެމީހުްނ ހަާލކުކުެރއްވުމަށް ަކނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަީކ ފަތިެހވެ  އެކަމަނާއަށްވެްސ ޖެހޭނެއެވެ

 ނުވޭތޯއެވެ؟ 

: ެއމީހުންނަށް أمر ދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )82( ނޑައެޅިގެންާވ عذاب ފުުޅ އައިހިނދުްނ އެަބހީ އައުމަްށ ކަ

.) އަދި އެއްވަަނ  . (ބަންޑުން ެޖއްސެވީމެވެ ވަގުތު އައުމުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއަރށުެގ މަތީފުށް ދަށަްށ ލެްއވީމެވެ

. އެއްިހލަކޮޅަށްފަހު އަނެއްިހލަކޮޅެއް ވެއްޓޭގޮތަށެެވ. އުޑުން ވެއްސެިވ ހޫުނހިަލ ވާޭރ އެ  ރަށުގެ ަމއްޗަށް ވެއްސެވީެމވެ

 .  މަތިމައްޗަށްވެހޭ ގޮތަށެވެ

) ކަޭލގެފާނުންގެ  )83( . (އެއިން ކޮްނެމ حضرة ެގ رّب (އެހިލަކޮޅުތައްވަނީ ގައި ފާަހގަލެވި ިސއްކަޖެހިގެންެނވެ

.) އަިދ އެރަށް މިހިލަޔަކުން ޖެެހވެންވީ މީަހކު ފާހަގަުކރެިވގެ : މުޝްރިކުްނނެވެ أهل ގެ مّكة ންާނއި (އެބަހީ
 . ) ުދރުވެގެްނވާ ރަށެއްކަމުަގއި ނުވެެއވެ  ވެރިންނާއި

ކަމާިއގެްނ رسول ) ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه الّسالم(أخ شعيب ެވރިންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެ أهل ގެ مدين އަދި  )84(

. އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ައްށ الّله ކަލޭމެން  !ގެ މީހުންނޭވެقوم ފޮނުއްވީމެވެ

. ކަލޭމެްނ މިނެކިރުްނ އުިނ إله ) ެއހެންއެއްވެްސ حقّ އެަކލާނެގ ނޫްނ ( !އަޅުކަންކުރާށެވެ އެއް ކަލޭމެނަކަްށ ނުެވއެވެ

. އެބަީހ: ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަ !ނުކުރާށެވެ ންކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާގޮތުގަިއ ކަލޭމެންވަީނ ހަމަ ހެވެްއގައެވެ

. އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންަނވަނީ  عذاب ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަުމގައެވެ
.عذاب ވަށައިލެިވގެންވާ ުދވަހެްއގެ   އަށެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =   ގެ ީމހުްނނޭވެقوم އަިދ ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ!        =  ކަލޭމެްނ މިނާއެިތ

 )!(މިނުްނ ރަނގަޅަްށ ފުރިހަމަުކރާށެވެ !ހަމަހަމަކުރާށެވެ   =  : . (އެަބހީ އަިދ ިކރާއެްއޗާއި

 (  ކިރުމާއި     =  عدل إنصاف .   އަށް      =  އަިދ ަކލޭމެން މީހުނަްށ މަދުކޮްށ

  !އުނިކޮށް ނުހަދާށެވެ  =  (. . (މީހުންގަންނަ މުދާ   އެމީހުންގެ ތަކެތި       = 

 )  !(ުއރެދެމުން ނުހިނގާެށވެ !އަދި ކަލޭމެްނ ބިމުގައި ުނއުރެދޭށެވެ     =  ާحال ފަސާދަކުރ .  
       =   ިالّله އަދ .   ކަލޭމެނަށް ބާކީކޮްށދެއްވި އެއްެޗއް ކަލޭމެނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ

       =  ީمؤمن ކަލޭމެނަކ .  ންކަމުގަިއ ވަންޏާ    = .   އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނު ނުވެެއވެ
     = .  ަކލޭމެންކުާރ ކަންތަކަްށ ފާރަާލ ބޭކަލަކުކަމުގައި       =   އެމީހުްނ

. އޭ    !އެވެُشَعْيُب ދެންނެވިއެވެ      =  ްأمر ކަލޭގެފާނުންެގ ނަމާދު ކަޭލގެފާނަށ
   ؟ކުރައްވަނީތޯެއވެ  =  .  އަހަރެމެން ޫދކޮށްލުމަށް        =  އަހުރެމެންެގ ކާބަފަިއްނ

 ( . (ބުދުތައް  އަޅުކަންކުރިތަކެތި            =   ނުވަތަ އަހުރެމެން އަހުރެމެްނގެ މުދަލުަގިއ

 .  ކަންތައްކުރުން      =  . ނޑައެޅިގެްނ  =   ައހުރެމެްނ އެދޭގޮތަކަށް ހަމަކަށަަވރުްނ ކަ

 .  ކަލޭގެފާނީ     =  ްމިހެްނ އެމީހުްނ يقين ކޯފާމަޑު އަދި ެތދުމަގުގައިާވ ބޭކަލަުކކަނ) . އެވެ

(.   އެކަލޭގެފާނަށް އެދަންނަވަނީ މަލާމާތުެގ ގޮތުންނެވެ      =  ޭއ . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

  !ގެ މީހުންނޭވެقوم    ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ     =  ްަކލޭމެން ނިކަްނ  !ދީބަލާށެވެخبر ކަލޭމެން ނިކަނ)

  )!ދެކިބަލާށެވެ        =   دليل އެއްގެމަތީަގއިވަންާޏ / ރަނގަޅު حّجة ވެގެްނވާ بيان ތިމަންަކލޭގެފާުނ
.  ގެމަތީގައިވެފައި     =   حضرة ގެ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ .  ން      =  އަދި އެކަލާނެގ

. حضرة   ން އެކަލާނގެ  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ ރިޒުެގއްދެއްވާފައި         =  ުحالل ރަނގަޅ .   ރިޒުގަކުން
    =   ްއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުނ.   އެިދވަޑައި ނުަގންނަވަމެވެ    =  ތިމަންކަލޭގެފާުނ

) خالفކަލޭމެންނާ  . (ތަފާތުާވކަށް   ވާކަށް          =   ތިމަންކަޭލގެފާނު ެއކަމަކުން ަކލޭމެނަްށ

  ނަހީކުާރ ކަންތަކުަގިއ   =   ުތިމަންކަޭލގެފާނ.    އެިދވަޑައި ނުގަންަނވަމެވެ  =  إصالح
. (ކަލޭމެން  .) إصالح މެނުވީ  ވުމަށްމެނުވީ     =  .  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވީހާަވރަކަށް  
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

    =  ްتوفيق ތިމަންކަޭލގެފާނަށ .  ލިބުން ނުެވއެވެ    = حضرة ގެ الّله .  ން މެނުވީ  

   =  ުوكيل ތިމަންކަލޭގެފާނ.   ުކރަނީ ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ      =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ

. حضرة ވުންވަީނ ހަމައެކަލާނގެ رجوع ެވ توبة   އަށެވެ    =   ެގ قوم އަިދ ޭއ ތިމަންކަޭލގެފާނުެގ

   !މީހުންނޭވެ       =  ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ަކލޭމެންގަިއ އޮްތ ދެކޮޅުވެިރ ރުޅިެވރިަކްނ

 ) !(ސަބަބަކަށް ހަދައިނުލާެށވެ !ހަދައިނުލާށެވެ    = .  ކަލޭމެންނަށްޖެހުން      = 

 .  ޖެހުނުފަދަ ކަންތައް                =  هودއަށް ނުވަަތ قوم  ގެފާނުންގެެنوح 

. قوم ގެފާނުންގެصالح އަށް އަދި ނުވަތަ قوم  ގެފާނުންގެ   އަށް       =  ިقوم ގެފާނުންގެގެ لوط އަދ
.  ނުވެއެވެ     = .   ކަލޭމެނާ ދުރުަބޔަކުކަުމގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. عدل إنصاف ަކލޭމެން ިމނެކިރުން ހަމަހަމަކޮްށ  !ގެމީހުންނޭވެقوم އަދި ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  )85( ކުރާެށވެ

) މީހުންނަށްދޭ އެީމހުންގެ ތަކެތި މަދުުނކުރާށެވެ ބިމުގަިއ حال އަދި ބިުމގައި ފަސާދަުކރާ  !އަދި (މިނެކިރާފައި
  !އުރެދެމުން ނުހިނގާެށވެ

މަދުނުކޮށް ދިނީމާ ދެްނހުިރ އެްއޗެްއ) حّق ކަލޭމެނަްށ ބާކީކޮށްދެްއވި އެއްޗަްށ (އެބަީހ: މީހުްނގެ الّله  )86(
. ަކލޭމެނަކީ  . އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަށް ފާަރާލ مؤمن ކަލޭމެނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ ންކަމުގައިވަްނާޏ އެގޮތް މާރަނގަޅެވެ

 .  މީހަކުކަމުގަިއ ތިމަންކަލޭގެފާނު ުނވަމުއެވެ

. ޭއ  )87( ައހުރެމެްނ އަުހެރމެންގެ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންކުިރ ތަކެްއޗަްށ  !އެވެُشَعْيُب އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ
ެގ މުދަލުަގއި އަުހރެމެން ބޭނުންގޮތެްއ ހެދުްނ ދޫކޮށްލުމަްށ ަކލޭގެފާނުްނެގ އަޅުކަންކުރުން ޫދރުކުމަށާިއ އަުހރެމެން

. ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭގެފާނަކީ ކޯފާ މަޑު އަދި ތެދުމަގުަގއިވާ ބޭަކލަކުަކްނ أمر ނަމާދު  ކަލޭގެފާނަށް  ކުަރއްވަނީތޯއެވެ
. (މިީއ އެމީހުްނ އެކަޭލގެފާނަށް މަލާމާތްުކރުމުގެގޮތުްނ ބުނާ يقين  .) އެވެ  ބުނުމެކެވެ

. އޭ  )88(  !ކަލޭމެން ނިކަްނ ބުނެބަލާށެވެ !ެގ މީހުންނޭވެقوم   ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ގެމަތީގަިއ ވެފަިއ އަދި އެަކލާނެގ حّجة އާއި بيان ން ތިމަންަކލޭގެފާނު حضرة ގެ رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 

.) ައިދ ؟ރިޒުގުެދއްވިކަމުަގއިވަންޏާެވސް (ކަލޭމެން ބުނާނީ ތިޔަހެންހެއްެޔވެތިމަންކަލޭގެފާނަށް ރަނގަޅު 
خالف ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަންކަމުން ކަލޭމެނަށް މަނާކޮށް ނަީހކުރެްއވި ކަންތަކާއި ތިމަންކަޭލގެފާނު ކަލޭމެންނާއި 

 . . ަކލޭމެން خالف ނުވާނަމެވެ ގެފާނުން އެދިވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުއެެވ. ުކރުމަށްމެނުވީ ތިމަންކަލޭ إصالح ވާކަްށ ނޭދެމެވެ
. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  حضرة ެގ الّله ލިބުްނ ހަަމ توفيق އެއީ  ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ  ކުޅަދާނަވީާހ ވަަރކަށެވެ

. ތިމަންަކލޭގެފާނު  . އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާުނ الّله ކުރަީނ ހަމަ وكيل ންމެނުވީ ނުވެއެވެ ވަީނ توبة ވެ رجوع ައށެވެ
. حضرة އެކަލާނެގ ހަމަ  އަށެވެ

ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެމައްޗަށް ަކލޭމެންގެ ކިަބއިގައިާވ  !ގެ މީހުންނޭވެقوم އަދި އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  )89(
قوم ެގ صالح عليه الّسالم އަށް ުނވަތަ قوم ގެ هود عليه الّسالم އަްށ ނުވަަތ قوم ެގ نوح عليه الّسالم ދެކޮޅުވެރިކަން އެީއ 

لوط عليه އަދި  !) ަކލޭމެނަށް ޖެހިާދނޭ ސަބަބަކަްށ ކަލޭމެްނ ނުހަދާށެވެعذابއަށް ދިމާވިފަަދ ކަންތަްއ (އެފަަދ 
: ެއ قوم ގެ الّسالم  .تاريخގެ قوم (އެަބހީ  ) އަދި ަކލޭމެނާ ދުުރެވގެންނުވެއެވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       =  ެގައި ފާފަފުއްސެވުން އެދިދަންނަވާށެވެحضرة ެގ رّبއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ!   

      =   ްވާށެވެتوبة  !ވާެށވެرجوع  ދެން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށ!     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. رّب ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ   އެއީ    =  ނުަހުނ توبة ލެއްވުން ބޮޑު (رحمة ( ވާ އަޅުންނަށް

 .  ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ        =  ޭއ .  !އެވެُشَعْيُب އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ      

    = ) حقيقةަކލޭގެފާުނ ތިޔަވިދާޅުާވ ގިނަެއއްޗެތީެގ .  ) ައހުރެމެންނަކަްށ ނުވިސްނެެއވެ      = 

.   އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނު ދެކެނީ      =  އަހުރެމެންގެތެރޭަގއި ނިކަމެިތ

 .  މީހަކުކަމުގައި    =  جماعة އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ ާގތްމީހުން ނުވާނަމަ (ކަލޭގެފާނުންެގ(  ނުވާނަމަ
     =  ުرََجُم ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނ .  ކުރީމުހެވެ      =  އަިދ ަކލޭގެާފުނ

.   އަހުރެމެންނަކަށް ނުެވއެވެ    =  عّزة .  ތެރި ބޭކަލަކުކަމުގަިއ / ބާރުުހރި ބޭަކލަކުކަމުގައި  

   =  ެއޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ . .قوم އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ  !ގެ މީހުންނޭވެ  =  

ކަލޭމެންެގ  =    ) جماعةތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ގާތްތިމާގެީމހުން (ނުވަތަ ތިމަންަކލޭގެާފނުންގެ 

 .؟ތެރިކަްނ ބޮޑީތޯއެވެ عّزة މައްޗަށް ާމ    =  الّله .  ައށްވުރެ   =  އަދި ަކލޭމެން އެކަލާނެގ

.) ؟ލީހެއްެޔވެ   . (އެއްަލއިލީެހއްޔެވެ       =  .   ަކލޭމެންެގ ބުރިކަީށގެ ުފރަގަހަށް   =  

  رّب ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ        =  ަކލޭމެން ުކރާހާކަމެްއ

 (. . (ހުިރހާކަމެއް ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ .ވެއެވެ  ލާވަށައިަލއިގެން     =   ެގ قوم އަދި ޭއ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ

 !މީހުންނޭވެ       = ެނުވަތަ ަކލޭމެްނެގ  !ކަލޭމެން ަކލޭމެނަށްކުރެވޭ ކަމެއް ުކރާށެވ /

 ) !ުކރާށެވެعمل ގެތަކުގަިއ ކަލޭމެްނ        =  ްކުރާެނ މީހެކެެވ. عمل ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނީެވސ

     =   .  ފަހެ ނިކަންުހރެ ކަލޭމެނަށް އެނގިާދނެއެވެ      =  عذاب އެމީހަކަްށ

.އަންނާނީ އެީއ  . =   ކާކަށްކަން   އެމީހަުކ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތިކުރާނޭ       =  އަިދ

.   ދޮގުވެރިޔަީކ އެއީ ކާކުކަން   =  ްإنتظار އަދި ަކލޭމެނ.  !ކޮށް ބަލަބަާލ ތިބޭށެވެ      
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

 =   ުإنتظار ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނީވެްސ ަކލޭމެނާއެކ.   ކޮށް ަބލާމީހަކީމެވެ       =  

: ެއ أمر އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . (އެބަހީ .)قوم ފުޅުއައިހިނދުން   ހަލާުކ ކުެރއްވުމުެގ ނިޔާފުޅު އަިއހިނދުން

     =  عليه الّسالم(ُشَعْيُب ތިމަންރަސްަކލާނެގ .   ) ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ     = 

 .  އަދި އެަކލޭގެފާނާއެުކ އީމާންވެގެްނވާ މީހުންނާއި     =  رحمة ންާވ حضرة ތިމަންަރސްކަލާނެގ . އަކުން

        =  (. . (އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ  އަދި އަނިޔާެވރިވީމީހުްނގައި ހިފައިފިެއވެ
   = .ުނޑ   އަޑުފަށްގަ           =  ފަހެ އެމީހުން އެމީހުންގެ ގެތަކުަގިއ

.  ފަތިސްކޮށްފިއެވެ   =  .  މަރުވެ ތިިރވެގެންާވބަޔަކުކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
حضرة ދެން އެކަލާނެގ  !ަގއި ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދިދަންނަވާށެވެحضرة ެގ رّب އަދި ކަލޭމެްނ ކަލޭމެްނގެ  )90(

ާވ އަޅުންނަްށ توبة ލެއްވުންބޮުޑ އަިދ رحمة އެީއ رّب ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  !ވާެށވެرجوع ވެ توبة އަށް 
 .  ނުހަނު ލޯބިެވވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެެއވެ

. އޭ  )91( ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ ގިނަތަކެތި އަުހރެމެންނަށް ނުވިސްނެއެެވ.  !އެވެُشَعْيُب އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
.) އަިދ ައުހރެމެން ދެކެީނ ކަލޭގެފާނަީކ އަުހރެމެންގެތެޭރގައި حقيقة (އޭގެ  ބޭކަލަުކ ضعيف އެއް ނޭނގެއެވެ

. އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ  . ެދރަނިކަމެިތ މީހަކުކަުމގައެވެ ) جماعة ކަމުގައެވެ ނުވާނަަމ (ނުވަަތ ގާތްތިމާގެީމހުްނ ނުވާނަމަ
. އަިދ ކަޭލގެފާނީ އަހުރެމެންނަްށ رََجم އަހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނު  . ަގލުްނ ތަޅާމަރަިއފީމުހެވެ ެތިރ  عّزة ކޮށްފީމުެހވެ
. ބޭކަލަކުކަމުގަިއ  ުނވެއެ . ާބރުހުިރ ބޭކަަލކު ކަުމގައި ނުެވެއވެ  ވެ

. ޭއ ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  )92( ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ ގާތްމީހުްނ   !ެގ މީހުންނޭވެقوم އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ
އަދި އެކަލާނގެ  ކަލޭމެންެގ  ؟ތެރިވެަފއި  ބާުރގަދައީެހއްޔެވެعّزة އަްށވުެރ الّله ) ަކލޭމެންގެގާުތގައި  جماعة(ނުވަތަ 

. އެަބީހ: رّب ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  ؟ފުރަގަހަށްީލހެއްެޔވެ ކަލޭމެން ުކރާހާކަެމއްގެ ވަށައިގެްނވެއެވެ
 .  އެކަލާނެގ ހުިރހާކަމެްއ  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

ުކރެވޭކަމެްއ ަކލޭމެންެގ ގޮތުގަިއ  ކަލޭމެްނ ކަލޭމެނަށް !ގެމީހުންނޭވެقوم އަދި ޭއ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  )93(
. ފަހެ އެމީހަކަށް އެމީހަކު ެދރަޮކްށ عمل އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނުވެްސ  !ތިބެގެން ކުރާެށވެ  ކުރާުހރީމެވެ
. އަދި ދޮގުެވރިޔަީކ عذاب ނިކަމެތިކޮށްލާފަދަ  އެއް އަންނަހުީރ އެއީ ކާކަށްކަން ިނކަންހުރެ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ

. ފަެހ ަކލޭމެން  ކޮްށ إنتظار ތިމަންކަލޭގެފާނަީކވެްސ ކަލޭމެނާެއކު  !ުކރާެށވެإنتظار ކާކުކަންވެްސ އެނގިދާނެެއވެ
 .  ބަލާމީހަކީމެވެ

: ެއ ފުޅުއައިހިނދުأمر އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )94( ހަލާކުުކރެްއވުމުގެ ނިޔާފުޅުއަިއހިނދުްނ قوم ން (އެބަހީ
ވެގެްނވާމީހުްނ إيمان އާއި އަިދ އެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހުގައި شعيب عليه الّسالم ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

. ެއީއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  . އަިދ އަނިާޔވެިރވީ މީސްަތކުންނަخاّص رحمة ންާވ حضرة ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ ްށ އެެކވެ
. ެދންފަހެ އެމީހުން އެމީހުްނގެ ގޯތިގެޮދރުގަިއ މަރުެވ مشرك ( – ) ގަދަ އަޑުފަށް އައިސްެޖހިއްޖެއެވެ ންނަށް

.  ތަންޑާވެގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައިެވއްޖެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           = ެ؟އެމީހުްނ ކޮންފަދަހެއްެޔވ  .   1ދަންނާށެވެ = . އެީމުހން އެރަުށގަިއ ނުއުޅޭފަދައެވެ

     =  مدين) . .) رحمة ގެ الّله އަށް ދުރުވެގެްނވެއެވެ  ދުރުވެގެންވެެއވެ        = 

 ) ުދރުވެގެްނވީފަދަިއން.رحمةގެ الّله ބާގައިގެމީހުންނަށްވެްސ (ثمود         =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

. رسول ) عليه الّسالم(موسى ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ     =   ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 . ) دليل ގެ ެއއްކައުވަންތަކަމަްށ الّله އަިދ ( =     އާޔަތްތަކާއިގެން . حّجة ކުރާ ަތކާއިގެން

) معجزة (  ތަކާގެން          =  فرعون.   އާއި އޭނާގެ ބޮޑުންގެ ގާތަށް   =  ފަެހ

. (ބޮޑުން تبع އެމީހުން  ) تبع ވީ   ވީ      =  أمر ގެ فرعون) . عليه (موسى އާއި الّله ވަނީ فرعون އަށެވެ

. الّسالم  ) ދޮގުކޮށްފަެއވެ      =  أمر ގެ فرعون އަިދ. .  =    ނުވެއެވެ ތެދުމަގުގައި

 (  (ހެޔޮކަމުގައި     =  ާއިސްމީހަކަްށ قوم އޭނާގެ يعنى: فرعون  އޭނ) . ގެ ކުރީަގއި ހުންނާނެެއވެ

 (.  ހުންނާނެއެވެ      =  ްޤިޔާމަތްދުވަހުނ        =  ފަހެ އޭނާ އެީމހުން ނަަރކަައްށ

 . .) وارد ގެންދާނެއެވެ ނޑެއްގެ ގާތަށް ގެންދާގޮތަށެވެ . (އެއީ ފެންބުއިމަްށ ފެންގަ  ުކރެެއވެ      

      =  . : އޭާނ އެމީހުްނ ެއވައްދާތަނަކީ ނުަބއިވެގެންާވ ތަނެެކވެ  އަިދ އެީއ އެަބހީ    

  =  تبعއަިދ އެމީހުންާނ މިދުނިޔޭގަިއ .  ވެވުނެވެ    =  لعنة .  ެއއް       =  ިقيامة އަދ

 : .) لعنة ދުަވހުންވެްސ قيامة ދުވަހުންވެްސ (އެބަހީ  ެވއެވެ       =   އެީހއަށްފަުހ އެެވވުުނ

 .  އެހީ ނުބައިެވގެންވެެއވެ           =  ޭخبر ތަަކކީ ރަްށރަށުގެ خبر ) މި 1ެއވެرسول الّله (އ

. خبر ތަކުގެތެރެއިންާވ   ތަކެވެ       = ެخبر ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް އ .  ތައްއަންަގވާ
         = ) ްއަދި އަެނއްަބިއ قائم ތަކާއިއެކު عمارة އެތަނުން ބައެއް ރަށްރަށ . ވެގެންެވއެވެ
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(.  ރަށްރަށް ހަލާުކވެ ަބރުބާދުވެގެންެވއެވެ      =  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިާޔވެރިެވވޮިޑ

.  ނުގަންނަވަމެވެ       =  ށް ކަތަަ نفسއަިދ އެހެނެއްކަމަުކ އެމީހުން އެމީހުންެގ

 .  އަނިޔާވެިރވީއެވެ       = .  އަިދ އެީމުހންގެ ކިަބއިން ުފއްދައެްއ ނުދިނެވެ    = 

. إله އެމީހުންގެ   ންތައް         =  دعاء ފިޔަވައި އެމީހުން އެތަެކއްޗަށް ޮގވާ الّله .  ުކރި
   =  .  އެއްވެްސކަމެއް          =  أمر ެގ رّب ކަލޭގެފާނުންެގ .  ފުޅުއަިއހިނދުން  

   =  .  އަދި އެތަކެތި އެމީހުންނަށް އިުތރު ނުކޮށްދެެއވެ     = .  ގެއްލުާމއި ަހލާކުމެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ދަންނާށެވެ ؟އެމީހުން ކޮންފަދަހެްއޔެވެ )95( ބާަގއިެގ ثمود  !އެމީހުން އެރަށުަގއި ދިރިުނއުޅޭބަޔަކުފަދައެވެ

. رحمة ގެ الّله ވެިރންނަށްވެސް أهل ގެ َمْدَين ުދރުވެގެްނވީފަދައިން رحمة ެގ الّله މީހުންނަށް   ދުރުެވގެންވެެއވެ

ތެިރކަމާިއ قدرة ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަކާިއ އަދި (ތިމަންރަސްަކލާނގެ موسى عليه الّسالم އަދި  )96(
) دليل އެއްކައުވަންތަކަމަްށ  . رسول ތަާކއިއެުކ ތިމަންރަސްކަލާނެގ دليل ތަާކއި حّجة ކުރާ  ކަމާިއގެން ފޮނުއްވީެމވެ

. ފަެހ އެމީހުްނ فرعون އެއީ  )97( . (أمر ެގ فرعون ވީ تبع އާިއ އޭނާެގ ބޮޑުންގެގާތަެށވެ الّله ވަީނ فرعون ާއއިއެވެ
.) އަިދ موسى عليه الّسالم އާއި  .  ކަންތައް  ގެفرعون ދޮުގކޮށްފައެވެ  ތެދުމަގާއި ހެޔޮކަމުގެެތރޭގަިއ ނެުވެއވެ

)98(  : . يعنى: ިއ ުހެރ ެގ ުކރީގަقوم އޭނާެގ فرعون އޭނާ އެަބހީ އިސްީމހަކަށްހުެރ އެީމހުން ަނރަކައަްށ ަވއްދާނެއެވެ
 .  ފަހެ އޭނާ އެމީހުން ެއވައްދާތަން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ

. ައދި لعنة  تبع އަދި މިދުނިޔޭގައިެވސް އެމީހުންނަްށ  )99( ވެއެެވ. لعنة ގަިއވެސް އެމީހުންނަށް آخرة ވެގެްނވެއެވެ
. (ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެއް އެހީއަށްަފހު ވެވުނު އަނެ  . لعنة ގެ آخرة އަށްފަހު لعنة އް އެހީނުބަިއވެގެންެވއެވެ ގެ ވާހަަކއެވެ

. )فرعونއެއީ   އެމީހުންނަށް ވެދިްނ އެހީެއވެ

ަތކުގެތެެރއިްނ خبر ) އިްސވެދިޔަ ވާހަކަަތކަކީ ވޭތިެވދިޔަ އެިކރަށްރަށުެގ !ެއވެرسول الّله (އޭ  )100(
. އަދި އެރަށްތަކުގެެތރޭގައި ހަލާކުުނވެ އަދިއަދަށްދާންދެން ހުިރ خبر ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ކިަޔއިދޭ  ތަކެވެ

 . . އަދި އޭގެތެޭރގަިއ ހަާލކުވެ ަބރުބާދުވެފައިާވ ަރށްރަށްވެއެވެ  ރަށްރަށްވެެއވެ

. އަދި ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުްނ  )101( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑިނުަގންނަވަމެވެ
. އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ نفس އެމީހުންގެ އަމިއްަލ  :  –ފުޅު ައއިހިނދުން أمر ގެ رّب ތަކަްށ އަނިޔާެވރިވީެއވެ އެބަހީ

ުކރިތަކެިތ دعاء ންަރސްކަލާނގެ ފިަޔވައި އެީމހުން އެޮގވާ ފުޅުއައިހިނދުން ތިމަأمر އެބަޔަކު ަހލާކު ުކރެއްވުމުެގ 
. އަދި އިތުރު ގެއްލުމަާކިއ إله އެމީހުންގެ އެބުާނ يعنى:  ންތައް އެމީހުންނަށް އެއްވެްސަކމެއް ފުއްދައެއް ނުދިނެވެ

.  ހަލާކެއްމެނުީވ އެބުދުތަްއ އެމީހުންނަށް އިތުުރ ނުކުރެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  رّب އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ .   ގެ ހިްތޕެވުން އެފަދަެއވެ     =  ރަްށރަްށ

 .   އެކަލާނެގ ހިތްޕަވަްނޏާ    =   އެރަށުެގ حال އެރަށްރަްށ އަނިޔާވެިރވެގެންާވ : ެވރިްނ أهل (އެަބހީ

   )حالއަނިޔާވެިރވެގެންާވ   =  .    ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ ހިތްޕެވުްނ ެއއީ    

= .   ވޭންުހިރ ގަދަފަދަ ހިތްޕެވުމެކެވެ         =  ނޑައެިޅ . ކަ ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަކުަގއިވެއެވެ

  . عبرة ބަޔާންވެގެންވާ    =  .ބިރުވެިތވާ ބަޔަކަްށ      =  عذاب ެގ آخرة .  އަށް
     =  .  ެއއީ ދުަވހެކެވެ       =  .  އެދުވަހަްށ މީސްތަކުން ޖަމާވާ     

    = .  އަދި އެއީ ހެކިެވވޭ ދުަވހެވެ     =  އަދި އެދުވަސް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.    ލަސްނުކުރަމެވެ        =  مّدت ަކނޑައެޅިގެންވާ عدد .  އަކަށްމެނުވީ     =  

 .   އެދުވަސް އަންނަދުވަހު    =  نفس އެްއވެްސ .   ެއއް ވާހަަކ ނުދައްކާނެެއވެ  = 
 .  އެކަލާނެގ އިޒުނަާޔލައިގެންމެނުވީ       =  ފަހެ އެމީހުންގެެތރޭގަިއވަީނ

 .  އަބާއްޖަވެރިންނާިއ ބާއްޖަެވރިންނެވެ      =  ެަފހެ އަބާޖައްވެިރވީ މީހުްނ ދަންނައެވ!    
     = .   ފަެހ އެމީހުްނ ނަަރކައިގަެއވެ          =  زفْير އެމީހުންނަްށ އެތާނގަިއ

. َشِهْيق އާއި  . (އެީއ އެނަަރކަ އެެތރެއަްށ ނޭވަިއލާ އަޑާިއ ބޭރަށް ޭނވައިާލއަޑެވެ އަކީ ޭބރަށް ނޭަވއިލުމެެވ. زفير ވެެއވެ

 އަކީ އެތެެރއަށް ނޭވައި ހިފެހެއްޓުމެެވ.) شهيق      = .       އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވެ

           =  ( : އަބަދުެގ އަބަދަށް . (އެބަހީ  އުޑުތަކާިއ ބިންތަށް ދެމިއޮތްހާހިނދަކު
         =   ެرّب ކަޭލގެފާނުންގ ( . (މިންަވރެއްމެނުވީ   އެދިވޮޑިގަްތ އެއްޗެއްމެނުވީ   = 

. رّب ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ    އެއީ      =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވކަމެއްވިްއޔާ ހަަމ
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 .   ކޮންމެހެން ުކރައްާވ ކަލާނގެެއވެ      = ެއަިދ ބާއްޖަެވރިވީމީހުްނ ދަންނަެއވ!      

      = .   ފަހެ ސުވަުރގޭގަެއވެ    =  .  އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ    

      =   ( : އަބަދާއަބަދު   އުޑުތަކާއި ބިން ދެމިއޮތްހާހިނދަުކ. (އެބަހީ        = 
) رّب ކަލޭގެފާނުންެގ  . (ިމންވަރެއްމެނުވީ  އެދިވޮޑިގެންނެިވ ެއއްޗެްއ މެނުވީ        =  

. ނޑިނުދާނޭ ދެއްވުމެއްގެގޮތުން   ކެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެރަެށއް ހިތްޕަާވ ހަާލކުކުަރއްވަންާޏ حال އެރަށެްއގެ ަބޔަކު އަނިޔާެވރިވެގެްނވާ رّب ކަލޭގެފާނުންެގ  )102(
. ހަމަަކށަވަރުން ެއކަލާނެގ ހިތްޕެވުމަީކ ވޭންުހރި ގަދަފަަދ  އެކަލާނެގ އެރަެށއް ހިތްަޕވަނީ ހަމަ އެފަދައިންނެވެ

 .  ހިތްޕެވުމެކެވެ

: ތިމަންރަ  –ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުަގއި  )103( ސްކަލާނގެ އެހަާލކުކުެރއްވި ރަށްރަްށ އެބަހީ
ނޑައެޅި عذاب ދުަވހުގެ آخرة ހަލާކުުކރެއްވުމުަގއި  . عبرة ވެގެްނވާ بيان އަށް ބިުރވެތިވާ ީމހަކަށް ކަ وعظ ވެެއވެ

. އަދި އެދުވަަހކީ ެއީއ  ) ޖަމާވާނޭ ދުަވހެވެ . އެދުަވހަކީ އެދުވަހަކަްށ މީސްތަކުން (ކަްށވަޅުތަކުން ނުކުމެގެން ވެއެވެ
. ުނވަތަ ހެކި . حاضر ވެވޭޭނ ދުވަހެވެ  ވާނޭ ުދވަހެވެ

ނޑައެޅި  )104( . އްވައަކަށްމެނުީވ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ދުވަސް ލަސްނުުކރަمّدة ވެގެްނވާ عدد އަދި ކަ  މެވެ

. نفس އަދި އެދުވަްސ ައއުމުން ެއކަލާނެގ އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ ހަަމއެއްވެްސ  )105( އެްއ ާވހަަކ ނުދައްކާނެެއވެ
. ފަހެ އެމީ  ހުންގެެތރޭގަިއ ވަީނ އަބާއްޖަެވރިންނާއި ާބއްޖަވެރިްނނެވެ

. އެމީހުންނަްށ އެތާނގަިއ އިވޭީނ  !ފަހެ އަާބއްޖަވެރިްނ ދަންނަެއވެ )106( ) ނަަރކައިގައެވެ އެމީހުްނ (އެދުަވހުން
 .  އެނަރަކަ ޭބރަށް ނޭަވއިާލ އަޑާއި އަދި އޭިތ އެތެެރއަށް ނޭަވއި ހިފަހައްޓާ އަޑެވެ

. رّب ލޭގެފާނުންެގ އަދި ކަ  )107( ިއރާދަކުެރއްިވ މިންަވރެއްމެނުީވ އަބަދާއަބަދު އެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭނެއެވެ
އެއީ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަވާކަމެއްވިްއޔާ ހަަމ ކޮންމެހެން ުކރައްާވ رّب ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންެގ 

 .  ކަލާނގެއެވެ

. ަކލޭގެފާނުންެގ  !އަދި ބާއްޖަެވރިވީމީހުްނ ދަންނައެވެ )108( އިރާދަުކރެއްިވ رّب ފަެހ އެީމހުންވަނީ ސުަވރުގޭގަެއވެ
 . ނޑިދިއުމެއްނުވާ ެދއްވުމެއްެގގޮތުގަެއވެ . އެއީ ކެ މިންވަރެއްމެނުވީ އެީމހުން އެތާ ާދއިމީގޮތެއްަގއި ދެމިތިބޭހުްއޓެވެ

.)نعمة (ދެމިހުންނަ   އެްއގެގޮތުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ާފަހެ ކަލޭގެފާނު ޝަްއކެއްގަިއ ުނވ .  ހުށިކަމެވެ       =  މިމީހުްނ

. مشرك ގެ قوم (ކަލޭގެފާނުންގެ  ) މިއަޅުކަންކުރާ ަތކެއްާޗއިމެދު  ން     =  އެމީހުން އަޅުކަްނ

.    ނުކުރެއެވެ      =  .  އެމީހުންެގ ާކބަފައިން އަޅުކަންކުރާފަދައިންމެނުވީ    =  

.   މީގެކުރިން          = ިހަމަކަަށވަުރން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ ަބިއ  އަދ

.  ފުރިހަމަކޮށްދޭހުށީމެވެ       =  .  އުނިވުމަކާއިނުލައި         =   ައިދ

. موسى عليه الّسالم ހަމަކަށަވަރުްނ    އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެއްވީމެވެ   = ) .   ) توراةފޮތް
      =  ުإختالف ފަހެ އެފޮތާމެދ .  ވެވުެނވެ       =   ިފުެޅްއ كلمة އަދ

.   އިސްވެގޮސްފައިުނވާނަމަ   =  حضرة ގެ رّب ކަލޭގެފާނުންެގ .   ން     =  ހަަމކަށަވަރުްނ

 . އެމީހުންގެމެދުގައި ނިާޔކުރެިވއްޖައީެހވެ           =  ިހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން އެވަީނ  ައދ

ނޑައެޅިގެން ޝައްކެއްަގއެވެ ކަާމިއ حّق (އެއީ حال ޝައްކުކުރާަބޔަކުކަމުަގއިވާ  =     .އެފޮތާމެދު ކަ

.) باطل   ކަމާމެދު   =   .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޮކންމެ މީހަކު     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  އެމީހުންނަށް ބަރާބަރަްށ ފުއްދައިދެއްާވހުއްޓެވެ   =  ެرّب ކަލޭގެފާނުންގ.       =  އެމީހުންެގ

. (عمل  ) عمل ތަކަށް  ތަކުގެ ޖަޒާ  =   .  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ        =  

.خبر އެމީހުންކުރާ ކަންތަުކގެ   ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ    =   ޭފަހެ ަކލޭގެާފުނ !އެވެرسول الّله (އ (

.  ސީދާވެވަޑައިގެްނ ހުންނަވާށެވެ    =  .  ަކލޭގެފާަނށް އަމުުރވެވިފައިވާފަަދއަކުން       

  ) !ވެގެްނވާ ކޮންމެމީހަުކވެސް (ސީދާވާށެވެ توبة އަދި ަކލޭގެފާނުެގ އަިރހުގަިއ  =   =  ައިދ

) ަހއްދުފަހަނަޅައިގެްނ ނުދާށެވެ   !(އުރެދުމުގައި  =  .  ަހމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ       
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 =  .   ކަލޭމެްނ ކުރާކަންތަކަްށ ބަްއލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ    = ެއަިދ ަކލޭމެން  ނުލެނބޭނެެއވ! 

  )!(ބުރަނުވާށެވެ      = .   އަނިާޔވެިރވީމީހުންނަށް      =  ފަެހ ޭއުރްނ

 (. . (ނަރަަކއަށް ދާންޖެހިދާެނއެވެ  ކަލޭމެންގަިއ އަލިފާންޖެހިދާނެެއވެ        =  އަިދ

.الّله ކަލޭމެނަށް   ފިޔަވަިއ ނުވެެއވެ      =  ިއެއްެއއްެވސް ސަަހރޯވެރ         = 

. نصر ނަށް ންދެން ކަލޭމެ  ުނލިބޭނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެرسول الّله (އޭ  )109( އެއަޅުކަންުކާރ  –ން مشرك ގެ قوم ) ަފހެ މިބައިމީހުްނ އެބަހީ

. އެމީހުްނގެ ކާބަފައިން ީމގެކުރިްނ  ތަކެއްޗާއިމެުދ ކަޭލގެފާނު ަޝއްުކ ނުކުަރއްާވ ުހށިކަމެވެ

. (މިމީހުން ބުދަށް މިއަޅުކަންކުރަީނ  އަޅުކަންކުރާފަދައިންމެނުވީ މިމީހުންވެސް އަޅުކަންުކރާކަމުަގއި ނުވެއެވެ

.) އަދި ހަމަކަށަتبع ކާބަފައިންނަށް  ) ހަަމ  حقّ ަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ވުމަށެވެ (ހެވަްސ ނުބަޔަސް

 .  މަދުކުރުމަކާއި ުނލައި ަބރާބަރުކޮށްޭދހުށީމެވެ

. موسى عليه الّسالم އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )110( . ަފެހ توراة އަްށ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ފޮތްދެްއވީމެވެ ދެްއވީމެވެ

. (އެއްބަޔަإختالف އެފޮތާއިމެދު  .) އަދި ަކލޭގެފާނުްނެގ ވެވުެނވެ ުކ އެފޮތް ތެދުކޮށް ައނެއްބަޔަކު އެފޮތް ދޮުގކުރިެއވެ

. كلمة ން حضرة ގެ رّب  އެްއ އިސްެވގޮސްފައިނުވާނަމަ ހަަމކަށަވަރުން އެމީހުންގެ މެދުަގއި ނިޔާުކރެވިއްަޖއީހެވެ

.) އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ ެއވެكلمة ލަސްކުރެްއވުމުގެ عذاب އަކީ كلمة ން އިްސވެގޮސްފަިއވާ حضرة (އެކަލާނގެ 

. (ެއއީ  .) باطل ތޯ ުނވަތަ حّق އެމީހުން އެވަީނ އެފޮތާއިމެދު ަޝއްކުުކރާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ  ޯތ މިކަމާމެދުއެވެ

ތަކަްށ އެމީަހކަްށ عمل އެމީހަުކ ކުިރ رّب އަދި އިްސވެދިޔަ ީމހުންކުެރ ކޮންމެމީހަކަށްެމ ކަޭލގެފާނުންެގ  )111(

. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެއީ އެީމހުންކުާރ  މޮަޅްށ خبر ތަކުގެ عمل ފުރިހަމަ ޖަޒާދެއްވާ ަބރާބަުރ ކުަރއްވާނެއެވެ

.  ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެވެ

އަިދ  1ެވވުނުފަދައަކުން ަކޭލގެފާނު ސީދާވެވަޑަިއގެން ހުންަނވާށެވެأمر ) ަކލޭގެފާނަށް !ެއވެرسول الّله (އޭ  )112(

) އަިދ !ވެ ިތއްބަވާށެވެقائم ވެވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ ބޭކަުލންވެސް (ސީދާކަންމަީތ توبة ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުގަިއ 

) ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެ ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެއީ ަކލޭމެން ކުާރހާ ކަމަކަްށ ބައްަލވާވޮޑިގެންާވ  !(އުރެދުމުގައި

 ކަލާނގެއެެވ. 

ފަހެ އެހެްނ !އަނިޔާެވރިވީމީހުންނަށް ަކލޭމެން ބުރަވެ އެމީހުންގެ ފަރާތަށް ނުލެނބޭެށވ 1މީސްތަކުންނޭވެއޭ  )113(

.) އަދި  . (ކަޭލމެން ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހިދާނެއެވެ الّله ހަދައިފިއްޔާ ަކލޭމެންގެ ގައިާގ އަލިފާްނ ބީހިދާނެއެވެ
. ެދން ކަލޭމެނަށް ފިޔަވައި ަކލޭމެންނަށް އެްއވެސް ަސހަޯރވެރިޔަުކ ނު .نصر ވެެއވެ  ުނލިބެވޭނެެއވެ



                      
 

7 4 5  

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =  ުކުަރްއވާށެވެقائم އަދި ަކލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅ!       =  .  ދުވާުލގެ ދެކޮޅުގައި
      = . ނޑުގެ ގަޑިތަކެްއގައްޔާ   އަދި ޭރގަ    = .   ހަމަކަށަވަރުްނ ހެޔޮކަންަތއްތައް

     =   (. . (ފިުލވައިލަެއވެ  ނުބައިކަންތައްތައް ގެންދެއެވެ    =  ީމިބަޔާންވެިދަޔ  –އެއ)

  ( ވާހަކައަކީ      =  نصيحة ލިބިގަންނަމީހަކަްށވާ نصيحة އާިއ وعظ . . ހަނދާނެކެވެ  އެކެވެ
   .      1އަދި ކަޭލގެފާނު ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ  =  ްالّله ފަހެ ހަަމކަށަވަރުނ

 .   ގެއްލެނި ނުުކރައްވާނެެއވެ       =   إحسان .  ތެރިންގެ ދަރުމަ     =   ެފަހ

 ނުވީކީވެގެްނ ބާވަެއވެ؟        =   أّمة ކަޭލމެން ކުީރ ިއސްވެދިަޔ .  ތަކުެގ ތެޭރގައި   

  =  ިدين ބުއްދިޔާއ.   ގެ ެވރި ވިސްނުންތެރިންގެެތރެއިްނބާކީ ތިބި މީހުން      = 

.ބަޔަކުކަުމގައި   އެމީހުން ފަސާދަވެރިކަން ަނހީކުރާ      =   . މަދުބަޔަކު   =   ބިމުގައި

.  މެނުވީ          =  .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންގެތެރެއިން ަސލާމަތްކުެރއްވިމީހުންުކރެ  

    =  ްتبع އަދި އަނިޔާެވރިވީމީހުނ .   ވީ     =  އެމީހުން ެއއެއްޗެްއގައި މަޖާނެިގ

 .  ދުނިޔޭގެ މަޖަލާެއވެ      =  ީمجرم އަިދ ެއމީހުންވ. . ނުބައިމީހުންކަުމގައެވެ  ންކަމުގަެއވެ
        =  ެިޑެގން رّب އަދި ކަލޭގެފާނުންގ . ވޮ  ނުވެއެވެ     =  ރަށްރަށް ހަލާުކ

.ަކލަކު ކުރައްވާނޭ   ކަމުަގއި   = .   އަނިޔާވެިރގޮތެއްަގއި       =    ެأهل އެތާނގ

 . حال ުކރާމީހުންކަމުަގއިވާ إصالح ވެރިން       =   رّب އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ.  އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމަ
    =  .  ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ލައްަވއިފީެހވެ      =   ްأّمة އެއ.   އަކަށް

  =   . . حال ވާ إختالف  =    އަދި އެމީހުން ިފލައިނުދެއެވެ   / ދެބަްސވުމުން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)114(  ( ނޑުގެ ގަޑިތަކެއްގައި (ވަގުތުތަކެއްަގއި  َقاِئمُ ކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅުއަދި ދުވާލުގެ ދެކޮޅުގަްއޔާ އަދި ޭރގަ

.) ُمفّسر ފަސްނަމާދުގެ ވަގުަތކަްށ ުކރަްއވާފައި އިާޝރަތެއްކަމަށް فرض (މިީއ  !ކުރައްވާެށވެ ން ވިދާޅުެވއެވެ

. (އެބަީހ ހެޔޮކަންތައްުކރުމުްނ  ނުބައިކަންތަްއ  . ފިލުަވއިލައެވެ ހަމަކަށަވަރުްނ ެހޔޮކަންތަްއ ނުބައިކަންތަްއ ގެންދެއެވެ

.) އަިދ މިވާހަކަތަަކކީ ފުހެވެއެ ) ވާ ِذْكر ލިިބގަންނަބަޔަކަށް (نصيحة އާިއ وعظ ވެ . نصيحة ކުރާބަަޔކަށް وعظ ތަކެކެވެ

 .  ތަކެކެވެ

الّله تعالى ތެރިްނގެ ދަރުމަ إحسان ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  !އަދި ކަލޭގެފާނު ކެތްެތރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ )115(

 .  ގެއްލެނި ުނކުރަްއވާނެއެވެ

ތަުކގެތެރޭަގއި ތިިބ ބުއްދިާޔިއ ދީނުގެގޮތުްނ ރަގަޅަށްތިިބ މީހުން ބިުމގަިއ أّمة ލޭމެންގެކުީރ އިްސވެދިަޔ ކަ )116(

! އެމީހުްނގެމަދުމީހުން ބިމުަގއިާވ ފަސާދަ ނަީހކޮްށ  ކުރާ ފަސާދައިްނ މީސްތަކުންނަށް ަނހީކޮްށ މަނާކޮށްހެދިނަމަެއވެ

. އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސަލާ . އަިދ އަނިާޔވެރިީވ މީސްތަކުްނ ތަބާީވ އެމީހުްނ މަނާކުރިއެވެ މަތްުކރެްއީވމެވެ

. َلّذة އެއެއްޗެްއގައި މަޖާނަގަމުންދިަޔ ދުނިޔޭގެ މަޖަާލއި  . އެމީހުންވީ ނުބައިުނލަފާ މީހުންކަުމގައެވެ مجرم އާެއވެ

 .  ންކަމުގައެވެ

) حال ންކަުމގައިވާ مصلح ވެރިން أهل އެރަށެްއގެ رّب އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  )117( (ރަގަޅުމީހުން ކަމުަގއިވާޙާލު ހަމަ

 .  އަނިޔާވެިރގޮތެއްގަިއ ރަްށރަށް ހަލާކުުކރައްާވ ަކލަކުކަމުގަިއ ުނވެއެވެ

އަކަްށ أّمة އެދިވޮޑިގެންނެވިނަަމ ހަމަކަަށވަރުްނ އެންމެހަިއ މީސްތަކުްނ ެއއް رّب އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ  )118(

. (ހަަމ ސީދާ  .) އަދި އެމީހުްނ لم مسލައްވައިީފހެވެ . إختالف ންކަމުަގއި ލައްަވއިފީހެވެ ވެ ދެބަސްވުމުްނ ފިލާނުދެެއވެ

.)إختالف އާއިމެދުވާ مذهب ުނވަތަ دين (އެއީ   ެއވެ
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ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =   رحمة  رّب ަކލޭގެފާނުންެގ.   ެލއްވި އަޅަކުމެނުވީ       =  އަިދ

) . . ނުވަަތ رحمة އެކަލާނެގ އެމީހުން ހެއްދެީވ އެގޮުތގެމަތީގައެވެ . إختالف އަްށޓަކައެވެ  ) والّله أعلمާވގޮތަށެވެ
       =  كلمة ެގ رّب އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ.    ފުޅު ފުރިހަމަެވގެންވިެއވެ    = 

 . ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ނަަރކަ ފުާރލާހުށީމެވެ         =  ޖިންނީންގެެތރެއިންނާއި އަިދ

 .  އިންސާނުންގެތެރެއިން   =  .    އެ އެންމެހައި   =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 .   ކަލޭގެފާނަށް ިކޔައިދެއްާވ ުހރިާހ ވާަހކައެްއ މިއީ       =  خبر ބޭަކލުންެގ رسول . ތަުކގެ ެތރެއިން

       = .. ަކލޭގެފާނުންެގ  =    އެއިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ސާބިުތކުރާޭނ ތަކެއްެޗވެ

  ހިތްޕުޅު.      =  . . އަތުވެއްޖެެއވެ  އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ މިސޫރަތުގައި    =   حّق  
      = ِذكُر ާއިއ އަިދ وعظ ◌ި އަދ .     =  مؤمن .  ންނަށް   =  އަިދ

  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    =  .  އީމާންުނވާމީހުންނަށް         =  ަކލޭމެްނ

 (   !ުކރާށެވެعمل ކަލޭމެންެގ ގޮތުގަިއ (ތަުނގައި     =   عمل ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުވެްސ

 .  ކުރާހުށީމެވެ   =  ެއަދި ަކލޭމެން އިންތިާޒރު ކުރާށެވ!         =  ހަަމކަށަވަރުްނ

. إنتظار ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް  . الّله ެވގެންވަނީ خاّص އަިދ   =   ުކރާހުށީމެވެ  އަށެވެ      

   =  ެغيب އުޑުތަކާއި ބިމުގ.       =  ެحضرة އަދި ަހމަ އެކަލާނގ .  އަށެވެ        = 

 (  ވެވޭުހރީ رجوع ހުރިހާކަެމއް (ުހރިާހ އެްއޗެއް    =  ުެށވެރައްވާފަހެ އެަކލާނގެއަްށ ކަޭލގެފާނު އަޅުކަންކ! 

                                     

                                       

                                        

      



                      
 

7 4 8  

ާމނަ  ގެ هودسورة   ބާރަވަނަ ފޮތް  

      =   ްއިތުބާރުުކރައްވާެށވެ !ކުރަްއވާށެވެوكيل އަދި އެކަލާނެގއަށ!          =  އަިދ

. غافل އެީއ رّب ކަލޭގެފާނުންގެ   ވެވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަމުގައި ނުވެއެވެ        =  ކަލޭމެންުކާރ

.   ކަންތައްތަކުން

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: رّب رحمة ކަލޭގެފާނުންގެ  )119( . (އެބަހީ . އެމީހުްނ ހެއްދެވުނީ ެއގޮތުގެމަތީގަެއވެ رحمة ެލއްވި އަޅަުކ މެނުވީއެވެ
. ނުވަަތ  . އަދި ަކލޭގެފާނުްނގެ إختالف އަށްޓަކައެވެ . އެީއ كلمة ގެ رّب ވާގޮތަށެވެ ފުޅު ފުރިހަަމވެގެންވެެއވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަނރަކަ ުފރައިާލުހރީ ޖިންނީންގެތެެރއިންނާއި މީސްތަކުްނގެތެރެއިްނ 

. (އޭަގއިވާ އެންމެންނަކީވެސް އެދެ  . ِجْنس އަޅައެިގންނެވެ  )والّله أعلمެއވެ

ކިޔަަވއިދެއްވާ ވާހަކަތަުކަގިއ މިތަކުގެެތރެއިން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް خبر ބޭކަލުންގެ رسول  )120(

. އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ  އެއިން ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާސބިތުކޮށްދެއްވާ ތަކެތިެވއެވެ

ގެފާނުންގެ ައރިހަްށ ހުރިތަކެިތ ކަލޭ نصيحة އާއި ِذكر އާއި އަދި وعظ އާިއ حّق ންނަްށ مؤمن މިސޫރަތުގައި 

 .  އަތުވެއްޖެއެވެ

ަކލޭމެްނ ކަލޭެގ ތަނުގަިއ ތިބެ ކަލޭމެްނގެ ގޮތުަގިއ  !އަދި އީމާންނުވާމީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )121(

. عمل ތިމަންަކލޭގެފާނުވެްސ  !ކުރާށެވެعمل   ކުރާހުށީެމވެ

) ަކލޭشيطان وعد އަދި ކަލޭމެން (ނަށް  )122( ތިމަންަކލޭގެާފުނ  !ުކރާށެވެإنتظار މެން ކުިރ ކަންތަކަށް

) الّله وعد (ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  .إنتظار ކުރެްއވި ކަންތަކަށް  ކުރާުހރީމެވެ

. އަިދ ހުިރހާ ކަމެއް الّله ވެގެްނވަނީ ަހމަ ملك ވެ غيب خاّص އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާ  )123( ހުިރާހ  –އަެށވެ

. ފަެހ އެަކލާނގެއަްށ ކަޭލގެފާނު އަޅުކަންކުރަްއވާށެވެحضرة ވުންވަީނ ހަަމ އެަކލާނެގ رجوع އެއްޗެްއ  ައިދ  !އަެށވެ

ެވވޮޑިގެްނ رّب غافل އަިދ ަކލޭމެންުކރާ ކަންތައްތަކަްށ ކަޭލގެފާނުެގ  !ކުރަްއވާށެވެوكيل އަްށ حضرة އެކަލާނެގ 

.  ނުވެއެވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

uv 
 މާނަ  ގެ يُوسف ُسورة

  )111(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         يُوسف ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

  =  الّله (މިއަކުރުތަުކގެ ުމރާދު މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެންވަީނ  (.  އެވެ       =  އެީއ ފޮތުެގ

 . )  تفصيل .........   حالل އާިއ  حرام ކޮށްޭދ ( بيان  =   އާޔަތްތަކެވެ  ކޮްށ ބަޔާންުކރާ      

= .   ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއީވމެވެ        قرآن ބަހުންާވ  عرب 

.   އެއްގެގޮުތގައި     =  ާفكر ކަލޭމެްނ ިވސްނ  .  ކުރޭތޯ      =  ޭއ) 

.) هللا َرُسولُ  . އްވަތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ާވހަަކ ކިޔައިދެ އެވެ  ެމވެ      = 

.  –އެންެމ ރީިތ  –އެންމެރަނގަޅު   ާވހަކަ         =  ްތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭގެފާނަށ 

 ގެތެެރއިން  َوِحى  ބާވައިލަްއވާ     = قرآن ިމ  .  ގައި      =  އޭެގ ުކރީގަިއ

 .  ކަލޭގެފާނު ވެވަޑަިއގެނެވިޔަސް     =  ްވެވަޑައިގެންފަިއާވ  غافل އެވާހަކައިނ

 ( . (އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަުމގައި   ބޭކަލަކުކަމުގައި        =  عليه الّسالم( يوسف (

  . އެކަލޭގެފާނުންެގ ބައްޕާފުޅަށް ވިދާޅުވިހިނދު    = ެ1އޭ އަހުރެްނގެ ބައްާޕއެވ       = 

. ) ދެކެފީމެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ (ުހވަފެނުގައި         =  .  ެއގާަރ ތަރި  

  =  .  އަދި އިރާއި ހަނދު    =  .  އަހުެރން އެތަކެތި ދުށީމެވެ      = 

.  سجدة އަހުރެންނަށް އެތަކެތި   ކުރާތީ      =   އޭ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ

   !ދަރިފުޅާއެވެ     = ެަކލޭގެ ހުވަފެްނ ކަލޭކިޔައިނުދޭށެވ!         =  أخ ަކލޭެގ 
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

 .  ންނަށް       = ) . .)  عداوة ފަހެ އޭރުން އެީމހުން ކަލެއަށް ނުބަިއގޮތް ާރވާނެއެވެ ތެރިވާެނއެވެ

    =  ްشيطان ހަމަކަށަަވރުނ  .  އެީއ އިންސާނާއަށް     = ) عداوة 

 ( . عدّو ވެގެންާވ  بيان ތެރިކަން   އެެކވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    ްެއއީ  الّله އަދި ުމރާދެއް ދެނެވޮޑިގެްނަވނީ  –މިއަކުރުތަކުެގ މާނައެއ . ކޮށްޭދ  تفصيل ކޮށް  بيان އެވެ

: މިސޫރަަތކީ  . (އެބަހީ ެގ  قرآن ކޮށްޭދ ީކރިިތ  بيان ސާފުކޮްށ  هداية އަދި ެތދުމަގާއި  حرام حالل ފޮތުގެ ާއޔަތްތަކެވެ

(.  އާޔަތްތަކެވެ

.  قرآن ބަހުންވާ  عرب ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފޮތް ބާަވއިލެްއވީ  )2(  عرب އެއްެގ ގޮތުންނެވެ

 . . އެއީ ކަލޭމެން ވިސްނާ ފިުކރުކުރުމަށެވެ  ބަހުންނެވެ

.) ިމ هللا (އޭ ރަޫސލު )3( ގަިއވާ އެންެމ  وحى ގައި ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ބާވަިއލައްާވ  قرآن އެވެ

. އަިދ  وحى ރީތި އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަަކ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެާފނަށް  ކުަރއްވަިއ ކިަޔއިދެއްާވ ހުށީެމވެ

: ިމ  –އޭގެކުީރގަިއ  . އެނިގވަޑަިއ ވަޑަ غافل ކުީރގައި ކަލޭގެފާުނ އެާވަހކައާއިމެދު  ގެ  وحىއެަބހީ އިގެްނވިޔަސްމެއެވެ

 .  ނުގަންނަވާ ކަމުަގއިވީނަމަވެސްމެއެވެ

 !) އެކަޭލގެފާނުންގެ ބައްޕާފުޅަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ކުރަށްވާެށވެعليه الّسالم( - يوسف )4(

. ޭއ އަުހރެންެގ ބައްޕާއެވެ ަހމަކަށަވަރުން ެއގާަރ ތިަރާޔއި އަިދ އިާރއި ހަނުދ  !އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

.  سجدة ހުވަފެނުގަިއ އަުހރެންދުށީ އެތަކެިތ އަުހރެންނަށް   ުކރާީތއެވެ

. އޭ ައހުރެންެގ ދަރިފުޅާއެވެعليه الّسالم( يعقوب ގެ ބައްޕާފުޅު  يوسف  އެބަހީ  އެކަލޭގެފާނު )5(  1) ވިދާޅުވިއެވެ

: ކިޔައިދީފިްއޔާ އެމީހުްނ ކަލެާޔ  !ންނަށް ކިޔައިނުދޭށެވެ أخ ކަލޭގެ ހުވަފެން ަކލޭގެ  އެހެްނ ހަދައިފިއްާޔ އެބަހީ

. ހަމަކަަށަވރުން  عداوة  ތެރިކަްނ  عداوة އާީއ އިންސާނުންނަށްާވ  شيطان ތެރިެވ ނުބައި ރޭވުްނ ކަލެޔާމެުދ ރާވާެނއެވެ

. عداوة ބަޔާންވެގެންވާ   ތެރިއެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ިއެފަދައިންއަދ        =   ެإختيار ކަލޭގެފާުނ  رّب ަކޭލގެފާނުންގ .  ކުރަްއވާހުއްެޓވެ
   =  . އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ުއގަންނަވައިދެްއާވނެއެވެ         =  ްމީސްތަކުންނަށ)

) ާވހަކަތަކުެގ   ) تفسير(ހުވަފެން  نفسير ހުވަފެނުގަިއ ފެންނަ        =  نعمة އަދި އެަކލާނެގ 

 .  ކަލޭގެފާނަށް އެަކލާނގެ ފުިރހަމަކުަރއްވާނެތެވެ      =  ިގެ  دين ) ގެ عليه الّسالم( يعقوب އަދ

.  أهل    ވެރިންނާއި     = ) نعمةެއކަލާނެގ ެއ .  ) ފުިރހަމަކޮށްދެއްވިފަދައިން          

  =  .މީގެކުީރގައި ަކލޭގެފާނުންެގ ދެކާބަފައިަކލުންގެމައްޗަްށ         =  إبراهيم عليه الّسالم އެީއ 

. إسحاق عليه الّسالم އާއި     އެވެ    =  ެرّب ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނުންގ  .   =    ެއއީ

. حكمة ދެނެވޮޑިގެންވާ    ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ          =  ެގ عليه الّسالم( يوسف ހަމަކަަށވަރުްނ (

.  ސީރަތުގައިެވއެވެ      =  ެأخ އަދި އެކަލޭގެފާނުންގ  .  ންނާއި      =  ސުވާލުކުާރ

  .  حّجة އާއި  عبرة ބަޔަކަށްވާ    = أخ ގެيوسف يعنى:(އެމީހުްނ   ( ން އެމީހުން އެމީހުންނަށް

. .) ބުނިހިނދުން   (ހަނދުމަކުރަްއވާށެވެ      =  أخ އާިއ އޭނާެގ  يوسف ހަމަކަަށވަރުްނ   . 
         = .ެއަހުރެމެންގެ ބައްޕައަށް މާލޯބިވެިތަކންބޮޑެވ   =  .  އަހުރެމެންނަށްވުރެ   

   =  ިجماعة އަިދ އަުހރެމެންނަކީ (ާބރުުހރ  (.   އެެކވެ     =  . ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންެގ ބައްޕަ

        =  .  ބަޔާްނވެގެންާވ މަގުުފރެދުމެއްަގއިވާކަްނ ކަށަަވރެވެ       =   ަކލޭމެްނ

  !ކުރާށެވެ يوسف  قتل          = ެނުވަަތ އޭނާ ބިމަކަށް އެއްަލއިލާށެވ!        

   =  . ) ހުސްވެދާނެެއވެ ) ކަލޭމެންެގ ަބއްޕަެގ މޫނު ކަލޭމެންނަްށ (އެކަނި  (ޭއރުން       

=  : .  يوسف އަިދ އޭނާޔަށްފަުހ (އެބަހީ ) ަކލޭމެންވެދާނެއެވެ  ނެތުމަށްފަހު       =  ައިދ  صالح
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.  ُصْلَح   ވެރިބަަޔކަށް        = .   އެމީހުްނގެ ެތެރއިން ބުނިމީހަުކ ބުނެފިއެވެ     =  

1 ނުމަރާށެވެ يوسف ކަލޭމެން   = ެއަދި ަކލޭމެން ެއްއލައިލާށެވ!         =  ވަޅުގެއަޑިޔަްށ

)  بيت المقدس ( –  ގައިާވ ވަޅެއްކަމަށްބުނެވޭ  =  . ) އޭާނ ހޮަވއިގެްނ ގެންޮގސްފާނެއެވެ  (ޭއރުން
    =  . . ދަތުުރވެިރބަޔަކު   ދަތުރުކުރާ ބައެއްމީހުން       =  ކަލޭމެްނ

.(އެކަންކުރާެށވެ   ) 1ކަމެއްކުރާބަޔަުކކަމުގައިވަްނޏާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: ކަލޭގެފާނުްނގެ  )6( ުކރާީތ  سجدة ަކލޭގެފާަނށް ތަރިތަާކއި އިުރހަނދު  رّب އަދި އެފަދައިްނ އެަބހީ

. އަިދ  تعبير ކަޭލެގފާަނށް ހުވަފެން  رّب ދެއްކެވިފަދައިން ހަމައެފަދައިން ަކލޭގެފާނުންެގ  އުގަންނަަވއި ދެްއވާހުއްެޓވެ
 نعمة ވެރިންގެމައްޗަްށ އެަކލާނގެ  أهل ގެ  دين ) ެގ عليه الّسالم( يعقوب ކަލޭގެފާނަށާއި އަދި 

. އެީއ މީެގކުރީަގއި ކަލޭގެފާނުންެގ ެދކާބަފައިކަލުންގެމަްއޗަށް  ާއިއ  يعنى: إبراهيم عليه الّسالم ފުރިހަމަކޮށްދެއްާވހުއްޓެވެ
. ހަމަކަށަަވުރްނ ުފރިހަމަުކރެއްވިފަދައިންނެވެ نعمة ެގ މައްޗަށްެވސް އެކަލާނގެ އެކަލާނެގ  إسحاق عليه الّسالم 

. (މިއާޔަތުަގއި މިވާ  حكمة އެއީ ދެނެވޮޑިގެންވާ  رّب ކަލޭގެފާނުންގެ  ކަްނ  نبى ގެ މުރާދަކީ  نعمة ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
.)  بيان ކަމުގައި   ކުރެވިފަިއވެއެވެ

ންނާއިދެމެދު ހިނގާދިޔަ ކަންތަުކގަިއ  أخ ) ާއއި އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( يوسف ހަމަކަށަވަރުން  )7(
   ވާކަން ކަށަވަރެވެ. دليلއާިއ   عبرةސުވާލުކޮށް އަހާބަޔަކަްށ 

:  –އެއީ އެމީހުްނ  )8( . އެމީހުން ބުނީ،  أخ ގެ  يوسف އެބަހީ ) ބުނިހިނދުގަެއވެ ން (އެމީހުން ެއމީހުނަށް
. ައިދ  أخ އާއި އަިދ އޭނާެގ  يوسف ހަމަކަށަވަރުްނ  އަުހރެމެންނަށްވުރެ ައހުރެމެންެގ ބައްޕައަްށ މާލޯބިވެިތއެވެ

. ހަމަކަށަަވުރން އަހުރެމެންގެ ަބއްޕަ އެވަީނ ބަޔާންވެގެްނާވ  جماعة އަހުރެމެންނަކީ ާބރުހުިރ  އެކެވެ
 .  މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ

ޭއރުްނ ކަލޭމެންެގ  !ނުވަަތ ކޮންމެވެްސ ބިމަަކށް އޭނާ އެއްަލއިލާށެވެ  !ކުރާށެވެ يوسف  قتل ކަލޭމެން  )9(
. އަދި އޭާނ ނެތުމަށްފަހު ދެން ކަލޭމެން ރަނގަޅު   صالح ބައްޕަގެ މޫނު ކަލޭމެނަށް ހުްސވެދާނެއެވެ

 .  ބަޔަކަށްވެދާނެއެވެ

. ކަލޭމެން  )10( ނުޑެގ   !ށެވެކުރާނު  قتل يوسفއޭގެތެރެއިްނ ބުނި މީަހކު ބުނެފިއެވެ އަދި އޭނާ ވަޅުގަ
. އަދި އެީއ  مشهور)ކިާޔ އެނަމުްނ  غيبة ْالُجبِّ (ެއއީ  !އަޑިޔަށް ވައްަޓއިލާށެވެ  بيت ވެފައިވާ ތަނެއްކަމުގަިއވެއެވެ

.  المقدس ) ެދން ދަތުރުކުރާ ގާިފލާއެއްގެ ަބޔަކު އޭނާ ޮހވައިގެްނ والّله أعلمގައިވާ ވަޅެއްކަމަށްވެސް ބުނެވުނެވެ
  !. ަކލޭމެން ކަމެއްުކރަންާޏ އެހެްނ ހަދާށެވެގެންގޮސްފާނެއެވެ

. ެއއީ ެއރޭިވ ޭރވުްނ  يعقوب عليه الّسالمއަށްފަުހ އެމީހުންގޮްސ  مؤَتَمر(ދެންފަހެ މިނުބައި ރޭވުމާ  އަށް ދެންެނވިއެވެ
.) تنفيذ  ކުރަންވެގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ެޭއ  އަހުރެމެްނގެ ބައްޕާެއވ .   !އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ         =  ކަލޭގެފާުނ

  .؟އަހުރެމެންނަށް އަމާންެވވަޑައިގެން ނުވަނީ ީކއްވެގެންޯތއެވެ      =  يوسف ގެމައްޗަށް ( يوسف 

 (.  އާއިމެދު    = .   އަިދ ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންީނ އޭނަޔާމެދު      =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

. މުއެތެރިންނީ نصيحة  . إخالص ވެ  ތެރިންނީމުއެވެ      =  އަހުރެމެންނާެއކު މާދަމާ އޭާނ

  !ފޮނުވައިދެއްވާށެވެ     = )ާވެްސ ބަކަިރ އޭނ( އަރާުމކޮްށ  ުހއިހައްޕާތަނަްށ ގޮްސލައި

  މަޖާކޮށްކުޅެއުޅުމަށް.           =  ްحماية އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން އޭނާ ަރއްކާކޮށ 

 .  ކުރާހުށީމެވެ  =   ުيعقوب عليه الّسالم( يعنى: އެަކލޭގެފާނ.   ) ވިދާޅުވިެއވެ      = 

.     ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިތާމަކުެރވެނީ / ކުެރވޭކަމަކީ     =  ަކލޭމެން އޭނާާޔއިެގްނ

 .  ދިއުމެވެ  =  .   އަދި ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބިރުފުޅުެގންވަޑައިގަންނަވަނީ     = 

  . މިނިކާވަގު  އޭާނ ކައިފާނެތީއެވެ  =  ާحال އަިދ ކަލޭމެްނވ          =  އޭާނ ފިޔަވަިއ

.  غافل   ވެގެން       =  . . އޭނާ މިނިކާވަގު ކައިފިއްޔާ ( ތިޔަީއ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

(.   ވަރަށްދުުރ ކަމެކެވެ       =  حال އަކަށްާވ  جماعة އަުހރެމެން މިއީ ބާރުގަަދ  .    

      = .  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަހުރެމެންނަކީ ަހމަކަށަވަރުން ގެްއލި ަހލާކުވެއްޖެ ބަެއކެވެ  

    =  ) يوسفދެންފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނާއިގެްނ  ( .އާއިގެން   ދިަޔހިނދުން      

= .  އަދި އެީމހުން އެަކލޭގެފާނުލުމަްށ ޖަމާވެއްޖެއެވެ         = . ނޑުގެ އަޑިޔަށް  ވަޅުގަ     

  =  ިوحىއަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عليه الّسالم يوسفއަދ .   ކުރެއްވީމެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  ުމގައިުކރައްވާނެކަ خبرކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް      =  ިމިނުބައ) . ެގ)  عملއެމީހުންެގ މިކަންތަކުން

        =  ިحالއެމީހުންނަށް ނުވެސް އެނގިތިބ  .        =  އެމީހުން އެމީހުންެގ
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 .  ބައްޕަގެގާތަށް އަުތވެއްޖެއެވެ      =عشاء  . ) ރޮމުން  ވަގުތު (އަނދިރިވީަފހުން   

      =  .ޭއ ައހުރެމެންެގ ބައްޕާެއެވ .  އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ        =  ައހުރެމެން (ދުނިއުކުާމ

 . ) ވާަދކުރަންދިޔަީއއެވެ އަސްދުއްވުމުގައި       =  يوسفއަދި އަހުރެމެްނ .  ދޫކޮށްފައި ެބއިންދީއެވެ
       = .  އަހުރެމެްނގެ ސާމާނުެގ ކަިއރީަގއި    =  .  ފަެހ މިނިކާވަުގ އޭާނ ކައިފިެއވެ

        =  .  އަދި ކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންގެ ބަސް ތެދުކުރާނެކަމުގައި ުނވެއެވެ     

    = .  އަހުރެމެންނަީކ ތެދުބުނާ ބަޔަކުކަމުަގއިވިަޔސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)11(  . . ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާއެވެ އާއިމެދު ަކލޭގެފާުނ ައހުރެމެންނަްށ  يوسفއެމީހުން ދެންނެިވއެވެ

 إخالصތެރި  نصيحةހަމަކަަށވަރުން އޭނާއަށްޓަކައި ައހުރެމެންނަކީ  ؟ެއވެއަމާންވެވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ީކއްވެތޯ
.  ތެރިބަޔަކީމެވެ

)(ަބކަރި ހުއިަހއް މާދަމާ އަހުރެމެންނާއެކު )12(  1މަޖާކޮށްލާ ކުޅެލުމަށް ފޮނުަވއިދެއްވާށެވެ ެވސްއޭނާ ޕަން ދާއިރު
.  حماية އަދި ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނ އޭނާ ރައްކާކޮްށ   ކުާރުހށީމެވެ

. ހަަމކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނަށް ހިތާަމވެރިކަްނ عليه الّسالم( يعنى: يعقوبއެކަލޭގެފާނު  )13( ) ވިދާޅުވިއެވެ
. އަިދ ތިމަންަކލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަީނ ަކލޭމެން އޭާނެގ  އަންނަނީ ކަލޭމެްނ އޭނާާޔއިގެން ިދއުމުންނެވެ

.  غافلމަތީން   ވެގެންވަނިކޮށް މިނިކާވަުގ އޭނާ ކައިފާނެތީއެވެ

. ައހުރެމެން ިމހާގަދަ އެމީހުން ދެންނެ )14( އެއްިތއްބާ އޭނާ މިނިކާވަުގ ކައިފިްއޔާ ހަމަކަށަަވުރްނ  جماعةވިއެވެ
 (. . (ތިޔައީ އެްއގޮތަކަށްވެްސ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ  އޭރުން ައހުރެމެންވާީނ ގެްއލިަހލާކުވެެގްނވާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ

)15(  :  –އިީރ އޮޅުވަިއލައިގެްނ ެއކަލޭގެފާނާިއގެން ްނ ބައްަޕ ކަ  أخގެފާނުންެގ  يوسفދެންފަހެ އެމީހުްނ އެބަހީ
 : ނޑުގެ އަޑިޔަްށލުމަށް ޖަމާވެއްޖެއެެވ.  –ގެފާނާއިގެން  يوسفއެބަހީ ދިޔަހިނދުން އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު ވަޅުގަ

.) އަދި ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް )ގެފާނަ يوسف( (އަދި އެމީހުން އެކަޭލގެފާނު އެއަްށލައިފިެއވެ  وحى  ށް
. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ތިަޔކަމުގެ  . އެީއ އެމީހުންނަްށ  خبرކުރެއްވީމެވެ ެވްސ  إحساسދެއްވާނެެއވެ

.  حالނުވެތިބޭ  . އެއީ އަދި މާފަހުންވާްނ އޮތްކަމެެކވެ  ގައެވެ

ނޑު އަނދިިރވީފަހުްނ ( )16( ) ރޭގަ ) ރޮުމްނ ވަގުތު عشاءދެންފަހެ އެމީހުްނ (ެއކަލޭގެފާުނ ވަޅަށްަލއިފާ
 .  އެމީހުންގެ ބައްަޕގެ ައރިހަްށ ހިނަގއްޖެއެވެ

. އަުހރެމެންގެ ސާމާނުތަުކގެ ަކއިރީަގއި  )17( . ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާއެވެ  يوسفއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ
. ފަހެ އެވަގު ) ވާދަކޮށްލާެށވެ ުތ ބައިންދާފައި އަހަރެމެން ދިަޔއީ (ދުނިއުކުމާއި އަސްުދއްުވންފަދަ ކަންކަމުގައި

. އަދި އަހުރެމެންނަީކ ތެދުވެރިންކަުމގައިވިަޔސް ަކލޭގެފާނަީކ އަުހރެމެންެގ  يوسفމިނިކާވަގު އައިްސ  ކައިފިއެވެ
.  ބަސްތެދުކުރާނޭ ބޭަކލަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .  އަދި އެމީހުން ައއީ           = ) يوسفއެކަލޭގެފާނުންެގ  ( ގަމީސްކޮޅުގަިއ ގެ

.   ދޮގުލެޔާއިގެންެނވެ  =  ުعليه الّسالم( يعنى: يعقوبއެކަޭލގެފާނ.   ) ވިދާޅުވިެއވެ       = 

.   ކަލޭމެނަށް ޒީނަތްތެިރކޮށްދި ނީއެވެ     = ެهواى نفسަކލޭމެންގ  =  ްތިޔަކަނ       = 
 .   ފަހެ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ކެތްެތރިކަމަީކ ިރވެތި ކެތްެތރިކަެމކެވެ    =  އަދި ވާގިއެެދވޭެނ

.  الّلهފަރާތަކީ   އެވެ          =  .  ކަލޭމެްނ ިތޔަސިފަކުރާ ކަންތަކުގެމައްޗަށް     = 

.  قافلةއަދި ދަތުރުކުރާ   އެއް އަުތވެއްޖެއެވެ      =  އަދި އެމީހުންގެ ފެންގެންނަމީހާ އެީމހުްނ

.  ފޮނުވައިފިއެވެ       = ީއަިދ  (ެއވަޅަށް) ފަެހ އެީމހާ އެމީހާެގ ބާލިދ) . އޭގަިއ  يوسفިތރިކޮށްފިއެވެ

  (. . =   އެލިގެންފިއެވެ   އެމީާހ ބުނެފިއެވެ         =  ޭމިއޮތީ  ُبْشـَرىއ .  ُغَالمއެވެ

 .   އެކެވެ        =  ިމީހުން ވިޔަފާރި މުަދލެއްގެގޮުތގައި އެކަޭލގެފާނު ސިްއރުޮކްށ  قافلةއަދ

 . .  الّلهއަިދ  =     ވަންހަނާކޮށްފިއެވެ  ީއ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ      = 

.   އެމީހުން ކުާރ ކަންތައްތައް   = .   އަދި އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު ވިއްަކއިފިއެވެ    = 

.   ކުޑައަގަކަށް       = ِدْرَهمُ ވެވޭ ކުަޑ  عدد  .  ކޮޅަކަށް     =  އަިދ އެމީުހްނ

 .  އެކަލޭގެފާނާއިމެދުވީ       =  ްއަޅައިލުމެއްނެްތ  زاهدބޭނުމެއްނެތ . ބަޔަކުކަމުގައެވެ

.  ކަމުގައެވެ      =    .  އަިދ އެަކލޭެގފާނު ގަތްމީހާ ބުްނޏެވެ   =  ِمْصُر .  ން

   =  .  އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް     =   ިމާތްކުރާެށވެ مقامކަމަނާ އޭނާގެ ދަރަަޖޔާއ! 
       = .  އޭނާ އަހުރެމެންނަށް މަންފާކޮށްދޭނެކަން ނޭނގެއެވެ        =  ނުވަތަ އޭާނ

.  އެއީ އަުހރެމެންގެ ަދރިއަކުކަމުަގއި ހަދާނީެއވެ           =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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. ހަމަޖައްަސވައިދެްއވާ عليه الّسالم( يوسف . تمكين) އަށް  ކޮްށދެއްވީ އެފަދައިންނެވެ      = .  ބިމުގައި
    = .  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް އުަގންނަވައިދެއްވުމަށެވެ           = 
 . تفسيرހުވަފެނުެގ    =  އީ تعاىلالّله އަިދ  .  ގަދަަފދަވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާަކލާނގެއެވެ     = 

.  އެކަލާނެގ ކަންތަކުަގއި       =  .   އަދި އެހެނެްއކަމަކު ގިނަމީސްތަކުން  

 = .   އެމީހުންނަށް ނޭނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (ަބކައްޓެްއ ކަިތލަިއ އޭެގ  )18( އަދި އެމީހުްނ ައީއ އެކަޭލގެފާނުންެގ ގަމީސްކޮޅުގަިއ ދޮުގލެިއ ހާަކއިގެންނެވެ

.) ެއކަލޭގެފާނު  . އަދި ކިެއއްހެ يعنى: يعقوب عليه الّسالمލެއި ާހކައިގެންނެވެ . އެހެންނޫނެވެ  ؟އްެޔވެވިދާޅުވިއެވެ
.) ދެން އަހުރެްނކުާރީނ  نفسކަލޭމެންގެ ހަވާ  . (އެކަންކުީރއެވެ ކަލޭމެންނަށް ކަމެއް ޒީނަތްތެރިޮކށްދިނީއެވެ

. އަދި ކަލޭމެން ތިޔަ ސިަފުކރާކަންތައްތަާކއިމެުދ  ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ައހުރެންނަށް އޮތީ ރިވެިތގޮތުގައި ކެްތކުރުެމވެ
. ތިޔަކަމުެގ  الّلهވާގިއެދެވޭެނ ފަރާތަީކ ހަމަ  .  އެކަލާނގެ حقيقةެއވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. އަިދ އެމީހުްނެގ  يوسفއެްއ ( قافلةދެންފަހެ ދަތުރުުކާރ  )19( ) އަތުވެއްޖެެއވެ ގެފާނު އެހުންނެިވ ވަުޅގެކައިރިޔަށް
. (ައިދ  . އަިދ އޭނާ އޭނާެގ ބާލިީދ ވަޅަށް ތިރިކޮށްިފއެވެ ފެންއުފުލާމީހާ ފެންގެނައުމަށް އެމީހުން ފޮނުަވއިފިއެވެ

. ޭއ އޭގައި ެއލި يوسف .) އަދި އެމީހާ ބުްނޏެވެ . އަދި އެަކލޭގެފާުނ ވަޅުން ައރާަވޑައިގެންފިއެވެ .  ُبْشـَرىގެންފިއެވެ އެވެ
.) ނުވަަތ އޭާނ ދުލުން ޭބުރވި އުފާެވރިކަމުެގ  . މިހުީރ  كلمة(މިއީ އޭނާެގ އެުކވެރިާޔގެ ނަމެވެ . އޭނާ ބުންެޏވެ އެކެވެ

. އަދި އެ غالم . ރީތި ފިިރހެންކުއްޖެެކވެ : އެކެވެ ގެމީހުން ވިޔަާފރީެގ މުދަލެއްެގގޮތުގަިއ  قافلةީމހުން ެއބަހީ
. އަިދ އެމީހުްނ އެުކރާ ކަންތައްތައް  .  الّلهއެކަލޭގެފާނު ޮފރުާވ ސިއްުރކޮށްފިއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

) ބާޒާރުގައި ިވއްކަިއލައިފިއެެވ. يوسف( يعنى:ކޮޅަކަށް އެަކލޭގެފާނު  ِدْرَهمُ އަދި އެމީހުން ކުޑަައގަކަށް މަދު  )20(
.  أهمّيةއަދި އެމީހުން ވީ އެކަޭލގެފާނާއިމެދު މާބޮޑު  .  َزاِهدُ ކަމެއް އަޅައިލުމެއްނެތް ބަޔަކުކަުމގައެވެ  ބަޔަކުކަމުގައެވެ

. ކަމަާނ  مصرއަދި  )21( ން ެއކަލޭގެފާުނ ބަްއލަވަިއގެންނެވި ީމހާ އޭާނެގ އަނބިކަނބަލުންނަްށ ވިދާޅުވިެއވެ
 ) !(ކާބޯތަކެްއޗިާއ ހުންނަތަްނ ރަނގަޅުކޮށްހަދާެށވެ !މާތްކުރާށެވެ مقام ގެ ދަރަޖަޔާ މީނާ

. އޭނާ  ِقْطِفيرތަކުގެ ެވރިކަމުގަިއުހންނެވި  خزانةގެ  مصرއެމީހާއަކީ  1(ދަންނައެވެ   عزيزވަނީ  مشهورއެވެ
. އެީއ  مصر . ފަހުްނ  َماِلّيةގެ ނަމުންނެވެ . އޭާނެގ  مقامހުންނެީވ ެއ  يوسف عليه الّسالمެގ ެވރިޔާއެވެ ގަެއވެ

. މި  ذليخاއަނބިކަނބަލެއް ކަުމގައިވަނީ  އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނަްށ ވިދާޅުވިއެެވ.  عزيزއެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެެކވެ
َفعَ ގެފަރާތުްނ ައހުރެމެންނަްށ  يعن: يوسفއޭނާ  . ނުވަަތ އަހުރެމެންެގ ަދރިޔަކުކަުމަގިއ  أّميدުކރުން  َمنـْ ކުރެވެެއވެ

(. . މިއެވެ  އަހުރެމެން އޭނާ ބަލާީނއެވެ

. އަދި ެއކަލޭގެފާނަށް ބިމުަގއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަޖައްސައިެދްއީވ  الّله تعالى وحى   ކުރެްއވިއެވެ
. އެއީ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުހަވފެން  . އަދި  تفسيرއެފަދައިންނެވެ الّله އުގަންނަވައިދެއްވުމަށްޓަކަެއވެ

. (އެއަކަްށ އެހެންމީަހކަށް ބާެރްއ އީ  تعالى އެކަލާނެގ ކުަރއްވާ ކަންތަކުގަިއ ގަދަފަދަވަްނތަ ކަލާނގެެއވެ
. .) އަިދ އެހެެނއްކަމަކު ގިނަމީހުންނަކަށް ެއގޮތެްއ ނޭނގެއެވެ  ނުހިންގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .  އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ ުބއްދިފުޅާއި ޒުވާންކަމުގެ ާބރުގަދަވިހިނދުން      

  =   ިعلمތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަށް ވިސްނުންފުޅާއ ..  ދެއްވީމެވެ      =  ައިދ

 .  އެފަދައިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޖަޒާދެއްވަމެވެ      =  .  އިޙްސާންތެރިންނަށް      

        =  ެއއަންހެނެްއގެ ޭގގައި ެއކަލޭގެފާނު ވި ގޭެގ އަންހެންމީާހ އޯާގވެރިކަމާެއކު އެަކލޭގެފާަންށ

 (. . (އެއީ އެކަމަނާ ޖިންސީބޭނުންފުޅަށެވެ  އެދުނެވެ     =  ެنفسއެކަލޭގެފާނުންގ  .  ފުޅަށް  

    =  . ) ދޮރުަތއްލެއްޕިެއވެ  އަިދ ެއކަމަނާ (ެއގޭގެ    =  .  އަިދ އެކަމަާނ ދެންނެވިއެވެ  

  =  . . އަންނާށެވެ ކަލޭގެފާނަށްޓަަކއި ތައްާޔރެވެ        =  .  َمَعاذ الّلهِ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: ތިަޔކަމުން ރައްކާތެިރވުމަށް  .) حضرةގެ  الّله(އެބަހީ  ން ވާގިެއދި ސަލާމަތްއެދެމެވެ     =  ހަމަކަަށވަުރްނ

) އަުހރެންެގ ސާހިާބއެވެ   .އެކަލޭގެފާީނ (ކަމަނާެގ ފިިރކަލުންނީ      =   ެއކަލޭގެފާުނ ައހުރެންެގ

.   ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވިެއވެ         =  ހަމަކަށަަވރުން އަިނޔާވެރިްނ ކާމިޔާުބ

 .  ނުވާނެއެވެ      =   (ނުބައިކަންތަްއ ކުރުމަްށ) އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަމަާނ ެއކަލޭގެފާނާމެުދ

. فصد    ކުރިއެވެ  =  ުقصدއަިދ އެަކލޭގެފާނުވެްސ އެަކމަނާޔާމެދ  .  ކުރެއްވިެއވެ    = 

 .  އެކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގެންނެވިނަމަ     =  ެدليلގެ  ربّ އެކަޭލގެފާނުންގ      = 

  .އެހެއްެދވީ އެފަދައިން         =  އެަކލޭެގފާނުންގެ ކިބައިން ނުބައިކަންަތއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  ދުރުކުރެްއވުމަށެވެ     =  فاحشއަިދ  (  ކަންތަކާއި (ޒިނޭއާއި  =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  އެކަލޭގެފާނުވަނީ           =  ެތެިރ  إخالصތިމަންރަސްކަލާނގ

.  އަޅުންގެތެރެއިންނެވެ      = .   އޭގެދެީމުހން ގޭެގ ޮދރާދިމާއަްށ އަވަްސވެގަތެވެ    

  =  ެއްވަކޮޅު ފަޅައިލަ َقِميصއަދި އެކަމަނާ އެަކލޭގެފާނުންގ.    އިފިެއވެ  =  .  ފުރަގަހުން
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

     =  ފިރިމީާހ  يعنى:ކުއްލިަޔކަްށ އެދެމީހުންނަްށ އެކަމަނާެގ ސާހިބުމީާހ–  .    ދިމާވެއްެޖއެވެ

   =  .  ދޮރުކަިއރިން      =  . . عقوبةއެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ    އެއްކަމުގައި ނުވެެއވެ

   = قصد .  ކުރިީމހާގެ     =  ކަލޭގެފާނުްނގެ އަްނހެނުންނާއިމެދު ނުބަިއކަންތައްކުރުމަްށ   

     = .  ޖަލަށްލެވުންމެނުވީ       =  ިعذابނުވަތަ ވޭންދެނިވ  . އެއްދިނުން

 (މެނުވީ)

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ ުބއްދިފުޅާއި ޒުވާންކަމުެގ ބާުރފުޅު ގަދަވިހިނދުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )22(

. އަިދ  علمއެކަލޭގެފާނަށް ރަނގަޅު ވިސްނުންފުޅާއި  ދެއްވަީނ  جزاءތެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  إحسانދެއްވީމެވެ
 .  އެފަދައިންނެވެ

. އަިދ ޯއގާވެިރކަމާއިއެުކ  )23( އަދި އެަކލޭގެފާނު އެހުންނެިވ ގޭެގ އަންހެންީމހާ ެއކަލޭގެާފނާ ހިތައިެވއްޖެއެވެ
) އެދިވަޑައިގެ َنَظرُ ފުޅަށް (ހިތައިވުމުގެ  نفسއެކަލޭގެފާނުންގެ  . އަދި ެއކަމަނާ ގޭގެ ޮދރުތައް ލައްޕާަފިއ ން ންނެވިއެވެ

 . . އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ . އަންނާށެވެ .) ކަޭލގެފާނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރެވެ އެެވ.  َمَعاَذ الّلهِ (އެކަލޭގެފާނަްށ ދެންނެވިއެވެ
: ިތޔަކަމުން ރައްކާެތރިވުމަްށ  .) ހަމަކަށަަވރުްނ އެަކލޭގެފާަނީކ  حضرةެގ  الّله(އެބަހީ ްނ ވާިގއެދި ސަލާމަތަްށ އެދެމެވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ  – : ކަމަނާގެ ފިިރކަލުންނަކީ ައހުރެންނަށް ނުހަނު މާްތކޮށް ހިތްތަވާ ައހުރެންގެ ާސހިބާއެވެ އެބަހީ
 .  އަނިޔާވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ނުވާެނއެވެ

)24(  ( . ައިދ  قصدއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ެއކަމަނާ ެއކަލޭގެފާާނއިމެދު (ނުބަިއކަންތައްކުރުމަށް ކުރެްއވިއެވެ
. އެަކލޭެގފާނުންގެ  قصدއެކަލޭގެފާނުވެްސ އެކަމަނާއާއިމެުދ  އެކަޭލގެފާނުްނ  – يعنى –ގެ އާޔަތްތަްއ  َربُّ ކުރެްއވިއެވެ

އެކަޭލގެާފނަށް ފެނިވަޑައި ނުގެންނެވިނަމަ އެކަޭލގެފާނުންވެްސ  نبـُْرَهاއާއި  دليل -އެކަމުން މަނާވެގަންނަކަަހލަ 
: ެއވަގުތު އެބާވަުތގެ  . (އެަބހީ .)  دليلއެކަމަނާގެ ފަރާތަށް ލެނިބވަޑައިގަނެިވއްޖައީހެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްކެވުެނވެ
ންރަސްަކލާނެގ ތިމަ فاحش عملއެއީ ެއކަލޭގެފާނުންެގ ކިަބއިން އެންމެަހއި ނުބަިއކަންަތކާއި ޒިނޭފަދަ 

. ހަމަކަަށވަރުން އެކަޭލގެފާނީ ތިމަންރަސްަކާލނގެ  .  إخالصދުރުކުރެްއވުމަށެވެ  ތެރި އަޅުންގެތެރެއިންާވ ބޭކަެލކެވެ

. އަިދ އެކަލޭގެފާނުންެގ  )25( ގެފާނުންެގ  يعنى: يوسفއަދި އޭގެދެމީހުން ގޭގެދޮރާދިމާއަށް އަވަސްެވގަތެވެ
އިގަތުމުްނ ޑަ◌ަ ވވެގެފާނު ެއކަމުން ސަލާމަތްވެވަޑަިއގަތުމަށް ދު يوسف. (އެީއ ގަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުްނ ވީދިއްޖެެއވެ

އެކަޭލގެފާނު އަުތލުމަށް އަވަސްެވގަތްވަގުުތ އެކަމަނާއަްށ ހިފުނީ ަފހަތުން ނުވަަތ ފުަރގަހުްނ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  زليخا
.) އަދި ހަމަ ދިމާިވގޮތުްނ ދޮރުކަިއރިްނ  . އެހެންެވ ގަމީހަށް ވާްނވެގެން ވީދަިއގެްނދިޔައީއެވެ ގަމީސްކޮޅުގައެވެ

: އެކަމަނާެގ ފި . އެހިނުދ އެކަމަާނ (ކުުށްނ އެކަމަނާގެ ާސހިބުމީހާ އެބަހީ ރިަކލުން އެދެމީހުންނަށް ދިމާވެއްެޖެއވެ
. ކަލޭގެފާުނންގެ އަންހެނުންނާމެދު ނުބައިކަންތަްއ ކުރާްނ  ) ދަންނަވައިފިެއވެ ބަރީއަވުމުެގ ގަސްދުގައި

. ނުވަަތ ވޭންދެނި يعنى: عقوبةއަކީ  جزاءގަސްދުކުރިމީާހގެ   عذابވި އަކީ ޖަލަްށލުންަކމުގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ
.  އެއްދިނުމެވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

  =  ުގެފާނު  يعنى: يوسف –އެކަލޭގެފާނ-   .   ވިދާޅުވިެއވެ        =  އަހުރެންެދެކ

 .  ހިތައިެވ އަުހރެންާނ ދިމާކުރަްއވަްނ އުޅުއްީވ ެއކަމަނާއެވެ     =  . އަދި ހެކިެވރިޔަުކ ެހކިދީފިއެވެ

    =  ެأهلއެކަމަާނގ  .   ވެރިންގެތެެރއިން       =  ެޮކޅު قميصއެކަލޭގެފާނުްނގ 

  ފެޅިފައިވީނަމަ.   =  .  ކުރިމަތިން      = .  އެކަމަނާ ތެދުބުނީއެވެ       

 = .   އަދި އެަކލޭގެފާނުވަީނ ދޮގުެވރިންގެތެެރއިންނެވެ         =   އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ

.  ގަމީސް ވީދިފަިއވަންޏާ     =   .  ފުރަަގހުން     = .  ަފހެ ެއކަމަނާ ދޮުގހެދީއެވެ    

    = .   އަދި އެކަޭލގެފާނުވަނީ ތެުދވެރިންގެެތެރއިންނެވެ        =  ދެންަފެހ

  ކޮޅު ފެޅިފައިހުރިތަން ފެނުނުހިނުދން. قميصއެކަލޭގެފާނުންގެ     = .   ފުރަގަހުން   = 

.ެއ އަންމީާހެގ ފިރިަކލުން  يعنى:އެކަލޭގެފާުނ   . ވިދާޅުވިއެވެ        =  ހަމަކަށަަވރުން މިީއ

 .   ތިޔަކަނބަލުންެގ މަކަާރއި ރޭވުމެވެ         =  ހަމަކަށަަވރުން ިތޔަކަނބަލުންެގ މަަކާރިއ

.   ރޭވުން ބޮޑުވެގެންެވއެވެ         =   ޭކަލޭ މިކަން ހަނދާންނައްތައިލާެށވެ !އޭ يوسفއ! 

  !މިވާހަކަ ނުަދއްކާށެވެ      =  ޭކަނބުޭލގެ ކަނބުލޭެގ ކުށަްށ ފާފަފުއްސެުވްނ  زليخا(އ (. އެވެ

  !އެދޭށެވެ     =  .   ހަމަކަށަަވރުްނ ކަމަނާވީ    = .  ކުށްެވރިންގެތެެރއިންނެވެ
           = .  އަދި ރަށުެގ އަންހެނުންަތކެއް ބުންެޏވެ     = ެގ  عزيز

 .  އަނބިކަނބަލުން          =  ައްށ  َشْهَوةއެކަނބުލޭގެ  نفسއޭނާ ގެންގުޅޭ އަޅުކުއްޖާެގ

.   ގެނައުމަށް ލަންބަނީއެވެ        =  އެކުއްޖާގެ ލޯބި އެކަމަނާގެ ހިތުގެ އެންމެއަޑީެގ

 .  ދުލިފަށުގައިވެެއވެ      =  .  ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެން އެކަމަނާ ދެކެނީ       = 

 .  ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެދުމެއްަގއިވާތީެއވެ

                                  

                                       

                                     

                  



                      
 

7 6 0   

މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ތިމަްނގެ ގަޔަްށ ވިޔާނުދާގޮތަްށ ައރަންއުޅު يعنى: يوسفއެކަލޭގެފާުނ  )26( .  އްވީ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ެއކަމަނާއެވެ

. (ބުނެވެނީ މިހެިކވެރިޔަީކ ތަންމަތީގައިާވ  أهلއެވަގުތު އަދި އެކަމަނާގެ  ވެރިންކުރެ ީމހަކު އެކަމާމެދު ހެކިދީފިއެވެ

. އެަކލޭގެފާުނންގެ  .) އެުކއްޖާ ބުންެޏވެ ކުރިމަތިފަރާތުން ވީދިފައިވާނަމަ އެކަމަާނ  قميصވަރަށް ޅަކުއްެޖއްކަމަށެވެ

. އަިދ އެަކލޭގެފާނު ެއވަނީ ދޮުގވެރިންގެެތރެިއންނެ . އެބުނީ ތެދެކެވެ  ވެ

. އަދި އެކަޭލގެފާނުވަީނ  قميصއަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ  )27( ފުރަގަހުން ވީދިފައިވާނަމަ ެއކަމަނާ ދޮގުހެދީެއވެ

 . . މިހެީނ  ُمْعِجَزةދެްއކެވި هللا  ( މިކުއްޖާެގ މިެހކިދެއްވުމަކީތެދުވެރިންގެ ތެުދވެރިންގެެތރެއިންނެވެ ެއކެވެ

.)އެކުއްޖަކީ ހަމަ ިވހެއި ތަންމަތީަގއިވާ   ވަރަށްކުޑަުކއްޖެކެވެ

:  قميصދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނުންެގ  )28( ކޮޅު ފުރަގަހުން ވީިދފައިވާތަން ފެނުނުހިނދުން އޭނާ އެބަހީ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  . ހަމަކަށަަވރުން މިކަމަީކ ތިޔަކަނބަލުންގެ މަަކރާއި ރޭވުމެވެ އެއަންހެންމީހާެގ ފިރިމީހާ ބުްނޏެވެ

. ތިޔަކަނބަލުންގެ މަަކރާިއ ރޭވު  ްނ ބޮޑުވެގެންެވއެވެ

) !ެއވެ زليخاއަދި (ޭއ  1ިމާވހަކަ ނުދަްއކާށެވެ !ަކޭލ މިކަން ހަނދާންނައްތައިލާެށވެ !އެވެ يوسفއޭ  )29(

ހަމަކަށަަވރުން ކަމަނާވަނީ ކުށްެވިރްނެގ  1ކަނބުލޭގެ ކަނބުޭލގެ ކުށުގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދިދަންނަވާށެވެ

 .  ތެރެއިންނެވެ

)30(  .  نفسެގ އަނބިަކނބަލުން އޭާނ ގެންގުޅޭ އަޅުކުއްޖަކުެގ  عزيزއަދި ެއރަށުެގ އަްނހެނުންތަކެްއ ބުންޏެވެ

. އެުކއްޖާގެ ޯލބި އެކަމަނާެގ ހިތުެގ އެންމެއަޑީަގިއާވ  َشْهَوةއެކަނބުލޭެގ  އަްށ ގެނައުމަްށ ލަންބަނީެއވެ

.) ހަމަކަ . (އެުކއްޖާދެކެ ހިަތއިވެއްޖެެއވެ ަށވަރުން އަހުރެމެްނ ދެކެނީ އެކަމަނާ ބަޔާންެވގެްނާވ ދުލިފަށުގައިވެެއވެ

.  މަގުފުރެދުމެއްގަިއވާކަމަށެވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =   . ) ވާހަަކއިގެ އަޑު އެކަމަނާ ެއހިހިނދުން  ދެންފަހެ އެކަނަބލުންގެ (މަލާމާތު
      =  ްدعوتއެކަމަނާ އެކަނބަލުންނަށ .  ދެއްވިއެވެ      =   އަދި އެކަމަާނ

.އްވިއެކަނބަލުންނަށްޓަކަިއ ތައްާޔރުކުރެ   ެއވެ   = ) / އަދިވަޅިންކަޑައިގެްނ ެލނގިގެން އިށީނެދވޭ ތަނެްއ

 (  ކެވޭ ެއއްޗަާކއި         = .  އަދި އެއިްނ ކޮންެމ ބޭކަނބަލަކަްށ އެކަމަާނ ދެއްިވއެވެ
  =  .  ތުނިފިޔޮއްސެއް ނުވަތަ ވަޅިެއއް          =  ޭއ) .  އަދި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

  !) ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރެއަށް ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ!  އެވެ يوسف       =  އަދި އެކަނބަލުްނ

 . ންއެކަލޭގެފާނު ުދއްހިނދު   =   .  އެކަލޭގެފާނުން ީކރިތިކަމާ މާތްކަން އެކަނަބލުންނަށް ބޮޑުވެއްޖެެއވެ
        = .  އަދި އެކަނަބލުން އެކަނަބލުންގެ އަތްތައް ކޮށައިފިެއވެ     =  ައިދ

.  އެކަނބަލުން ބުންެޏވެ    = ެއެވ :   )!ވަންަތކަމާއިއެވެ َطاِهرُ ގެހުސް  الّله. (އެަބހީ       

.  آدمމިއީވާ  =   ގެދަރިެއއްނޫނެވެ  =  މިަކލޭގެފާުނ .   ނުވެއެވެ     =  މާތްވެގެްނާވ

.   މަލާއިކަތްބޭކަަލކު ކަުމގަިއ މެނުވީ    =  ާވިދާޅުވިއެވގެ އަނބިކަނބަލުްނ  يعنى: عزيزއެކަަމނ.  ވެ
            =  .  އެމީަހކާމެދު ތިޔަކަނބަލުން ައހުރެންނަށް ަމލާމާތްކުރިމީަހކީ ތިަޔއީއެވެ

          =  ަށްއޭނާގެ ގަޔ  (.  (ވިޔާނުދާޮގތުގައި ައރަންއުޅުނީ ައހުރެންނެވެ       
= .    ފަެހ އޭާނ ަރއްކާތެިރވެ މަނާެވގަތީއެވެ   = .  އަދި އޭނާ ުނކުރިނަމަ   = 

 .  އަހުރެން އޭނާއަށް އަުމރުކުާރކަންތައް     = .   ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޖަލަށްެލވޭނެއެވެ    

    = .    އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާވަނީ ނިކަެމތިންގެތެރެއިންނެވެ   =  އެކަލޭގެާފުނ

. ޭއއަޅުގެ   1އެވެ ربّ ދެންނެވިއެވެ       =  .  ޖަުލ މިއަޅާއަްށ ލޯބިވެިތކަން މާބޮޑެވެ  

                                     

                                 

                                    
                 



                      
 

7 6 2   

މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

       =  .  ިމއަޅާއަށް އެމީހުްނ ެއގޮާވ އަދި އެކަމަަކށް އެ އެދޭ ކަންތަކަްށވުރެ        = 

.   އަދި އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާެގ ކިބައިްނ ދުރުނުުކރައްަވއިފިްއޔާ    =  ެއކަނބަލުންެގ މަަކރާިއ ރޭވުްނ

   . / މަކަރު     = .  މިއަޅާ އެކަނބަލުންގެ ަފރާަތށް ލެނބޭނެއެވެ       =  ިއަދ

.  މިއަޅާވާނީ ޖާހިލުންގެެތރެއިންނެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ގެ ައނބިކަނބަލުން އެއްެސވިހިނދުން އެކަމަާނ  عزيزދެންފަހެ އެކަނބަލުންެގ މަލާމާތުގެ އަޑު  )31(

.) އަދި އެކަނބަލުްނ  دعوةއެކަނބަލުންނަށް  . އެއީ ކެއުުމގެ ޕާޓީއެެކވެ . (ޕާޓީއެއް ހަދަިއފިއެވެ އެއް ދެއްަވއިފިއެވެ

 . ނޑައިގެްނ ކެވޭަކހަަލ ެއއްޗެއް  ރަނގަޅަށް ލެނގިަލއިގެްނ ތިބެވޭފަަދ ތަނެްއ ތައްާޔރުުކރެއްވިެއވެ ވަިޅްނ  ވަޅިްނ ކަ

. އަިދ އެއިްނ ޮކންމެ ބޭކަނބަލަކަްށ ތުނިފިޔޮއްސެްއ ނުވަަތ ވަޅިއެްއ  ނޑައިގެން ކެއުމަްށ ތައްާޔރުކުެރއްވިެއވެ ކަ

ނޑަިއގެން ކާންފެށުމުން  . (އަިދ އެކަނބަލުްނ އޭިތ ވަޅިްނ ކަ ގެފާނަްށ  يوسفއެކަަމާނ  –ދެއްވައިފިއެވެ

.) ކަލޭގެފާނު އެކަނބަލުންގެެތރެއަ (ދެން ެއކަލޭގެފާުނ  !ށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާށެވެދެންނެވިއެވެ

.) އަިދ އެކަނބަުލންނަށް އެކަލޭގެފާުނ ފެނުނުހިނދުން އެަކލޭގެފާނުްނެގ  އެކަނބަލުންގެތެެރއަށް ނުކުމެވަޑަިއގެންފިއެވެ

. (އަތުގަިއ އޮްތވަޅިން ކޮށެމު ން ފޮިތވަމުްނ ހުިރ ފުރިހަމަކަާމ ރީިތކަމާއި މާތްކަްނ ެއކަނބަލުންނަށް ބޮުޑވެއްޖެއެވެ

. އަިދ އެކަނަބުލން ( .) ެއކަނބަލުންެގ އަްތތައްވެސް ކޮީށއެވެ ެވ  عجائبދަނީ ކިހާަވރަކަށް ކަމެއް ނޭނެގއެވެ

) ބުނީ  އަންތަރީސްވެގެން    ެއެވ : ! طَاِهرُ ގެުހސް الّله. (އެބަހީ . މިއީ  ވަންަތކަމާއިއެވެ  آدمމިފަދައިންނެވެ

 . . މާތްވެގެްނވާ މަާލއިކަތްބޭކަަލކު ކަމުަގއި ެމނުވީ މިކަޭލގެފާނު ނުވެެއވެ  ގެ ދަރިެއއްނޫނެވެ

. އެމީހަާކއިމެދު ކަލޭމެން އަުހރެންނަށް މަލާމާތްކުާރ  يعنى: عزيزއެކަމަނާ  )32( ގެ އަނބިކަނބަލުން ބުންޏެވެ

.) އަދި ހަަމކަށަ . (ކަލޭމެނަްށވީވަުރ ތިޔަުހރީއެވެ ވަރުން އެކަލޭގެފާުނގެ ަގއިކޮޅަށް ވިޔާނުދާގޮތަްށ މީހަކީ އެީއއެވެ

. އަދި އޭނާ އަުހރެން އޭނާއަްށ  . ފަހެ އެކަމުން އޭނާ މަާނވެ ަރއްކާތެރިެވގެންނެވީއެވެ އަރަންއުޅުނީ އަުހރެންނެވެ

. ނަުވަތ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނވާ ިނކަމެިތ  ހުށީއަމުރުކުރާކަެމއް ނުުކރިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ ޖަލަްށ ެލވޭނެއެވެ

 .  ދެރަމީހުންގެތެެރއިންނެވެ

. "ޭއއަޅުެގ  )33( އެމީހުްނ އެކަމަކަްށ މިއަޅާެގ ކިަބއިްނ އެއެދިޮގާވ  1ެއވެ ربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ

. ައިދ އިބަރަްސކަލާނެގ އެކަނަބލުންެގ މަކަާރއި ރޭުވްނ  ކަންތަކަށްވުެރ ޖަުލ މިއަޅާއަށް ާމލޯބިވެތިކަންބޮޑެވެ

. އަދި މިއަޅާވާުހީށ  މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުނުކުެރއްވިއްޔާ ިމއަޅާ އެކަނބަލުންގެ ފަރާތަށް ލެބޭނެެއވެ

."ޖާހިލު  ންގެތެެރއިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =   ެربّ ފަެހ އެކަޭލގެފާނުންގ  .  އެކަޭލގެފާނަށް އިޖާބަުކރައްަވއިފިއެވެ       = 

 .  އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ ދުުރކުރަްއވައިފިއެވެ   =  .  އެކަނަބލުންގެ ަމކަރާިއ ރޭވުން  

  = . ނޑައެޅިގެން ެއކަލާނެގ ެއއީ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ  =    ހަމަކަަށވަރުްނ ކަ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ       = .   ދެން އެމީހުންނަށް ފެނިއްޖެއެވެ        

.  عالمةއެމީހުންނަށް  =  ތަްއ ފެނުމަށްފަހު          =   މުއްދަތަކަށް އެަކލޭގެފާުނ

.   ޖަލަށްލުމަށް        =  .  އަދި ެއކަލޭގެާފނާއެކު ޖަލަްށވަނެވެ     = .  ދެޒުވާނުން
     = ) ުيوسفއެތަނުން އެކަކ  ( . = ގެފާނަށް   ދެންނެވިއެވެ    =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 (. . (ެދއްކުނެވެ ) ދެކެފީމެވެ   އަހުރެްނ (ުހވަފެނުގައި    =  މޭބިސްކަުދުރ) . ައހުރެްނ ރާެފލާތީ

 (  ފެލާތީ      =  .  އަިދ އަނެއްީމހާ ދެންނެިވއެވެ    =  ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެްނ

(. . (ދެްއކުނެވެ ) ދެކެފީމެވެ  (ހުވަފެނުގައި      =  .  އަހުރެން އަހުރެްނގެ ބޯމަތީގައި އުފުލާތީ
   =  .  ރޮށި         =  .  އެއިން ދޫނި ކަިއހަދައެވެ         =  އަުހރެމެންނަށް އޭެގ

.ވިދާޅުވެ تفسير   !ދެއްވާށެވެ     =  .  ހަމަކަށަވަރުްނ އަހުރެމެން ކަލޭގެފާުނ ދެކެނީ      

  = إحسان .   ތެރިންގެތެެރއިންނެވެ  =  ުعليه الّسالم( يعنى: يوسفއެކަލޭެގފާނ.   ) ވިދާޅުވިެއވެ
     = .   ކަލޭމެްނ ދެމީހުންނަށް ކާާނ ނާންނަހުއްެޓވެ       ާއެކާނާއެްއ ކަލޭމެންކ   

        =  ެއެބަީހ އޭެގ  خبرގެ  تفسيرކަލޭމެން ދެމީހުންނަށް އޭގ . ތިމަންކަލޭގެފާނު އަންގައިދީފިމެނުވީ

. خبر   އަންގައިދޭނަމެވެ        = ްކަލޭމެން ެދމީހުންގެ ގާތަށް އެކާާނއައުމުގެުކރިނ  =     

: އެ  !ކަލޭމެން ދެމީހުންނޭވެ . (އެބަހީ  އަކީ) علمެއއީ        = ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ

.  علمއުގަންނަވައިދެްއވިތަކެތީގެެތރެއިންާވ  ربّ  އެެކވެ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާުނ

.    ދޫކޮށްލައިފީމެވެ  =  ެدينބަޔަކުމީހުންގ .          =  ްإيمانއަށް  الّلهއެމީހުނ  . ނުވާ

  =  .  އަދި އެމީހުން          =  ްނޑައެޅިގެން އެމީހުނ ދުވަހަްށ  آخرةކަ
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.   ކާފަރުވާ   =  ުتبعއަދި ތިމަންަކލޭގެފާނ  .   ވީ    =  ެدينތިމަންގެ ކާބަަފއިންގ .  އާެއވެ
           =   عليهم الّسالم( يعقوبއަދި  إسحاقއަިދ  إبراهيمއެީއ .  ) އެވެ       

=  .   އަިދ ތިމަންމެނަށް ހުއްދަެވގެންނުވެއެވެ     =  ްشريكއަްށ  الّلهތިމަންމެނ  .   ުކރުން

   =  .  ެއއްވެސްކަމެްއގައި          =  فضلގެ  الّلهެއއީ ތިމަންމެންގެމައްޗަށްާވ 

 .  ވަންތަކަމެވެ     =  ިއަިދ މީސްތަކުންމައްަޗށާއ .     =  އަިދ އެކަމަުކ

.    ގިނަމީހުން     =  ނުކުރެެއވެ شكرއެމީހުްނ . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ  ربّ ) އަށް އެަކޭލގެފާނުންގެ عليه الّسالم( يعنى: يوسفފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް  )34( އިޖާބަކުރައްވައިިފއެވެ

. ހަމަކަަށވަުރްނ  އެކަލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އެކަނބަލުްނގެ މަކަާރއި ޭރވުން އެކަލާނގެ ުދރުކޮށްދެއްަވއިފިއެވެ
 .  އެކަލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

ތަްއ ފެނުމަށްފަހު ދެން ފެނުީނ މުއްދަތަކަްށ  دليلއަށް އެފެނުުނ  عزيزދެން އެމީހުންނަށް އެބަހީ  )35(
 .  އެކަލޭގެފާނު ަޖލަށްލުމަށެވެ

.) އަދި އެކަލޭގެާފނާއެކު އެހެން ދެޒުވާނުންވެްސ ޖަލަށްވަނެެވ.  يوسف عليه الّسالم(ދެން  )36( ޖަލަށްލެވުނީއެވެ
.) އެތަނުން އެކަކަްށ ޖަލުަގިއތިބިދުވަސްަވުރ (އެއީ އެދެމީހުްނކޮށްފައިވާ ކޮންމެވެސް ކުށެއްެގ ސަބަުބންނެ ވެ

 . . އެީމހާ ދެންނެިވއެވެ . ތިމަންނައަށް ހުވަފެނުްނ ފެނުނީ މޭބިސްކަުދުރ  يوسف އޭހުވަފެނެްއ ފެނުނެވެ ެއވެ
. ތިމަންނައަްށ ުހވަފެނުން ފެންނަީނ ތިމަްނެގ  . އަދި އަނެއްމީހާވެްސ ހުވަފެނެްއ ފެނިގެްނ ދެންނެވިއެވެ ފެލާތީއެވެ

. (އޭ  . އަދި ެއއިން ކާޅުތައް ކައެވެ .) ތިމަންމެން يوسفބޯމަތީގައި ބަަހއްޓައިގެްނ ރޮށިއުުފލާތީއެވެ ނަްށ ެއވެ
ަހމަކަށަވަރުްނ ތިމަންމެން ދެކޭގޮުތގަިއ ކަޭލގެފާނުަވީނ  1ކޮށްދެއްާވ ބަްއލަވާށެވެ تعبيرތިމަންމެންގެ މިހުވަފެނުެގ 

.  إحسان  ތެރިންގެތެރެއިންެނވެ

. ަކލޭމެން ދެމީހުންނަްށ ކާނާގެަނއުމުގެ ކުރިްނ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނ  ިތަޔ  )37( އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ
: ހުވަފެުހގެ  تفسيرގެ ދެހުވަފެނު .  އެކަމަީކ އެބަހީ ކުާރ  تفسيرަކލޭމެންނަށް ކިޔައިޭދހުށީމެެވ. މިތިބަ ެދމީހުންނޭވެ

.  علمތިމަންކަލޭގެފާނަްށ އުގަންނަވައިދެްއވިތަކެތީގެތެެރއިންވާ  ربّ އަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  علم އެކެވެ
ނޑައެޅިެގްނ  دينދުަވހަްށ އީމާންނުާވ ބަޔަކުެގ  آخرةއަށާިއ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  . އަިދ ކަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ޫދކޮށްލީެއވެ
.  آخرةއެމީހުންވަނީ   ދުވަހަށް ކާފަުރވެގެންނެވެ

ާއިއ  قُ إسحا އާިއ  إبراهيمީވ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ކާބަަފއިންކަލުންކަމުގަިއވާ  تبعއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނު  )38(

. ެއބޭަކލުންެގ  ِملَّةމި ބޭބޭަކލުންެގ ) الّسالمعليهم ( يعقوبއަދި  . އަިދ އެއްެވސް ގޮތަ دينާއއިއެވެ ކުްނ އާއެވެ

. ެއއީ ތިމަންބޭކަލުންެގ  شريكއާއި  الّلهއެއްވެސް ެއއްޗަކާއި  ކުރުމީ ތިމަންބޭކަލުންެގ މައްޗަށް ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ

. އެހެނެްއކަމަކު މީސްތަކުްނކުެރ ގިނަމީހުްނ (ވަން فضلގެ  الّلهމައްޗަށާއި އަދި މީސްތަކުްނގެމައްޗަށްާވ   الّلهތަަކމެވެ

 ( . شكرއަށް  ނުކުރެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެޭއ އަުހރެންގެ ަޖލުެގ ދެއެކުެވރިންނޭވ!        =  ތަފާުތެވ

 . ؟ންތަކެއްެހއްޔެވެ ربّ ވަކިވަކިެވގެންާވ    = .    ހެޮޔވެެގންވަނީ        =  ނުވަަތ

) ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިެގންވާ ގަދަފަދަ   ހެއްޔެވެ؟ الّله ވަންތަ އެއްކައުވަންތަ (ހުރިާހއެއްެޗއްގެމައްޗަށް     

      =  .   އެކަލާނގެ ިފޔަވަިއ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންުކރާކަުމގައި ނުެވއެވެ   =  ހަަމ ނަންތަކަކަްށ

 .  މެނުވީ      =ެން ކަލޭމ .   އެނަންތައް ކިޔާފައިވާ     =  ިކަލޭމެންެގ އަދ

  ނާއިކާބަފައިން       = الّله  .   އެޔާމެދު ާބވަިއލައްވާފައިނުވާ    =  دليلެއއްވެްސ 

 .   އެއް     = حكمއަށްމެނުވީ  الّله . . =    ނުވެެއވެ   އެަކލާނެގ އަމުރުުކރެއްިވއެވެ

    = .   ކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުރުމަށް    =  .  ހަމައެކަނި އެަކލާނގެއަށް މެުނވީ    

   =  دينސީދާވެގެންާވ .   އަކީ ެއއީއެވެ       =  އަދި އެހެންނަމަވެްސ

 .   ގިނަމީސްތަކުން   =  .  އެމީހުންނަަކށް ނޭނގެއެވެ     =  ޭއ

  !އަހުރެންެގ ޖަލުގެ ެދއެކުެވރިންނޭވެ      = ެއެމީހާގެ ހުވަފެނުެގ !ތިޔަދެމީހުންކުރެ އެަކކު ދަންނައެވ )

 (  ތަފުސީރަކީ       =  ރަސްގެފާނަްށ ރާތަށިޮކުޅ) . އޭާނ އޭާނގެ ާސހިބުމީހާއަށް ރާބޯންދޭނެއެވެ

.)  وظيفةއެރުވުމުެގ   އަށް ލެވޭނެއެވެ    =ެއަނެްއމީހާ ދަންނައެވ!     =  ާصليبފަެހ އޭނ 

 .  އަށް ެލވޭނެއެވެ       = .  ދެން ދޫިނ ކާެނއެވެ     =   .   އޭނާގެ ޮބލުން

  = (. . (ކަންތަްއ ނިމޭނެއެވެ   ކަންތައްެވ ނިމިއްޖެއެވެ       =   އެކަމާމެުދ

. َفتَوىކަލޭމެން ދެމީހުން    އެ އެހި   = ) . .)  يوسف عليه الّسالمއަދި އެކަޭލގެާފނު ވިދާޅުވިއެވެ   ވިދާޅުވިއެވެ
       =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީާހ ެއއީ ަސލާަމތްވެފައިާވ މީހާކަމުގަިއ އެކަޭލގެފާނަށް ހީފުޅުީވ މީާހާއ

. އަދިމާ   ށް    = .   އެދެމީހުންކުރެ    = ަެށވެއްވާހަނދާންކޮށްދެައހުރެންެގ ވާހަކ.   

   =  . (  ކަލޭެގ ސާހިބާއަްށ (ރަސްގެފާނަށް    =  ާއ އޭނާއަްށ  شيطانފަެހ

  .   ހަނދާންނެތިކުރުވައިފިެއވެ   = .    އޭނާެގ ސާހިބާއަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން      

=  .  ދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު ޖަލުަގއި ލަްސވެހުންނަަވއިފިއެވެ      =  ތިނަކާއި ނުވަޔަކާ ުނވަަތ
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 .  ދިހަޔަކާދެމެދުގެ އަަހރުތަކެްއގައި     =  ) ުمصرއޭރުުހރި  يعنى:އަދި ރަސްގެފާނ  ( ގެ ރަސްގެފާނު

.   ވިދާޅުވިއެވެ     =  ްއަުހރެންނަށްހަމަކަަށވަރުނ  . ) ފެނެއެވެ  (ހުވަފެނުގައި       = 

  . ފަލަ ހަތްގެރި   = .   އެތަކެތި ކައެވެ      =  ( . (އައިސް  ހިކި އަނަރޫފަ ހަތްެގރި
       = . ނޑާއި   އަދި ތާޒާ ެފހި ހަްތކުރާގަ        =  އަދި އެހެްނ ހިިކ

 . ނޑާއި  ހަތްކުރާގަ      = .  އޭ ބޮޑެިތ މާތްމީހުްނނޭވެ        =  ެހުވަފެުނެގ  އަުހރެންގ

   !ކަލޭމެން ދީބަލާށެވެ فتوى   =  .   ކަލޭމެްނ ވަންޏާ       =  تعبيرހުވަފެނުެގ 

 ކުރާބަޔަކުކަމުަގއި 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ންތަކެއް ހެއްޔެވެ؟  َربُّ ެހޔޮވެގެްނވަނީ ަވކިަވކިވެ ބައިަބއިވެގެްނވާ  1އޭ ައހުރެންެގ ޖަުލގެ ދެެއކުވެރިންޭނވެ )39(

؟ ހެއްޔެވެ  الّلهނުވަތަ ެއއްކައުވަންަތ އަިދ ހުރިާހއެއްޗެްއެގ މައްޗަްށ ކުަޅދުންވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ގަދަފަދަވަންަތ 
.)وسف عليه الّسالم  މިއީ !(ދަންނައެވެ  ގެ ުފރަތަމަ ދީނަށްޮގވާެލއްވުން ކަމުަގއި ފެނެއެވެ

. އެނަންތަކަީކ  )40( އެކަލާނގެ ިފޔަވައި ހަމަ ހުސްނަންތަަކކަށްމެނުވީ ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއ ނުވެއެވެ
. އެތަކެއްޗަށް އަޅުކަންުކރުން ުހއްދަވާނެކަމުެގ  ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންެގ ކާބަފައިން ކިޔާފަިއވާ ހުސް ނަްނތަކެވެ

) ބާވައިުނލައްވަ الّلهއެއް  حّجةއެއް  دليلއެއްވެސް  . އަދި (އަޅުތަކުންގެމެދުގައި އަށްމެނުީވ  الّلهކުރެްއވުން  حكمެއވެ
. އެކަލާނެގ  . ސީދާވެގެންާވ  أمرނުވެއެވެ ކުރަްއވާފައިވަީނ ެއކަލާނެގ ނޫްނ ފަރާތަކަްށ އަޅުކަން ނުުކރުމަށެވެ

. އަިދ އެހެނެްއކަމަކު މީސްތަކުންުކރެ ގިނަމީހުންނަކަށް އެގޮތެްއ ނޭނގެ . ތެދުގޮތަކީ އެީއއެވެ  ެއވެ
އަީކ  تفسيرކަލޭމެން ދެީމހުންުކރެން ފުރަތަމަމީާހގެ ުހވަފެނުގެ  !އޭ ޖަލުެގ އަުހރެންެގ ދެއެކުެވރިންނޭވެ )41(

: ރަްސގެފާނަށް ރާތަށިކޮުޅ  . (އެބަހީ : ރަސްގެފާނަްށ ރާބޯންދޭނެއެވެ ފަހެ އެމީާހ އެީމހާގެ ސާހިބުމީހާއަްށ އެަބހީ
. ެއއީ އޭނާގެ ހުވަފެނުެގ  َعيَّنއަްށ  مقامއެރުވުމުެގ  .) އަދި އަެނއްމީހާ ދަންނަެއވެ تفسيرކުެރވޭނެއެވެ އެމީހާެގ  1އެވެ

.  صليبކުށުގެ އަދަބަްށ ދަންަޖއްސައި  . އަދި އޭނާގެ ަގއިގެ މަްސ ދޫނިތައް އައިްސ ކައިހަދާނެެއވެ އަށް ެލވޭނެއެވެ
. އެީއ ހުވަފެނުަގއި ބޯަމތީބަހަ تفسيرއެއީ އޭނާެގ ހުވަފެނުެގ  . ފަެހ ކަލޭމެްނ އެވެ އްޓައިގެްނ ރޮިށ އުުފލިމީހާއެވެ

. އެދެހުވަފެނުެގ  فتوىދެމީހުން  .  تفسيرހޯދަންއުޅުނު ދެކަންތަކުގެ މައްަސލަ ެއގޮތަށް ެވނިމޭނެއެވެ  އަީކ އެއީެއވެ

: يوسف يعنىއަދި އެދެމީހުްނކުެރ އެަކލޭގެފާނަްށ އެމީާހ ސަލާމަްތވާނެކަމަްށ ހީފުޅުވީމީހާއަްށ އެކަޭލގެފާނު  )42(
. ކަޭލ  ަސލާމަތްވެގެނޮްގްސ ަރސްގެފާނުގާތު އަުހރެންގެ ވާހަަކ ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ عليه الّسالم  !ވިދާޅުވިއެވެ

) ދެންަފހެ އެމީހާ ަސލާމަތްވެގެްނގޮސް އެާވހަކަ އޭާނެގ 1(އަހުރެންވެްސ މިޖަލުން ނެރެދޭތޯ ދަންަނވާށެވެ
. ދެންފަެހ ތިނަކާ ދިަހޔަާކ ސާހިބުމީހާގާތު ދަންނަާވ ހަނދާންކޮށްދިނުން ަސއިތާ ނާ އޭާނައށް ހަނދާންނެތިކޮށްދީފިއެވެ

 . ޖަލުަގިއ  يوسف عليه الّسالمދެމެދުގެ އަުހރުތަކުގެެތރެއިްނ އަަހރުތަކެްއގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ޖަލުގަިއ ހުންނަވައިިފއެވެ
 .   واهللا أعلمހުންނެވިކަމަށްވަނީ ހަތްއަަހރުގަެއވެ

)  مصرއަދި (ޭއރުުހިރ  )43( . ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެންނަށް ހުވަފެނުަގއި ަފލަ ގެ  ރަްސގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އަިދ ފެހިކުަލއިގެ ތާާޒ  . އަދި ހިމަ އަނަރޫފަ ހަތްގެިރ އަިއސް އެފަލަ ހަތްގެިރކައެވެ ހަތްގެރި ފެނުނެވެ

. އޭ އަހުރެްނގެ  ނޑު ދުށީމެވެ ނޑާިއ އަދި އެހެން ހިކިހަތްުކރާގަ  !ތްމީހުންޭނވެގެ ބޮޑެތި މާ قومހަތްކުރާގަ
: އޭެގ  تعبيرކުާރ ބަޔަކުކަުމގައި ވަންޏާ އަުހެރންގެ މިހުވަފެނުެގ  تعبيرކަލޭމެންނަކީ ުހވަފެން   !ދީބަލާށެވެ فتوىއެބަހީ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .   އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ      =  ތިޔަީއ ނިދުމުގަިއ ފެންނަ ޮދގު ާތކުންތާކުނުެޖޭހ

.  خيالބޭކާރު   ތަކެވެ   =  .  އަދި އަހުރެމެްނ ނުވަމުއެވެ     =  ދޮގު އަިދ

  .  تعبيرތާކުންތާކުނުޖެހޭ ތަކެީތގެ     =  .  ދަންނަބަޔަކުކަމުގައި        =  ައިދ

 .  އެސަލާމަތްީވ މީހާ ދަންނަަވއިފިއެވެ  =  ްކުރެވުުނ  تفسيرއެދެމީުހންކުރެ (ޖަުލގަިއ ހުވަފެްނ ފެނިގެނ

 (.   ދެމީހުންކުރެސަލާމަތްވީީމހާ ދަންނަަވއިފިއެވެ    =  އަދި ހަނދާންނެތި ދުވަސްތަެކއްވުމަށްަފުހ

 .  އޭނާ ހަނދާްނވެއްޖެއެވެ           تفسيرއަުހރެން ަކލޭމެނަްށ އެހުވަފެްނ  .  ކޮށްދީފާނަމެވެ
     = ެފޮނުވާށެވ (  يوسف عليه الّسالم(ދެްނ އޭާނ ޖަލަްށ ގޮްސ  1ފަެހ ކަލޭމެްނ އަުހރެްނ (ޖަލަށް

 (. .އޭނާދެންނެވިެއވެ  ގެއަރިހުްނ އެުހވަފެނުގެ ތަފުސީރު އަހައިިފއެވެ         =  ޭيوسفއ  . އެވެ

.  އޭ ތެދުވެރިޔާެއވެ    = ާަބއްލަވާއަހުރެމެނަށް ފަތުވާދެއްވ.  ށެވެ         =  ަފަލ

.  ހަތްގެރިޔާމެދު       =  . . ހިކިއަަނރޫފަ ހަތްގެިރ ައއިސް ) ކަނީއެވެ  (އެފަަލ ަހތްގެރި
       =  . ނޑާއި  އަިދ ތާޒާފެިހ ހަތްުކރާގަ      =  އަިދ އަނެްއ ިހިކ

 . ނޑާއި  ހަތްކުރާގަ           =  ެأّميدއަހުރެން މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ދިއުމުގ .   ގައެވެ  

   = .   އެމީހުންނަށް އެނގޭތޯ   =  ުيعنى: يوسف عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނ  .  ވިދާޅުވިއެވެ
        =  . ނޑުގޮވާްނ ކުރާެނއެވެ  ަކލޭމެން ހަްތއަަހރު އާދަވެގެްނ ކުާރގޮތަށް ދަ   =  

 އާދައިގެ މަތިން ވިދިވިދިގެން       = . ނޑި އެއްޗެއް  ދެންފަހެ ކަލޭމެން ކެ        

 . ނޑުގަިއ ދޫކޮށްފަިއ ބަހައްޓާެށވެ  މަދުންމެނުވީ. =   ފަހެ އެެއއްޗެްއ އޭެގކުރާގަ      =  
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.(ކެއުމަށް)   ކަލޭމެން ކާއެްއޗެތީގެތެެރއިން            =  .  ދެން އެޔަށްފަހު އަންނާނެއެވެ  

  = . ) ތަދުމަޑު ހަތްައހަރު   ގަދަފަދަ ހަްތ (އަަހރު   =  ެއ : . (އެބަހީ އެައހަރުތަްއ ކާނެެއވެ

.)  أهلއަހަރުތަުކގެ   ވެރިން ކާނެއެވެ        =  ކުީރ) . އެއަހަރުތަކަށް ކަލޭމެން އިސްުކރިތަކެތި

(     އިތުރުކޮށް ޮފރުވިތަކެތި         =.  ކަލޭމެން ރައްކާުކރިތަކެތީން މަދުެއއްޗެްއ މެނުވީ
 

   މަާނ ِإْجَمـاِلى 

. ތިަޔއީ ނިދުމުގެތެޭރގައި ފެންނަ ޮދގު އަދި ތާކުންތާކުނުެޖހޭ ބޭކާރުަތކެއްޗެެވ.  )44( އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
. އެމީހުންނަްށ  تفسيرއެބާވަތުގެ ދޮގު އަދި ާތކުންތާކު ނުޖެހޭ ތަކެތީގެ  ދަންނަބަޔަކުކަމުގައި ައހުރެމެން ނުވަމުެއވެ

.  تفسيرއޭގެ   ެއއް ނޭނގުނެވެ

: ޖަުލގައި ހުވަފެންފެނިގެން ޭއގެ  )45( ) ަސލާމަތްވީމީާހ  تفسيرއަދި އެދެމީހުންުކރެ (އެަބހީ ކުރެވުނު ދެމީހުންުކރެ
:  ކަ ވިދާޅުވިާވހަ الّسالميوسف عليه އެތައްދުވަހަުކ ( . އެަބހީ ) ހަނދާންވެއްޖެެއވެ يوسف عليه ހަނދާންނެިތ ުހރުމަށްފަހު

. ައހުރެްނ މަނިކުފާނަށް ެއހުވަފެނުެގ  الّسالم . އޭާނ ރަްސގެފާނަށް ދަްނނަވައިފިއެވެ  تفسيرގެމަތިން ހަނދާންވެއްެޖއެވެ
) ފޮުނވައިދޭެށވެ . ފަހެ ަކލޭމެން ައހުރެްނ (ޖަލަށް އަްށ  يوسف عليه الّسالم(ދެން އެީމހާ ަޖލަށްގޮސް  1ކޮށްދީފާނަމެވެ

.) ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިދަ تفسيرއެހުވަފެނުެގ  . އޭާނ ެދންނެވިއެވެ  ންނަވަނީއެވެ

. ފަލަހަްތގެރިޔާމެދު ަކލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް عليه الّسالم( يوسفއޭ  )46( . އޭ ތެުދވެރިާޔއެވެ  فتوى) ެއވެ
ނޑާއި އަިދ ވާލަބައް ބައްވައިދީ◌ެ . އަދި ފެހިތާޒާ ހަތްކުރާގަ . އެފަލަހަތްެގރި އަަނރޫފަ ހިމަ ހަތްެގިރ އައިސްކަނީއެވެ ެށވެ
. ފަހެ ަކލޭގެފާނު ިމހުވަފެނުެގ އެހެ . (މިއީ ރަސްގެފާުނ ދެކެވަޑައިަގތް ހުވަފެންފުޅެވެ ނޑެވެ  تفسيرން ިހކި ހަތްުކރާގަ

.) އަުހރެްނ މީސްތަކުންެގ ގާތަްށ (ެއ  )  تفسيرނުވަތަ ެއއިން ުމރާދުކުެރވޭ މާނަެއްއ ވިދާޅުވެދެއްވާަބލައްވާެށވެ އާއިގެން
.އޭރުން އެީމހު أّميدދިއުމުގެ  . ގަެއވެ  ންނަށް އެނގިދާެނއެވެ

)47(  : . އެބަހީ . ކަލޭމެން އާދަެވގެން ކުާރގޮތަްށ عليه الّسالم( يوسفއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ) ިވދާޅުވިއެވެ
ނޑުގައި ަބހައްޓާށެެވ.  . ަފހެ ަކލޭމެންނަށް ހެއްުދނު އެއްެޗއް އޭިތ އޭެގ ުކރާގަ ނޑުގޮވާން ުކރާށެވެ ހަތްއަހަުރ ދަ

 .  އޭގެތެރެއިްނ ކަލޭމެްނ ކާން ބޭނުންުކރާ މަދުއެތިކޮޅެްއ މެނުވީެއވެ

. ެއއަހަރުަތކުގަިއ ަކލޭމެން ކާީނ ދެން އޭގެަފހުގަިއ ގަދަފަަދ ތަދު )48( މަޑު ހަތްއަަހުރ އަންާނނެއެވެ
.  ކުރީއަަހރުތަކުަގއި ބަަހއްޓާފައިާވ ތަކެއްެޗވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

             =  ްއަންަނހުއްޓެވެ ޭއގެފަހުގައި  ދެނ.   = ްއަހަެރއ .      =  ުއެައަހރ 

   .ލިޭބހުއްޓެވެ ވާރޭފެން މީސްތަކުންނަށް    = ިފެލާނެެއވެ އެމީހުން އެައހަރު ހަމަ އަދ.    

   =  ިވިދާޅުވިއެވެ ރަސްގެފާނު އަދ .      = ްޖަލުން  يوسف( !ގެންނާށެވެ އަހުރެންގާތަށް އޭނާ ކަލޭމެނ 

 ) 1ގެންނާށެވެ ނެރެގެން        =  ެދިޔަހިނދުން ށް  ައރިހައެަކލޭގެފާނުންގެ ޮފނުވިމީހާ ދެންފަހ .   

  .ވިދާޅުވިއެވެ) عليه الّسالم( يعنى: يوسف އެކަޭލގެފާނު =          = ޭއެބަހީ  ސާހިބުމީާހގާތަށް ަކލޭގެ  ަކލ :

  1އަިރހަށްދާށެވެ ރަސްގެފާނުންގެ   =  ެއަހާެށވެ އެރަްސގެފާނުކުރެން . (ސުވާލުުކރާށެވެ އޭނާޔާ ަކލޭ ފަހ!(   

     = ެ؟ކޮަބއިބާވަެއވ އަކީ مقصد އަންހެނުންތަކުގ.         = ްއެކަނަބލުްނގެ  އެކަނބަލުނ 

  . ކޮށި އަތްތައް     ްއެއީ رب ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ  ހަމަކަށަވަރުނ         =  ެއެކަނބަލުންގ 

 . ކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ރޭވުން މަކަރާއި  =ުވިދާޅުވިއެވެ ރަސްގެފާނު يعنى: އެކަލޭެގފާނ.      = 

   ؟އެއްެހއްޔެވެ مقصد ކޮން އޮތީ ތިޔަކަނބަލުންގެ     = ްހިތައިިވހިނދު އާއި  يوسف ތިޔަކަނބަލުނ.  
      =   ެާއއިމެދު نفس އެަކލޭގެފާނުންގ .       =  ްދެންނެވިއެވެ  އެކަނބަލުނ    
.  !ވަންތަކަމާއެވެ  طَاِهرُ  ހުސް ގެ الّله އެބަހީ އެވެ             = ްއެކަޭލގެފާނުންގެ  އަުހރެމެންނަށ 

 . އެނގިަފއެއްނެތެވެ ނުަބއެއް އެއްވެސް ކިބައިން       =  ވިދާޅުވިއެވެ  އަނބިކަނަބލުން ގެ عزيز. 
        =  ުބަޔާްނވީއެވެ ަފއުޅުވެ حقّ  ިމހާރ.       = ިހިތަިއވީ  އެކަލޭގެފާާނއ 

  .އަހުރެންނެވެ     =  ެފުޅުފިޔަވައި نفس އެަކލޭގެފާނުންގ .           =  ިައދ 

     .ތެދުެވރިންގެތެެރއިންނެވެ އެަކލޭގެފާނުވަނީ ހަމަކަށަވަރުން      = ީއެަބީހ  ސާހިބާއަށް( އޭނާއަށް އެއ

 . އެންގުމަށެވެ) އަހުރެންެގ ފިރިީމހާއަށް           = ްخيانة) ބޮޑު( އޭނާއަށް ނެތިސް އޭނާ ހަމަކަށަަވރުނ 
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މާނަ  ގެ يوسفسورة        ބާރަވަނަ ފޮތް  

     .ުނކުރާކަން އަހުރެން    = ިނުކުަރއްވާކަން ސީދާ  ރަނގަޅުކުަރއްވާ الّله تعالى ހަމަކަށަަވރުން އަދ. 
       = ރޭވުން މަކަރާ  ތެރިްނގެ خيانة .   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި އެއަަހުރ  )49( . ެއއަހަުރގަިއ މީސްަތކުންނަށް ވާރޭފެްނ ލިބޭނެެއވެ ދެން އޭގެފަުހގައި އަަހރެއް އަންނާނެއެވެ

.) ދެން އެީމހާ އައިްސ ރަސްގެފާނަްށ ެއ  . (ިތޔާގިާވނެއެވެ ) ެފލާނެއެވެ  تفسيرމީސްތަކުން (މޭބިސްކަދުުރ ފަދަތަކެތި

 .  ކިޔައިދީފިއެވެ

. ަކލޭމެން އެކަޭލގެފާނު  )50( ގެފާނު ތިމަންކަޭލގެފާނު ައރިހަްށ  يعنى: يوسفއަދި ރަްސގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

.) ފަހެ އެފޮނުްއވި މީާހ  !ގެންނާށެވެ (ދެންފަހެ ރަސްގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ ައިރހަށް މީހަުކ ފޮނުއްވިެއވެ

. (އެބަހީ .)  ގެފާނު يوسف އެކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ ދިއުމުްނ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ "ަކލޭ ކަލޭެގ  ވިދާޅުިވއެވެ

: ރަސްގެފާނުންގެ !ސާހިބުމީހާގާތަށް ދާށެވެ އެކަނބަލުންެގ  1އަދި އެމަނިކުފާނަށް ދަންނަވާށެވެ !ދާެށވެ ައރިހަށްއެބަހީ

." (ދެްނ  مقصدއަތްތްައ ކޮށި އަންހެނުންގެ  އަކީ ކޮބައިޯތ އެކަނބަލުްނުކރެ އައްަސވާށޭ ެއރަސްގެފާނަށް ދަންަނވާށެވެ

.)  އެމީހާ އަނުބރާ ައއިސް ެއވާހަަކ ރަްސގެފާނަށް ދެންނެވުމުން އެރަސްގެފާނު އެކަނބަލުްނ ގެންނަވާ  ވިދާޅުވިއެވެ

 އަކީ ފަހެ ކޮބަިއހެއްޔެވެ؟ مقصدގެފަރާތަށް ލެނބުމުގެ  شهوةފުޅު   نفسގެފާނުންގެ  يوسفކަލޭމެން  )51(

.  އެކަލޭގެފާނުންެގ ކުށަީކ ކޮބައިެހއްޔެވެ؟ .  حضرةެގ  الّلهއެކަނބަލުްނ ެދންނެވިއެވެ ން ސަލާމަތްއެދެމެވެ

 . ެގ  عزيزއެކަލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އެއްެވސް ކުށެއް ނުބައެއް އަހުރެމެންނަކަށް އެނިގގެން ނުވެެއވެ

. މިހާުރ  . އެަކލޭގެފާނުންގެ  بيانފައުޅުވެ  حقّ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވިެއވެ  فاحشފުޅުލަންބައި  نفسވީއެވެ

ނޑައެޅިގެްނ ކަމުގެތެރެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކު  . ައދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާުނވަނީ ކަ ރީ އަުހރެންނެވެ

 .  ތެދުވެރިންގެތެެރއިންނެވެ

ަގިއ  غيبއެގޮތަކީ މިާވހަކަ އަހުރެންމިބަޔާންުކރަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހެރންނަކީ އަުހރެންގެ ިފރިމީހާ ނެތް  )52(

. ައދި ހަމަކަށަަވރުްނ ތެރިނުާވ މީެހއްކަްނ އޭނާއަްށ އެންގުމަށެ  خيانةއޭނާޔަށް   الّلهެތރިންެގ މަކަރާިއ ރޭވުްނ  خيانةވެ

 . . އަދި ދެން އަންަނ  زليخاގެ އަނބިކަނަބލުން  عزيزމިއީ (ކާމިޔާބު ނުކުރަްއވައެވެ ގެ ވާހަަކ ކަމުގަިއވެއެވެ

.   )އާޔަތުގައިވެްސ ެއވަނީ އެކަމަނާެގ ާވހަކަކަމުގަިއވިއެވެ

. އެއާޔަތުަގިއ އެާވ ާވހަކައަީކ  مفّسرގަިއ  تفسيرމިއާޔަުތގެ  !ދަންނައެވެ  يوسف ންެގ ބަްސ ަވރަށްަތފާތެވެ
ނޑު ލިޔެފަިއ އެވަީނ  عليه الّسالم . އަޅުގަ  تفسير ابن كثيرދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅެއްކަުމގައި ަބއެއް ބޭަކލުން ވިާދޅުވިއެވެ

. އެގޮްތ ބާވަިއލެއްވުމުެގ  رَاِجعُ ގައި  . އާއި ގު سياقކުރަްއވާފައިވާ ގޮތެވެ ޅުން ބޮޑުކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

 )والّله أعلم(
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މާނަ  ގެ يوسفسورة       ފޮތް ތޭރަވަނަ    

   ަތުރަޖމާ     

        =   ެنفسއަދި އަުހރެން އަހުރެްނގ  . ހަމަކަށަަވރުްނ  =    ަބރީއަ ނުުކރަމެވެ

.  نفس  އަކީ     = . ނޑައެޅިގެން ނުބައިކަްނތަކަށް އަުމރުކުާރ ެއއްޗެކެވެ    ކަ          
. نفسލެްއވި  رّب رحمةއަހުރެްނގެ  =   އެއް މެނުވީ   =  ެربّ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެްނގ .   އަކީ  

     =  .  ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ ކަލާނެގއެވެ     = .   އަިދ ރަސްގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ
      = ެކަލޭމެން އޭނާ އަހުރެން ަކއިރިޔަށް ގެންނާެށވ!          =  އަހުރެންނަށްޓަަކިއ

.  خاصّ އަހުރެން އޭނާ   ކުރާނަމެވެ    =  ދެންފަހެ އެރަްސގެފާނު އެކަޭލގެފާާނ

.    ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިހިނދު  = .   އެރަްސގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ       =  މިއަުދ ަކލޭގެފާަނީކ

. .  =     އަހުރެމެންެގގާތުގައި  ދަރަޖައިެގވެރި އަމާނާތްތެރިއެެކވެ  =  އެކަލޭގެފާުނ

 : . (އެަބހީ .)  يوسف عليه الّسالمވިދާޅުވިއެވެ  ވިދާޅުވިއެވެ    = ައްވާއިދެއްވަ ތިމަންަކލޭގެފާނު ލ .  ެށވެ   

       =  ރަށުެގ  خزانة(ބިުމެގ) . )  مالّيةތަކުގެަމއްޗަށް  ަބލަހައްާޓ ީމހަކަށް  =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 . .  =    ތިމަންކަލޭގެފާނީ  އެކަމުގެމައްޗަްށ ރައްކާެތރިވާ އަދި އެކަން ދެނެުހރި މީހަކީމެވެ
     =  .  އަިދ އެފަދައިން          =  يوسف عليه الّسالمތިމަްނރަސްކަލާނެގ  . އަށް

) ބިމުގައި  مصر( )  تمكينގެ   ކޮށްދެއްވީ (ހަމަޖައްަސއިދެއްވީ      =  އެކަލޭގެފާނު އެބިމުން މަންޒިލެްއ

 .   ހިތްޕެވުމަށް     = .  އެަކލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދައަކުން        = 

. رحمةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދިމާކުަރްއވަމެވެ      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.    އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް  =  .  އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ގެްއލެނި ނުުކރައްވަެމވެ  

     = إحسان  .  ތެރިްނގެ ަދރުމަ       =  ިގެ ަދރުަމ  آخرةއަދ

.    މާހެޔޮވެގެންެވއެވެ       . އީމާންވީ މީހުންނަށް      =   ްتقوىއަދި އެމީހުނ 

 .   ވެރިވި         =  ިأخގެ  يوسف عليه الّسالمއަދ  .  ން އަުތވެއްޖެއެވެ      =  ދެްނ

.)  އަިރހަށް އެމީހުން އެަކލޭގެފާނު ގެ  . (ވަދެއްެޖއެވެ  ހިނގައްޖެއެވެ  =  ފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް އެީމހުްނ
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.  .  حالއަދި އެމީހުންވާ   =   އެނގިވަޑައިގެންފިެއވެ      =   އެކަލޭގެފާނާމެދު ނޭނޭގ

.   ބަޔަކުކަމުގައި    = .  އަިދ އެަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ތައްާޔރުކޮށްދެއްިވހިނދުން  = 

 ( . (ދަުތރުގެތަްއޔާރީ  އެމީހުންނަށް ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވަންވީތަކެތި  =  . ) ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ  (އެއަށްފަހު
       =  ާކަލޭމެން އަހުރެްނާގތަށް ގެނަސްދޭށެވެ أخކަލޭމެންނަށްވ!        =   ކަލޭމެންެގ

.   ބައްޕަގެ ައރިހުން  =  ކަލޭމެން ނުދެކެމުހެްއޔެވެ؟         =  އަހުރެން މިނުްނ

 .  ފުރިހަމަކޮށްދޭކަން       =  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާީނ މެހްމާނުންނަށް އެންމެ ހެޔޮޮކްށ

.   މެހްމާންދާރީ އަދާުކރާމީހާކަން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ެއހެނީ ަހމަކަށަވަރުން  نفسއަދި އަުހރެން އަހުރެްނގެ  )53(  أمرއަީކ ނުބައިކަންތަކަްށ  نفسބަީރއަ ނުުކރަމެވެ

 . . ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންގެ  نفسލެްއވި  الّله رحمةކުާރ އެއްެޗކެވެ އެީއ ގިަނގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ  ربّ އެއްމެނުވީެއވެ
. ( رحمة .) ެއކެއްެގ ވާހަަކއެވެ . (މިއާޔަތް މިވަީނ ހަމަުކރީ ާއޔަތާ ގުޅިފައެވެ  )والّله أعلمލެއްވުންބޮޑު ަކލާނގެެއވެ

. " އަުހރެންގާތަށް ަކލޭމެން ެއކަލޭގެފާނު ގެންނާށެވެ  )54( އަުހރެން ައހުރެންެގ  !އަދި ރަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
.  خاصّ އަްށ އޭނާ  نفسއަމިއްލަ   ރަްސގެފާނު  ދެންފަހެ ެއކަޭލގެފާނު ޖަލުން ގެންނަވަިއ އެަކލޭގެފާނާއި (ކުރާހުށީެމވެ

.  قدرހަމަކަށަަވރުން ިމއަދު ކަޭލގެފާނަކީ ައހުރެންެގގާތުގަިއ ދަރަޖަޔާިއ  )ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވހިނދުން ވިދާޅުވިެއވެ
."  أمانةހުރި  . މާތްމީެހކެވެ  ތެރިއެކެވެ

. "ބިމުެގ يوسف عليه الّسالم  يعنى: އެކަލޭގެފާނު  )55( : ރަށުެގ  خزانةވިދާޅުވިއެވެ  مالّيةތަކުގެމައްޗަށް އެބަހީ
ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާީނ އެކަުމެގމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިާވ އަިދ  !މައްޗަށް ތިމަންކަޭލގެފާނު ވެރިކޮށްދެްއވާށެވެ
. (އެކަމަށްޓަކަިއ  .)  الّله وحىއެކަން ދެނެހުިރ މީހަކީެމވެ  ކުރެއްިވެއވެ

) ިބމުގައި  مصر) އަްށ (عليه الّسالم( يوسفތިމަންރަސްކަލާނެގ  )56( ކޮށްދެއްވަިއ ހަމަޖަްއސައިދެއްީވ  تمكينގެ
. އެއީ އެަކލޭގެފާުނ އެިދވަޑައިގަންނަވާފަދަައކުން އެބިމުން އެކަޭލގެފާނު މަންޒިލެއް ިހއްޕަވަިއ  އެފަދައިންނެވެ

. ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވަޒަންވެރިވެވަޑަިއގެންނެވުމަށެ  رحمةވެ
 . .  رحمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ދިމާކުަރއްވަެއވެ ތެރިންެގ ދަރުަމ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެގއްލެިނ  إحسانލަްއވަމެވެ

 .  ނުކުރައްވަމެވެ

.  تقوىގެ ަދރުމަ އީމާންެވ  آخرةއަދި  )57(  ވެރިވާމީހުންނަްށ މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ

.  أخެގ يوسف عليه الّسالم އަދި  )58( . އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަްށ އެމީހުްނ ހިނގައްޖެެއވެ ްނ އަތުެވއްޖެއެވެ
 . . އަދި އެީމހުން ވީ އެކަޭލގެފާނު ނޭނޭގ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ  އަދި އެަކލޭގެފާނަށް އެީމހުން އެނިގވަޑައިގެންފިއެވެ

އަދި އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާުރކޮށްދެއްވަންީވ ތަކެތި ަތއްޔާުރކޮށްދެއްާވ (ދަތުަރްށ  )59(
. "ަކލޭމެންނަށްވާ  ) ވިދާޅުިވއެވެ ) ކަލޭމެންެގ ބައްޕަގެ އަރިހުްނ ިލބިގަެނގެން އޭާނ بنيا مين( أخފުރަންވީހިނދުން

ނގަޅަށް ފުިރހަމަކޮށްދެނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުންކަްނ " މިނުން އެންެމ ރ1ަތިމަންކަލޭގެފާނު ައރިހަށް ގެނަސްދޭށެވެ
 . ކަލޭމެން ނުދެކެމުހެްއޔެވެ؟ އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނީ މެހްމާނުްނނަށް އެންމެ ހެޮޔކޮށް މެހްމާންދާީރ އަދާުކރާ މީާހއެވެ

(.  (އެކަންވެސް ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  .   ފަހެ ަކލޭމެން އަުހރެންގާތަްށ ޭއނާ ނުގެނައީވިްއޔާ       = 

 .    އަހުރެްނ ކަިއރިން ަކލޭމެނަށް މިނެދިނުމެއްނެތެވެ    =  އަދި ކަލޭމެން އަުހރެންގާތަްށ

 !  ނާންނާށެވެ    =  .  އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ         =  އަުހރެމެން އޭނާ ގެނެވޭތޯ އޭާނެގ

 (. . (ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ހަދަިއގެން އެކަންވޭތޯ ބަލާނަމެވެ  ބައްޕަގެ އަިރހުން އެދޭނަމެވެ        = 

 .  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެން އެކަްނކުރާހުށީެމވެ      =   ެُغَالمއަިދ އެކަޭލގެފާނު އެކަލޭގެފާނުްނގ 

 .  ންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ         = .  އެމީހުްނ ެގނައި ފައިސާކޮުޅ ަކލޭމެންލާށެވެ      = 

. ) އެމީހުންެގ ދަތުުރެގ ސާމާނުތެެރއަށް  (އެމީހުންނަށް ނޭނޭގގޮތަށް      =  އެމުދާ އެމީހުންނަްށ

  ރައްދުވެފައިާވކަން އެނގުމަށްޓަކަިއ   =  .  އެީމހުން އެނބުިރ ހިނގައްޖެއްޔާ      = 

.  أهلއެމީހުންގެ   ވެރިްނގެގާތަށް       =  ިأّميدވުމުެގ  رجوعއެމީހުން އެނބުރ .  ގައި
      =  رجوعފަެހ އެމީހުްނ  .  ވީހިނދުން      =  .  އެމީހުްނގެ ބައްަޕގެ އަިރހަށް   

       =  . . ޭއ އަުހރެމެންގެ ަބްއޕާއެވެ  އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ        =  ައހުރެމެންނަްށ

  .  މިނެދިނުން މަނާވެވިއްޖެއެވެ           =   ެައހުރެމެންނާއެުކ  أخފަހެ އަުހރެމެންގ

 !ފޮނުއްވައިދެއްވާެށވެ   =  .  އަހުރެމެްނ މިނަން           =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  އަހުރެމެން އޭނާ ރައްކާެތރިކުާރހުށީމެވެ   =  .  އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ        = 

  ކަލޭމެން އޭނާގެަމއްޗަށް އަމާންވާނޭހެއްެޔވެ؟       = .  ކަލޭމެްނ އަމާންވީފަދައިންމެނުވީ
          =  ެأخމީގެުކރީން އޭާނގ ) . )   يوسفއާގެމަްއަޗށް  ގެމައްޗަށް         = 
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.   الّلهރައްކާުކރެއްވުމުެގގޮތުން   މާހެެވވެ          =  ކުާރ  رحمއަިދ އެަކލާނގެީއ

. رحمފަރާތްތަކުގެތެެރއިން    އެންމެބޮޑު ަކލާނގެެއވެ

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

"ފަހެ ކަލޭމެން އޭނާ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް ނުެގނައީވިއްޔާ ތިމަންކަޭލގެފާނުގެ ގާތުން ެދްނ  )60(

. (ވިޔަފާރިެއއް .) އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ެގ ކަިއރިޔަށް ަކލޭމެން ނާންނާށެވެ ކަލޭމެނަށް މިނެދިނުމެއް ނެތެވެ  " !ނެތެވެ

. ކޮންމެވެްސ  )61( . "އަުހރެމެން އޭާނ ގެނެވޭޯތ އޭނާެގ ބައްޕަެގ އަރިހުްނ އެދޭނަމެވެ އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ

 ". . އެކަންުކރާނަމެވެ  ގޮތެއް ހަަދއިގެން އެކަންވޭތޯ ަބލާނަމެވެ

. "އެމީހުްނ ކާނާގަންަންނ  ُغالمއެކަޭލގެފާނުންގެ  (يوسف عليه السالم)އަދި އެކަޭލގެފާނު  )62( ންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

) އެމީހުންެގ ދަުތރުސާމާނުތަކުގެތެެރއަށް ލާެށވެ  !އަނބުާރ ގެންދާށެވެ 1ގެނައި ތަކެތި (އެމީހުންނަށް ނޭނގޭގޮތަށް

ކެިތ އެމީހުންނަށް ރައްދުވެަފއިވާަކްނ ވެރިންގާތަށް އެނބުރި ހިނަގއްޖެއްޔާ އެތަ أهلއެމީހުން އެމީހުްނގެ 

. އަދި ެއއީ އެީމހުން އަނުބރާ ައއުމުގެ  ."  أّميدއެންގެވުމަށްޓަކަެއވެ  ގައެވެ

. "ޭއ  رجوعފަހެ އެީމހުން އެމީހުންެގ ބައްޕަެގގާތަށް އެނބުިރ  )63( ވީހިނދުން އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ

. އަުހރެމެންނަށް ކާނާދިނުން . (އެީއ އަުހރެމެންގެ  އަހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ َياِمينަމނާވެވިއްޖެއެވެ  أخ بـُنـْ

.) ަފހެ އެހެންެވ އަުހރެެމންގެ  ޭއރުްނ  !އަުހރެމެންނާ ެއކު ފޮނުްއވާދެއްވާށެވެ أخއަހުރެމެންނާއެުކ ނުގެންދިޔަްއޔާއެވެ

.) އަދި ަހމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންވާހުީށ އޭނާއަ . (ކާނާ ލިބޭނެއެވެ ށް ރައްކާތެިރާވ އަހުރެމެންނަށް މިނެވޭނެެއވެ

 ".  ބަޔަކުކަމުގައެވެ

. "މީެގކުީރ ަކލޭމެންގެ  )64( ) ގެމައްޗަްށ ކަލޭމެްނ އަމާންވީފަދައިްނ މެނުީވ يوسف( أخއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ

.) ފަހެ، ރަްއކާެތިރ  : ވާީނ ހަމަެއގޮތެވެ ކަލޭމެން މީނާގެމަްއޗަށްވެްސ އަމާންެވ ރައްކާެތރިވާެނހެއްޔެެވ؟ (އެބަހީ

. އަދި އެަކލާނގެީއ  الّلهކުރެއްވުމުެގގޮތުން  ."އެންމެބޮޑު ކަލާ رَحمކުރާަފރާތްތަކުގެ ެތރެއިން  رحمމާ ހެވެވެ  ނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =   .  އަިދ އެމީހުންެގ ސާމާނުތައް ެއމީހުން ހުޅުވައިިލހިނދުން        = 

 .  އެމީހުން އެމީހުްނ ގެންދިޔަމުދާކޮޅު / ނުވަތަ ަފއިސާކޮޅު ދެެކފިއެވެ      =  އެމީހުންނަށް ަރއްދުވެގެްނ

 .  ވަނިކޮށް        = . . ޭއ ައހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ   އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ     =  މީގެއިުތަރްށ

  ދެން އަުހރެމެން އެދޭނީ ކޮންކަެމއްހެއްެޔވެ؟        =  ތަކެިތ) . މިުހީރ އަުހރެމެންެގ މުދާކޮޅެވެ

 (.  ގަންނަން ގެންދިޔަ ފައިސާއާިއ ސާމާނެވެ      =   .  އަުހރެމެންނަށް އަނބުރާ ރައްދުވެފަެއވެ
     =  ެأهلއަިދ އަުހރެމެން އަހުރެމެްނގ  .  ެވރިްނނަށް ކާާނ ގެންނާނީއެވެ      =  އަިދ

.)  أخއަހުރެމެން އަހުރެމެްނގެ  . (ރަްއކާތެރިކުރާނީެއވެ  އާއަށް ރައްކާެތރިވާނީެއވެ       =  ައިދ

.  جملއަހުރެމެން   އެއް ބަރުކޮށް މިނުން އިުތރުކުރާނީެއވެ         =  އެއީ ދާދިފަސޭހަ ލުިއ

.   މިނެދިނުމެކެވެ  =  ުيعنى: يعقوب عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނ  .  ވިދާޅުވިއެވެ     = 

.އް◌ްކަލޭމެންނާއެކު ތިމަންކަޭލގެފާނު އޭނާ ނުފޮނު   ވާނަެމވެ    =  ކަލޭމެން އަހުރެންނަްށ

 .  ދީފުމަށްދާންދެން       = حضرةގެ  الّله  : . (އެަބހީ ގަންީދ  الّلهން އިތުބާރުކުެރވޭފަދަ އެއްޗެއް

 (.   ހުވައިުކރުމެވެ        =  .    ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭެމން އޭާނ އަުހރެންނަށް ގެނަސްދޭނެކަމަށް

     =  ( . (ޭއނާ ނުގެނެވޭފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާމެނުވީ  ކަލޭމެން ލާވަށަިއލެވިއްޖެްއޔާމެނުވީ  

      =  .  ފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ ހުަވއިކަަށވަރު އެކަޭލގެފާނަށް ދެްއވިހިނދުން  = 

 .   އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ         =  ުާއިއ  الّلهތިމަންކަޭލގެފާނު މިބުނާއެްއޗަކާމެދ

. وكيل  އެވެ   = ) . .)  يعقوب عليه الّسالمއަިދ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ވިދާޅުވިއެވެ   =  ޭއ

   !ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ަދރިންނޭވެ     = ެކަލޭމެން ުނވަންނާށެވ!        = 

. (އެއްމަަގކުން އެންމެން އެރަށަްށ ައރައިގެްނ ނުދާށެވެ  ) !އެއްދޮރަކުން    =  އަިދ ކަލޭމެްނ
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 !ވަންނާށެވެ           =  (. . (ތަފާތު މަގުތަކުން  ތަފާތު ދޮރުަތކުން       =  އަިދ

 .  ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ަކލޭމެންނަށް ފުއްދައެއް ނުދެވޭެނއެވެ       = ންވާ  حضرةގެ  الّله

)  َقَضاَقَدرއެއްވެސްކަމެއް (   ގެ ނިޔާއެއް      =  حكمއަށްމެނުވީ  الّله ) .  حكمއެއް ނުވެއެވެ

.)  الّلهގެވެރިައކީ ހަމަ   އެވެ      =  ުوكيلތިމަންކަޭލގެފާނ  .  ކުރަނީ ހަމަ އެކަލާނގެއަށެވެ  

   =  وكيلއަދި ހަަމ އެަކލާނގެއަްށ  .  ކުރާހުށިކަެމވެ     = ކުރާ ކުރާމީހުން  وكيل   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެމީހުންގެ ދަުތރުގެސާމާނުތައް ހުޅުވިހިނދު ެއމީހުން ކާނާގަންނަން ގެންދިޔަތަކެތި އަނބުާރ  އެމީހުން އަދި )65(

. "ޭއ ައހުރެމެންގެ ަބއްޕާފުޅާއެވެ އެމީހުންނަށް  . ެއމީހުން ދެންނެވިއެވެ  !ރައްުދކުރެިވގެންވަނިކޮށް އެމީހުން ދެކެފިެއވެ

. މިުހީރ  މީގެއިތުރަްށ ދެން ައހުރެމެްނ އެދޭނީ ކޮންއެއްެޗއްހެއްެޔވެ؟ / ނުވަަތ މިއީ އަުހރެމެން އެޭދގޮތެއްނޫނެވެ

.) ައިދ އަހުރެމެން ގެންދިޔަތަކެތި އަނބުރާ ައހުރެމެންނަ .(ވީމާ އަހުރެމެން ައލުންދާނީއެވެ ށް ރައްުދކުރެވިފައެވެ

. އަިދ ައހުރެމެްނ ެގ  أهلއަހުރެމެްނ އަުހރެމެންެގ  ާއއަށް އަުހރެމެްނ  أخވެރިންނަްށ ކާާނ ގެނަސްދޭީނއެވެ

. އަދި އިތުރު  ) އަހުރެމެންނަށް  جملއެއްގެކާނާ (އިތުރު  بعيرރައްކާތެިރވާނަމެވެ . އެީއ އެއް ބަރުކޮށް ކާނާ ލިބޭނެއެވެ

) ދާދިފަސޭހަ މިނެދިނުމެކެެވ."  نسبة(އެރަސްގެފާނުންެގ   ގައި

) ވިދާޅުވިއެެވ. "ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އޭނާ އަނުބާރ عليه الّسالم( يعنى: يعقوبއެކަލޭގެފާނު  )66(

:  ކަށަވަެރއް ކަލޭމެން ގެނަސްދިނިއްޔާމެނުވީ، عهدގެނަސްދޭނެކަމުގެމައްޗަށް އިތުާބރުުކރެވޭފަދަ  ގަންީދ  الّلهއެބަހީ

. އެީއ އޭނާާޔއިގެްނ ކަލޭމެންަންށ  އެގޮތަށް ހުވަިއކުރިއްޔާމެުނވީ ތިމަންަކލޭގެފާުނ ކަލޭމެނާެއކު އޭނާ ނުފޮނުވާނަމެވެ

." (ދެން އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނަށް ެއ  مصيبةނާދެވޭފަދައ   عهدއެްއ ކަލޭމެނަްށ ޖެހުނިއްޔާމެނުީވެއވެ

.) ދެންފަހެ . "އަުހރެމެްނ  عهدއެމީހުްނ ެއ  ކަށަވަރުދެއްީވއެވެ ކަށަަވުރ ެދއްވިހިނދުްނ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

." (ޭއގެފަހުގަިއ ެއކަލޭގެފާުނ އެީމހުންނާ އެ  وكيلާއ  الّلهކަށަވަާރ މެުދ  عهدމިދެއްކި ާވހަކަޔާިއ   حوال أخއެވެ

 (.  ކުރެއްީވއެވެ

. "ޭއ  يعقوب عليه الّسالمއަދި  )67( ) އެންމެްނ  !އަުހރެންެގ ދަިރންނޭވެވިދާޅުވިެއވެ ކަލޭމެން (އެރަށަށްޮގސް

: –ން އަތުވެދާނޭ އެއްވެްސކަމެއް  حضرةގެ  الّلهއަދި  !އަދި ތަފާތު މަގުތަކުންދާށެވެ  !އެއްމަގަކުން ނުދާށެވެ  އެބަހީ

ކުްނ އެއްވެްސކަމެްއ ނިޔާކޮށްފި އެްއވެސްކަމަކުްނ ކަލޭމެނަްށ އަތުވެދާނޭ ެއއްވެްސ ނުރައްަކލަ َقَضاَقَدرއެކަލާނެގ 

. އަދި ެއއްވެސް ަކމެއްގެ  . ައިދ  حضرةގެ  حكم الّلهތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފުއްދައެއް ނުެދވޭނެއެވެ ން މެނުވީ ނުވެއެވެ

. އަިދ  الّلهކުީރ ހަަމ  وكيلތިމަންކަލޭގެފާނު ިމ  ކުާރ  وكيلކުރާމީހުން ހަަމއެކަނި އެކަލާނގެއަްށ  وكيلާއ ެއވެ

".  ހުށިކަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .  އަދި އެމީހުން ވަތްހިނދު         =  އެމީހުންނަށް އެީމހުންެގ ބައްަޕ

.  އަމުރުކުެރއްވިފަދައިން          =  އަދި އެކަން އެމީހުންނަކަށް ފުއްދައިދިންކަުމގަިއ

. . حضرةގެ  الّله  =     ނުވިއެވެ   ން އައި ނުވަތަ އަތުވެދާނޭ އެްއވެސްކަމެއް   = 

 .  ހަމައެކަނި ބޭނުމެްއ މެނުވީ       = نفس) ގެ عليه الّسالم( يعقوب  .  ފުޅުގައިވި     = 
./ އެކަންނިންމެވި   އެކަލޭގެފާނު ެއކަން ފައުޅުކުރެްއވި        =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލޭގެފާނަީކ

.އެއްގެވެިރ  علم  ބޭކަލެެކވެ     =  ިعلمތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް އުގަންނަވައިދެްއވ  .  ގެ
      =  .   އަިދ އެކަމަުކ މީސްތަކުްނގެ ތެރެއިްނ ގިނަމީހުން    = 

.   އެމީހުންނަކަށް ެއގޮތެްއ ނޭނގެއެވެ      =  ( . (އެމީހުްނ ދިޔަހިނދު  އަދި އެމީހުްނ ވަްތހިނދު
       = عليه الّسالم( يوسف .  ) ގެ އަރިހަށް        =   އެކަލޭގެފާނާއި އެކަޭލގެފާނުންެގ

.)  أخ . (އެއް މަންޒިލެްއގައި ތިބޭގޮތަށް ހަމަެޖއްސެވިއެވެ  أخއަދި އެކަޭލގެފާނު ( =   އެއްކޮށްލެވިއެވެ

. ) ވިދާޅުވިެއވެ  އާއަށް        =  ެأخހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ ކަޭލގ ) . .)  يوسفއެވެ  އެވެ
    =  ާނުވާށެވެ  أّميدފަހެ ހިތާމަކޮށް ނ!           =  އެމީހުން އެކުާރ

 .  ކަންތަކާމެދު       =  އަިދ އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަްށ ތައްާޔރުކޮށްދެއްވަްނީވ

(. . (ުފރަންީވ ހިނދުން  ތައްޔާރީއެްއކުރެްއވިހިނދުން      = ރަްސގެފާުނ  ِسَقاَية) . ލަްއވައިފިއެވެ

 (.  ހިއްޕަާވ ތަށިކޮޅުލައިފިއެވެ       =  ެأخއެކަލޭެގފާނު ގ  .   ެގ ސާމާނުއަޅާ އެތީގެތެެރއަށް

   = .  ދެްނ ގޮވާމީަހުކ ގޮވައިިފއެވެ       =  ގެމީހުންނޭވެ  قافلة(އޭ  !ެއވެ  قافلةޭއ! ( 
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މާނަ  ގެ يوسفسورة       ފޮތް ތޭރަވަނަ    

        =  .  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަކީ ަވގުްނނެވެ    =   .  އެމީހުން ބުންެޏވެ    

   =   . : ގޮވާީމހުނާިއ) ކުރިމަތިިލއެވެ  އަދި އެމީހުްނ މިމީހުންނާިއ (އެބަހީ       = 

 .  ކަލޭމެނަށް ގެްއލުނީ ކޮްނއެއްޗެްއހެއްެޔވެ    =   ްيعنى:ެއމީހުނ  .  ގޮވާމީހުްނ ބުންޏެވެ    

   =  ެއެ ُصَواعއަހުރެމެންނަށް ގެްއލުނީ ރަްސގެފާނުންގ . .  މިނެދޭ މީސްތަކުންނަށް އީ ެއވެ  އެއްޗެވެ  

     =   .  އަިދ އޭިތ ގެނަސްދިްނ މީަހކަށްވެއެވެ     = جمل .  އެްއ ަބރުކޮްށ މުދާ    

   =  ާحوالއަދި އަުހރެންވަނީ ެއކަމ .   ވެގެންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ންާވ  حضرةެގ  الّلهއަދި އެމީހުްނ އެީމހުންެގ ބައްަޕ ެއ އެންެގވިގޮތުގެމަތީްނ  ެއރަށަށް ވަތްހިނދުން  )68(

. އެއީ ހަމަެއކަނި  يعقوب عليه އެއްވެސްކަމަކުން ކަމެއް އެމީހުންގެފަރާތުން ފުއްަދއިދިންކަމެްއކަމުގައި އެކަން ނުިވއެވެ
. އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ  نفسއެކަލޭގެފާުނ ެގ އަމިްއލަ  الّسالم ފުޅަށް ފައުޅުކޮށްިލ ޭބނުމެއްކަމުގައި މެުނވީ ނުެވއެވެ

 : އަީކ އެަކލޭގެާފނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ުއގަންނަވައިދެްއވި ތަކެިތ  وب عليه الّسالميعقއެކަލޭގެފާނަީކ އެބަހީ

 . . އަދި ެއހެންނަމަވެސް ގިަނމީހުންނަކަށް އެކަމެްއ ނޭނގެއެވެ  ދެނެހުންނެވި ބޭކަެލއްކަމުގަިއވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު ގެ ައރިަހްށ  أخގެ އަިރހަށް ވަތްހިނދުން އެކަލޭގެފާނު ގެ  )عليه الّسالم(يوسف އަދި އެމީހުން  )69(

 . . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ . އަިދ އެަކލޭގެފާނާ އެއްމަންޒިލެއްަގިއ ތިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވިެއވެ ގާތްކޮށްލެއްިވއެވެ

. އަިދ އެމީހުން ެއކުރާ ކަންތަކާމެުދ ހިތާމަކޮށް ާނއުއްމީދު ނުވާެށވެيوسف( أخ"ތިމަންކަލޭގެފާނީ ަކލޭގެ   " !) އެވެ

) ހިނުދ ދެންފަހެ އެ )70( ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވަންީވ ތައްޔާރީެއއްކުަރއްވާ (ުފރަންވީ

 އެިތ ލަްއވަިއ ވަންހަނާުކރަްއވައިފިއެެވ.ިމނެދޭ މީސްތަުކންނަށްެގ ސާމާނުއަޅާ އެީތގެތެރެއަްށ  أخއެކަލޭގެފާނުންެގ 

. ޭއ  ."  !ވެރިންނޭވެ أهلގެ  قافلةދެން ގޮވާމީހަުކ ގޮަވއިފިއެވެ  "ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ ަވގުންކަން ކަަށވަެރވެ

. ކަލޭމެނަްށ ގެްއލުީނ  أهلެގ  قافلةއަދި އެޮގވާމީހުންނާ ކުރިމަތިަލއި އެ  )71( ވެރިން ބުންެޏވެ

 ކޮންއެއްޗެްއހެއްޔެވެ؟ 

. އަުހރެމެންނަށް ގެްއލުނީ  )72( . ން ގެންގުޅޭ ެއއްޗެމިނެދޭ މީސްތަކުްނނަށްއެމީހުން ބުންޏެވެ އަިދ ވެ
. ައދި އަހުރެްނ މިވަނީ އެމީހަކަްށ އެދިނުމާމެދު  جملއެގެނަސްދިންމީހަކަށް   حوالއެްއ ބަރުކޮްށ މުދާދޭހުށީމެވެ

.  ވެގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  . . الّله  يوسف عليه الّسالم( އެމީހުން ބުންޏެވެ   ގަންދީ ހުަވއިކުރަމެވެ     = 

 .  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަށް އެނގޭނެއެވެ      =  .  ައހުރެމެްނ ނާންނަމުއެވެ          

= .  ބިންފަސާދަކުރުމަކަށް          =  .  އަދި ވައްކަންކުާރ ބަޔަުކކަމުގަިއ އަުހރެމެން ނުވަމުެއވެ
   =   (. . (އެބަީހ: ެއރަށުގެމީހުްނ ބުންެޏވެ  އެމީހުން ބުްނޏެވެ    =  އަީކ  جزاءފަެހ އެކަމުެގ

: ވަްއކަމުގެ ޖަޒާއަކީ ކޮބަިއހޭ؟)  . (އެބަހީ   ކޮބައިހެއްެޔވެ        =  ކަލޭމެންނަކީ ދޮގުވެރިްނ

 .  ކަމުގައިވަންޏާ   =  ) ްން أخގެފާނު ގެ  يوسفއެމީހުނ(  .    ބުންޏެވެ   =  ެجزاءއެކަމުގ  . އަކީ

         =  ްއޭތި  އެމީެހއްެގ ދަތުުރެގ ސާމާނުގެތެރެއިނ  .  ފެނިއްޖެމީހާ     =  

 (. . (އެީއ ަވއްކަމުެގ ޖަޒާއެވެ  އެމީހަކަށް އޮީތ އެޖަޒާއެވެ      =  ައހުރެމެްނ ޖަޒާދެއްަވީނ

 .  އެފަދައިންނެވެ    =  .  އަނިޔާވެރިންނަށް       =   ފަހެ އެަކލޭގެާފުނ

: އެމީހުން ސާމާނުތަްއ ޗެކްުކރަން ފަށް . (އެަބހީ ) ފަށައިިފއެވެ .) ަޓވައިފިއެމީހުން ދަބަސްތަކުްނ (ކޮތަޅުތަކުން  އެވެ
      =  بنيا مينގެ ( أخއެަކލޭގެފާނުންެގ  . ) ދަބަހުގެ ކުރިން  ގެ       =  ދެްނ

. އްަވއިއެކަލޭގެފާުނ ެއއެތި ެނރު  ފިއެވެ       =   أخއެަކލޭގެފާނުންެގ  . ެގ ދަަބހުން ުނވަަތ ކޮތަޅުން

    = .ެއެފަދައިންނެވ         =  ެައްށ عليه الّسالم( يوسفތިމަންރަސްކަލާނގ (

 .  ރާވައިދެްއވީ          =  أخެއކަލޭގެފާނުންެގ .  ހިފެެހއްޓެވުްނ އެަކލޭގެފާނަކަްށ ނުވެއެވެ  

   =  ން. حكمރަސްގެފާނުންެގގޮތުން ރަސްގެފާނުންެގ        = އިރާަދކުރަްއވަްނާޏ  الّله

.  މެނުވީ       =  .   ދަރަޖަތަެކްއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އުފުްއލަވަމެވެ     = 

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަކަށް   =  .  އަދި އެަކލާނެގ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންެވއެވެ  

     =  ެعلمކޮންމ  . .  =  ެއއްގެ ވެިރއަކަށްވުރެ   ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަެލއްގެގޮތުން    = 

 .   އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ   =  (. . (އެއީ އާކަެމއްނޫނެވެ  އޭނާ ަވއްކަންުކރިަޔސް       
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.  أخހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށްވާ  = އަކު ވައްކަންުކރިއެވެ      =  .  މީގެކުރިން       = 

 ވަންހަނާކުރިެއެވ.  كلمة) އެމީހުންެގ އެ عليه الّسالم( يوسفފަހެ      =  نفسއެކަލޭގެފާނުންެގ  . ފުޅުގައި

         =   ެكلمةއެމީހުންނަށް އ  .  ފައުޅެއް ނުކުރެްއވިއެވެ   =  އެކަލޭގެާފުނ

.  ވިދާޅުވިއެވެ       =  .  الّلهއަިދ  =     ތަނުެގގޮތުން ަކލޭމެން ނުބައިވެގެންެވއެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ      = .   ކަލޭމެން ތިޔަ ސިފަކުާރ ކަންތައްތައް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. " ން أخގެފާނު ގެ  يوسف )73( . އަުހރެމެން އަީއ ބިމުގަިއ ފަސާދަކުރުަމްށ  الّلهބުންޏެވެ ގަންދީ ބުނަމެވެ

 ". . އަދި ައުހރެމެންނަކީ ވަގުންެނއްނޫނެވެ  ނޫންކަން ކަލޭމެނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަފއިވާނެއެވެ

.) "ަކލޭމެން ދޮގުވެރިްނ ކަމުގަިއވަންޏާ ދެން އެކަުމެގ  )74( : ރަށުގެމީހުން ބުްނޏެވެ . (އެަބހީ އެމީހުން ބުންޏެވެ
: ވައްކަންުކރިކަން ސާބިުތެވއްޖެއްޔާ ދެން އެކަމުގެ ޖަޒާައކީ ކޮބަިއހެއްެޔވެ؟) حزاء  އަކީ ކޮަބއިހެއްެޔވެ؟" (އެބަހީ

. "އެމީހެއް  ން أخގެފާނު ގެ  يوسف )75( ގެ ދަތުރުފޮިށން އެއެއްެޗއް ފެނެިވއްޖެ މީާހގެ ޖަޒާއަީކ ބުންޏެވެ
 ". . އަހުރެމެްނ އަނިޔާެވިރންނަށް ޖަޒާދެއްވަނި އެފަދައިންނެވެ  ވައްކަންކުރިީމހަކަށް ެއއޮންނަ ޖަޒާއެވެ

. (ބުނެވެނީ   އަކީ މީހަުކ ވަްއކަންކޮށްފިއްާޔ  قواعدންގެެތރޭގަިއ ޮއންނަ  أخގެފާނު ެގ  يوسفދަންނައެވެ

.  حوالކު އަޅެްއގެގޮތުަގއި ެއއްއަަހރުވާންދެން ވަގަށް ސާމާުނ ނެގެވުނު ެއ މީހާާއ އެމީހަ  )والّله أعلمކުރުމެވެ

َياِمينއެަކލޭގެފާނުންެގ  يوسف عليه الّسالمދެންފަހެ  )76( ެގ ސާމާނު ޗެކްުކރެއްވުމަށްުވެރ ކުރިްނ ދެންތިިބ  أخ ِبنـْ

َياِمينންެގ ސާމާނުތަްއ ޗެކްުކރައްވަްނ ފެއްެޓވިއެެވ. ދެން ޭއގެފަހުްނ އެކަޭލގެފާނުންެގ  أخއެހެނިހެްނ  ެގ  أخ بِنـْ

. ތިމަްނރަސްކަާލގެ  އަްށ  يوسف عليه الّسالمސާމާނު ޗެކްުކރައްަވއި އޭގެތެެރއިން އެގެްއލުނު އެތި ެނރުްއވައިފިއެވެ

. ހިފެހެއްެޓވުމަށް ރާަވއިދެއްވީ އެ أخންގެ އެކަލޭގެފާނު  أخއިރާދަކުރެއްވިްއޔާމެނުވީ އެަކލޭގެފާނުންގެ  الّلهފަދައިންެނވެ

. (ެއހެން ހެދުމުގެ އެއްވެްސ  َحيثيةނުންެގ ރަސްގެފާ،  .)  حقّ ން ހިފެހެއްެޓވުމެއް އެކަޭލގެފާނަކަށް ނުވެއެވެ އެއްނެެތވެ

. އަިދ  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިއަޅަުކ އެތަްއ ަދަރޖައަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އުފުއްލަވަުމއެވެ

. އަދި ެއހުިރހާ  عالمއެއްގެމަީތ އެއަށްުވރެ މަީތ އެހެްނ  عالمކޮންމެ   الّلهންގެމަްއޗަށް  عالمއަކުވެއެވެ

 .  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ

.) ީމގެކުރިްނ  ން أخގެފާނު ގެ  سفيو   )77( . "އޭނާ ވައްަކންކުރިޔަސް (އެއީ އަިދ އާކަމެއްނޫނެވެ ދެންނެވިއެވެ
." أخއޭނާއަށްވާ އެހެން   އެވެ.)الّسالم عليه يوسف ނީ( އެމީހުްނގެ އެބަހުްނ މުރާދުުކރަ އެއްވެްސ ވަްއކަންކުރިެއވެ

. އަދި ެއ  كلمةފުޅުގައި އެީމހުންގެ ެއ  نفسއެަކލޭގެފާނުންެގ  يوسف عليه الّسالمފަހެ   كلمةވަންހަނާުކރެއްިވއެވެ
. އަިދ  . "މަކާާނއި ތަނުެގގޮތުން ަކލޭމެން ނުބަިއވެގެންެވއެވެ . ވިދާޅުވިެއވެ އެމީހުންނަށް ފައުޅުނުކޮްށ ދެއްވަެއވެ

." الّلهކަލޭމެން ތިޔަ ސިފަކުާރ ކަންތައްތަްއ   ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة       ފޮތް ތޭރަވަނަ    

   ަތުރަޖމާ     

   =   ން أخގެފާނު ގެ  يوسف  .  ދެންނެވިއެވެ        =  ޭعزيزއ ) . .) عّزةއެވެ   ތެރިޔާއެވެ

         =  ްعمرހަމަކަަށވަރުން އޭނާއަށ .   ންުދވަސްވީ މުސްކުޅި ބައްަޕއެއްެވއެވެ      

    = ެއޭާނގެ ބަދަުލގަިއ އަުހރެމެންގެތެރެއިްނ ެއކަކު ބަަހއްޓަވާށެވ!      =  ހަމަކަަށވަރުްނ

 .  އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނު ދެކެނީ        =  إحسان  .  ތެރިންގެތެރެއިންނެވެ  = 

 .  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ    = ން ރައްކާތެިރކަމާއި ަސލާމަތް އެދެެމވެ  حضرةެގ  الّله .    =  

 .   އަހުރެމެން ހިފުމާމެދު / ެބހެއްޓުމާމެދު     = .   އަުހރެމެން ދުށް މީަހކުމެނުވީ      

=  ( . (އެތި   އެމީެހއްގެއަތުްނ އަުހރެމެންެގ ކަންާވރު    =  ެއހެންކަމަށްވަންާޏ ހަމަކަަށވަރުްނ

 އަހުރެމެންާވހުށީ       =  . ނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިންނެވެ  ކަ        

=  .  ދެންފަހެ އެމީހުން އެަކލޭގެފާނުންގެ އަިރހުން މާޔޫސްީވހިނދުން      =  އެމީހުން އެކަިނ

 (. . (ސިްއރުޖަލްސާުކރިއެވެ  އެކަނިން ޖަލްސާުކރިއެވެ     =  .އެމީހުންގެތެެރއިން ބޮޑުމީހާ ބުންޏެެވ

.)  شمعونނުވަތަ  ُروبِيل(އެއީ   އެވެ      =  ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭހެއްެޔވެ؟      = 

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ ބައްޕަ       =  ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ) . ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ހިއްެޕވިއެވެ

 (.  ހިއްޕެވިެއވެ       = َعْهدُ ގެ  الّله  .   ކަށަަވރު    =  .  އަދި މީގެުކރިން       

    = يوسف   .  އާއިމެދު ކަލޭމެން ހައްދުފަހަނަޅައިގެންިދއުމުގެ ސަބަބުންނާއި        = 

 (. . (މިތަނުން ުނދާނަމެވެ ނޑު ދޫކޮށްނުލާނަމެވެ  ފަހެ އަުހރެން މިބިންގަ          =  އަހުރެންެގ

  .  ބައްޕަ ައހުރެންނަްށ ުހއްދަދެއްވައިފުމަށްދާންދެން         =  حكمއަުހރެންނާމެދު  الّلهނުވަަތ 

  .  ކޮށްފުމަށްދާންދެން       = ކުަރއްާވ ފަރާތެެވ.  حكمއަދި އެަކލާނގެީއ އެންމެެހޔޮކޮްށ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة       ފޮތް ތޭރަވަނަ    

            =  ެ1ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ަބއްޕަގެ ައރިހަށްދާށެވ            =  އަދި ކަލޭެމްނ

   !އޭ އަހުރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ !ދަންނަވާށެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުންގެ ަދރިކަލުްނ

 .  ވައްކަންކޮށްފިއެވެ      =  .   އަދި އަހުރެމެން ހެްއކެއްނުދެމެވެ     =  އަުހރެމެންނަްށ

 .   އެނގޭއެއްަޗކަށްމެނުވީ     =  .  އަދި އަހުރެމެން ނުވަމުއެވެ       = ގައި  غيب

ނޑުގެ ަވގުުތ ނިދާފައިތިބެގެން އޭނާ ރަްއކާތެރިުކރާބަޔަކުކަމުަގިއ  : ރޭގަ . (އެބަހީ ރައްކާތެިރކުރާބަޔަުކކަމުގައި

 .    އަހުރެމެންނުވެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ން أخގެފާނު ގެ  يوسف )78( . ( عزيز އޭ "  . ދެންެނވިއެވެ .) ހަމަކަަށވަރުްނ އޭނާއަްށ  عّزةެއވެ  ُعمرތެރިޔާއެވެ

 (. . (އެުކއްޖާޔާނުލަިއ އެބައްޕައަށް އުޅެން ވަރަށްދަތިވާެނއެވެ ފަެހ އެހެްނެވ ން ދުވަސްވި މުްސކުޅި ބައްޕަ އެއްެވއެވެ
ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންދެކޭގޮުތަގިއ  !އޭނާގެ ބަދަުލގައި ައހުރެމެންގެެތރެއިން އެކަކު ަބހައްޓަަވއިދެއްވާށެވެ

."  إحسانކަލޭގެފާނުވަނީ   ތެރިންެގ ތެރެއިންނެވެ

. "އެީމހެއްެގއަތުން ައހުރެމެންެގ އެ يعنى: يوسف عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  )79( ިތ ފެނުނުމީާހ ޫންނ ވިދާޅުވިެއވެ
: އެހެން ހަދާކަްށ  حضرةގެ  الّلهއެހެންމީހަކު ައހުރެމެން ހިފުމާމެދު  . އެަބހީ ން ރައްކާެތިރކަމާއި ސަލާމަތްކަންއެދެމެވެ

 ". ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރިންނެވެ . އަިދ އެހެްނ ހަދައިފިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ައހުެރމެންނަކީ ކަ  ނުކުރޭނެއެވެ

) މާޔޫސްވީހިނދުން އެީމހުްނ  )80( ދެން އެމީހުން (އެަކލޭގެފާނާ ެއރޮނގުން ާވހަކަދައްކާ ޮގތެއް ނުފެނި
. (އެއީ  . އެމީހުންގެ ބޮޑަށްުހރި މީހާ ބުންެޏވެ .)  شمُعونނުވަތަ  ُروبيلއެކަނިއެކަނިން ސިްއރު ޖަލްސާކޮށްިފއެވެ އެވެ

: އެކަްނ ؟ކަށަވަރު ހިތްޕެވިކަން ނޭނޭގހެއްެޔވެ عهدން  حضرةގެ  الّله"ކަލޭމެންގެ ބައްަޕ ހަމަކަށަަވރުން  . (އެބަހީ
.) އެއީ އެ  އާއިމެދު ަކލޭމެްނ يوسفބައްޕަގެ ައރިހަށް އަނުބރާގެނައުުމގެ މައްޗަށާއި އަދި މީގެކުީރ  أخއެނގޭނެއެވެ

. ފަހެ އަހުރެންނަްށ ައހުރެންގެ ަބއްޕަ ދިއުމަްށ އިޒުނަދޭން  الّلهދެން ނުވަތަ ހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ
. އަދި އެަކލާނގެއީ އެންމެހެޔޮކޮްށ  حكمއަހުރެންނާމެދު   حكمކުރަްއވަންދެން ައހުރެން މިބިމުން ަވިކނުވާނަމެވެ

 ".  ކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

ޭއ އަުހރެމެންެގ  !ެށވެ ދަންނަވާ އަިދ ކަލޭމެން !"ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ ބައްަޕގާތަށް އެނބުރިދާެށވެ )81(
. އަދި އަހުރެމެންނަށް އެނގިފައިާވ  !ބައްޕާއެވެ ހަމަކަަށވަރުން ބައްޕަގެ ަދރިަކުލން ވައްަކންކޮށްފިއެވެ

. އަދި އަުހރެމެންނީ  .  غيبކަމެއްގެމައްޗަށްމެނުވީ ައހުރެމެން ެހކިނުދެމެވެ އަށް ރައްކާތެރިވާބަަޔކީމެއް ނޫނެވެ
: އޭނާ ނިދާަވގުތު އޭނާ ރައްކާެތރިކުާރ ބަޔަުކކަމުގައި އަ . ނުވަަތ ޭއާނ (އެބަހީ ހުރެމެްނ ނުވަމުެއވެ

"(.  ވައްކަންކުރާނެކަުމގެ ކުޑަވެްސ އެނގުެމއް ައހުރެމެންނަކަށް ުނވެއެވެ
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މާނަ  ގެ يوسفسورة       ފޮތް ތޭރަވަނަ    

   ަތުރަޖމާ     

    =  (. : ރަުށގެ މީހުނާއެވެ . (އެބަހީ  އަދި ކަލޭގެފާނު ރަށާ ސުވާުލކުރަްއވާށެވެ        

=  .  އެރަށުގައި އަުހރެމެން އެވީ             =  ެާޔ  قافلةއެއްގައި ައހުރެމެން އައި  قافلةއަދި އ

. (އޭގެ މީހުންނާ     )ސުާވލުުކރައްވާށެވެ        =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަީކ

 .  ތެދުވެރިންނެވެ   =   .  އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ             =  ިއަދ

.  نفسަކލޭމެންގެ  ؟ކިއެއްހެްއޔެވެ  ތައް ކަލޭމެންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިން ކަމެކެވެ     =   ިއަދ

 .  އަހުރެންެގ ކެތްތެރިކަމަީކ ިރވެތި ކެތްތެިރކަމެކެވެ            =  އެހުިރހާކުދިްނ الّله

.  أّميدކޮށްެދއްވުްނ  جمعއަހުރެންެގގާތަށް   ކުެރވެއެވެ    =  .   ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެއީ

    =  حكمةދެނެވޮޑިގެންާވ .  ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ     = ) ުيعنى: އަދި އެކަޭލގެފާނ

. يعقوب ) އެީމހުންނާ ުދރަްށ އެނބުިރވަޑައިގެންފިއެވެ ގެފާނު    =  .  އަިދ ވިދާޅުވިެއވެ        

     =  يوسفޭއ  . ގެމައްޗަްށ ުހރި ހިތާމައެއްެގ ބޮޑުަކމާއެވެ       =  އަދި ެއކަލޭގެފާނުންެގ

  (. .) (ކަޅުކަޅިފުޅު ހުދުވީެއވެ  ދެލޯފުޅު (ކީރިިތކުރެްއވުން ގިނަވުމުެގ ސަބަބުްނ މުޅިން ހުދުވެއްޖެއެވެ  

   =  .  ހިތާމަފުޅުން      =  ފަހެ އެކަލޭގެފާުނވަނީ ހިތާމަފުޅު ޭބރުނުކުރަްއާވ

 (. . (ނުވަަތ ހިތާމައިްނ ބަސްފުޅުވިދާޅުނުވެ ހިފަަހއްޓަވަިއގެންނެވެ  ހިފަހައްޓަަވއިގެންނެވެ    =  އެމީހުްނ

 .  ދެންނެވިއެވެ         = ކަޭލގެފާނު  الّله .  يوسفގަންދީ ދަންނަވަމެވެ

 (. : އަބަދު ހަނދާންކުރައްވަީނއެވެ . (އެބަހީ  ހަނދާންކުރެއްވުމުްނ ފިާލވަޑައިގެންނުދެއެވެ      

=  .  ކަޭލގެފާނުންގެ ބުއްދިފުޅާިއ ހަށިކޮުޅ ފަސާދަވެއްޖައުމަްށ ދާންދެން     =   ނުވަަތ ަކލޭގެފާުނ

 .  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން       =  (މަރުވިމީހުންގެެތރެއިްނ) . ހަލާކުވެގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިން

   =  .   އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ          =  ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ މޮޅިޔާ ހިތާމަިއެގ

.  شكوى خاصّ   ވެގެންވާކަންކަށަވަރީ    = حضرةގެ  الّله   .   އަށެވެ    =   ިގެ  الّلهއަދ

 ން ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގަތުންބޮޑެވެ. حضرة       =  .  ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތި
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     = .  1ޭއ ައހުރެްނގެ ަދރިންނޭވެ        =  ެއަިދ އެއްވެްސ ލިސާނެއްވޭޯތ  !ަކލޭމެންދާށެވ

   !ބަލާށެވެ     =  أخއާއި އޭާނގެ  يوسف  .   ގެ     =  ްأّميدއަދި ަކލޭމެނ 

ނޑައިނުލާށެވެ   !/ މާޫޔސްނުވާށެވެ !ކަ         .ން  رحمةއާިއ  نعمةެގ  الّله          = 

.  أّميدހަމަކަށަވަރުން  . މާޔޫސްނުވެެއވެ ނޑައިނުލައެވެ  ކަ     =  ން رحمةއާއި  نعمةގެ  الّله .  

      =  .   ކާފިރުެވއްޖެ ބަޔަކުމެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އަުހރެމެން އައި ގާިފާލެގ  !ސުވާލުުކރައްވާށެވެ އުޅުނުރަށުގެީމހުންނާ ައހުރެމެން ކަލޭގެފާނު "އަދި )82(

. (މިއީދޮެގއްޯތ  1މީހުންނާވެސް ސުާވލުކުރަްއވާށެވެ އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އަހުރެމެންނީ ތެދުެވރީންނީމުއެވެ
 )" !އެމީހުންކުރެން އައްސަވާެށވެ

. އަދި އެވާހަކަަތްއ  ދެން މިބައިމީހުން އައިސް ބައްާޕ އަިރހުގައި  ިމހުރިާހ ވާހަކައެްއ ދެންނެވީއެވެ
 .  އައްސަވާފަިއ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ

. "އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވެ  )83( ކަލޭމެަނށް ކަލޭމެންެގ ނަފުސުތަްއ ކަމެއްުކރުމަްށ  ؟އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ
. (އެއީ ކަލޭމެން ުކރުމަށް .) ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނގެ ކެތްތެރިކަމަީކ  قصد ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ

. އަދި   أّميدއެުހރިާހ ކުދިން ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ ޖަމާކޮށްދެއްވުްނ  الّلهރިވެތިވެގެްނވާ ކެތްެތރިކަމެކެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  ."  حكمةކުރެވެެއވެ  ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

)84(  : . އަިދ عليه الّسالم( يعقوبއަދި އެަކލޭގެފާނު އެަބހީ ) އެމީހުނާ ުދރަްށ އެނބުރިވަޑަިއގެންފުރަގަސްެދއްވިެއވެ
. "ޭއ  !" އަދި ހިތާމަފުޅުން (ކީރިތިުކރެއްވުުމެގ  يوسفވިދާޅުވިއެވެ ގެމަްއޗަށް ހުިރ ހިތާމަެއއްެގ ޮބޑުަކމާއެވެ

) އެަކލޭގެފާނުންެގ ދެލޯފުުޅ މުޅި . އަިދ ސަބަބުން . ކަޅުކަޅިފުޅު މުޅިން ހުދުވެއްޖެެއވެ ން ހުދުވެއްެޖއެވެ
. ނުވަަތ ހިތާމައިން ބަސްުފުޅ  އެކަލޭގެފާނުވަީނ ހިތާމަފުޅު ބޭރުުނކުރަްއވަިއ އެތެެރއަށް ިހފަހައްޓަވަިއގެންނެވެ

.  ވިދާޅުނުވެވިގެން އެެތރެއަްށ ހިފަހައްަޓވައިގެންެނވެ

)85( " . . ކަލޭގެފާނު ގަ الّلهއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ ެގ ހަނދާންކުެރއްވުްނ  يوسفންދީ ދަންނަވަެމވެ
. ނުވަަތ  . އެީއ ކަޭލގެފާނުންގެ ބުއްދިފުޅާއި ހަށިކޮުޅ މުޅިން ފަސާދަ ވެއްޖައުމަްށ ދާންދެނެވެ ދޫނުކުރައްވަެއވެ

 ".  ކަލޭގެފާނު ައވަާހރަ ެވއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

. "ތިމަންކަލޭގެފާ )86(  حضرةގެ  الّلهވާކަންކަށަވަރީ  شكوىނު ެގ މޮޅިޔާއި ހިާތމައިގެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ
. އަދި ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭކަންތައްަތއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  خاصّ އަށް  ން އެނގުްނ  حضرةގެ  الّلهވެގެންނެވެ

 ".  ބޮޑުވެގެންވެއެވެ

) ދާށެވެ !"އޭ އަހުރެްނެގ ދަރިންނޭވެ )87( އެއްވޭޯތ  خبرެގ  أخާއއި އޭނާެގ  يوسفއަދި  !ަކލޭމެން (ދަުތރުކޮށް
ނޑާށެވެ أّميدން  نعمةއާއި  رحمةގެ  الّلهއަދި  !ލިސާނެއްވޭތޯ ހޯދާަބލާށެވެ އެހެނީ ހަމަކަށަވަުރްނ  !ނުކަ
."  أّميدން  رحمةގެ  الّلهކާފަރުވެގެންވާަބޔަކުމެނުވީ  ނޑާނެއެވެ  ނުކަ

. އެވާަހކަ ދެްނ ގެާފނު  يوسفދެން މިބައިމީހުން އަލުންވެްސ ދަތުުރކޮށްފާގޮސް   ެގ އަިރހަށް ދިަޔއީއެވެ
.  އަންނަ އާޔަތްތަކުަގއި ެއވަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ެގ ައރިަހްށ  يعنى: يوسف عليه الّسالمދެންފަެހ އެީމހުން އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަްށ

 .  ވެދެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން          =   ޭއ . . عزيزެއމީހުން ދެންނެވިެއވެ  އެވެ       

  =   ެأهلއަހުރެމެންނާއި އަުހރެމެންގ .  ވެރިންނަށް ުއނދަގުލާއި ދަތިކަން ޖެިހއްޖެއެވެ    =  އަިދ

 .  އަހުރެމެން މިއައީ       =  ުނުވަތަ ދުވަސްވެ ނުިވޭކ  درهمމަދ . ކޮޅަކާއިގެންނެވެ

 .  ފައިސާކޮޅަކާއިގެންނެވެ        = ެމިނެދިނުން ފުރިހަަމކޮށްދެއްވާށެވ (  1ފަހެ އަުހެރމެންނަށް (ކާނާ
        =  ްދެއްވާނދޭވެ صدقةއަދި އަުހރެމެންނަށ!     =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  

         = جزاءދޭމީހުންނަށް ހެޔޮ  صدقة  .  ދެއްވަެއވެ        = 

. ަކލޭމެން ދެނެތިބީމުެހއްޔެވެ؟   އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ         = أخއާިއ އޭނާެގ  يوسف 

  .   އާއިމެދު ަކލޭމެން ކަންތަްއކުރިގޮތް       =  جاهلކަލޭމެންީނ  . ންކަމުގައިވީހިނދުން

 (  (ކަލޭމެންނަށް ނޭނގިތިބެ    =  .  އެީމހުން ދެންނެވިެއވެ       =  ކަލޭގެފާުނ ތިޔަީއ

ނޑައެޅިގެން   ހެއްޔެވެ؟  يوسفކަ  =  .  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ          = 

. އަދި މިއީ އަުހރެންގެ  يوسفއަހުރެންނަކީ  .  أخއެވެ   އެވެ          =   ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ 

.  تعالى  އަހުރެމެްނެގ މައްޗަްށ އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެންނެީވއެވެ          =  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހަުކ

. (ދަންަނއެވެ تقوى   .   تعالى الّلهފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ  =   ) !ވެރިެވ އަިދ ކެތްތެިރވެއްޖެމީހާ
  =  .  ގެްއލެނި ނުުކރަްއވައެވެ        = إحسان  .  ެތރިންގެދަރުމަ      =  

 . .  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ  ގަންީދ ދަންނަވަމެވެ        =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

 .  އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާުނ މާތްުކރައްާވ މަތިެވިރ ކުރަްއަވއިފިއެވެ         =  އަިދ

. ނޑައެޅިގެން ކުށްވެރިންކަުމގައިމެނުވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ   ކަ  = .    ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ  

     =   އެހެީނ ަކލޭމެްނ) . ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ މިއަުދ އެްއވެްސ މަާލމާތެއް އަިދ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްނެތެވެ
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.)  إعترافކުށަށް     ވެ ަމއާފަށް އެދެފީމުއެވެ   = الّله .   ަކލޭމެނަށް ފުއްސަވާިށއެވެ     

    =  ީرحمةލައްާވ ފަރާްތތަކުގެތެރެއިްނ އެންމެބޮޑަށް  رحمةއަދި އެކަލާނގެއ  .  ލަްއވާ ަފރާތެވެ
       = ެއަުހރެންެގ މިގަމީސް ހިފަިއގެން ކަލޭމެންދާށެވ!      =  އަދި ަކލޭމެްނ

  !އެއެއްލާެށވެ          = .  އަހުރެްނގެ ބައްޕަެގ މޫނުފުޅުގެމައްޗަށް      =   އެކަލޭގެފާުނ)

. ) ލޯފުޅުގެައލިކަން އަންނަހުއްޓެވެ   ގެ   =  އަދި ަކލޭމެންގެ ައހްުލވެރިންނާއިގެްނ

 .   ތިމަންކަލޭގެފާނު ެގ އަިރހަށް އަންނާށެވެ   = .   އެންމެހައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 –ގެ އަރިހަށް  يعنى: يوسف عليه الّسالم – އަރިހަށް އެަކލޭގެފާނު ގެ އެމީހުން ދެންފަހެ )88(

. "އޭ  . ( عزيزވެދެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން އެމީހުން އެަކލޭގެފާނަށް ދެންނެވިެއވެ .) އަހުރެމެންާނ  عّزةއެވެ ތެރިޔާއެވެ
. އަދި އަުހރެމެން މިައީއ  އަހުރެމެންގެ ައހުުލވެރިންނަށް ތަދުމަޑުކަމާއި ދަތިކަންޖެހިއްޖެއެވެ

. (ނުވަަތ ނުިވޭކ އިހުެގ  .) ެއހެންެވ ކަޭލގެފާނު އަހުރެމެންނަްށ  ِدْرَهمމަދުފައިސާކޮޅަކާއިގެންނެވެ ޮކޅަކާއިގެންނެވެ
ދޭމީހުންނަްށ  صدقاةހަމަކަށަަވރުންވެސް  1ވެސް ދެއްވާށެވެ صدقاةއަދި އަުހރެމެންނަށް މިނުން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައި 

."  الّله تعالى  ހެޔޮދަރުމަާޔއި ަސވާބު ދެްއވާހުއްެޓވެ

)89(  : . އެބަހީ . " يوسف عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ َياِمين( أخއާއި އޭނާގެ  يوسفވިދާޅުިވއެވެ ) ާއ بِنـْ
 ކަންމަތީ ތިބެގެން ަކޭލމެން ކަންތައްކުިރޮގތް ަކލޭމެން ދެނެތިބީމުހެއްެޔވެ؟"  جاهلނަށް ނޭނގިތިބެގެްނ މެދު ކަލޭމެން

ނޑައެޅިގެން  )90( . "ަކލޭގެފާނު ތިޔަީއ ކަ ހެއްޔެވެ؟" އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެެވ.  يوسفއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
. އަިދ މިއިީނ އަުހރެންެގ  يوسف"އަހުރެްނ މިީއ  . ( أخއެވެ َياِمينއެވެ .) ހަމަކަށަަވރުން  بِنـْ  الّله تعالىއެވެ

 . . ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކު  إحسانއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެންެނވީއެވެ  تقوىަވންތަވެވޮޑިގެންނެވީއެވެ
.) ހަމަކަަށވަ إحسان(އެީމހަީކ  !ވެރިެވ އަދި ކެތްތިެރެވއްޖެ ކޮންމެމީަހކު ދަންނައެވެ ތެރިްނެގ  إحسانރުްނ ތެރިެއކެވެ

."  تعالى الّلهދަރުމަ   ގެްއލެނި ނުކުަރއްވާުހއްޓެވެ

)91( " . . ހަމަކަށަވަރުން  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ އަހުރެމެންގެ މައްަޗްށ  تعالى الّلهގަންދީ ދަންނަވަމެވެ
 . ނޑަެއޅިގެން ކުށްވެރިންކަުމގައިމެނުވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ . އަދި ކަ  ކަލޭގެފާނު މާތްުކރައްާވ މަތިވެިރކުރަްއވައިފިއެވެ

)92(  . . "ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް މިއަދު އެްއެވސް މަލާމާތެއް އަދި ދެކޮޅުވެިރކަމެއް ނެތެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ
.)  معافވެ  إعترافލޭމެން ކުށަްށ (އެހެނީ ކަ އަދި އެކަލާނެގީއ  !ކަލޭމެނަށް ފުއްސަވާށިއެވެ تعالى الّلهއަށް އެދެފީމެވެ

."  رحمة  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

އަިދ ައހުރެންެގ ބައްަޕގެ މޫނުފުޅުމައްޗަްށ ަކލޭމެްނ  !"އަހުރެންެގ ިމގަމީސް ހިފައިގެްނ ަކލޭމެންދާށެވެ )93(
. އަދި ަކލޭމެންގެ  !ސް އެްއލާށެވެއެގަމީ  أهلއޭރުްނ އެަކލޭގެފާނު ެގ ލޯފުޅަްށ އަލިކަްނ އަތުވެދާނެެއވެ

 "1ވެރިންނާއިގެްނ އެންމެން ައހުރެންެގގާތަށް އަންނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = عزيز، ން  مصر( قافلة  . ) ވަކިިވހިނދުން  ގެ އަރިހުން       = )َعان ަގިއ  َكنـْ

 . ) ވިދާޅުވިެއވެ ) އެމީހުންގެ ަބއްޕަ (އެތާތިބިމީހުނަށް  އޮންނަވާފައި           =  ހަމަކަށަވަުރްނ

.  يوسفއަހުރެންނަށް   ގެ ވަްސލިބެއެވެ        =  ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް މޮޔަކަާމ

 .  މުސްކުޅިކަމާއި ދޮގުކުރުން ނިސްބަތްނުކުރާނެނަމަެއވެ      =  . ގަންދީ  الّلهއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

 .  ދަންނަވަމެވެ            =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ތިަޔވަނީ ހަމަުކރީގެ ުދވަސްީވ

 .  މަގުފުރެދުމުގައެވެ         =  ިخبرދެންފަެހ ުއފާވެރ ) . ގެފާނުންގެ އަިރހުްނ  يوسفައއިހިނދުން

.)   خبرއުފާވެިރ    ހިަފއިގެްނ އައިީމހާ އައިހިނދުން       =  އޭާނ ( އޭިތ (އެގަމީސްކޮޅު

.  އެކަލޭގެފާނުންގެ މޫނުފުޅުމައްޗަށް އެްއލައިފިެއވެ        =  ފަހެ އެކަލޭގެފާނުންގެ ލޯފުޅުގެ ައލިަކްނ

 .  އަނބުރާ އަތުެވއްޖެއެވެ    = .އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއެވ         =  އަހުރެން ަކލޭމެންނަކަްށ

  ؟ނުބުނަންހެއްޔެވެ        = حضرةގެ  الّله  . . އެނޭގކަމުގައި ން އަހުރެންނަށް މާބޮޑަށް އެނޭގވާހަކަ

       =  .  ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭތަކެތި        =  ޭއ . އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

   !އަހުރެމެންެގ ބައްޕާފުޅާއެވެ      =  ައހުރެމެންެގ ފާފަތަްއ ފުއްސަަވއިދެއްވައިޯތ ަކލޭގެފާުނ

  !ކޮށްދެްއވާށެވެ دعاءއަހުރެމެންނަށްޓަކަިއ          =  ހަމަކަށަަވރުން ކުށްެވރިންކަމުގައިމެުނީވ

 .  އަހުރެމެން ނުެވއެވެ  = .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ      =  ކަލޭމެންނަްށ

.  دعاءފާފަފުއްސަވައިދެއްވައިޯތ ނިކަންުހރެ ައހުރެން   ކުރާނަެމވެ     =  حضرةގެ  ربّ އަހުރެންެގ   . ގައި

    =  .  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ     =  ާرحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ 

 .  ލެއްވުންބޮޑު ަކލާނގެެއވެ            =   ްދެންފަެހ އެމީހުނ–  :  يعقوب عليه الّسالمއެބަހީ
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.  الّسالميوسف عليه  –ވެރިްނ  أهلއާއި އެކަޭލގެފާނުންެގ  ެގ އަރިހަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން         

. ލަފާ އެކަޭލގެފާނުގެ ައރިހަށް އެކަޭލގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއި މަްނމާފުޅު ގާތްކޮށްލައްވާ =   ލެއްވިެއވެ   = 

 .  އަދި ވިދާޅުވިއެވެ      =  ްمصرކަލޭމެނ .   އަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ     

  = حالއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަމާންވެގެންާވ  الّله .  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) ެއ  مصرްނ ދަތުރުހަދައިގެްނ  أخގެ އެވާަހކަކޮޅަށްފަހު ހުރިާހ  يوسف عليه الّسالمއަދި ( )94(  قافلةން ުފރީއެވެ

َعانކަރައިެގ  شامގެ ައރިހުްނ ވަިކވިހިނދުން ( عزيز ، ން مصر يعقوب عليه ގައިވާ އެކަޭލގެފާނުންގެ ަބއްޕާފުޅު  َكنـْ
.) "ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެންނަްށ  الّسالم ެގ ވަްސ  يوسفއެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއާވ މީހުނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ

 ". . ަކލޭމެން ައހުރެންނަށް މޮޔަކަާމއި މުސްކުޅިކަމާިއ ދޮގުެވރިކަން ނިސްބަތް ުނކުރާނޭނަމައެވެ  އެބައާދެއެވެ

)95(  ". . "ކަޭލގެފާނު ތިޔަވަީނ ހަމަުކރީގެ ުދަވސްވީ މަގުފުރެދުުމގައެވެ  އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ

ގެ ގަމީސްކޮުޅ ހިފައިގެްނ  عليه الّسالم يوسف(ެއއީ  ދެންފަހެ އުފާެވރިކަމާއިގެްނ އައިމީާހ އަިއހިނދުން )96(

 : .) ެއހިނދުން އެމީހާ އެ ގަމީސްކޮޅު ެއކަލޭގެފާުނންގެ އެބަހީ ގެ މޫނުފުޅުމައްޗަްށ  يعقوب عليه الّسالمއައިމީހާއެވެ

" . . އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ . އަދި ެއކަލޭގެފާުނގެ ލޯފުޅަށް ައލިކަްނ އަތުވެއްެޖއެވެ  حضرةެގ  الّله تعالىއެއްލެިވއެވެ

 ؟ން ކަލޭމެނަށް ނޭނގޭކަންތައް ތިމަންަކލޭގެފާނު ދެނެވަޑަިއގެންވާވާހަަކ އަުހރެން ކަލޭމެނަށް ނުބުނަންެހއްޔެވެ

. ައހުރެމެންެގ ފާފަަތްއ  . "ޭއ އަުހރެމެންެގ ބައްޕާެއވެ ." އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ : އެވާަހކަ ބުނީމެވެ އެބަހީ

ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެެމްނ  !ކޮށްދެއްވާށެވެ دعاءންނަށްޓަކަިއ ފުއްސަވައިދެއްވުމަްށ އަުހރެމެ

 ".  ކުށްވެރިންކަމުަގއިވީމުއެވެ

. "ަކލޭމެންގެ ފާފަފުއްސަަވއިދެއްވާޯތ އަހުރެްނގެ  )97( ގައި ނިކަްނހުެރ  حضرةގެ  ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ހަަމކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެީއ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  دعاءއަހުރެްނ  ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ  رحمةުކރާހުށީމެވެ

 ".  ކަލާނގެއެވެ

އަށް ިދއުމަްށ  مصرެގ އަިރހަްށ  يوسف عليه الّسالمދެްނ މިވާހަަކއަށްފަުހ ެއ އެންމެން  !ދަންނައެވެ 

 .  ދަތުރުފެއްޓެވީެއވެ

) އަ مصرދެންފަހެ އެއެންމެން ( )99( ގެ އަރިހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނުދްނ   يوسف عليه الّسالمށްވަޑައިގެން
 : އެކަޭލގެފާނުގެ ަބއްޕާފުޅާ މަންމާފުޅު އެކަލޭގެފާނުންގެ ައރިހަށް ގާތްކޮށްަލްއާވ  يوسف عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަހީ

" . . އަދި ވިދާޅުިވއެވެ ނޑިކޮށްލެއްވިއެވެ އަްށ  مصرތިޔަ އެންމެން  حالއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަމާންެވގެންާވ  الّلهބޮ
".  ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = .  އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ ބައްޕާފުޅާއި މަްނމާފުޅު އުފުއްލެިވއެވެ   = تخت 

.  ގެމައްޗަށް          = ައަށްޓަކައި) الّسالم عليه يوسف( ކައި އަދި އެީމހުން އެަކލޭގެފާނަށްޓ  

. سجدة  އަށް ތިރިވިެއވެ       = ެއޭ އަުހރެންގެ ބައްާޕއ . .އަދި ެއކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވިއެވެ   ވެ  

      =   تفسيرމިއީ ައހުރެންެގ ހުވަފެނުެގ  .   އެވެ    =  ( . (މީގެުކރިން ފެނުނު  މީގެކުރީގެ
         =   حقّ އެއީ  ربّ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެންެގ  .  އެއްކަމުގައި ލެއްީވއެވެ        

. إحسانއަިދ ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެ އަހުރެންނަްށ  =    ެތިރވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ     =  އެަކލާނެގ

.  އަހުރެން ެނރުއްިވހިނދު     =  .  ޖަލުން           = ) ިَشامُ އަދ  (  بَاِديَـةކަރައިގެ

 .   އިން ނެރުއްަވއި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ގެންނެވިއެވެ      =  ސައިތާނު ފަސާދަކޮްށ

 .  ނުބައިކުރުމަށްފަހު        =  أخއަުހރެންާނއި ައހުރެންެގ  .    ންާނ ދެމެދު     

.  ربّ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  =  އެީއ އޯާގވަްނތަ ކަލާނެގއެވެ      =   އެކަލާނެގ

.  އިރާދަކުަރއްވާ ކަމަކަށް     =  .   ހަމަކަށަވަރުން ެއކަާލނގެއީ   =   ދެނެވޮޑިގެންާވ

. حكمة   ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ  = )ޭއ އަޅުެގ  يوسف عليه الّسالم (.   !އެވެ ربّ ިވދާޅުވިއެވެ       = 

 .   ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅާއަށް ދެްއވައިފީމުއެވެ   =  : ވެރިކަމުގެ ެތރެއިން (އެަބހީ

) خزانةގެ  مصر  ތަކުެގ ެވރިކަން     =  .  އަިދ އިަބަރސްކަލާނެގ މިއަޅާއަްށ އުގަންަނވައިދެއްަވއިފީމުއެވެ
           =  تفسيرހުވަފެްނ  .  ގެތެެރިއން ކޮންމެވެްސ މިންަވރެއް     

   =  !   އޭ ނެތުމުގެެތރެއިން އުޑުތަާކއި ބިން ެހއްދެވި ކަލާކޮ  =   މިއަޅާގެ ސަހަރޯެވރިއަީކ

 .  ހަމަ އިަބރަސްަކލާނގެއެވެ       =  آخرةދުނިޔެއާިއ  .  ގަިއވެސް      = 

   !މަރުގަންަނވާނދޭވެ حالއިބަރަސްކަލާނގެ މިއަާޅ ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ          =  އަިދ
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:  –މާތްމާތް ބޭކަލުްނ  صالح  ثواب(އެބޭަކލުންެގ ދަރަޖަާޔ  !ބޭަކލުންނާިއ މިއަާޅ ގުޅުވައިެދއްވާނދޭވެ نيىއެބަހީ

 ) 1މިއަޅާއަށްވެސް ދެްއވާނދޭނެވެ    =   ިމިސޫރަތުަގއ : .  خبرވެދިޔަ  بيانެއއީ އެބަހީ   ތަަކކީ   

   = خبرތަކުގެތެރެއިންވާ  خبرގެ  غيب  .  އެވެ     =  ޭތަްއ  خبر) ެއ 1އެވެ رسول الّله (އ

.  وحىތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް    ކުަރއްވާ          އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެެތރޭގަިއ

) . .)  أخގެފާނުެގ  يوسفނުވަމުއެވެ   ންގެތެޭރގަިއ ނުވަމުއެވެ      =  َرأيُ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ 

 .   ތަކުގެމައްޗަށް ޖަމާވެ އެއްބަްސވީހިނދު     =  ާގެފާނު  يوسف. ( حالއެމީހުން ރާވާކަމުގައިވ

 (     ވަޅަށްލުމާމެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 -އެނދުދާންކޮޅަށް –އަށް  عرشއަދި އެކަލޭގެފާނުން ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅު އެކަޭލގެފާނުންގެ  )100(

. އަދި އެކަޭލގެފާނަށް  ) އެއެންމެްނ  سالمއަށް ( يوسف عليه الّسالم يعنى:  -އުފުއްލެވިެއވެ ކޮށް އަދަބުވެރިވުމެުގގޮތުން
. "އޭ ައހުރެންގެ ބައްޕާެއވެ سجدة . އަދި އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މީގެުކރިން އަހުރެންނަށް ފެުނުނ  1އަށް ތިރިވިއެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނކަލޭގެފާނުގެ  تفسيرހުވަފެނުގެ  އެއްެޗއްކަމުގަިއ  حقّ އެހުވަފެން  ربّ އަީކ މިއީއެވެ
.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުެގ  . (އެފެނުނުގޮތާިއ އެްއގޮތަށް އެކަްނލައްވައިިފއެވެ  ربّ ލައްވައިފިެއވެ

. އެީއ ތިމަންކަޭލގެފާނު ޖަލުްނ  إحسانނަށް މާތްކޮށްހިތްަތވާ ތިމަންކަލޭގެފާ ވަންތަވެޮވޑިގެންނެވިއެވެ
. އަދި ތިޔައެންމެން ( )  شامނެރުއްވިހިނުދގައެވެ . އެއީ އަުހެރންނާިއ  بَاِديَـةކަރައިގެ އިން މިތަނަށް ގެންނެވިއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެފާުނގެ ންނާ ދެމެދު ސައިތާނު ފާސިދުކޮށް ނުބައިކުުރމަށްފަ أخއަހުރެންގެ   ربّ ހުގައެވެ
. ހަމަކަަށވަުރްނ  އެއީ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އިރާދަުކރައްވާ ކަންތަކަްށ ނުހަނު އޯގާވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

."  حكمةއެކަލާނގެީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ   ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ

.) "ޭއ އަޅުެގ  يوسف عليه الّسالم( )101( ހަމަކަށަވަރުްނ އިަބރަސްކަލާނެގ މިއަޅާއަްށ  1އެވެ ربّ ދެންނެވިއެވެ
 : . (އެބަހީ .) އަިދ  خزانةެގ  مصرވެރިކަމުގެެތރެއިްނ ދެއްަވއިފީމުއެވެ ތަކުގެ ވެރިކަްނ ެއކަލޭގެފާނަްށ ދެްއވިއެވެ

. ޭއ  تفسيرކޮށް  تعبيرހުވަފެން  ކުރުންވެސް އިބަރަސްަކާލނގެ މިއަޅާއަށް ުއގަންނަވައިދެްއވައިފީމުއެވެ
! އިބަރަސްަކލާނގެއީ ދުިނޔެއާިއ   َوِلىُّ ގައިވެްސ ހަަމ މިއަޅާގެ  آخرةނެތުމުގެތެރެއިން އުޑުތަާކއި ބިްނ ހެއްދެިވ ަކލާކޮ

. ފަެހ އިބަަރސްކަލާނެގއަށް ކިޔަަމންތެރިވެގެންާވ  . ސަަހރޯެވރިޔާއެވެ އަިދ  !މިއަާޅ މަރުގަންނަވާޭދވެ حالއެވެ
:  1ންގެެތރޭގަިއ މިއަޅާ ހިމަނުްއވާނދޭވެ صالحމާތްވެގެންވާ  ބޭކަލުންެގ ލިސްުޓގައި މިއަޅާވެްސ ލަްއވަިއ  نبىެއބަހީ

" !މިއަޅާއަށް ދެއްވާނދޭވެ ثوابއެބޭކަލުންެގ ދަރަޖައާިއ 

: މިސޫރަުތގައި މި –) އެއީ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )102( ތަކާިއ  خبرވެގެންދިޔަ އެންމެހައި  بيان އެބަހީ
. އަދި އެމީހުން  خبرގެ  غيبިއން އިއްވަވާ  ذريعةގެ  وحىވާހަކަތަކަކީ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް  يعنى: ތަކެވެ

ެއާތ ން އެކަލޭގެފާނުން ވަޅަށްލުމާ މެދު ނުބައިރޭވުންތައް ރާވާހަދަމުން ދިޔަިއރު ަކލޭގެފާނު  أخގެފާނުންގެ  يوسف
.  ވަޑައިގެން ނުވަމުެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެއަިދ ގިނަމީސްތަކުން ުނވެއެވ(.   ..(ނުވާނެއެވެ      =  އަދި ަކލޭގެފާުނ

 .   ދަހިވެތިވެވަޑަިއގެންނެވިނަމަވެސް   =  مؤمن .   ންކަމުގައި      =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

 .  އެމީހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިނުގަންނަވަުމއެވެ  =  ) . )    رسولއެކަމުގެމައްޗަށް ކަން އިއްެވވުމުގެމައްޗަށް

     =  .    އެްއވެސް އުޖޫރައަކަށް    =  ِذكرއެީއ ހަަމ  . އެއް ކަމުގައިމެނުީވ ނުވެެއވެ

)  نصيحةއާއި  وعظ(  ެއއްކަމުގަިއ މެނުވީ   = عالم  .  ތަކަށްވާ       =   އަިދ

.   حّجةއާއި  عبرةކިތައްކިތައް  ވޭހެއްޔެވެ         =  .   އުޑުތަކާއި ބިމުގައި  

  =  ( . (އެމީހުްނގެ ކުރިމަތިން އެތަކެިތ ފެންނަމުންދާ    އޭގެމަތީްނ އެމީހުްނ ހިނގާބިނާގވާ  

   =   ާحالއަިދ އެތަކެްއޗަށް އެމީހުްނ ފުރަަގސްދީގެންވ .       =   ައިދ

 .  އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން އީމާންނުވެއެވެ  = الّله  .   އަށް      =   ްشركއެމީހުނ 

. حالކުާރ   ގައިމެނުވީ     = : ނުވާމީުހްނ  إيمانއަށް  الّلهއެމީހުްނ ފަެހ އަމާންެވގެންވަނީހެއްެޔވެ؟ (އެބަހީ

  އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ؟)       =  .   ނިވައިވުމެއް އެީމހުންނަށް އައުމާ މެދު  

  = عذابގެ  الّله .  ގެ        =  ްقيامةނުވަަތ އެމީހުނަށ  .   އައުމާ މެދު    =  ހަަމ

 .  ކުއްލިއަކަށް         =   ްإحساسއެމީހުނަށ  .  ވެސް ނުވެިތއްބާ         

.   1ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ = މިީއ ތިމަންކަލޭގެފާނުެގ މަގެވެ       =   ުحضرةގެ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނ 

.  دعوةއަށް ގޮާވލަްއވާ   ދެއްވާ      =  ިيقينދެެނގަތުމާއ   .  ކަމާއެކު        =  
.  تبعތިމަންކަލޭގެފާނާއި އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ   ވީ ބަޔަކު     =  طاهرހުސް  الّلهއަިދ  . ވަންތައެވެ

      =  .  އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނު ުނވެއެވެ       = ންގެތެރެއިން مشرك .  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ަކލޭގެފާނު ކިަތއްމެވަރަކަްށ ދަހިެވތިވެވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ މީސްތަކުންކުެރ  !އެވެ رسول الّلهއޭ  )103(

.  إيمانގިނަމީހުން  . ުނވާނެއެވެ  ނުވެއެވެ

: ކަޭލގެފާނު  –އަދި އެކަމުގެމައްޗަށް  )104( އެމީހުންގެކިބައިްނ  –ކަން އިއްވެވުމުގެަމއްޗަށް  رسولއެބަހީ

: ަކލޭގެފާނުންގެ  . އަދި އެއީ އެަބހީ  تـَْبِلْيغُ ކަމުގެ  رسولއެއްވެސް އުޫޖރައަކަށް ެޓކްހަކަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވަމުެއވެ

އެއްކަމުގައިމެުނީވ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظނުީވ ނުވެއެެވ. (އެއްކަމުގަިއ މެ ِذكرތަކަށްާވ  عالمއަކީ ހަަމ 

 (.  ނުވެއެވެ

:  حّجةާއއި  عبرةއަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުަގިއ ކިތައްކިތަްއ  )105( ވޭހެްއެޔވެ؟ އެީމހުންެގ ކުރިމަތިްނ އެތަކެިތ އެަބހީ

. އެމީހުްނ  حّجةތެރިކަމާއި އެްއކައުވަންތަކަމުެގ  قدرةއާއި އެކަލާނގެ  عبرةއެ  ތައް އަބަދާއި އަބަދު ވޭތިވަމުން ދެއެވެ

.  غافلއެވަނީ އެތަކެތީްނ   ވެގެންނެވެ

:  حالުކާރ شركއަށް  الّلهއަދި މީސްތަކުންުކރެ ގިނަމީހުން  )106( . (އެބަހީ ަގއިމެނުވީ އީމާންާވކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

. އަޅުކަމުގައްޔާިއ  شركށް އަ الّلهއަށް އީމާންވެގެންވާ ގިނަމީހުންވެސް އެކިގޮތްގޮތުން  الّله ގައްޔާިއ  حكمކުރެއެވެ

 (.  ދެންވެސް އެހެިނހެން ކަންކަމުަގއެވެ

އެއް އައިސް އޭަގިއ  عذابން  حضرةގެ  الّلهނުވާ މީސްތަކުން އެވަނީ އެމީހުންގެމަްއޗަށް  إيمانއަށް  الّله )107(

ނުވަތަ އެމީހުންނަށް ކުޑަވެސް އެނގުެމއް އަިދ  ؟އެމީހުން ނިވައިެވގެން ނުދާނެކަމާ މެދު އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ 

  ؟ނުވާނެކަމަށް އަމާންވެގެންހެްއޔެވެ قائم قيامةއެއްވެސް ނެިތ ހަމަކުްއލިއަކަްށ އެމީހުންނަށް  إحساس

ވެގެންވާމީހުްނ  تبعތިމަންަކލޭެގފާނާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )108(

ދީ ޮގވާާލ މަގަީކ ެއީއ  دعوةއަްށ ޮގވާ  حضرةގެ  الّلهއާ އެުކ  دليلއާިއ  حّجةކަާމ އެުކ އަދި  يقينތުމާއި ދެނެގަ

. އަދި  . އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނު  طاهرހުްސ  الّلهތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަެގވެ ންގެތެރެއިްނ  مشركވަންތަވެވޮިޑގެންވެއެވެ

.  ނުވަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           = ) رسولއަދި ަކލޭގެފާނުގެ ުކރިންވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  ( ކަމާއިގެން

 .   ނުފޮނުއްވަމުއެވެ  =  .  ހަމަސީާދ ފިިރހެނުްނމެނުވީ     =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  وحىއެބޭކަލުންނަށް   އިއްވަވާ       =  ެأهلރަށްތަކުގ  .  ވެރިންކުރެ        

   =  ްބިުމގަިއ ހިނގާބިނާގެވ ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ުނހަދަނީބާވައެވެ  مشركެގ  مّكةިމ  يعنى:( –އެީމހުނ (  ؟ން

    = ެކުރާެށވެ عبرة حاصل( !ދެން އެީމހުން ދެކޭެށވ! (     =   / ވީކޮންފަދައަކުންކަްނ

 .  ނުވަތަ ކަންީވގޮތް       =  ( މިމީހުންގެ ކުރިްނ ވޭތިވެދިަޔ މީހުްނެގ (އެފަދަމީހުންގެ

 .   މީހުންގެ ނިމުްނ / ފަހުކޮޅު  =  ްނޑައެޅިގެނ .  آخرةއަިދ ކަ   ގެޮގވަތި   

  =  މާވެރިވީމީހުންނަށް  تقوى .    ހެޔޮވެގެންވެެއވެ    =  ާفكرކަލޭމެން ފަހެ ވިސްނ 

  ؟ނުކުރާނޭހެއްެޔވެ        =  ވެއްޖައުމަށްދާންދެން. مايوسން  رسول      =  އަިދ

 .  އެބޭކަލުންނަށް ހީފުޅުކުެރވުނެވެ          .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެބޭަކލުން ދޮގުުކރެވިއްޖެކަމުަގއި
       =  ެތިމަންރަސްކަލާނގ ( .  نصر(އެހިސާބަށް ދިއުމުން  އެބޭކަލުންނަށް އަެއވެ     

     =  .    ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަުކ ސަލާމަތްކުރެވުެނވެ    =   އަިދ

. عذابތިމަންރަސްކަލާނގެ   އާއި ކޯފާ އަނބުރާ ރައްދުުނވެވޭނެއެވެ       = 

 .  ނުބައިނުލަފާވެގެންާވ ބަަޔކުފިޔަވައި            =   ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންެގ

. عبرةވާހަކައިަގއި    އެްއވެއެވެ         = .  ބުްއދިވެރިންނަށް          =  އަިދ

) . .)  قرآنއެއީ ދޮުގވެވޭ ވާހަކަެއއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ  އަީކ ދޮގެއްޫނނެވެ    =  . އަދި ެއހެންނަމަވެސް އެއީ

            =  .  އެއީ އޭގެކުީރގައިާވ ފޮތްތައް ތެދުކުރާ ފޮތެކެވެ    
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.   بيانކޮށް  تفصيلއަދި ހުިރހާ އެްއޗެއް  = ކުރުމެކެވެ       =  ިرحمةއަދި ތެދުމަގަކާއ  .  އެކެވެ
       = .އީމާންވާބަަޔކަށް / ތެުދކުރާ ަބޔަކަްށ 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 رسولވެރިންުކރެ ހަމަ ިފރިހެނުންމެނުވީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ުކރިންވެސް  أهل ރަށްރަުށގެ އަދި )109(

 . . އަދި ަމލާއިކަތުންނެއްވެްސ ނޫނެވެ . (އަންހެނުންނެއްނޫނެވެ ) އެބޭކަލުންނަްށ طبرىކަމާއިގެން ނުފޮނުްއވަމެވެ

: އެފިރިހެނުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . އެމީހުން  وحىއެބަހީ ން ފަެހ ބިމުގަިއ  مشركެގ  يعنى: مّكةބާވައިަލއްަވމެވެ

)  مشركއަދި އެމީުހންގެ ުކރިން އިސްވެދިަޔ (އެބާވަުތގެ  ؟ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ހިނގާބިނާގވެ ުނހަދަނީބާވައެވެ  ންނާމެދު

 تقوىއަިދ  !ކޮށްބަލާށެވެ حاصل عبرة !ދިަޔއީ ކޮންފަދައަކުްނކަން ނިކަން އެމީުހން ދެކިބަލާށެވެކަންތައްވެނިމިގެން 

. ަކލޭމެން ފަހެ ވިސްނާ  آخرةވެރިވެއްޖެބަަޔކަށް   ނުކުރާޭނހެއްޔެވެ؟  فكرެގގޮވަތި މާެހޔޮވެގެްނވެއެވެ

: އެޭބަކލުންގެ  رسول )110( ތަކުގެމީހުްނ  أّمةގޮާވލެްއވުމަށް އެ ބޭކަލުން މާޔޫސްވެއްޖައުމަށްދާންދެން (އެބަހީ

.) އަދި ތިމަންބޭކަލުްނ  رسولރައްދުކޮށް ދޮުގކޮށް އުނދަގޫކޮްށހެދީ  ބޭކަލުން މާޔޫސްވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ

) ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . (ެއހިސާަބށް ދިއުމުން އެބޭަކލުންނަްށ  نصرދޮގުކުރެިވއްޖެކަމުގަިއ އެބޭަކލުްނ ހީފުޅުކުެރއްވިއެވެ

. (ެއހެނިހެްނ މީސްތަުކްނ  . އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ބަަޔކު ަސލާމަތްކުރެވުެނވެ އައެވެ

.) އަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކޯާފއާިއ  ނުބައި ނުލަފާބަޔަކަށް ނުޖެހި އަނބުާރ  عقوبةހަލާކުވެދިަޔއީއެވެ

 . . ނުެޖހިނުދާނެއެވެ  ރައްދުނުވާނެއެވެ

: ހަމަ )111( ންނާއި އަިދ  أخއާއި އެކަލޭގެފާނުންެގ  يوسف عليه الّسالمކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ާވހަކަތަުކގައި (އެަބހީ

) ބުއްދިެވރިންނަށްވާ ބޮޑު  . އަދި އެީއ  عبرةެއމީހުންގެ ބައްޕާފުޅާ ދެމެދު ހިނގި ކަންކަމުަގއި ވާކަން ކަށަވަރެވެ

. އަދި އެހެ .) އެީއ އޭގެުކރީގަިއވާ ފޮތްތަކަްށާވ  قرآنނެއްކަމަުކ އެއީ (ދޮގުވެވޭނޭ ވާހަކަެއއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ ެއވެ

. އަިދ ެއއީ ހުރިާހ ެއއްޗެްއ  . އަިދ އެީއ ތެދުކޮްށ  بيانކޮށް  تفصيلތެދުކުރުމެކެވެ  إيمانކޮށްދެއްވާ ފޮތެެކވެ

.  رحمةވާބަޔަކަށްވާ ތެދުމަާގއި  . وبالّله التوفيقއެވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  الّرعـد ُسورة

  )43(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          الّرعـد ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ީމިއީ   الّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަނ) . .   القرآن إعجازއެވެ ގެތެެރއިންވާ އަކުރުަތކެކެވެ

 .    .أعلم والّلهމިއީ މިއަުކރުތަކާމެދު ބުނެޭވ އެންެމ ރަްއކާތެރިެއއްގޮތެވެ   =  އެަބހީ (މިޫސރަތުެގ : އެއީ

 (  އާޔަތްތަކަކީ     =  . . / ުނވަތަ   إنجيلއާއި   توراة([ފޮތުެގ ާއޔަތްތަކެވެ   قرآنގެ އާޔަތްތަކެވެ

.) މި . ކުރިން ެއއީ   ترجمة ދެގެ އާޔަތެކެވެ . ފަހުން އެއީ   ترجمةގެ   طبرىވެއެވެ . ترجمةގެ  كثير إبنއެވެ އަދި އެވެ
(.   ފަހުގެ ަބއެއްބޭަކލުންގެވެްސ ބަެހވެ      = .  އަިދ ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްވުނުތަެކއްޗާއި

     =  ެން. حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ    =  ަތެދެވެ.  حقّ އެއީ ހަމ     

  =  ްއަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ ގިނަމީސްތަކުނ.      = . . އީމާންނުެވއެވެ   ތެދުނުކުެރއެވެ

  = އެއީ الّله .       =  .  އުޑުތަްއ އުފުްއެލވި ކަލާނގެއެވެ    =  އެއްވެްސ ތަނބަާކ

 .  ނުލައި   =  .  އެތަނބެްއ ކަލޭމެން ދެކޭނޭ     =  ެވެ  إستواىދެން އެަކލާނގ

 .  ވޮޑިގެންނެވިއެވެ    = އަށް  َعْرش       =  އަިދ އެަކލާނގެ އިރާިއ ހަނުދ

 .  ކިޔަމަންކުރެއްިވއެވެ     =  ްއެއިްނ ކޮންެމ އެްއޗެއްވެސ . . ދަުތރުކުރެެއވެ  ދުވެެއވެ    

= . ނޑައެޅި ނަންކިިއގެންާވ މުއްދަތަކަށް   ކަ     =  رُ އަިދ އެަކލާނެގ ކަންތައްތަްއ .  َتْدبِيـْ  ުކރަްއވައެވެ
     =  ތައް  دليلއަިދ އެަކލާނެގ) ( .  تفصيلހެކިތައް   ކުރައްވައެވެ         

 =  يقينއާ ަބއްދަލުވާނެކަުމގަިއ  ربّ ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ  .  ކުރޭތޯެއވެ    =  އަިދ ހަަމ

 .އެކަލާނގެެއވެ     =  . ނޑު ފެުތރުއްވީ  ބިންގަ     =  .  އަިދ އެަކލާނެގ އެތާެލއްވިެއވެ
      =  .  ަފރުބަދަތަކާއި ކޯރުތައް       = . ) ކޮންމެ މަތިަވރެއްަގއި  އަދި (ގަހުގެ

    =  .  އެަކލާނގެ އޭަގއި ެލއްވިެއވެ     =  . . ފިރިހެން އަންހެން   ޖޯޑު ހަމަކޮށް ދޭތި
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      =  . ނޑުން ދުވާުލ އަނދިިރުކރެއްވިެއވެ   ރޭގަ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  އެކަންކަމުގައިެވއެވެ   =  ްނޑައެޅިގެންާވ  دليل(ކުޅަދުންވަންތަކަމާ އެއްަކއުވަންތަކަމަށ ) ކަ ކުރާ

.   دليلހެކިތަކާއި  ތައް     =فكر  .  ކޮށް ބުއްދިކުރާބަޔަކަށް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    تعالى الّلهގެ މާނައެއް އަދި އޭގެ މުރާދެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ  َرْمزُ : މިބާވަތުގެ އެންމެހަިއ 

. މިއިން އެންމެބޮޑަށްވެްސ  .  القرآن إعجازގެދިަރންނަށް ބުެނވެންޮއތީ އެއީ  آدمއެވެ ގެތެެރއިންވާ ައކުރުތަެކއްކަމެވެ
.  رَأىއެޔާއެކުވެްސ ބަެއއްބޭކަލުންެގ  ެގ ިރވާޔަތެްއ މިސޫރަުތެގ  عنهما الّله رضى عّباس إبنގަިއ  الطّبرى تفسيرެވއެވެ

. ޭއގައިވަނީ [[ . މީގެ މާނައެއްކަމުގައި ބުނެވޭީނ َأَرى الّلهُ  أنَاމިއަކުރުތަކާމެދު ގެންނަވާފަިއވެއެވެ ]] މިހެންނެވެ
... الّلهތިމަންރަސްކަލާނގެީއ  . މިއެވެ . ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިަގންނަވަމެވެ  އެވެ

. މިފޮތޭ  إختالفމެުދ ކުަޑ  އޮތްބަސްފުޅާއި ދެން އެއަންަގވަީނ މިސޫރަތުެގ ާއޔަތްތަކަީކ ފޮތުެގ އާޔަތްތަެކވެ
 . .  إنجيلއާއި  توراةގަިއވަނީ އެީއ  تفسيرެގ  طبرىއެއްވެެއވެ  قرآنގަިއވަނީ ެއީއ ކީރިިތ  ترجمةގެ  كثير إبنކަމުގައެވެ

. .  تَْحقِْيقُ  ހުގެއަދި ފަ ކަމަށެވެ ދެން އަދި މީިއ ކޮންމެފޮތެްއގެ އާޔަތްަތކެއްނަމަެވްސ  ތަކުންވެސް އެގޮތަށް ފެނެެއވެ
. ދެން އަިދ އެއަންަގވަީނ  ަމްއސަލައެއްންނަށް  مؤمنބާވައިެލއްވި ފޮެތއްކަމުގަިއވަންޏާ  ّهللا  ުނއޮންނާނެއެވެ

.  حقّ ން ބާވައިލަްއވާ ަތކެއްޗާއި ިމހުރިާހ ތަކެއްަޗކީ ހަމަ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނަށް ަކލޭގެފާނުންގެ  ތެދުކަމުގަެއވެ
 . . ެއއަށް އީމާންނުވާކަުމގައެވެ  އަދި އެހެންނަމަވެްސ މީސްތަކުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ތެދުނުކުާރ ކަމުގައެވެ

. ދެްނ  الّلهކަލޭމެން ދެކޭނޭ އެްއވެސް ތަނބަކާ ނުަލއި އުޑުތައް އުފުއްެލވީ ހަމަ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )2( އެވެ
. އެއިްނ ވެވޮ ِإْسِتَواىއަށް  َعْرشِ އެކަލާނެގ  . އަިދ އެަކލާނގެ އިރާިއ ހަނުދ ކިޔަމަންކުެރއްވިެއވެ ޑިގެންނެވިެއވެ

ނޑައެޅި  . އަިދ އެަކލާނެގ  َعيَّنކޮންމެ އެްއޗެއްވެްސ ކަ . ދައުރުުކރެެއވެ ެވގެންާވ ވަކިމުއްދަތަަކށް ދަތުރުުކރެއެވެ
رُ އެދިވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން އެަކލާނގެ ކަންަތއްތައް  . މިހުިރހާކަމެއްވެްސ މިވަނީ ކަލޭމެްނ ކުރަްއވާ ހި َتْدبِيـْ ންގަަވއެވެ

.  يقينއާިއ ކަލޭމެން ަބއްދަލުވާނެކަްނ ތެދުކޮށް  ربّ ހެއްދެވި   جزاءކުރެްއވުމާއި  محشرދުވަހާިއ  قيامةކުރޭތޯއެވެ
.  يقينދެއްވުން   ކުރޭޯތއެވެ

. އަިދ  )3( ނޑު ފަުތރުއްާވ ދެންމެވީވެްސ ހަަމއެކަލާނެގއެވެ އެަކލާނެގ އެބިމުގަިއ ފަރުބަދަތަާކިއ އަދި ބިންގަ
. އަދި އެަކލާނގެ ގަސްގަާހގެހީެގ މަތިަވރު ނެރުްއވައި އަިދ އެއިން ކޮންމެ ވައްަތރެއްގަިއ  ކޯރުތައް ލެއްވިެއވެ

. (މިކަމަކީ  ެގ ގޮތުންެވސް ސާބިުތވެގެންާވ  تحقيق َعَمِلىިމާހުރ ، ޖޯޑުހަމަކޮށް ފިރިހެްނ އަްނހެން ލެއްިވއެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަމެއްކަމުގަ ނޑުން ދުވާުލ އަނދިިރވާގޮތްވެްސ އެކަލާނގެ ލެއްިވއެވެ .) އަިދ ޭރގަ އިެވއެވެ

އާއި ހެިކ  دليلކުރާ ގިނަގުނަ  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކައުވަންަތަކމުގެ މައްޗަށް  قدرةގެ  الّلهއެކަންތައްތަކުގަިއ 
. ނަމަވެސް އެކަން ވިސްނަން އެނގޭނީ އަދި  ކުރާނީ ކަންކަމަށް ވިސްނާ ފިކުުރުކާރ  لقبو ވާކަންކަށަވަެރވެ

.  ބަޔަކަށެވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       =  .  އަދި ބިމުގަިއ ވެއެވެ       =   .  ގާތްގާތްކޮށްވާ ބައިބައި      

    = .  އަދި މޭބިސްކަދުރުެގ ބަގީޗާތަާކއި  =  . ނޑާއި  އަދި ދަ   = .  އަދި ކަުދރު ރުކާއި
        =  . ނޑުގެ ުރކާއި ނޑުލީ ުރކާއި، އެްއކުރިގަ  ދެުކރިގަ         = 

 .  ފެންދެވެނީ ހަމަ އެއްފެނެކެވެ   = ެއަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ މާްތކުރެްއވީމެވ   = 

 އޭގެއެއްބަެއއް    =   ްއަނެއްަބއެއްެގ މަްއޗަށ      =  .   ކެއުމުގެގޮތުން  

   =   .  ހަމަކަށަވަރުން އެކަްނކަމުގައިެވއެވެ   =  . ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނވާ ދަީލލު  ކަ  

    = .   ުބއްދިކޮްށ ފިކުރުުކާރ ބަޔަކަށް      =  ްނ  ُمْشِركُ ) ެއ !ެއވެ الّله رسول(ޭއ

.  عجائبކަލޭގެފާނު ޮދގުކުރާީތ ކަޭލގެފާނު   ެވވަޑައިގެންނެވިނަަމވެސް      =   ފަހެ އެމީހުންެގ މިބަްސ

. عجائبމާ  . އެއީ .)( ކަންބޮޑެވެ .އެމީހުންބުނެއެވެ  އެމީހުންބުނާމިބަހެވެ        =  އަހުރެމެްނ

( . (މަރުވެ ކުދިކުިދވެ ވެއްޔަށް ވެއްޖެއްޔާ  ވެއްޔަށްވެއްެޖއްޔާ        =   އަހުރެމެން ފަެހ

 ؟އައުހެއްދެވުމަކުްނ ެހއްދެވޭނެހެްއޔެވެ    =  .  އެމީހުން އެއީ    =  ربّ އެމީހުންެގ 

.  އަށް ކާފަރުީވ މީހުންނެވެ     = ީއަދި އެމީހުްނނަކ            =  އެމީހުްނެގ

 .  ކަނދުރާތަކުގަިއ ކަސްތަޅު އެޅޭނެ މީހުންނެވެ    =   . އަދި އެމީހުން އެއީ     =  

 .   ނަރަކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ      =  .   އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަމައެތާނަގއެވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (ެއީއ  )4( ނޑުގައި ގާތްގާތްކޮށް ެއއްބައި އަނެްއބަޔާ ޖެހިޖެހިގެންވާ ަބއިބައިވެެއވެ އަދި މިބޮޑު ބިންގަ

ނޑުމެންވެސް މިކިާޔ  . ނުވަަތ ބިމުެގ ފަށަލަފަށަަލ  َقارَّةއަޅުގަ ތައް އެބަީހ ކޮންޓިނެންޓްަތއް ކަމުަގއިވެދާނެެއވެ

. އަިދ މިުހރިހާގޮެތއްވެްސ އެއިްނ  .) އަިދ އެަކލާނެގ އެބިމުގަިއ މޭބިސްކަުދރުެގ  دليلކަމުގައިވެދާނެއެވެ ުކރެއެވެ

ނޑުީލ  ނޑު ނުވަތަ އެއަށްވުެރގިނަުކިރގަ . އަދި އެއްުބޑުން ދެކުރިގަ ނޑާއި ލެއްވިެއވެ ނޑުބިމާއި ދަ ބަގީޗާތަކާއި ދަ

. (ެއއީ  އިން އަހުރެްނވެްސ  اقـُبَ ގެ  المنّورة المدينةކަދުރު ރުކާއި އަދި އެނޫްނ ކަދުުރ ރުްއވެސް އެކަލާނެގ ެލްއވިއެވެ

. އަިދ ކަދުާރ މޭބިސްކަދުުރ ިމއާޔަތުގަިއ ވަކިްނ  ވެަފއިވަީނ އެދެއެތީެގ  خاصّ ދެކެފައިވާ ތަެކއްޗެވެ

 .  )أعلم والّلهފައިދާބޮޑުކަމުންކަމުގައި ފެނެއެވެ

 . . އެއީ ވާރޭފެނެވެ ދެންފަހެ މިހުރިހާ ާބވަތެއްގެ ގަސްގަާހގެއްސަށް ފެންދެވެީނ ހަމަ އެއްފެނަކުންނެވެ

. އަިދ އެހެންނަމަވެްސ ކައިޮބއިހެދުމުެގ ގޮތުން ޭއގެ އެކަތީެގ މަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  މަތިން ފައިބާފެނެވެ

. ފޮނިކޮށް، ހުތްކޮށް، ކުޅިކޮ ...... ދެން މިހެންގޮްސ ތަފާތު ރަހަތަކުަގިއ އަނެކަތި މާތްކުެރއްވީމެވެ ށް ިހތިކޮށް

. ހަމަކަށަަވރުން މިކަންކަުމގަިއ   دليلކުާރ  دليلތެިރކަމާއި ެއއްކައުވަންަތކަމުގެ ަމއްޗަްށ  قدرةެގ  الّلهހެއްދެވީމެވެ

. އެކަމަުކ އެީއ ބުއްދީެގ ބޭނުންކޮށް ވިްސނާ .  حاصل عبرة އަދި ތައްވާކަންކަށަަވރެވެ  ކުރާ ބަޔަކަެށވެ

. އެންމެންވެސް ކައިބޮިއހަދަނީ ހަމަބިުމެގ  !ދަންނައެވެ  އިންސާނުންގެވެްސހުރީ ހަަމގަސްގަާހގެހީގެ މިާސލެވެ

. ބައްަޕއަކީ ހަމަ  . ބޮނީ ހަމަ ެއްއފެނެކެވެ . ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނުބަިއަގިއ  الّسالم عليه آدمތަކެތީންނެވެ އެވެ

. ތެދުމަގު ބާވަިއލެއްވުމު . އަނެއްބަަޔކު  قبولން އެތެދުމަގު ތަފާތެވެ .  قبولކުީރ ވަކިަބއެކެވެ  ނުކުރީއެވެ

 عجائبންގެމީހުން ކަޭލގެފާނު ދޮގުކުރާީތ ކަޭލގެފާނު  مشركއެ  !އެވެ الّله رسولއޭ  )5(

. ފަެހ އެމީހުްނެގ މިބަހުގަިއާވ  عجائبވެވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ އެއަީކ އަިދ ެއާހ  އަިދ ކަްނ  عجائبކަމެއްޫނނެވެ

. [އަުހރެމެން ަމރުެވ ކުދިުކދިވެ ެވއްޔަށްވީމާެވސް ދެްނ ައލުންވެްސ ައހުރެެމްނ  . އެމީހުްނ އެބުނަނީއެވެ މާބޮޑެވެ

 قدرة] ފަހެ އެފަަދ މީހުންނަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ؟ކުރެވޭެނހެއްޔެވެ  محشر ؟އައުހެއްދެވުމަކުްނ ހެއްެދވޭނެހެއްެޔވެ

.  إنكارތެރިކަމާމެދު  . އެފަދަ މީހުންނަީކ ުކރާމީހުންނެވެ ދުވަހުްނ  قيامةއަިދ އެީއ ކާަފރުކަންމަތީ ދެމިތިބިމީހުންނެވެ

 . . އަދި އެއީ ނަރަަކއިގެ ވަޒަންެވރިންނެވެ އެމީހުންގެ ކަނދުރާތަުކގައި ނަަރކައިގެ ކަސްތަޅު އެޅެވޭނެީމހުންނެވެ

.  އެމީހުން ދެމިތިބޭނީ ހަަމ އެތާނގަެއވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       =   ޭއަިދ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ ކިަބއިން!އެވެ  الّله رسول(އ ( .  ައވަސްވުމަށް އެދެއެވެ
   =  / .  عقوبةނުބައި  އާއި  ަހލާކު       =  ސަލާމަތާިއ . .  عافيةރަނގަޅުގެ ުކރިން ގެކުރިން

       =ްއަދި ހަމަކަށަަވރުނ   .   އިްސވެހިނަގއްޖެއެވެ     = ްއެީމހުންގެުކރިނ    
. ދޮގުެވރިންނާއި އެީމހުންގެ   =  .) ؟ނުކުރަނީ ކީއްވެބާަވއެވެ حاصل عبرةތަްއ. (އެއިން  عقوبةއެފަދަ މިސާލުަތއް

     =  ربّ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ .  އެއީ      =  ހަމަކަށަވަރުްނވެްސ

 .މީސްތަކުންގެ ފާފަފުއްެސވުމުގެެވރި ކަލާނގެެއވެ     =  . ( އެމީހުްނ އެމީހުްނ އަނިޔާެވރިވުމާެއކުވެސް

   އުރެދުމާއި އެުކވެސް)     =  ެربّ އަދި ހަމަކަށަވަުރން ކަލޭގެފާނުގ  .  އެއީ       

ނޑައެޅިގެން  = .   عقوبةކަ ގަދަވެގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ       =   އަިދ ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ

 .  ބުނެއެވެ      =  ނުވަަތ ބާަވއިނުލެްއީވ / . އެަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްވާނެނަމަެއވެ

 .؟ކީއްވެހެްއޔެވެ       =  معجزةން  حضرةގެ  ربّ އެކަލޭގެފާނުންެގ  .  އެއް      = 
 .  ކަލޭގެފާނު ާވކަންކަށަވަީރ އިންޒާރުުކރައްާވ ބޭކަލަުކކަމުގައެވެ        =  ެقومއަދި ކޮންމ 

 .   އަކަށްވެސް ތެދުމަގުަދއްކަވާނެ ޭބކަލަކުެވއެވެ = الّله  .  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ      

  =  . ) ެއއުފުލާއެްއޗެއް ނޑުގައި  ކޮންމެ އަންހެންއެްއޗެއް (ބަ        =  ިތަްއ  رحمއަދ

 .  މަދުކުރާ އެއްެޗއްވެސް    =  .   އަދި އިތުރުުކރާ އެއްޗަާކއި    =  ިއަދ

.  –ަގއި ކޮންމެއެއްެޗއް  حضرةއެކަލާނެގ   އަިދ ކޮންމެކަެމއްވެެއވެ   = .  މިންވަރުުކރެިވގެން   

   =   غيبއެަކލާނގެީއ .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނެގއެވެ  =   އަދި ފައުޅުަގއި ފެންަނ

 .  ކަންތަކާއި     =  މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނާވ ( ަހއިބަބޮޑުެވގެންވާ (ހުިރާހ ތަކެއްޗަްށވުރެ

.  ކަލާނގެއެވެ     =  . . އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުްނ ހަމަހަމަެއވެ ކަލޭމެންގެތެރެއިްނ ހަމަހަަމވެގެންވެެއވެ
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       =   .  ބަްސ ސިްއރުުކރާމީހެކޭ     =    . އަިދ އެބަސްގަަދއަށް ބުނާމީެހކޭ

         =  .   އަިދ ނިވަިއެވ ފޮރުިވގެންާވ ީމހެކޭ    = . ނޑު  ރޭގަ    

 =  .   އަދި ދުވާލު ފާޅުވެގެްނވާމީހެކޭ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ  عقوبةގެކުީރގައި އެމީހުން ަކލޭގެފާނުގެ ައރިހުން އެދެނީ  عافيةއަދި ސަލާމަތާ  )6( އާއި ހަލާެކވެ

. އިްސވެދިޔަ  مثالހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ  ބޭކަލުންނާިއ  رسولތައް އެމީހުންގެ ކުރިންވެްސ އިސްވެހިނަގއްޖެއެވެ

.  عذابއަިއ  އެބޭކަލުންެގ ބަސްދޮގުުކރި ދޮުގވެރިންނާިއ އަިދ އެމީހުްނނަށް މީެގކުރިްނ އިސްެވހިނގައްޖެެއވެ

 . ؟ނުކުރަނީ ީކއްވެބާވަެއވެ حاصل عبرةއެވާހަކައިްނ މިމީހުން 

ކުރުމާިއ އަނިޔާުކރުމާ އެކުވެްސ އެމީުހްނ  شركެއއީ މީސްތަކުްނ  ربّ އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ 

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ވުމުން މީސްތަކުންނަށް ފާފަފުއްސެވުމުެގ ެވިރ ކަލާނގެ  توبة ދެއްވުްނ  عقوبةެއވެ

 .  ގަދަފަދަވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. [އެަކލޭގެފާނުގެ  )7( ެގ  ربّ ކަން ތެދުކަމުގެމައްޗަށް އެކަޭލގެފާނުގެ  نبىއަދި ކާފަރުީވ މީސްތަކުން ބުނެެއވެ

. ުނވަތަ  معجزةން  حضرة  جواب] އޭެގ ؟ބާަވއިނުލެްއވީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެއެްއ އެަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލައްވާނެނަމައެވެ

. އަދި ކޮންެމ  إنذارަކލޭގެފާނަކީ ހަމަ  –އެ އަްނގަވަނީ  الّلهގައި  އަކަށްވެސް އެމީހުންނަްށ  قومުކރައްާވ ބޭކަލެކެވެ

. އެއީ ެއ  هادىތެދުމަގު ދައްކާނޭ  . ތެދުމަގުދައްކާމީހަުކވެއެވެ . نبىގެ  قومއެއްވެެއވެ  އާއެވެ

ނޑުގަިއ އުފުާލ ދަރިއެްއގެ  )8( . ައިދ  الّلهތައް  خبرކޮންމެ އަންހެންއެްއޗެއް އޭގެ ބަ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

ނޑުގައި އޮްތ ދަރިފުޅަްށ  ގެތެރެއިްނ މަދުވާަވރަކާިއ އަިދ  رَِحمُ ެގ ލެއިފޮނުވުމުެގ ނިސްބަތުން  حيضބަ

. އޭެގ ނިްސބަތަ . އިތުރުވާަވރެއްެވސް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ކުން ބަލިެވއިނުމުގެ ދުވަްސ މަދުެވ އިތުުރވެއެވެ

.  حضرةއަދި ކޮންމެ ެއއްޗެްއ އަދި ކޮންމެކަެމއް އެަކލާނެގ  . އެާޔ ތަފާތުނުވާނެއެވެ  ގަިއ މިންވަރު ކުރެިވގެންވެެއވެ

ވެ ޮފރުވި ވަންހަނާެވގެންވާ ކަންތަާކއި ފައުޅުގައި ފެންނަން ހުންނަ ކަންތައްވެްސ  غيبއެކަލާނގެީއ  )9(

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ނުހަނު ހައިބަބޮޑުވެގެްނވާ އަިދ ުހރިހާ ަތކެއްަޗށްވުރެ މަތިެވރިެވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

ނުޑ  )10( އަދި ަކލޭމެންގެތެެރއިން ިސއްރުްނ ބަސްބުނާމީހެޭކ އަދި އަޑުބާުރކޮށް ބުނާމީެހޭކ އަިދ ޭރގަ

އަދި ދުވާލު ފާޅުގައި ބަސްބުނާމީހެކޭ އެކާަލނގެައްށ ނިވައިވެގެން ޮއވެގެން އަނިދރީގައި އޮވެގެން ބަސްބުނާމީހެޭކ 

. . ދެނެވޮޑިގަތުމާިއ އައްަސވާވޮޑިގަތުން ހަމަހަމައެވެ  ހަމަހަމައެވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

     =  ްُمَعقَِّبةއޭނާޔަށ . . އެީއ އޭާނ ެބލެހެއްޓުމަށް ވަޑައިގަންނަާވ މަލާިއކަތް ބޭަކލުންނެވެ  ްނ ވެެއވެ
        = ައިއޭނާގެ ކުރިމަތީގ    =  ިއަދ .  އޭނާގެ ފުރަަގހުގައި    =   ްއެބޭކަލުނ

.  އޭނާ ރަްއކާތެރިުކރައްަވއެވެ     =  الّله  .   ގެ އަުމރަށް     =   ްالّلهހަމަކަަށވަރުނ 

.  ބަދަލުނުކުރަްއވައެވެ    = އޮްތ  قوم) . ) نعمةއެއްގަިއވާއެްއޗެއް  ެއއް     =   އެމީުހްނ

 ބަދަލުކޮށްފުމަށްދާންދެން.     =  ެصالح عملކިޔަމަންތެރިކަމާއި  –ތަކުގައިވާެއއްޗެއް  نفسއެމީހުންގ . 

      =  ިالّلهއަދ  .  އިރާދަުކރައްވައިިފއްޔާ    =  ، ްބަޔަކާމެދު ނުަބއެއް ، ހަލާެކއ

.  عذابނުވަތަ     އެއް   =  ނުޖެިހ . އެކަމެއް ނުަވތަ އެއެއްެޗއް އަނުބރާ ރައްދުވުމެއްުނވެއެވެ

.  ނުދާނެއެވެ         =  .  އަދި ެއކަލާނެގ ފިޔަވައި އެމީހުންނަކަްށ ނުވެއެވެ    =  

 .  އެއްވެްސ ސަަހރޯވެިރއެއް       .  ހަމައެަކާލނގެއެވެ     =  ަކލޭމެނަްށ

.   ވިދުވަރުދައްަކވަނީ      =  .  ބިރުވެރިވާ އަދި ދަހިވެތިވާ އެްއޗެއްެގގޮތުގައި    =  ިއަދ

.  އެކަލާނެގ އުފައްދަަވއެވެ      = . . ފެނުްނ ބަރުވެަފއިވާ ވިލާތައް   ބަރު ވިލާތައް
     =  ުގގުިރ  َرْعدُ އަިދ : . ( تسبيحއެބަހީ ގަިއ  حديثއެއީ މަާލއިކަތްބޭކަެލއްކަމަށް  َرْعدُ ކިަޔއެވެ

 (. . އަިދ އެީއ ގަަދ ވަެއއްކަމުގަިއވެސްވެެއވެ  އައިސްފައިވެެއވެ  =  ްحمدއެކަލާނގެއަށ  . ުކރުމާ ެއކު

. ثناءމާތްކޮށްހިތާ   ވިދާޅުވެއެވެ       =  ިބޭކަލުން އެަކލާނގެއަށް ިބރުފުޅުްނ  مالئكةއަދ

. تسبيح  ވިދާޅުވެއެވެ     = ެއަދި އެކަލާނގެހޮނު އަލިފާން ފޮުނއްވައެވ.      = 

. . / އެައލިފާން ޖެެހއެވެ   ދެން އެަކލާނެގ ެއ އަލިފާްނ ދިމާކުަރއްވަެއވެ     =  އެަކލާނެގ

 .  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް       =   ްحالކުރާ  جدلއާ މެދު  الّلهއެމީހުނ  .   

       =   حالދެއްވުމާއި ިހއްެޕވުން ގަދަެވގެންވާ ަކލާނގެކަުމގައިާވ  عقوبةއެަކލާނގެީއ  
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އެަކލާނެގ އަޅާ ރައްކާތެިރކުރެްއވުމަށްޓަކަިއ ެއއްބޭކަލަުކ އޭނާެގ ކިބައިްނ އެނބުިރ  )11(

ވަޑައިގަންނަވާިއރަށް އެާޔ ވިދިގެްނ އޭނާ ރައްކާތެިރކުުރމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަނެއް ބޭަކލަކު އޭނާގާަތްށ 
ނޑު ެއއަާޅ  خاصّ  ވަޑައިގަންނަވާގޮތަްށ ތަރުތީބުެވގެންާވ މަލާއިކަތްބޭަކލުން ެއކަލާނގެއަށް  . ރޭގަ ވެގެްނވެއެވެ

ބަލަހައްޓަާވ ބޭަކލުން އެނުބރިވަޑައިގަންަނވާއިރަްށ އެއަާޅ ދުވާުލ ބަަލހައްޓަާވ ބޭކުަލްނ ވަޑަިއގަންނަވައެެވ. 
.  الّلهމިބޭބޭކަލުން   ގެ އަމުރުފުޅަށް އެަކލާނެގ އަޅާ ަރއްކާތެރިުކރައްާވ ބަލަަހއްޓަވަެއވެ

ތަކުގައިާވ  نفسއެއް އެބައެްއގެ  رحمةއެއް ައދި  نعمةދެއްވާފަިއވާ  الّلهއަދި އެއްވެްސ ބަޔަކަށް 
َغيَّرތައް  صالح عملކިޔަމަންތެރިކަމާިއ   رحمةއާިއ  نعمةެގ  الّلهތައް ބަދަުލ ނުުކރާނަމަ  نفسކޮްށ އެމީހުންެގ  تـَ

. އަިދ ެއއްވެްސ  ްއ ނުވަަތ ހަލާެކްއ އެ الّله تعالى عذابއަކަށް  قومއެކަލާނެގ ބަދަުލ ނުުކރައްަވއެވެ
. އެ ވުއިރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ ދެން އެކަން އަނުބރާ ރައްދު އެއް އަިދ އެ ހަލާެކއް އަޔަނުީދ  عذابމެްއ ނުވެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އެްއެވްސ  ހިފަހައްޓަިއލެވޭނެ ެއކަކުވެްސ ނުވެއެެވ. ެއއްވެސް ާބރެްއ ނުވެއެވެ
. (އަދި އެފަދަނުރައްކަެލއް ެއކަލާނެގ އިރާދަުކރަްއވައި ފިްއާޔ  ސަހަރޯެވރިއެްއ ވާިގވެރިެއއް އެީމހު ންނަކަށް ނުވެެއވެ

. އެަކލާނެގ  ދެން ސުނާމީ އަންނަކަން އިޝާރާތްވާ މީޓަެރއްގެ މެޝިެނއްގެ އެްއވެސް ފައިދާއެއް ނުުކރާނެއެވެ
. مصيبةފޮނުއްވާ ެއ   )ދެން އޭރުްނ ރާޑަަރކަށް މެޝިނަކަށް ަނގަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ

: ދަުތރުވެރިްނ ބިުރވެިތާވ  –އަދި ބިުރވެތިވެޭވ އެްއޗެއްގެގޮތުންާނއި ދަިހވެތިވެޭވ އެްއޗެއްެގގޮތުން  )12( އެބަހީ
. އަދި ފެުންނ  قائمއަދި ރަށުަގއި  ވެތިބޭމީހުން ާވރެއަށް ަދހިވެތިާވ އެއްެޗއްޮގތުން ވިދުވަުރލެއްީވ ހަމަ ެއކަލާނެގއެވެ

.  حركاةބަރުވެގެންާވ ިވލާތައް އެކަލާނެގ އުފައްަދވާ   ކުުރވައެވެ

. އަދި ަމލާއިކަތްބޭކަ  حمد ثناءވިދާޅުެވ އެަކލާނގެއަްށ  تسبيحއަށް  الّلهއަދި ގުުގރި  )13( ލުންެވްސ ދަންނަވައެވެ
. ދެްނ  حمد ثناءވިދާޅުވެ  تسبيحއެކަލާނގެއަްށ ބިރުފުޅުން  . އަދި އެަކލާނގެ ހޮުނ އަލިފާން ފޮުނއްވައެވެ ދަންނަވަެއވެ

. އެފަދަ ކަންތަްއ ހިްނގަވާިއރުވެްސ މީސްތަކުންުކެރ  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެައލިފާން ދިމާުކރައްވަެއވެ
. އެަކލާނގެީއ  قدرةކޮށް އެަކލާނގެ  جدلދު އާ މެ الّلهބައެއްމީހުން  ދެއްވުާމިއ  عقوبةތެރިކަމަށް އިންކާރުުކރަނީއެވެ

.  حالހިއްޕެވުން ގަދަވެގެންާވ ަކލާނގެކަމުގަިއވާ   ަގއެވެ

. އާޔަުތގަިއ މިވަނީ ގުުގރި  الرَّْعدُ  !ދަންނައެވެ  . އަިދ  تسبيحމިއީ ދިެވހިން ިކޔާ ުގގުިރއެވެ ވިދާޅުވާ ކަމަެށވެ
. މިހެންެވ  حمدއަށް  الّله .  إختالفެވރިންގެމެދުގަިއ  علم تفسيرވެްސ ުކރައްާވކަމަށެވެ ކޮްށ  عامّ އެްއ ހިނގާފައިވެެއވެ

. އެއަޑަކީ އެކަޭލގެފާނުްނެގ  حوالން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ވިލާެގ ކަންތަކާއި  مفّسرގިނަ  ކުރައްވާފައިވާ މަާލއިކަތާކަމަށެވެ
. އަދި ެއ ައލިފާނަ . އަޑުފުޅުކަމަށެވެ ފުޅަްށ  إذنެގ  الّلهކީ އެކަޭލގެފާނުންެގ އަނަގފުޅުން ނެރުއްާވ ައލިފާނެއްކަމަށެވެ

.  މިކަންކަމަކީ ހިނގުްނ ދުރުކަމެއްނޫނެވެ

ނޑާ ގާްތކޮްށ  َرْعُدއަދި އަނެއްަބއި ބޭަކލުްނ ވިދާޅުވަނީ   ނޑު އަނެއްިވލާގަ މިކިާޔ އެްއޗަީކ އެްއވިލާގަ
. ދެން ފިތޭަވގުތު އެ  . މިއީވެްސ ހަަމ ފިއްތާލާ ވަޔެކެވެ ެގ އިޒުނަފުޅަށް ވުްނ  الّلهއަޑު އަންނަނީކަަމށެވެ

 .  = تفسير قرطبى=  والّله أعلم بالّصوابދުރުކަމެއްނޫނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ްخاصّ އެކަލާނގެއަށ .   ވެގެންެވއެވެ     = حّق دعاء  .    =   دعاءއަިދ 

 .  ކުރާ މީސްތަކުން     = .   އެަކލާނގެ ނޫްނ ފަރާތްތަކަށް      = دعاء 

.  –ކުރާމީހުންނަށް އެަތކެތި   އިޖާބަނުދޭނެއެވެ  = .   އެއްވެްސކަމަކުން އެްއވެސްގޮތަކުން    

  =  .  އޭނާެގ ދެއަތްިތލަ ފަތުަރއިގެންވާމީަހކުފަދައިންމެނުވީ      =   .  ފެނަށް     =  

 .  އޭނާ އޭނާެގ އަނގަޔަްށ ފެންފޯރުުކރަން        =  އަދި އޭނާ އެފެްނ ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ މީހަކުކަމުަގިއ

 .  ނުވެއެވެ       =   ެدعاءއަދި ކާަފުރންގ  .   ނުވެއެވެ     =  

.    މަގުފުރެދުމެއްކަމުގަިއ މެނުވީ    =  ކިޔަމަންތެިރވުްނ  الّلهކުރަީނ  سجدةއަިދ : . އެަބހީ އަެށވެ

.  الّلهވާޖިބުވެގެންވަނީ   އަށެވެ          =  .  އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވހާ ބަޔަކު   

   =  .  ުރހި ކިޔަމަންތެިރވެގެންނާިއ އަދި ނުުރހި ނުކިަޔމަންތެރިވެގެންވެސް  =  އަދި އެމީހުްނެގ

. އެހިޔަިނވެްސ ެއ  . (ިމއީ ބިުމގަިއ ހިނގާބިނގާެވ އުޭޅ އިންސާނާެގ ހިޔަްނޏެވެ .)  سجدةހިޔަނިވެސް  ުކރަނީއެވެ
         =  . .!އެވެ رسول الّله(އޭ  =   ހެނދުނާއި ހަވީރު  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

          =  ربّ އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ . އެތަންތަްނ ހައްަދވާ ަބލަަހއްޓަވަީނ  ؟އަކީ ކާކުހެްއޔެވެ

 ކާކުހެއްެޔވެ؟     =  ެالّلهެއއީ  !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ .   ެއވެ  =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ! 

   =  ާ؟ކުރީހެްއޔެވެ إختيارކަލޭމެން ހިފ .         =  އެކަލާނގެ ފިޔަވަިއ

 .   ސަހަރޯެވރިންތަކެއް     =  ަތަކަށް މިްލކުވެގެްނ ނުވެއެެވ.  نفسއެތަކެތީގެ އަމިްއލ

     =  منفعެއއްވެްސ  .  އެްއ އަދި ގެއްުލމެއްވިޔަސް  =  ެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!      

     =  .   ؟ހަމަހަމަ ވާނޭހެއްެޔވެ       = .   ކަނުމީހާޔާއި ފެންނަމީހާާއ ދެމީހުން

       =  ެ؟ުނވަތަ ހަމަހަމަވާނޭެހއްޔެވ .      = .        އަނދިރިޔާިއ އަލިކަން

       =   ްشريكއަށް  الّلهުނވަތަ އެީމހުނ .   ؟ންތަކެއްލީހެއްޔެވެ   =   އެތަކެތި (ެއ

) ތަކެތި ހެއްދެީވހެއްެޔވެ؟  شريك  ންތައް   =  .  ެއކަލާނގެ ެހއްދެވިތަކެްއޗާ އެއްފަދަ     
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   =   ި؟ތައް އޮޅުނީހެއްޔެވެ خلقދެން އެމީހުންނަށް ދެފަރާތުންހެއްދެވ    = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ! 
      =   ަالّلهުހރިހާތަކެިތ ހައްަދވާ ަކލަކީ ަހމ .   އެވެ   =   .  އަިދ އެަކލާނގެއީ

        =  ްވެގެންާވ ގަދަފަދަވަންަތ  حقّ ދެވަނަެއއްނުާވ އެއްަކއުވަންަތ  އަދި އަޅުކަްނ އެަފރާތަށ

.   ކަލާނގެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  الّلهވެގެންވަީނ  حقّ ކުރުްނ  دعاء )14( . އަިދ  إجابةއަެށވެ ންެގ މީުހްނ  مشركުކރައްވާީނވެސް ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ

)  شريكއެކަލާނގެފިަޔވަިއ އެޮގާވ ފަރާތްތަްއ (ެއ  .  دعاءންތައް ކޮށް  ޮގވާ  އެހަދާމީހުންނަްށ އިޖާަބ ނުކުރާނެެއވެ

. އެފަދަ ތަކެއްޗަްށ  . އެތަކެއްޗަށް އެއްެވސް އެއްޗެއް މިްލކުވެގެން ނުެވއެވެ އެއްވެސްގޮތަކުން އަޅައިވެސް ނުލާނެެއވެ

އަނގައިން ފެނަްށ ކުރާީމހާގެ މިާސލަީކ ތިމާގެ ެދއަތްތިަލ ހުޅުވަިއގެން ފެންއެއްޗަކަްށ އަްތލައިގެްނ އޮެވ  دعاءގޮވާ 

. ކާަފރުްނ  . ެއހެން ޮއވެ ކިތައްެމވަރަކަށް ހަޅޭލިަޔސް އޭނާގެ އަނގަޔަށް ފެން ނުޯފރާނެއެވެ ގޮވާމީހާެގ މިސާލެވެ

.  دعاءބުދަށާއި ދެންވެްސ އެބާވަުތގެ ތަެކއްޗަްށ ގޮާވ  . ެއއީ ހަމަ ގެއްލުާމއި ހަލާެކވެ ކުާރ ކުުރންވެސް ހަަމއެފަދައެވެ

 .  މަގުފުރެދުމެކެވެ

އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާބަޔަކު ުރހި ކިޔަމަންތެިރވެގެންެވސް އަދި ނުރުހި ނުކިޔަމަންތެިރވެގެންވެސް،  )15(

. އަިދ ހެނދުނާއި ހަވީރު، އެމީހުންެގ ހިޔަނިތަްއވެްސ  الّلهކިޔަމަންތެރިވުން ވާޖިބުވެގެންވަީނ ހަމަ  އަށެވެ

. ކިޔަމަންެވގެންވެެއވެ سجدةއެކަލާނގެއަްށ   . ކުެރއެވެ

އެތަންތަްނ  ؟]އަކީ ކާުކހެއްޔެވެ ربّ [އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ  !ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ رسول الّلهއޭ  )16(

.]  الّله[ެއއީ  !ގައި ވިދާޅުވާށެވެ جواب] ަކޭލގެފާނު އޭގެ ؟ބަލަހައްޓަާވ އެތާނގެ ވެރިޔަީކ ކާކުެހއްޔެވެ  އެވެ

. އެތަކެއްޗަްށ ؟ކުރީެހއްޔެވެ  إختيار[ަކލޭމެން ފަހެ އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ސަހަރޯެވރިންތަކެއް  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

.] ކަޭލގެފާުނ  އަދި ތަކަށްވެްސ ެއއްވެްސ މަންފާއެއް  نفسއެތަކެތީގެ އަމިއްަލ  ެގއްލުމެްއ މިލްުކވެގެްނ ނުވެެއވެ

. ނުވަަތ އަނިދރިޔާިއ އައްާޔ ؟ހެއްޔެވެ [ލޮލަްށ ނުފެންނަމީހާއާިއ ފެންނަމީާހ ަހމަހަމަވާނެ !ވިދާޅުވާށެވެ

. ހަމައެފަދައިްނ ؟އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ . ހަމަަހމަނުވާނެއެވެ ންނާއި ކާފަުރްނ  مؤمن. މިތަކެިތ އެްއވަުރ ނުވާނެެއވެ

.] އަިދ ެއ ؟ހަމަހަމަވާނޭހެްއޔެވެ ންތަކެއްވާކަމުަގިއ  شريكއަށް  الّلهންގެމީހުން  مشرك. ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ

ތަކެިތ ަހއްދަވާަފދައިން ތަކެިތ ހައްަދވަިއ ދެފަރާތުްނ ހެއްދެވިަތކެިތ  الّلهންތައްވެްސ  شريكނިންމައި ދެން އެ 

. ުހރިާހ އެްއޗެްއ ަހއްދަާވ  !އެމީހުންނަށް އޮޅުނީެހއްޔެވެ؟ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ [ެއްއގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނޫނެވެ

. އެކަލާނގެއީ އެްއކައުވަންތަ އަިދ އެފަރާތަށްމެނުވީ އަޅުކަން އެ الّلهކަލަކީ ހަމަ  ވެގެންނުާވ  حقން ވެވުވެ

[.  ގަދަފަދަވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = . . / ެވއްސެވިެއވެ   އުޑުން އެކަލާނެގ ފެްނ ބާަވއިލެއްިވއެވެ        =  

 .  ދެންފަހެ ވާދީތަކަްށ ފެން ދެމިގެން ހިނގައްޖެެއވެ     =  ،ްއޭެގ މިންވަރަްއ ބޮޑު ވާީދއަކަށް އޭެގ މިނަށ

 .  ކުޑަ ވާދީއަކަށް ޭއގެ މިނަށް      =   ެَسْيلُ އަދި އ  . ގެމައްޗަށް އުފުިލއްޖެއެވެ

 . ނޑުގެމައްޗަށް އަރައްެޖއެވެ  ފެންގަ       = . ނޑެއް . ގަުރގަ ނޑެއް  މައްޗަށް އަރާފަިއވާ ފޮނުގަ  

          =  ) ާގެތެޭރގައިވެްސ ވެެއވެ  َمْعَدنއަިދ އަލިފާނުަގއި އެީމހުން ހޫނުކޮށް ިވރުވ ( 

       =  .   ގަހަނާ ހެދުމަށް އެދިގެން     =   ހެދުމަްށ) . ނުވަތަ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި

 އެދިގެން)     =   ުނޑ .  –އެފަދަ ފޮނުގަ ނޑު  މައްޗަށް އަރާ ދަގުިއގަ    = .   އެފަދައިން
         =   ّباطلއާއި  الّله تعالى حق  .  ގެ މިސާލުޖައްސަވައެވެ      =   ފަެހ

ނޑު  ) ދަންނައެވެ –ފޮނުގަ ނޑު  !(އެމައްޗަށް ައރާ ަގރުގަ       =  ބޭކާރުވެ ވަަޔްށ

.  އަރައިގެންެނވެ         =  ުނޑ . (ވާދީގައިނަަމ ފެންގަ  ،އަިދ މީްސތަކުންނަށް މަންފާކުރާބައި

) معدن ވިރިކެކޭ    ނަމަ ިވރިގެން އަޑީގައި ޖަމާވެަފއިވާބައި      =  ބިމުަގިއ ( އެއެތި (ވާދީގެ

 .  ކަންވާރެއްނަަމ އޭެގ އަޑީަގިއ ސާބިތުވެުހރެއެވެ     = .  އެފަދައިން     =  الّله.  ޖައްަސވައެވެ
     =  مثال .   ތައް    =  ައީމާންކަމާއި ިކޔަމަންތެރިކ) ( އިޖާބަދިްނ    މަށް

 . .  رّب އެމީހުްނގެ  =    މީހުނަށްވެއެވެ  އަށް     =  .    ުސވަރުގެ     

=   . )  އިޖާބަނުދިން މީުހން  އަދި(އީމާންކަމާިއ ކިޔަމަންތެިރކަމަށް  = .  އެކަލާނގެއަށް    = 

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަށްވީނަަމވެސް          = .   ބިމުަގއިާވ ުހރިހާެއއްޗެއް  

= .   އަދި އެާޔއެކު ެއހާއެއްޗެތި       =   ްفدية ހަަމަކށަވަރުން އޭނާ އެއިނ .  ދިނީެހވެ        

 .  އެމީހުންނަށްހުރީ     =   އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ފާފައެްއ . معاف ހިސާބުގެ ުނބައިކަމެވެ

.   ނުކުރެވޭނެއެވެ        =  ) ީقيامة އަދި އެީމހުންގެ ޖާގަޔަކ. ) ނަރަކަެއވެ  ދުވަހުން   

      = .    އަދި އެއީ ނުބައިވެގެންވާ ތަންމަްއޗެކެވެ  =   .  އަޅެފަހެ ދަންނަމީހާ  
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     =   .  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްޭވ ތަކެތި     =   ެެގ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގ

.  حضرة .  حقّ އެއީ ހަމަ  =   ން  ކަން      =  އަނދިރިީމހާފަދަހެއްޔެވެ؟ (އޭނާގެމަްއޗަްށ

  މީހާފަދަހެއްޔެވެ؟) جاهلއެއްވެްސހެޔޮއެއްެޗއް ނޭނގޭ  –ވެގެންވީ ކަންަތއްވެްސ އޭނާޔަްށ ނޭނޭގ  فرض   

   =  وعظ نصيحة   . ލިބިގަންނަކަން ކަަށވަރީ       =   .  ބުއްދިެވރިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެފެްނ ވާދީތަކަްށ އެިޅ ެއ ވާދީެއއްެގ ުހިރ ބޮޑުކުޑަމިނަކަށް ފެްނ  الّله تعالى )17( އުޑުްނ ފެންވެއްަސވައެވެ

ނޑެއް އުފެދި ފެނުގެމަްއޗަްށ  ނޑުގެ ަމއްޗަްށ އެތާހުންަނ ހަިޑ ަބއެއްތަކެއްާޗއިއެުކ ފޮނުގަ . ދެްނ އެފެންގަ ޖަމާވެއެވެ
 .  އަރައެވެ

ގެމައްޗަްށ  َمْعَدنތަެކިތ ހެދުަމށް އަލިފާނުްނ ިވރުާވ އެކިާބވަތުެގ އަދި ަގހަނާހެދުމަށް ުނވަތަ ހިފާގެންގުޭޅ ބައެއް
 . الّله تعالى  އެކަންވާުރގެ މަތީބަޔަްށ އެއިްނ އުފެދޭ ވިޔާނުދާ ަދގުޔާިއ ބޭުނން ނުކުރެޭވ ސާމާނުތަްއ ައރައިޖަމާވެއެވެ

. ދެންފަހެ، ވާދީގެަމއްޗަށް  بَاطلއާއި  حقّ  ނޑު ބޭުންނ  ގެ މިާސލުޖައްސަވަީނ އެފަދައިންނެވެ އެައރާފައިާވ ފޮނުގަ
. އަދި  ވިުރވި ކަންވާުރގެމައްޗަށް ައރާފައިވާ އޭގެ ހަޑި އަިދ  َمْعَدنނުކުރެވި ވަޔަްށއަރަިއގެން ހިނަގއިދެއެވެ

. ދެން މީސްތަކުންނަށް އެފައިދާކުރާބައި ވާދީގެ  ރަނގަޅު ފެނާއި  ނަމަބޭކާރުބައި ދަގުއިފަދަ ަތކެތި އުކަިއލެވިދެެއވެ
.  ثابت َمْعَدن ވިރިފަިއވާ  ނަމަ ކަންާވރުގައި އަދި .  الّله تعالىވެ ުހރެެއވެ މިސާލުަތއް ޖައްަސވަނީ އެފަަދއިންނެވެ

.  حاصل عبرةމީސްތަކުން އެއަށް ވިސްނާ ެއއިން   ކުރާށެވެ

.  باطلއާިއ  حقّ މިއީ  ނޑުމަތީ އޮްތ ފޮ باطلގެ ުފރިހަަމ މިސާލެެކވެ ނުޑ އަީކ ުކޑަވަގުތުކޮޅަކުއޮތަސް ފެްނގަ ނުގަ
 . ނޑު ވަޔަށް އަރަިއގެްނ ދިޔަގޮތަްށ އަަރއިގެން ދާޭނ އެްއޗެކެވެ ެއީއ  حقّ އޮތްގޮތަށް ިއރުކޮޅަކުއޮތަްސ އެފޮނުގަ

ނޑުފަދައިްނ  . ވާދީެގ ފެންގަ . އޭތި ވަޔަށް ބުރައިގެން ނުދާނެެއވެ މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރާނޭ އެއްޗެެކވެ
 .  ސާބިތުވެއޮންނާނެއެވެ

.  باطلވިރުިވ ކަންާވރުގެމްައޗަްށ އެިރ ބޭކާރުަބއި އެއީ  معدنހަމައެފަދައިން  . އެބަިއ އުކަިއލެވޭނީެއވެ ގެ މިސާލެވެ
. އެއީ  .  حقّ އޭގެފައިދާކުރާަބއި ކަންާވރުެގ އަޑީގަިއ ސާބިތުވެހުންނާނެެއވެ   والّله أعلمގެ މިާސލެވެ

އަްށ  ربّ ވެ ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ގޮވާލެވުމުން އެަބޔަކު އެބަޔަުކގެ  تبعއާއި  رسولއަށް އީމާންވެ އަދި  الّله )18(
. ބޮޑުވެގެންާވ  قيامةވީމީހުންނަްށ ުހީރ  تبعއާިއ  رسولއިޖާބަދީ ކިޔަމަންެތރިެވ  . އަިދ  نعمةދުވަހުން ސުވަުރގެއެވެ އެވެ

ްނ  عذابދުވަހުން އެމީހުންނަށް އެުހރި  قيامة !ނުވި މީހުން ދަންނައެވެ تبعއާއި  رسولއަށް އީމާންނުވެ  الّله
ސަލާމަތްވުމަށް އެީމހުންނަށް ދުނިޔެާއއި އެތާ ވާހާތަކެްއޗާިއ އަދި އެފަަދ އިތުުރ ެއހާތަކެތި އޮތްނަމަވެސް އެތަކެިތ 

.) އެމީހުންނަށް ހުރީ ހިސާބު  فدية . (ނަމަވެސް ެއީއ ދެން ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ  އެއްގެގޮތުގައި ދީ ަސލާމަތްވޭތޯ ބެީލހެވެ
. ެއީއ އެއްެވސް ތަްނކޮޅެއް  .  عذابނުެވ ުހރިާހ ފާފައަކަްށ  عفوބެއްލެވުމުެގ އެންމެނުބަިއ ގޮެތވެ ލިބުމެވެ

.  قيامةއެމީހުންގޮސް ތިބޭނެތަނަީކ  . އެއީ ުނބައި ތަންމައްޗެކެވެ  ދުވަހުން ަނރަކައެވެ

ކަްނ  حقّ ްއވޭތަކެިތ އެީއ ން ބާަވއިލެ حضرةެގ  ربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނަްށ ކަޭލގެފާނުންެގ  )19(
: ތިމާގެަމއްޗަށް  ވެގެންވާ ކަންތައްވެްސ އޭނާޔަށް ނޭނޭގ އެްއެވްސ  فرضދަންނަމީހާއާއި ކަނުމީާހއާއި އެބަހީ

. ނުވާނެަކްނ ؟މީހާއަިއ ދެމީހުްނ ެއއްފަދަހެއްެޔވެ جاهلހެޔޮއެއްެޗްއ ނޭނޭގ  . އެދެމީހުްނ އެއްަވރުވާނެެހއްޔެ؟◌ެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ  . عبرةއާއި  وعظ نصيحةކަށަވަރެވެ  ލިބިގަންނާނީ ބުއްދިވެރިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   ބުއްދިެވރިންަނކީ  –އެމީހުންނަީކ : .  –އެބަހީ  ފުއްދާމީހުންނެވެ    = ެގ  الّله

.   أمرގެ  الّله - َوِصيَّةގެ  الّله - وعد   ފުޅުތައް    =   .  އަދި އެމީހުންނަީކ އުަވއިނުލާ ީމހުންނެވެ
    =  ާوعدވެފައިވ .     =  ) . .)  رَِحمُ އަދި އެީއ ގުޅާމީހުންނެވެ  ގުޅާމީހުންނެވެ

      =   ުالّله أمر –ެއކަންގުޅުވުމާމެދު  –އެކަމާމެދ   .  ުކރައްވާފަިއާވ ކަންތަކެވެ    = 

. (އެއީ  .)  رَِحمُ އެކަން ގުޅުވުމަށް  އެވެ      =  އަްށ  ربّ އަދި އެމީހުންނަީކ އެމީހުންެގ

 .  ބިރުވެތިވާމީހުންނެވެ    =  .  އަދި އެީމހުން ބިުރވެިތވާ       =  ހިސާބުުކރެއްވުުމެގ

)  َجَدل(ހިސާބުުކރަްއވާ ަވގުތު  –ނުބައިކަމާމެދު    ުކރެްއވުމާމެދު    =  އަިދ އެީއ

 .  ކެތްތެރިވާމީހުންނެވެ        =   ެހިވޮޑިގަތުންފުޅު އެދިގެން ރު  وجهގެ  ربّ އެމީހުްނގ .  އެދިގެން
      =    ުކުރި  قائمއަިދ އެީމހުން ނަމާދ    =  ިއަދި އެމީހުން ހޭދަކުރ   

      =   .   ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ެދްއވި ރިޒުގުން  =  ސިްއރާިއ

 .  ފައުޅުގައިވެސް     =   .  އަދި އެމީހުން ދުރުކުރާ        =  ހެޔޮކަންތަކުްނ

.   ނުބައިކަންތައް         =  . އެމީހުްނެގ =     އެމީހުންނަށް ުހންނަހުށީ

  .ކިޔަމަންތެރިކަމުެގ ފަހުކޮޅުގަިއ ުސވަރުެގއެވެ      =  قائمއެީއ  . . ުސވަުރގެތަކެވެ ވެތިޭބ ބަީގޗާތަކެވެ

       =  .  –ވެގެންވާބަަޔކާއި  صلحއަދި   =   އެީމހުން އެތަންތަނަްށ ވަންނަުހއްޓެވެ

 . : އީމާންކަމާިއ ކިޔަމަންތެރިކަުމގެގޮތުން  އެބަހީ     = .   އެމީހުްނގެ ބަފައިންގެެތރެއިން     

=  .  އަދި އެމީހުންެގ އަނބީންގެެތރެއިންނާއި    =  .  އަދި އެމީހުންެގ ދަރިފަސްކޮޅުގެެތރެއިންނާއި
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   =   .  އަިދ މަލާިއކަތްބޭކަލުން      =   .  އެީމހުންގެގާތަްށ ވަޑައިގަންަނވާ ހުއްޓެވެ
       =   . .) ކަލޭމެްނގެމައްަޗްށ   =    ުހރިާހ ދޮރަކުން (އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެެއވެ

 .  ސަލާމަތްހުއްޓެވެ      =   .  ަކލޭމެން ކެތްެތރިވީަކމުގެސަބަބުން      =  ަފެހ

.    އެމީހުންގެ ިކޔަމަންތެރިކަމުެގ ބަދަލުަގއި އެާޔ ވިދިގެްނ އެމީުހންނަށްވާ ސުވަުރގެ ރަނގަޅުވެގެންެވއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 عهدތަްއ ފުއްދާމީހުންނެެވ. އަދި ެއއްވެސްގޮަތކުން ެވވިފައިާވ  عهدެގ  الّلهމިބުނާ ބުއްދިވެރިންނަީކ  )20(

 .  ކަށަވަރެްއ އުަވއިނުލާ ީމހުންނެވެ

ނޑައިނުލައި ގުޅުވުމަށް  الّله تعالىއަދި އެމީހުންނަކީ  )21( ކުރައްވާފަިއވާ އެިތ  أمرއެމީހުނަށް އެ އެއްޗެްއ ކަ

 : . އެބަހީ . އަިދ އެމީުހންނަކީ އެމީހުންެގ  َرِحمُ ގުޅުވާމީހުންނެވެ  ِحَسابއަްށ ބިުރވެތިާވ އަދި  ربّ ގުޅުވާމީހުންނެވެ

.  جدلބެއްލެވުމުގަިއ   ކުެރވި އެކަުމގެ ނުބައިކަމާމެުދ ބިރުވެިތވާމީހުންނެވެ

. އަދި އެމީހުންނަކީ  ربّ އަދި އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  )22(  ގެ ުރހިވޮޑިގަތުން އެިދގެްނ ކެތްތެރިީވ މީހުންނެވެ

. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުަނށް ދެއްިވ ރިޒުގުްނ ސިްއރާއި ަފއުޅުގައިވެްސ  قائمނަމާދު  ެގ  الّلهކުރާމީހުންނެވެ

 . . އަދި އެމީހުންނަީކ ހެޮޔކަންތަްއ ކުރުމުެގ ސަބަބުން ނުަބއިކަންތަްއ ދުރުުކރާމީހުންނެވެ މަގުގަިއ ހޭދަުކރާމީހުންނެވެ

.  قيامةކިޔަމަންތެރިވުާމ ގުޅިގެން އެީމހުންނަށް އެމީހުްނ  !އެމީހުން ދަންނައެވެ  ދުވަހުން ހުީރ ސުވަުރގެއެވެ

. އަދި ީއމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިވުމުެގގޮތުން  قائم )23( ެވ  صلحވެ ތިބޭ ސުވަރުގެތަކަށް އެީމހުން ވަންނަހުއްެޓވެ

ހަމަޖެހިގެންވަންާޏ އެމީހުންެގ ބަފައިންނާއި އަނބިންނާއި އަިދ އެމީހުންގެ ަދރިންވެސް އެީމހުންނާއެކު ުސވަރުެގއަްށ 

. އަިދ ސުވަުރެގ ކޮންެމ ދޮރަކުްނ އެމީހުްނގެގާަތށް އެިކއެިކ އުފާެވރި  އާއިގެްނ ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ  خبرވަންނަހުއްޓެވެ

 .  ވެދެވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

. ަކލޭމެން ކެތްތެިރވުމުގެ ސަބަބުްނ  )24( . [ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ސަލާްމހުއްޓެވެ އަދި އެބޭަކލުން ވިދާޅުވާނެެއވެ

[.  ކަލޭމެނަށް އެާޔ ވިދިގެްނ ލިބުނު ސުވަުރގެ ރަނގަޅުވެގެންެވެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .  އަދި ުއވާލާމީހުން   = عهدގެ  الّله .         =  ެعهدއ 

. عملއެމީހުން ގަދަކޮށް އޭަގއިވާގޮތަށް   ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަްށފަހު   =  . ނޑައިލާ އަދި އެމީހުން ކަ

       =   ްالّله أمرއެކަމަކަށ  . . / ނުވަތަ އެތި   ކުރެއްިވ ކަންަތއް    =  . ގުޅުވުމަށް

)  رَِحمُ (  ގުޅުވުމަށް      = ) . .) الّلهއަދި އެީމހުން ަފސާދަކުރާ  އަށް ުއރެދޭ      = 

.   ބިމުގައި    =   .  އެމީހުން ދަންނައެވެ    =   ަلعنةއެމީހުންނަށް ުހރީ ހަމ ) . ެގ  الّلهއެވެ

.)  رحمة  އާ ދުރުވުމެވެ      =  ) ީނުބައި  آخرةއަދި އެމީހުންނަށްހުރ ( . އެީއ ގެއެގައި ވެ

 .   ނަރަކައެވެ     = الّله .  ރިޒުގު ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ     =  އެކަލާނެގ

 .  އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް    = . ) ދަތިުކރައްވަެއވެ  އަދި އެކަލާނގެ (އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް
   =  ( . (ރިޒުުގ ތަަނވަސްީވ މީހުން އުފާކޮށް  އަިދ އެމީހުްނ އުފާކޮށް       =  ދުނިޔޭެގ

.  حياة  އާ މެދު، ދިރިއުޅުމާމެދު       = .   އަދި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ނުވެެއވެ     = 

.  آخرة   އާ އަޅާބަލާއިރު    =   ދަތުރުެވރިޔާ ދަުތރުމައްަޗްށ) . ދާދިކުޑައެތިކޮޅެއްކަމުގައި މެނުވީ

 (  ގެންދާ ކުޑައެތިކޮޅެއްފަދަ      =  .  ައދި ކާފަރުވީމީހުްނ ބުނެއެވެ       = 

. / ނުވަތަ ާބވައިނުެލއްވީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟   އެކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއވާނޭނަމައެވެ       = 

.  معجزةން  حضرةގެ  ربّ އެކަލޭގެފާނުންެގ   އެއް  =  ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!       = 

.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   މަގުފުރައްަދވައެވެ     =   .  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކު     = 

.  حضرةއަދި އެަކލާނގެ   އަްށ ތެދުމަގުދައްކަަވއެވެ     =  رجوعވެ،  توبة  .   ވީީމހަކަށް

   =  .   އަިދ އީމާންީވ މިސްތަކުން    =  . އަިދ އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ހަމަޖެިހ މައިިތރިވެ

      = الّلهއަްށ /  ِذكرގެ  الّله  .   1ދަންނާށެވެ  =  ހަނދާންކުރުމުން   = الّله 

.  ِذكرއަށް  الّلهހަނދާން ކުރުމުން /     ކުރުމުން   =   . ހިތްތައް ހަމަޖެހެއެވެ

 .   މައިތިރިވެެއވެ   =  .   އީމާންވީ މީސްަތކުން       =   އަދި އެމީހުްނ
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. صالح عمل   ކުރި     =   ުނވަަތ އެީއ  ُطْوَبىއެމީހުންނަްށ . . (ެއީއ އުފާެވރިކަމެވެ ވެެއވެ

 (.......  ސުވަރުޭގގައިާވ ގަެހކެވެ       =   . އަދި އެނުބރިދާ ރަނގަޅުތަން އެމީހުންނަްށ ވެެއވެ

.   އެއީ ސުަވރުެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުރުމަްށ  عملގައިާވގޮތަށް  َعْهدُ ކަށަވަރު ުއވައިލާ، އެ  َعْهدُ އާ މެދު ވެފަިއވާ  الّلهއަދި އެބައިމީހުން  )25(

ނޑައި ގުޅުވުމަށް   أمرއެމީހުންނަްށ  الّلهއެއްބަސްވުމަށްފަުހ އެއަްށ ެއއްވެްސ ފަުރވާލެްއ ނުބަަހއްޓައި، އަިދ ނުކަ
ނޑައިހެދިމީހުްނ އަިދ އެމީހުން  َرحمކުރައްވާފަިއާވ ތިމާގެކަމުެގ  އަްށ އުރެިދ ބިްނ ފާސިދުުކރާމީހުްނ  الّلهކަ

.  لعنةއެީމހުންނަށް ުހީރ ހަަމ  !ދަންނައެވެ . އަިދ އެީމހުންނަށް ުހީރ  رحمةެގ  الّلهއެވެ ެގ  آخرةއާ ދުުރވުމެވެ
 . . އެީއ ނަަރކައެވެ  ގޮވަތީގެ ނުަބއިކަމެވެ

. އަިދ ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ ރިޒުުގ ތަނަވަްސުކރައްވަ الّله )26( ެއވެ
. އަިދ އެބަޔަކަްށ އެަކލާނގެ ރިުޒުގ  . ރިޒުުގ ަމދުކުަރއްވައެވެ އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ދަތިުކރައްަވއެވެ

. އަދި އެކަމަުކ  ގެ ިދރިއުޅުމަްށ  آخرةތަނަވަސްކޮށްދެއްިވ ބަޔަކު ދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުމަށް އުފާކޮްށ މަޖާނަގައެވެ
. ދަުތރުވެިރއަކު ދަުތރުމައްަޗްށ  ބަލާއިުރ ދުނިޔޭގެ ިދރިއުޅުމަކީ ހަމަ ދާދިކުަޑ މިންވަރެްއކަމުގައި މެނުވީ ުނވެއެވެ

 .  ގެންދާ ކުޑައެތިކޮޅެއްފަދަ މަދުއެތިކޮޅެކެވެ

. [އެަކލޭގެފާނަށް  )27( އަްށ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  يعنى: محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ ބުނެއެވެ
 خزانةއެްއ ބާވަިއލަްއވާނެނަމަ ކިާހރަނގަޅުހެއްެޔެވ؟ ނުވަަތ އެަކލޭގެފާނަށް ބޮުޑ  معجزةން ބޮޑު  حضرةގެ  ربّ 

އޭެގ  ]؟އެއް ނެތީ ކީއްވެގެްނހެއްޔެވެ  معجزةނުވަތަ އަރިހުަގއި މަލާިއކަތް ބޭކަަލކު ހުންެނވުންފަދަ  –އެއްވުންފަދަ 
އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނާވ  الّله تعالى[ !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !ވެއެ رسول الّلهއެ އަންގަވަީނ އޭ  الّلهގައި  جواب

ވުމަްށ  توبةވެ  رجوعއަށް  حضرةއަޅަކު މަގުފުރައްަދވައި އަިދ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ައޅަކަށް އެކަލާނެގ 
. އެީއ އެަކލާނގެއަްށ  .  خاصّ މަގުދައްކަވަެއވެ ބާވައިލެއްވުާމ ނުލެްއވުންވެްސ ވަނީ އެކަލާނެގ  معجزةވެގެްނވާ ކަމެެކވެ

 . . އެއީ އެަކލާނގެ އަޅާގެ ހިތަށް  معجزةއަތްުޕޅުގައެވެ ަވއްަދާވ  الّلهއެއްނުލައިވެސް އީމާންވާނެީމހުން އީމާންވަނީއެވެ
[. . ައލިކަމެކެވެ  ނޫރެކެވެ

)28(  : ން މައިތިިރެވ  ِذكرގެ  الّلهވީމީހުންނަކީ އީމާންެވގެން އެމީުހންގެ ހިތްތައް  توبةއެމީހުންނަކީ އެބަހީ
 . .  كلمةކުުރމުގެ  ذكرހަނދާންކޮްށ ދުލުްނ  الّلهހަމަޖެހިގެންާވ މީހުންނެވެ ކުރުަމީކ  ذكرއަްށ  الّلهތަްއ ކިޔާީމހުންނެވެ

  !ކަލޭމެން ދަންނާށެވެލިބޭކަމެއްކަްނ  ُسُكونَةހިތްތައް ހަމަޖެިހ މައިތިިރވެ ހިތްތަކަށް 

. އަިދ އެނބުިރގޮްސ  ُطْوَبىދުވަހުން  قيامةކުިރ މީސްތަކުންނަްށ  عمل صالحއަދި އީމާންެވގެްނ  )29( ވެއެވެ
 (. . (އެއީ ުސވަުރގެއެވެ  ތިބުމަށް ރަނގަޅުތަންވެއެވެ

  . . ނަމަވެސް މިއާޔަުތގެ  ُطوبىދަންނައެވެ ގަިއ  تفسيرއަކީ އެއްމާނައެއްގަިއ ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ އުފާެވރިކަމެވެ

. ސުަވރުގޭެގ ާއރުތަްއ  ُطوبىވާރިދުވެގެްނ ައއިސްފައިާވ ައސަރުތަކަްށ ބަާލއިުރ  ައކީ ސުަވރުޭގގައިާވ ަގހެކެވެ

. މުޅި ުސވަުރގޭގައިވަ . ދެމިގެން އަންނަނީ އެަގހުގެ ބުޑުންކަމުަގއިވިއެވެ  والّله أعلم:  –ީނ އެގަުހގެ ިހޔާކަމުގަިއވިއެވެ

. މިަގހާބެހޭ ިދގުވާހަަކވެއެެވ. تفسيرطبرى=   = އަްށ ބައްަލވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އެފަދައިންނެވެ        =   ަކލޭގެފާނު ބަޔަކުމީހުްނގެ ތެެރއަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 ފޮނުއްވީ          = . .   أّمة =   ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީުހންގެ ުކރިން އިސްވެޮގސްފައިވާ ތައް

       =  .  އެމީހުްނގެމައްޗަށް ކަލޭގެފާުނ ކިޔަާވ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް          = 

 .   ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވަިއލެއްވިތަކެތި   =  ާحالއެމީހުްނ ކާފަުރވ  .   

= الّلهވަންތަ  رحمن  .  އަށް   =  ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެ رسول الّله(އ (!      =  ެއީއ

.  ربّ އަހުރެންގެ    އެވެ      =  ) ްإله) حقّ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެންެއއްވެސ   . އަކު ނުވެެއވެ

     =   ްوكيلއަުހރެނ .  ކޮށް އިތުބާރު ުކރަީނ އެކަލާނެގއަށެވެ       =  ިއަދ

. حضرةއަހުރެން އެނބުރި ދާތަންވަީނވެސް ހަމަ އެކަލާނެގ    ގައެވެ      =   ްقرآنއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 

.   އެއް       =  ވިޔަސް  َنْقلُ ނަށް ެގ ސަބަބުން ަފރުބަދަތައް ހުރިތަްނ ނޫން ެއހެންތަ قرآنެއ  

           =  . ނޑު ކުދިކުދިވެވުނަސް    ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ބިންގަ       =  
.   قرآنެއއްވާނެނަަމ ެއ  قرآن(އެފަަދ  ނުވަތަ ޭއެގ ސަބަބުްނ މަރުވެފަިއާވ މީހުްނ ވާަހކަދެއްެކވުނަސް

. ެއހެން قرآنމި ވެސްއެއްކަމުގަިއވާނީ .)ނަަމވެްސ އެކަންވީއެވެ     އެކާފަރުން އީމާނެއްނުވީެހވެ =  އަިދ

  ކިއެއްހެްއޔެވެ؟    = ާއެަކލަނެގ  .އަށެވެ الّلهވެގެންވަނީ  خاصّ ކަމެްއ ހުރިހ)
ގެންނެވިަނމަެވްސ ޑިެއއް ގެންނަވަން އެިދވޮ ُمْعِجَزة. އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތަކަށް ެއކަލާނގެ ކަންތައް ގެންދަވަެއވެ

.  ) . ގެންނަވައިފީހެވެ          =  ެ؟އަޅެފަހެ އީމާންވީ މީސްތަކުންނަށް ޭނގޭބާވައެވ 

        =  އެދިވޮޑިގެންފިއްޔާ  تعالى ّهللا         =  އެންެމހައިމީސްތަކުންނަްށ

      ނެކަންަދއްކަވައިފާއެކަލާނގެ ތެދުމަގު   =   .އަދި ކާފަރުވީ މީސްަތކުން ފިލާނުދެއެެވ

          =  (ކާފަރުކަމާއި ދޮގުުކރުމުގެ ސަބަބުްނ) . އެމީހުން ކުރިކަންތަކުެގ ސަބަބުން

.ންމުއެމީހުންނަށް ދިމާވު    ފިލައިނުދެެއވެ    =  ާمصيبةބޮޑުބަލ .   އެއް    =  ) مصيبةނުވަތަ ެއ (

 .  އައިސްޖެހޭ / އައިސްފައިބާ     =  .  އެމީހުންގެ ގޮވަތިތެޮދރާ ދާދިގާތަށް      =  
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 .  އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން    = ުނވަތަ  وعدގެ  الّله . .)  قائم قيامةފުޅު (އެީއ އެމީހުންެގ މަރެވެ ވުމެވެ

    =  ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ  .         =  ެވ  خالفފުޅާ  وعدއެކަލާނެގ

 .  ވޮޑިނުގަންނަވާހުއްޓެވެ      =  .  އަދި ހަމަަކށަވަރުން މަލާމާތް ކުރެވުެނވެ        

.  رسولކަޭލގެފާނުެގ ކުީރގެ  =  ބޭކަލުންނަށްވެސް      =  އަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަްށ

.   مهلةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ދެްއވީމެވެ       =  ަހާލުކ . ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްެޕވީމެވެ

 .  ކުރެއްވީމެވެ        =  ވީ ކޮންފަދަައކުން ެހއްޔެވެ؟ عذابފަހެ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 رسولތަކަށްވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  أّمةކަޭލގެފާނުގެ ުކރިން ވޭތިވެގޮސްަފއިާވ  !އެވެ رسول الّلهއޭ  )30(

.  رسولއަކަްށ  أّمةބޭކަލުން ފޮުނއްވިފަދައިްނ ކަޭލގެފާނުވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހަމައެފަަދ  ކަމާއިގެްނ ފޮނުްއވީމެވެ
ަގއިވެްސ ކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބާަވއިލެްއިވ  حالވަންަތ ރަސްކަލާނެގއަްށ ކާފަރުާވ  رحمنއެއީ އެމީހުްނ 

 . . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسولތަކެތި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ކިަޔވާ ވިދާޅުވެދެއްވުމަެށވެ  !ކަން އިއްވެވުމަށެވެ
. އެަކލާނެގ މެނުީވ ެއހެން  ربّ އެީއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رحمن[އެ  .  إلهއެވެ  إلهްނ އެހެ حقّ އަުކ ނުވެެއވެ

. އަދި ައހުރެން  . އަދި އަުހރެން  وكيلއަކުނުވެއެވެ ވުންވެސްވަީނ  رجوعވެ  توبةކޮށް އިތުބާުރކުރަނީ އެކަާލނގެއަށެވެ
.]  حضرةހަމަ އެަކލާނގެ   އަށެވެ

ގެ ސަބަބުްނ ފަރުބަދަތަްއ ހުރިތަނުްނ ލުިހގެންޮގސް އެހެންާތކަށް ދިޔަނަމަެވސް އަދި ނުވަަތ  قرآنއަދި ެއ  )31(
ނޑު ކުދިކުދިވިޔަސް އަދި ނުވަަތ އެ  قرآنއެ  ްނ  كرامةގެ  قرآنގެ ސަބަބުން އޭެގ ކީރިިތކަމުން ބިންގަ

.  އެހެންނަމަވެްސ  قرآنއެއްކަމުގަިއވާީނ ހަމަމި  قرآنމަރުވެފައިވާމީހުްނ ވާަހކަދެއްކިޔަްސ (އެ  އެކާަފރުންތަްއ އެވެ
(. .(އެކަލާނެގ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  ملكވެ  خاصّ މެއް އެންމެހަިއ ކަ ؟އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ   އީމާނެއްނުވީހެވެ އަށެވެ

ގެންނެވިނަމަވެްސ ޑިއެއް ގެންނަވަން އެިދވޮ ُمْعِجَزة. އެދިވޮޑިގަންނަވާގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތަްއ ގެންދަވަެއވެ
. : އެމީހުްނ  ) ގެންނަވައިފީހެވެ އަށް ކާފަރުެވ  الّلهއަިދ ކާފަުރވެއްޖެމީހުން އެމީހުން ކުރިކަްނތަކުގެ ސަބަބުްނ އެބަހީ

.އެއް އަ َكارِثَةން ދޮގުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ބޮޑުވެގެްނާވ ހަލާކެއް ުނވަތަ  رسول   އުމުން ފިލާނުދެއެވެ
އް އަތުވެއްޖައުމަށްދާްނދެން އެކާފަުރކަންމަތީ ދެމިތިބުމުން އެ مصيبةނުވަތަ އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރާ ދާިދގާތަށް ބޮޑު 

. (މިބުނާ  ވަޑައިގަތުން ކަމުގަިއ ބައެްއ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمކުެރއްވުމަށް  مّكة فتحއަކީ  مصيةފިލާނުދެއެވެ
. އެއީ  مفّسر .) ަހމަކަށަވަރުން  وعدގެ  الّلهން ވިދާޅުވެއެވެ ފުޅާ  وعدއެކަލާނގެ ކުރެްއވި  تعالىالّله ފުޅުގެ މުރާދެވެ
.  خالف  ވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

ންނަށްވެސް ކާފަރުްނ  رسولހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުގެ ުކރިން ވަޑައިގެންނެވި  !އެވެ رسول الّلهއޭ  )32(
. އަިދ ެއކާފަރުންނަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ތަންވަޅުދީ◌ެ . ދެން ހަަމ ބޭތިއްްއވައިމަލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާަރކުރިެއވެ ބީމެވެ

. ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  އެމީހުްނެގ  عقوبةކުއްލިއަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުން ހިއްޕަވަިއ ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ
 .؟މައްޗަށް ވެގެންދިަޔއީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ

 



                      
 

8 1 3   

މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

        =  ެވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެހއްޔެވެ؟  قائمއަޅެފަހ       =  ެއެްއެގ  نفسކޮންމ

 ( . (ރައްކާެތރިކުެރއްވުމާިއ ރިޒުގުދެްއވުމާއި ެބލެހެއްެޓުވމުގައި  މައްޗަށް      =  عملއެއް ުކރި  نفسެއ 

.ގެން   އަކާއި        =  ްشريكއަށް  الّلهއަދި އެމީހުނ .   ން ލައިފިެއވެ   =  ޭرسول الّلهއ 

. !އެވެ  !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    = ެއެކޭ ބުނެފިއްޔާ އެއީބޮުޑ  إله( !ކަލޭމެން އެތަކެއްޗަށް ނަންކިޔާށެވ

 . .)  إلهނޫން  الّلهދޮގެވެ   އަކުނުވެެއވެ    =  ެ؟ދެނީހެއްޔެވ خبرނުވަތަ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަްށ◌.  
        = .   ބިމުަގިއ އެކަލާނެގ ދެނެޮވޑިގެންނުވާާ◌ އެއްެޗއްގެ        =  

 ނުވަތަ ހަަމ ބުނެ ފާޅުކޮށްާލ ހުސްަބހެއްެހއްޔެވެ؟  =  ެ؟އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވ.         = 

 .  ކާފަރުވީ މީސްަތކުންނަށް ޒީނަތްތެރިެވވުނީއެވެ   =  އެީމހުން ބުނާ  – َمَكرُ އެމީހުންެގ : ެގ  شركއެަބހީ

 .  ބަސް        = ) ނުވަަތ އެމީހުްނ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ / . ) މަގުްނ ދުުރކުރެިވގެންވެެއވެ ގެ

. / ދެ  الّله .  قراءةގެމަގުން އެހެންީމހުން ދުރުުކރެެއވެ  އެއްވެެއވެ      =  ިالّلهއަދ 

 .  މަގުފުރައްދަވައިފިމީހާ        =   .  ފަހެ އޭނާއަށް ތެދުމަގު ދަްއކާނޭ ހަމައެަކކުވެސް ުނވެއެވެ

     =    އެީއ ެއމީހުން ަހއްޔަުރވުމާއި  عذابއެމީހުންނަްށ ުހީރ . . قتلއެވެ  ވުމާިއ އާފަތްޖެހުެމވެ  

     =  حياةދުނިޔޭެގ  .  ގައި     =  ްނޑައެޅިގެނ   . عذابެގ  آخرةއަދި ކަ

  = .   ގަދަވެަފއި އުނދަޫގކަންބޮޑެވެ      =   ިحضرةގެ  الّلهއަދ  ( ން (އަންަނ ނުރަްއކަލަކަށް

 .  އެމީހުންނަކަށް ނުެވއެވެ     =  .   ަރއްާކތެރިކޮށްދީ ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެކަކުވެސް  

    =  مثالސުަވރުގޭެގ .   އަކީ       =  وعدވެރިންނަްށ ެއ  تقوى  . ވެވިފަިއވާ   

   = .ޭއެތާނގެދަށުން ދެމ     =  .  އާރުތައް    =  އެތާނގެ ކާތަކެތި އެއީ ާދއިީމ

 . . ހުސްވުެމއް މަުދވުމެއްނުވެެއވެ  އެއްޗެކެވެ   =  ނޑިދިއުެމްއ . ކެ ައދި އެތާނެގ ިހޔާވެްސ ހަމައެފަދަެއވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

 (. . ެއގޮތަކީ (ިއރެްއ ނުވެެއވެ  ނުވެއެވެ      =  ވެރިީވ މީހުންެގ  تقوىއެީއ

 .   ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ފަުހކޮޅެވެ  =  .  އަދި ކާފަރުންގެ ނުިކޔަމަންތެރިކަމުގެ ަފހުކޮޅަކީ
    =  . . ނަަރކައެވެ  އަލިފާނެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެްއ  عملއެްއ ކުިރ  نفسއެްއގެމައްޗަްށ ރަްއކާތެރިވުާމއި ރިޒުގުެދއްވުމާއި އަދި ެއ  نفسއަޅެފަހެ ކޮންމެ  )33(

ެވވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެާއ ، އެްއވެސްގޮތަކުްނ އަޑެްއ ނުއިޭވ އެްއޗެްއ ނުފެންަނ  قائمބެލެހެއްޓުމާިއގެން 

. ޭއ  شريكއަްށާވ  الّله. ؟އެއްވެސްކަމެްއ ނުުކރެވޭތަކެްއާޗ ހަމަހަމަެހއްޔެވެ ންކަމުަގއި އެމީހުްނ އެތަކެިތ ަލއިފިއެވެ

ްނ  إلهއެމީހުްނ އެތަކެްއޗަްށ  ![އެމީހުްނ އެތަެކއްަޗށް ނަންކިޔަިއ ބަލާެށވެ !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !އާއެވެ رسول

. އެހެީނ  . އެކަލާނގެ ެއއްކަުއވަންތައެ شريكއަށް  الّلهކިޔައިފިއްާޔ އެީއ އެންމެބޮޑު ދޮގެވެ . ެއހެްނ އަކު ނުވެއެވެ ވެ

. ނުވަަތ ބިމުގަިއ ެއކަލާނެގއަށް އެގިޮވޑިނުގަންނަވާ އެްއޗެއްެގ  إله އެމީހުން އެކާަލނގެައްށ  خبرއަކުވެްސ ނުވެެއވެ

. ކާަފުރީވ ؟. ނުވަަތ ހަމަ ބުނެ ފާޅުކޮށްާލ ދޮގުހުސްބަެއއް ެއމީހުން ބުނަނީހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟ދެނީހެއްޔެވެ

.  شركއެމީހުްނގެ ކާފަރުކަާމ  !މީސްތަކުން ދަންނައެވެ  شيطانެގ ބަްސ އެމީހުންނަްށ ޒީނަތްތެރިކުެރވުނީއެވެ

. އަދި އެމީހުން  . ނުވަތަ އެމީހުްނ  الّلهއެމީހުންނަށް ޒީނަތްކޮށްދިނީއެވެ ގެމަގުްނ  الّلهގެމަގުްނ ދުރުުކރެވިގެްނވެއެވެ

. އަިދ  އެީމހަކު މަގުުފރައްދަވައިިފ އަޅަކަށް ތެދުަމގުދައްކަވާެނ  الّلهއެހެންމީހުން ުދރުކޮށް ބަންދުކޮްށހަދައެވެ

 [.  އެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ

ނޑައެޅިގެން  حياةއެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ  )34( . (އެއީ ހަނގުރާަމއިގައި ަހއްޔަުރވުމާއި /  عذابގައި ހުރީ ކަ އެވެ

.) އަ مصيبةންގެއަތުން އެމީހުން މަރުވުމާއި އަދި ބޮޑެތި ބަލާ  مؤمن މާގަދަވެފައި  عذابގެ  آخرةދި ޖެހުމެވެ

. ެއއީ ަނރަކައިެގ ވަށްިނވަންނީގެ  . އަދި  عذابއުނދަގޫކަން މާބޮޑެވެ ން އަުތވެދާނެ ެއއްވެްސ  حضرةގެ  الّلهއެވެ

.  دفاعއެއް އުނދަުގލެއްެގ ފަރާތުން އެމީހުން  عذاب  ކޮށްދީ ަސާލމަތްކޮށްދޭނޭ އެކަކުވެްސ ނުވެެއވެ

ވެވިގެްނވާ ުސވަުރގޭެގ މިސާލަީކ ެއތަންތާނގެދަށުން އާރުަތއް ދެޭމ ބަގީާޗއެއްެގ  وعدވެރިންނަށް  تقوى )35(

. އަދި އެތާނެގ  ނޑުމެއްނެތް ދާއިމީ އެއްޗެކެވެ . އެތާނގެ ކާތަކެތި އެއީ ހުްސވުމެއްނެތް މެުދކެ މިސާލެވެ

 . . އެހެީނ އަވިދޭނެ ިއރެްއ ނުވެއެވެ ހުންގެ ކިޔަމަންެތރިކަމުެގ ވެރިވީ މީ  تقوىހިޔަލަީކވެސް ހަމަ ާދއިމީ އެއްެޗކެވެ

 . . އަދި ކާފަރުީވ މީސްތަުކންގެ ނުކިޔަމަންތެރިކަުމގެ ފަހުކޮޅަީކ ނަރަަކއެވެ ފަހުކޮޅުގެ ގޮަވއްޗަީކ އެއީެއވެ

.  އަލިފާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ެއެބަީހ ްއވިއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ފޮތްދ ) . މީހުން

(  އެމީހުންގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަށް އީމާންވީ ީމހުން   =  .   އެީމހުން އުފާުކރެއެވެ    

    =  .  ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ ތަކެްއޗަށް   =   (  جماعةއަިދ (އެހެނިހެްނ ދީންދީނުގެ

 .  ތަކުގެ ތެޭރގައިެވއެވެ         .   އޭެގ ބައެްއ ތަކެއްޗަށް އިްނކާުރ ކުރާމީހުން   =  رسول (ޭއ

 !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ الّله     =  أمرތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  .    ވެިވގެންވަނީ     

. الّله =   އަށް އަހުރެްނ އަޅުކަންކުރުމަށެވެ     =  ިشريكއަިދ ައހުރެްނ އެަކލާނގެާއއ  . ނުކުރުމަެށވެ

      =  ްإخالصއަުހރެނ  .   ެތރިކަމާއެުކ އަޅުކަންުކރަނީ ހަމަެއކަނި ެއކަލާނެގއަށެވެ     

  =  ެއަށެވެ. حضرةއަދި އަހުރެން އެނބުރިދާނީވެްސ ހަމަ އެަކލާނގ       =  . އަދި ހަމައެފަދައިން

 .  ކަލޭގެފާނަށް ފޮތްާބވައިެލއްވިފަދައިން   =  .  ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެފޮްތ ބާވަިއލެްއވީމެވެ  

    = حكمބަހުްނވާ  عرب  .   އެްއގެގޮތުަގއި  =  ުتبعއަދި ަކލޭގެފާނ  .  ެވވަޑައިގެންފިއްޔާ
    =  مشركއާިއ / ެއ  نفسއެމީހުްނގެ ހަާވ  . ން ެއދޭގޮތާއި      =  ކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހަްށ

 .  އައުމަށްފަހު    = وحىގެެތރެއިްނ އަިއއެއްެޗއް /  علم  .  ެގ ެތރެއިްނ އަިއއެއްެޗއް       

. حضرةގެ  الّله =  ން ކަލޭގެފާނަކަށް ނުެވއެވެ      ްެއއްވެސް ސަަހރޯެވރި ެއއްވެސ      

 އަދި ަސލާމަތްކޮށްދީ ަރއްކާުކރާނެ  އެކަކުިވޔަްސ  =       =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ     =  رسولކަޭލގެފާނުންގެކުރިްނ  .  ން ަތކެއް    

   =  .  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބޭަކލުންނަށް ލެއްވީމެވެ        =   . އަނބީންނާިއ ދަރިފަސްކޮޅު

       =  رسولއަދި ެއއްވެްސ .    ބޭކަލަކަށް ެއކަށީގެން ނުވެެއވެ      =   އެްއވެްސ

.  إذنގެ  الّله  =    ންެނވުމަކަށް އެއް ގެ معجزة  ފުޅަށްމެނުވީ         = 
. / ނުވަަތ  ާބވައިެލއްިވ ކޮންމެފޮތަކަށްވެްސ  الّلهކޮންމެކަމެއްެގ ނިމުމަށްވެސް ފޮުތގަިއ ިލއުމެއްވެެއވެ

 .  މުއްދަތެއްވެއެވެ          = އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ބަދަލުުކރައްާވ    تعالى الّله

 .   ފޮއްސަވާހައްދަަވއެވެ     = .   އަދި އެދިވޮޑިގަންނަާވ އެއްޗެްއ ސާބިތުުކރައްވަެއވެ  =  އަިދ
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.   حضرةއެކަލާނެގ    ގަިއވެއެވެ    =  ެأصلޮފތުގ –  . ނޑު .  الَمْحفُوظَلوُح  އެއީ (މައިގަ އެވެ

.) حرامާއއި  حالل ނުވަތަ   ކަމުގަިއވިއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
:  رسول الّلهއޭ  )36( . ކަޭލގެފާނަށް އީމާްނވީ މީހުްނގެތެރެއިްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތްދިންމީހުްނ އެބަހީ އެވެ

. އަިދ   އަށް قرآن(އެމީހުންގެތެރެއިްނ ަކލޭގެފާނަްށ އީމާންީވ މީހުން)ަކލޭގެފާަނށް ބާވަިއލެއްޭވ  އުފާކުެރއެވެ

. އޭ ވެރިންގެތެރޭަގއި ބާވަިއލެއްވޭ ަބއެއްތަކެ أهلއެހެނިހެން ދީންދީނުގެ   رسول الّلهއްޗަށް އިންކާރުުކރާމީހުންެވއެވެ

. ތިމަންކަޭލގެފާނަށް  . ަކލޭގެފާުނ އެމުީހންނަްށ ވިދާޅުވާށެވެ އަްށ  الّلهެވވިގެންވަީނ ހަަމއެކަިނ  أمرއެވެ

. އަިދ އެކަލާނެގއާިއ ހަމައެަކއްޗަާކވެސް  . އަދި  شريكއަޅުކަންކުރުމަށެވެ  إخالص ތިމަންކަލޭގެފާނު  ނުކުރުމަށެވެ

. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނު އެނބުރިދާނީވެްސ ހަަމއެކަލާނެގ ތެ  حضرةރިކަމާއިއެުކ އަޅުކަންުކރަނީ ހަމައެކަލާނގެއަށެވެ

 .  އަށެވެ

ާބވާްތ ެލއްވިފަދައިން، ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފޮްތ  قرآن) ަކލޭގެފާނަްށ ކީރިިތ !އެވެ رسول الّلهއަދި (ޭއ  )37(

. (ެއީއ ެއފޮތާއިގެން ވަޑަިއގެންނެވި  حكمބަހުންވާ  عربބާވާތްލެއްީވ   .  عربىއާައކީ  رسولތަކެްއކަމުގައެވެ ެއކެވެ

ނޑު ީމހުންނަކީ ހަމަ  . ެއގޮތުން ފޮުތގެ  عربىއަދި ފުރަތަަމ އެފޮްތ އަހަންތިިބ މައިގަ ުވްނ  مقصد حاصلންނެވެ

). އަިދ ަކލޭގެފާނަށް  ތަކުްނ މިއަިއ ތަކެިތ  خبرެގ  وحىގެެތރެއިން ުނވަތަ  علمއަވަސްވެފަިއ ފަސޭހަވާެނއެވެ

ެގ  الّلهވެވަޑައިގެންފިއްާޔ  تبعއާއި އެީމހުންގެ އަިމްއލަ އެދުމާއި ކަލޭގެފާުނ  هوى نفسންގެ  مشركއައުމަށްފަހު ެއ 

ކަޭލގެފާނު ަސލާމަތްކޮށްދޭނޭ އެއްވެްސ  ދެއްވައި ޮކށް دفاعން ކަލޭގެފާނަްށ އަުތވެދާނޭ ުނރައްަކލެްއ  حضرة

.  )ވެްސ◌ްމަދަދުާގރެއ ވެސްސަހަރޯެވރިއެއް (  ކަލޭގެފާނަކަްށ ނުާވނެއެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންނަްށ  رسولއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ުކރިންވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  )38( ން ފޮނުއްވީމެވެ

. (އޭގެ މާނައީ އެބޭަކލުންވެސް ލެއްީވ ހަަމ  އަނބީންނާއި ދަރިފަްސކޮޅުވެސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލެްއީވމެވެ

 . .) އަދި އެްއވެސް  مالئكةއާދަމުގެދަރިންކަމުގަެއވެ  أمرެގ  الّلهބޭކަލަކަށް  رسولބޭކަލުންކަމުގަިއ ނުަލއްވަެމވެ

.  معجزةއެއްވެސް  ފުޅަށްމެނުވީ އެއް ގެންނެވުމަކީ ެއކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެެވ. ކުޅަދާނަވާނެކަމެއްނޫނެވެ

. އެީއ  .  قدر قضاءެގ  الّلهއަދިކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފޮތުަގއި ލިއުމެއްެވއެވެ  ނިޔާކުރަްއވާފައިާވ ގޮތެވެ

އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ނެތިކުަރއްވަިއ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އެްއޗެްއ ސާބިތުކުަރއްަވއި  الّلهއަދި އެފޮުތގަިއ  )39(

. އަދި ފޮތުެގ  ނޑުވަނީ އެކަލާނެގ  أصلބަދަލުކުރަްއވައި ހައްދަވަެއވެ . އެީއ  حضرةއާއި މައިގަ  الَمْحفُوظَلوُح ގައެވެ

 . . بيانކަމުގަިއ ބައެއްޭބކަލުން  حرامއާިއ  حاللއަދި އެއީ އެވެ  . والّله أعلمކުރައްވާފަިއވެއެވެ
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =  ޭއެވެ رسول الّله(އ! .  ) އަިދ ެއހެންާޏ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނަްށ ދައްކަާވހުށީމެވެ
       = ) ްދެްއުވމަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  مشركއެީމހުނަށ ( ުކރެއްިވ ބައެްއކަންތަްއ  وعدންނަށް

   . عذابއާއި  عقوبة/      =  .  ނުވަތަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު މަރުގަންަނވާ ހުށީމެވެ
       =  واجبފަެހ ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ  . ަކްނ  رسولވެގެންވާކަންކަށަަވީރ އިްއވައިދެއްވުެމވެ

 .  އިއްވަިއ ދެއްވު ެމވެ       =  ިބެއްލެވުން އޮންނާީނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށެެވ. حسابއަދ 

      = .  .؟ޭނނގޭބާވައެވެ ?އެމީހުން ަފހެ ނުދެކެނީބާވަެއވެ           = 

 . ނޑު މަދުުކރައްާވަކން   ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިންގަ    =  .  އެބިމުގެ ަފރާތްފަރާތުން
    =  الّله حكمއަިދ   (. . (އެދިވޮޑިގަންަނވާގޮތަކަށް ކަންތައް ގެންދަވައެވެ   ކުރަްއވައެވެ  

    =   އަނބުާރ ގެންދެވޭޭނ އެކަކުވެްސ  حكمއެއްކޮށްާލ ެއ  إعتراضއަާކއިމެދު  حكمއެކަލާނގެކުަރއްާވ

 .  ނުވެއެވެ        =  . އަދި އެކަލާނގެއީ ހިސާބުބެއްެލވުން އަވަްސވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

      =  . . ނުބަިއގޮތް ރޭވިއެވެ    އަދިހަމަކަށަަވރުްނ މަކަރުހެިދއެވެ    =  މިމީހުްނެގ

 .    ކުރީގެ މީހުންވެސް   =  ްالّلهވެގެންވަނީ  خاصّ ފަހެ އެންމެހައި މަކަރެއ  .  އަށެވެ   

=  .  އެަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގަންނަވައެވެ         =  ެنفسކޮންމ  . އެްއވެސް ހޯަދއިގަންނައެްއޗެއް

      = .  އަދި ނިކަންުހރެ ކާަފރުންނަށް ެއނގިދާނެއެވެ      = آخرة 

 .  ގެގޮވަތީަގއި ެހވާިއ ނުބައިވަނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން      =  .  އަދި ކާފަރުްނ ބުނެއެވެ
     =  . .  رسولަކލޭގެފާނަކީ ފޮނުްއވިގެންާވ ބޭކަެލްއނޫނެވެ  އެއްނޫނެވެ  =  ކަލޭގެފާުނ

.  !ވިދާޅުވާށެވެ      =  ިالّلهހެކިެވރިއަކުކަމުަގއ  .  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ       = 
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މާނަ  ގެ الرعدسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

.  ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ކަލޭމެންނާ ދެމެދު    = ) ިعبد الّله ْبُن َسَالمައދި އެމީހެްއގެ ކިަބއިގައިާވ މީާހއާއ 

 (    ކަހަލަ     =  ެعلمފޮތުގ.
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 عقوبةުކރެއްިވ ބަެއއްތަކެިތ  وعدންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެދއްވާނެކަމަށް  مشركެއ  !ެއވެ رسول الّلهއޭ  )40(

. ުނވަތަ ެއހެންޏާ އޭގެުކރިން ކަލޭގެފާުނ މަރުގަންަނާވ  عذابއާއި  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނަށް ދަްއކަވާހުށީމެވެ

. ފަހެ ކަލޭގެފާނުންެގ މައްޗަށް  . އެމީހުންނާއިެމުދ ކަން އި رسولވެގެންވާކަންަކށަވަރީ  واجبހުރީމެވެ ްއވައިދެްއވުމެވެ

 . ) އޮންނާނީ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށެވެ  ހިސާބު ބެްއލެވުން (އަދި ޖަޒާދެއްވުން

ނޑު އެކިފަރާތުްނ މަދުކުރަްއވާ އުނިުކރައްާވކަން އެީމހުންނަްށ  )41( ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބިންގަ

 : . އަިދ މިހާރު ތިބި ންނަށް ފަހެ ނޭނގޭާބވައެ مشركގެ  مّكةއެބަހީ .  مشركވެ ންނަށްވެސް އެނގެންވާނެެއވެ

. މާދަމާ އަނެްއ  . އޭގެުކރިން އެހެން ރަށެއްެގ ބައެކެވެ (އިހަށްދުވަހު އެދިޔައީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބައެެކވެ

. ައދި  . ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުންވެްސ އެފަދައެވެ  حكم އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން الّلهރަށަކުންނެވެ

. އަިދ ޭއރުން ސުނާމީެގ އިާޝރާތް ަބާލ  . ބޭނުންެވވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ގެްނނަވައެވެ ކުރައްަވއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ެއކުރައްވާ   حكمއެއް ކޮށްލާ އެ  إعتراضއަކާމެދު  حكمމީޓަރުތައް ދާނީ ހަމަ ވަތަކުތޯޖަހާފަެއވެ

. އަދި އެކަލާނެގއީ  ބެްއލެވުްނ  حسابދުވަހުްނ އަޅުތަކުންނަށް  قيامةއަނބުރާ ގެންެދވޭނެ ެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ

 .  އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

: އިސްވެިދޔަ  كافرއަދި ެއ  )42(  مكرންނާމެދު  رسولތަކުަގއިތިބި ާކފަރުންވެސް އެމީހުންެގ  أّمةންވެސް އެބަހީ

. އަދި އެންމެހައި ހަދާ ނުބައިގޮތް  : އެންމެހައި ހަރުދަާނ  الّلهވެގެންވަނީ خاصّ އެްއ  مكرރޭވިެއވެ . އެބަހީ އަެށވެ

. ކޮންމެ  الّلهރޭވުމެއް ވަނީ  އެއް އެަކލާނެގ  عملުކރިއްޔާ ކުރި  ނުވަތަ އެއްވެސް އެހޯދައިގަްތ އެއްޗެއް  نفسއަށެވެ

. އަދި  ގައި ހެވާ ނުބަިއ ަވނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން ނިކަން ުހރެ އެކާަފރުންނަްށ  آخرةދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ

 . . އެީއ ެހޔޮލަފާ މީހުްނ ސުަވރުގެއަްށގޮސް ނުަބއި ނުލަފާމީހުްނ ނަރަކައަްށ ވަނީމަެއވެ  އެނގިދާނެއެވެ

. ކަޭލގެފާނަކީ ފޮނުއްވިގެންާވ ބޭކަެލއް !އެވެ رسول الّلهއޭ  )43( . އަދި ކާަފރުންގެމީހުން ބުނެެއވެ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

. ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ رسول  الّلهއަހުެރންނާއި ކަލޭމެނާދެމެދުެގ ހެިކވެރިޔަުކކަމުގަިއ  !ބޭކަލެއްނޫނެވެ

. (ައހުރެންނަީކ  .) އަިދ  رسولފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ  بن سالم عبد الّلهބޭކަލެްއކަމަށް އެަކލާނގެ ހެިކވެވޮޑިގަންނަވާނެެއވެ

. علمފަދަބާވާތްލެްއވި ފޮތުެގ  َتورَاةُ ކަހަލަ އެމީހެްއގެ ކިބަިއގައި   ވާ ކޮންމެ މީަހކުވެސް ހެކިވާެނއެވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  ِإبَراِهيمُسورة 

  )52(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         إبراهيم ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ަالّلهމިއަުކރުތަކުެގ މުރާދެްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ހަމ  .  ެއވެ  =  ިقرآن(މ  (  އަކީ

 .  ފޮތެކެވެ      =  ާތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެާފނަށް ބާވައިލަްއވ       =  ކަޭލގެފާުނ

 .   މީސްތަކުން ނެރުްއވުމަށް  =  جاهل(ކާަފރުކަމާ މަގުފުރެދުމާ އަިދ . ) އަނދިރިން   ކަމުގެ   

  =   ިعلم(އީމާންކަާމއި ތެދުމަާގއ  . ) އަލިކަުމގެތެެރއަށް    ގެ   =  ެގ  ربّ އެަބއިމީހުންެގ

 .  އިޒުނަފުޅަށް          = حمدވަންތަ އަދި  عّزة .     ލިބިވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެމަގަށް

  =  އެއީ  الّله     =   .  އެަކލާނގެއަްށ މިްލކުވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ       
   އުޑު ތަކުަގއިވާާހ ތަކެތި =      =   އަދިބިމުގައި ާވހާތަކެއްޗާިއ       = 

. عذابއަދި ކާފަރުންނަށް ގަދަެވގެންވާ    ހުއްެޓވެ     =   ާعذابގަދަވެގެންވ .     ގެ

=   .  ެއކާފަރުންނަކީ           =  ެحياةދުނިޔޭގ .  އަްށ ލޯބިުކރާމީހުންނެވެ    

.  آخرة  =  ގެމައްޗަށް     =   .  އަދި އެމީހުން މަނާކޮށް ބަންދުކުރެއެވެ     = الّله 

 .  ގެ މަގުން        =  .  އަިދ އެަމުގ އޮޅުވާާލ ގުދުުކރުމަށް އެމީހުްނ އެދެެއވެ    

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެވަީނ   ކަ     = .  ދުރުވެގެންާވ މަގުފުރެދުމެްއގައެވެ        

  =  ްرسولއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއްެވސ  .   އަކު ނުފޮނުއްވަމެވެ      =  އެބޭކަލެްއެގ

.  قوم  ގެބަހުން މެނުވީ      =  ްبيانއެީއ އެބޭކަަލުކ އެމީހުންނަށ  .   ކޮށްދެއްވުމަށެވެ   
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

     =   ެالّلهދެންފަހ  ، .  އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ ައޅަކު މަގުފުރައްދަވަެއވެ          = 
 . އަދި އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ        =  އަިދ އެަކލާނގެީއ

.  حكمةވަންތަ  عّزة   ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަޅުތަކުންނަްށ  الّلهބައެއް ސޫރަތް ފެށޭތަންތާ ެއހުންނަ ވަކިައކުރުގެ ުމރާދެއް ެދނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމަ  )1( އެވެ

. މިސޫރަްތ  خيالންނަށްވެސް ވަނީ  عالمންނާއި  مفّسرއޭގެ މާނަތައް ފުރިހަަމއަށް އަންގަވާަފއި ނުވާތީ  އާއި ލަފާއެވެ

 . އަީކ  قرآن) މި !އެވެ رسول الّله. (އޭ  والّله أعلمފެށޭތާވެސް މިއީ ހަމަ އެމޭރުމުންވާ އަކުރުަތކެކެވެ

. (ކާަފރުކަމާއި މަގުފުރެދުމާއި  ކަމުގެ އަނދިރިކަމުެގ  جاهلތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއވާ ޮފތެކެވެ

) ކަޭލގެފާނު މީސްތަކުްނ ެނރުއްވަިއ އީމާންކަމާިއ ތެދުމަގާިއ  ެގ އަިލކަމުގެތެެރއަށް އެމީހުްނ  علمތެރެއިން

. ެއީއ  ނޑައަޅުއްވާފައި  تعريفއާިއ  حمدވަންަތ އަިދ  عّزةވެއްދުމަށެވެ ެގ މަގަްށ  شريعةލިބިވޮިޑގެންާވ ކަލާނެގ ކަ

.  ربّ އެބައިމީހުންގެ   ގެ އިޒުނަފުޅަށް މަގުދެއްެކވުމަށެވެ

. އެއީ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިާވހާ ތަެކިތ  حمدވަންތަ އަދި  عّزةއެއީ  الّله )2( ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. އަިދ އެަކލާނގެއަށް ކާަފރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ ގަަދވެގެންާވ  ެގ  عذابއެކަލާނގެއަްށ މިްލކުވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

. ( َوْيلُ  . ނުަވަތ  َوادىއަީކ ނަރަަކވަންތަވެރިްނ ަގއިން އޮޭހ ދޮހާއި ފާދިަޔއިެގ  َوْيلُ ހުއްޓެވެ އެްއކަމުގަިއ ބުނެެވެއވެ

.)  َوادىގަދަހޫނުގެ   . والّله أعلمއެއްކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ

އިސްކޮށް އެއަށް ލޯބިުކރާ މީހުންނެެވ.  حياةގެމައްޗަށް ދުނިޔޭގެ  حياةގެ  آخرةމިދެންނެވި ކާފަރުންނަކީ  )3(

އެދީނަްށ  އަދި–ދީނަށް ވަންނަން އެދޭމީހުންނަށް ) ބަންދުޮކށް އެدينގެ މަގު (އެަކލާނގެ  الّلهއަދި މީސްތަކުންނަށް 

. އަދި އެމީހުންނަކީ  –އުޅެންއެދޭ މީހުންނަށް  ގެ ދީން ބަދަލުކޮްށ  الّلهއެކަން މަނާކުރާމީހުންނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އަެވނީ ުދރުވެގެްނާވ  َتأِويلހުއްދަނޫންގޮތްގޮތަށް  . ކަ ކޮށް އެދީން ގުދުުކރަން އެދޭމީހުްނނެވެ

 .  މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ

ގެ ީމހުން ވާހަކަދައްާކ ަބހުންމެނުީވ  قومބޭަކލެްއ އެބޭަކލެްއގެ  رسول އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެްއވެސް )4(

. (ކޮންެމ ބޭކަަލކު رسول ކަން އިްއވަވަނީ އެބޭކަލަުކ އެފޮނުްއވުުނ  رسولވެސް އެބޭަކލެއްެގ ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ

.) ެއީއ އެބޭކަަލުކ ެއ  . ދެން އަިދ  قومރަށެއްގެބަޔަުކ ވާހަަކ ދައްާކ ަބހުންނެވެ ގެ މީހުންނަްށ  ަބޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ

. ދެންފަެހ  ކު މަގުުފރައްދަަވއި އަިދ އެ އެދިވޮޑިގަންނަާވއަޅަ الّلهއެބައިމީހުން ރަނގަޅަށް ވިސްނާ ހެދުމަށެވެ

. އަދި އެކަލާނެގއީ  އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ވަންތަ  حكمةވަންތަ  عّزةތެދުމަގު ދަްއކަވަެއވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  عليه الّسالم( موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ .  ) ފޮނުއްވީމެވެ
    =  .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއިގެން      =  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ)

.) ަކލޭގެފާނުންގެ   !) ނެރުްއވާށެވެإسرائيل بَنِى(  قومُ އެންގެވީމެވެ          = )ކަމާިއ  كافر

) އަނދިރިްނ ( جاهل .  علمކަމާިއ  إيمانކަމުގެ ) އަިލކަމަށް  ގެ   =  އަދި ކަލޭގެފާުނ އެީމހުންނަްށ

  !ހަނދާންކޮށްދެއްވާށެވެ     = واقعةގެ އެކިއެކި  الّله ) .  مصيبةގެގޮތުން ފޮނުއްވާ އެކިޒާތުގެ  إمتحانތައް

)  –އާއި    ކޯފާގެ އަަސރުތައް       =  ނޑައެޅިގެންާވ ހަމަކަށަަވރުން އެކަންކަުމގައި ކަ

.  دليل  ތައްވެއެވެ        = ) ިގިނަގިނަިއްނ  نعمةގެ  الّلهގިނަގިނައިން ކެތްތެރިވާ އަދ ( އަށް

.  شكر  ވެރިވާ ކޮންމެއަޅަކަށް       = ިعليه الّسالم( موسىއަދ.  ) ވިދާޅުވިހިނދު

  )!(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ    =  އަށް قومއެަކލޭގެފާނުންެގ     ެަކލޭމެން ހަނދާންކުރާެށވ! 

      =  نعمةެލއްިވ  الّلهކަލޭމެްނގެމައްޗަްށ .      =  އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

.  ސަލާމަތްކުރެްއވިހިނދު     = آلގެ  فرعون .  ންގެކިަބއިން     =  އެމީހުްނ

) . .)  َتَحمَّلُ ކަލޭމެނަށް ރަހަދައްަކއެވެ  ކުރުމަްށ ޖައްސަެއވެ     = ނުބަިއ  عذاب) . ގެ ނުަބއިކަން

 ) عذاب     = ްެމރިއެެވ  އަިދ އެމީހުނ     =  ްކަލޭމެްނގެ ފިިރހެން ދަރިނ 
     =  .    އަދި އެމީހުްނ ނުމަރާ ދޫުކރިއެވެ     =  ަކލޭމެންގެ އަންހެންދަރިްނ    

    = . ނޑައެޅިގެންވެެއވެ . إمتحان =  އަިދ އެކަމުަގއި ކަލޭމެނަްށ ކަ   ެއއްވެެއވެ      

.  حضرةގެ  ربّ ކަލޭމެންެގ  =  ން    = .  ބޮޑުެވގެންވާ        =   އަިދ ަކލޭމެންެގ

. (ހަނދާންުކރާށެވެ إعالنކަލޭމެނަށް  ربّ    )!ކުރައްާވ އެންެގވިހިނދު  =   ްشكرކަލޭމެނ 

 .  ކޮށްފިއްޔާ    =  ) އިުތރުކޮށްދެ نعمةހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެނަްށ ިތމަންރަސްކަލާނެގ ( . އްާވހުތައް ށީމެވެ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

     = ެދަންނާށެވ) .   )!އަދި ކަލޭމެން ކާފަރުެވއްޖެއްޔާ         = 

. عذابހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ    ނުހަނު ގަަދވެގެންެވއެވެ      =  ިعليه الّسالم( موسىއަދ (

.   ވިދާޅުވިއެވެ    = .  ަކލޭމެން ކާފަރުވަްނޏާ        =  އަދި ބިމުަގއިވާާހ

( .  الّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ މާތް  =   ބަޔަކުވެސް އެކީއެކަްށ (ކާފަުރވަންޏާވެސް   އީ   

  =  ިނޑައެޅިގެން ފުދިވޮޑިގެންވާ އަދ .ލިބިވޮޑިގެްނވާ َحْمُد ކަ  ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ެއކަލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( موسىތަކާއިއެކު  معجزةތަކާއި  دليلއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )5(

.) ކާަފރުކަމާއި  رسولއަށް  قوم . (އަދި އެަކލޭގެފާނަްށ އެންގެވީމެވެ ކަމުގެ އަނދިރިްނ  جاهلކަމާއެިގން ފޮނުއްވީމެވެ

ެގ  الّلهއަދި  !ވައްަދވާށެވެ އެމީހުން އަށްގެ އަލިކަމުގެ ތެރެ  علمކަމާއި  إيمانއަދި  !ނެރުއްވާެށވެ أّمةކަލޭގެފާނުންގެ 

ތަކަްށ ދިމާވި ކަންތައްަތްއ  أّمة(އިސްވެދިަޔ  !އެމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވާށެވެތައް  مصيبةތަކާއި  واقعةއެކިއެިކ 

 شكرހަމަކަށަަވރުންވެްސ އެކަންަކމުގައި ކެތްެތރިވުްނ ގިަނ އަިދ ގިނަގިނައިްނ  1އެމީހުންނަށް ކިަޔއިދެއްވާެށވެ

) ދަީލލުތަކާ قدرةގެ  الّلهކުރާބަޔަކަށް ( . حّجةއި ތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  ތަްއވެއެވެ

) އެކަޭލގެފާުނ !އަށް ވިދާޅުވިިހނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ قوم) އެަކލޭގެފާނުންެގ عليه الّسالم( موسىއަދި  )6(

. ކަލޭމެްނގެމައްޗަށް  )  الّلهވިދާޅުވިއެވެ ންެގ ކިބަިއްނ  آلގެ  قرعونެއއީ  !ަކލޭމެން ހަނދާންކުރާށެވެ  نعمةލެއްިވ (ބޮޑު

. އެ  ގެ ނުަބއިކަުމެގ  عذابގެ މީހުން ކަލޭމެންނަށް  فرعونއެކަލާނގެ ކަލޭމެން ަސލާމަތްކުެރއްވިހިނދުެއވެ

. ބޮޑެތި  . އަދި އެމީހުން ަކލޭމެންގެ ފިިރހެންދަރިން މަަރއި އަިދ  تكليفރަހަދައްާކހެދިއެވެ ތައްވެސް ޖަްއސާހެދީއެވެ

) އެކަމުގަިއ ަކލޭމެނަށް ަކލޭމެންގެ  ކަލޭމެންގެ އަންހެންދަރިްނ ނުމަރައި  . (ޝަްއކެތްެވސްނެތްގޮތުގައި  ربّ ދޫކުިރއެވެ

.  إمتحانޑުވެގެންާވ ބޮ ން  َحْضَرةُ ގެ   އެްއވެއެވެ

(ެއކަލާނެގ  !ކުެރއްވިހިނދު ހަނދާންުކރާށެވެ إعالنކަލޭމެންނަށް އަްނގަވާ  ربّ އަދި ކަލޭމެންގެ  )7(

.) ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ކުރިއްޔާ ހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެަންށ  شكرއަށް  نعمةއެންގެވިއެވެ

. (އްވާއިތުރުކޮށްދެ نعمة .) އަދި ަކލޭމެްނ  ޝުކުރު އަށް نعمةހުށީމެވެ ުކރުމުގެ އެންމެމަތީ ކަމަކީ ކިޔަމަންތެރިވުމެވެ

.) ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ދެ عذابކާފަރުވެއްޖެްއޔާ ( .  عذابއްާވހުށީމެވެ  ގަދަވެގެްނވެއެވެ

. ކަލޭމެންނާއި އަދި ބިްނމަތީގައިވާ އެންމެން ކާފަުރވިޔަސް (ެއކަމުްނ عليه الّسالم( موسىއަދި  )8( ) ވިދާޅުވިއެވެ

.) އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން  الّله ފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންާވ  ذاتއީ އަމިއްަލ  الّلهއަށް އެއްެވސް ެގއްލުމެްއ ނުވާނެއެވެ

 ( . تعريفއާިއ  حمدއަދި (އެަކލާނގެ ހިންގަާވ ކަންތަކަށް  ލިިބޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =  ެ؟ކަލޭމެންެގގާތަށް ނާދޭެހއްޔެވ        =  ަކލޭމެންެގ ކުީރގެ ީމހުންެގ

)  أّمة( . خبرތަކުގެ  ތައް          =  ثمود قومއާއި އަދި  عاد قومއާއި  قوم نوحއެީއ  .  އެވެ
       =  .   އަދި އޭގެފަހުން ައއި މީސްަތކުންނާއި     = މެނުވީ  الّله

.  عددއެމީހުންގެ   ާއއި މިންަވުރ ދެނެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ      =  رسولއެމީހުންެގގާތަށް އެމީހުންެގ 

 .  ން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ     = دليلެވގެންވާ  بيان .   އާއިގެން       =  ފަހެ އެމީހުންެގ

 (. . (އަތްަތއް އަޅައިފިއެވެ  އަތްތައް ރައްދުކޮށްފިެއވެ       = .  އެމީހުންެގ އަނގަތަކުގައި    =  

. رسولއަދި އެމީހުން (އެ  ) ދެންނެވިއެވެ  ންނަށް    = ުައހުރެމެން މިަވީނ  ހަމަކަށަަވރ

  ކާފަރުވެގެންނެވެްނ         =  ތިޔަބޭކަލުްނ އެއެއްޗަާކއިގެން ފޮނުވުނުަތކެއްޗަްށ         

=  .  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިވަނީ  ޝައްކެްއގައެވެ          =  ތިޔަބޭކަލުން އަުހރެމެންނަްށ

 .  އެކަމަކަށް ތިަޔގޮާވ ކަންތަކާމެދު    =  ާحالޝަްއކު ުކރާބަޔަުކ ކަމުގަިއވ .        

.  رسولއެބައިމީހުންގެ  =  ން އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ       = އާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެްއ  الّله

 ) ؟ކަމާމެުދ ކުޑަވެްސ އޮޅުމެއްޭވހެްއޔެވެ حّق إله(އެީއ  ؟ވޭހެއްެޔވެ         =  އެީއ

 .  އުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ    =  . އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ގޮާވލައްވަނީ

  .) ވުމަށެވެކިޔަމަންތެރި މަށް ހެކިވުމަށާިއ އެަކލާނގެއަށް (އެކަލާނެގ އެއްަކއުވަންތަކަ   =  ެއީއ

.  ނަށްއެކަލާނގެ ަކލޭމެން  ފުއްސެވުމަށެވެ     =  .  ކަލޭމެންގެ ފާފައިގެެތރެއިން    = 

.   އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެން ފަސްުކރެއްވުމަެށވެ        =  .ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންވާ ވަގުތަކަްށ ކަ

)  قيامة(  ދުވަހަށް   =  .   އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ  =  .   ތިޔަބޭަކލުން ނުވެެއވެ     =  
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

. آدمއަހުރެމެންފަދަ   ގެ ދަރިންކަމުަގއިމެނުވީ    =ތިޔަބޭކަލުން ތިޔައެިދވަޑައިގަންނަވަނ        

=  .  އަހުރެމެން މަނާކޮށް ހިެފހެއްޓުމަށެވެ      =  (. . (ބުދުތަކުން  އަޅުކަންކުރާކަމުގަިއވި ތަކެތިން

    =  ްއަހުރެމެންެގ ކާބަަފއިނ      = ެވާލައް ބަްއވައިތިަޔބޭކަލުން އަހުރެމެންނަްށ ގެނަސްދ.   !ށެވެ

      = دليلއަިއ  حّجةވެގެްނވާ  بيان. 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ެއއީ  ؟ަކލޭމެނަކަށް ުނލިބޭހެްއޔެވެ خبرކަލޭމެންގެ ކުރީެގ މީހުްނގެ  )9( نوح (އޭގެ ުމރާދަކީ ލިބިފައިވާެނއެވެ
ބާގަިއގެމީހުންނާއި އަދި އެމީސްމީހުންގެ ފަހުްނ ދެން އަިއ  ثمودބާގައިގެމީހުންނާއި  َعادއާއި  قومގެ  عليه الّسالم

. އެމީހުންގެ  . އެީމހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންެގ  الّلهއާއި މިންަވރު  عددމީސްމީހުންނެވެ ނޫން ފަރާތަކަށް ނޭނގެއެވެ

ތަކަްށ  أّمةކަން އެ  رسولތަކާއިގެން ވަޑައިގެންނެވިެއެވ. (އަދި އެބޭބޭކަލުންގެ  دليلން ބަޔާންވެގެންވާ  رسول

) ެއ  . ތަކުެގ ކާަފރުންތަްއ ރުޅިއައިްސގެން އެމީހުްނގެ އަނގަތަުކގަިއ އަތްތައްއެޅިއެ  أّمةއިއްވެވުމުން ވެ

. ތިޔަބޭކަލުން ެއއެއްޗަާކއިގެން ފޮނުވުނު ަތކެއްަޗްށ  .) އަދި އެީމހުން ބުންޏެވެ (އިނގިލިތަކުަގއި ދަިއގަތެވެ

. އަދި ިތޔަބޭކަލުން އެކަމެއްގެ ަފރާތަށް ައހުރެމެންނަށް ތިޔަޮގވާަލްއާވ  އަހުރެމެން މިވަީނ ކާފަުރވެގެންނެވެ

. ކަންތަކާމެދު ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ިމވަ . އަުހރެމެންނަކީ އެކަމަްށ ޝައްކުުކރާ ބަަޔކީމެވެ  ނީ ޝައްެކއްގަެއވެ

.  رسولއެމީހުންގެ  )10(  إله حقّ (ެއއީ  ؟އާއިމެދު އެއްވެސް ަޝއްކެއްޭވހެއްެޔވެ الّلهން އެމީހުންނަށް ވިދާޅުިވއެވެ

. އެަކލާނެގ ؟ކަމާމެދު އޮޅުމެއްވޭެހއްޔެވެ ) އެީއ އުޑުތަކާިއ ބިން ނެުތމުގެ ތެެރއިން ހެއްދެިވ ަކލާނގެެއވެ

. (އެކަލާނގެ އެއްކަުއވަންތަކަްނ  .)  އެަކލާނގެއަށް  ކުރުމަށާއި  قبولކަލޭމެންނަށް ޮގވާލަްއވަނީއެވެ ކިޔަމަންތެިރވުމަށެވެ

ނ . ައދި ކަ ޑައެޅި އެނގިގެްނވާ ަވގުތަކަށް (އެބަީހ: އޭރުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ ފާފައިގެތެެރއިން ފުއްަސވާނެތެވެ

. ތިޔަބޭަކލުންނަކީވެްސ ހަަމ  قيامة . އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ ) އެކަލާނގެ ަކލޭމެން ފަްސކުރަްއވާހުއްެޓވެ ދުވަހަށް

. ( آدمއަހުރެމެންފަދަ  .) ތިޔަބޭކަލުްނ  مالئكةގެ ަދރިބަޔަކުކަމުަގއި މެނުވީ ނުެވއެވެ ބޭކަލުންނެއްނޫނެވެ

) ައހުރެމެްނ ދުރުކޮްށ ތިޔައެދިވަޑަ އެކަްނ އިގަންނަވަީނ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނ އަޅުކަންުކރިތަކެތީން (ބުދުތަކުން

. ފަެހ (ތިޔަބޭކަލުްނ ތިޔަވިދާޅުވާ އެއްޗެްއ ތެދުކަމުގެމައްޗަށް މަނާކުރައްވާ އަހުރެމެންނަްށ  دليلވެގެްނވާ  بيانށެވެ

 )!ނިކަން ގެނަސްދީބަލާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =   ެرسولއެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގ. .  =   ން ވިދާޅުވިެއވެ  އަުހރެމެން ުނވެއެވެ

      =  آدمކަލޭމެންަކހަަލ  .  ގެދަރިންކަުމގައިެމނުވީ    =  ްالّله އަދި ެއހެންނަމަވެސ

   . تعالى          = .  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެްނނެވި އަޅެއްގެމަްއޗަށް ދީލަިތވެވޮޑިގަންނަވަެއވެ  

    =  .  އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންުކރެ        =  . އަުހރެމެންގެމައްޗަްށ އޮްތކަމެއްނޫނެވެ

 (.   (އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫެނވެ     =  ްمعجزةއެއް  حجةّ އެއް  دليلކަލޭމެންގެގާތަށް ައހުރެމެނ 

  .    އެއްގެނައުން   = إذنގެ  الّله  .  ފުޅަށްމެނުވީ    =  ައަށް. الّلهއަދި ހަމ  
         = ެކުރާހުށިކަމެވެ وكيلން  مؤمنފަހ!        =  އަުހރެމެންނަކަްށ

 . . އަުހރެމެންނަށް ހުއްދަެވގެންނުވެއެވެ   ނުވެއެވެ       =  ނުކޮށެއް /  وكيلއަށް  الّله

.  އެކަލާނގެއަށް އިތުބާރުނުކޮށެއް          =  އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލަނގެ އަުހރެމެންނަްށ

 . . ސީދާމަގުދެއްކެިވއެވެ  އަހުރެމެން ސަލާމަްތވާނޭ މަގުދެއްކެިވއެވެ    =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

.  އަހުރެމެން ކެތްުކރާނޫއެވެ           = .   ކަލޭެމން އަހުރެމެންނަށް ުކރާ އުނދަގޫތަކަށް    

ނޑައެޅިގެން   = .  الّلهއަދި ހަމަކަ  އަްށ ެއކަނި        =   وكيلކުރާމީހުްނ  وكيلފަެހ 

 .  ކުރާށެވެ      = . އެީމހުންެގ  =  އަދި ކާފަރުީވ ީމސްތަކުން  ދެންނެވިެއވެ

 ންނަށް. رسول      = .   ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބޭަކުލން ނެރެލާހުށީމެވެ      =   އަުހރެމެންެގ

 .  ބިމުން     =  .    ނުވަތަ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެެމން ތިޔަބޭކަލުްނ ަވއްދާހުށީމެވެ      = 
 އަށް  دينއަހުރެމެންެގ       =  وحىއެޭބކަލުންނަްށ  ربّ ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެބޭަކލުންެގ 

.  ކުރެއްިވއެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަނިާޔވެރިްނ

.   ހަލާކުުކރައްާވހުށީމެވެ         =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިޔަބޭަކލުްނ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

. تمكينބިމުގައި ހަމަޖައްަސވައިދެއްާވ   ކޮށްދެއްާވ ުހރީމުއެވެ     =   .  އެމީހުންގެަފހުން  = 

 އެގޮތަށް އެކަްނކަން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހިންަގވާހުށީ        =  ގަިއ  حضرةތިމަންރަްސކަލާނެގ

. . ނުވަތަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ބިުރވެތިާވ މީހަކަށެވެ   ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބިރުވެިތވާ މީހަކަެށވެ  

  =  ެތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޯފާއަށް ިބރުވެތިާވ  وعيدއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ) . އަްށ ބިުރވެތިާވ މީހަކަށެވެ

 (.  މީހަކަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަކލޭމެންކަހަަލ  رسولއެމީހުންގެ  )11( . (ަކލޭމެން ތިޔަބުނާގޮތަށް  آدمބޭކަލުން އެީމހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެހެންަނމަވެސް  އެކަލާނެގ އަޅުންކުރެ ެއކަލާނެގ  الّله تعالىގެދަރިން ކަމުގައިމެުނވީ އަުހރެމެން ނުވެެއވެ

. އަދި  توفيقމަގަށް  حقّ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅެްއގެމައްޗަށް ީދލަތިވެވޮޑިގަންނަަވއި  ގެ އިޒުނަފުޅަްށ  الّلهދެއްވައެވެ

.  معجزةއެްއ އަިދ  حّجةއެްއ  دليلމެނުވީ އެްއވެސް  އެްއ ެގނަސްގަތުމަކީ ައހުރެމެންނަށް އެކަށީގެންާވކަމެއްނޫނެވެ

. ފަހެ    !ކުރާހުށިކަމެވެ وكيلއަށް އިތުބާުރޮކށް  الّلهން ހަމައެކަނި  مؤمنވާނޭކަމެއްނޫނެވެ

އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުްނ  ؟ކޮށް އިތުބާރު ނުކުރާންީވ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ وكيلއަށް  الّلهއަދި އަހުރެމެން  )12(

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން (ކާފަރުންާނިއ  އަހުރެމެންނަށް އަުހރެމެން ސަލާމަތްވާނޭ ަމގުދެއްކެވީ އެކަާލނގެއެވެ

. އަދި  مشرك ) އަުހރެމެންނަށް ުކރާ އުނދަގޫތަކަްށ ހަމަަކށަވަރުން އަހުރެމެްނ ކެތްުކރާހުށީމެވެ ކޮްށ  وكيلންގެފަރާތުން

  !ކޮށް ބަރޯސާުކރާުހށިކަމެވެ وكيلއަްށ  الّلهީމހުން ހަަމެއކަނި އިތުބާރުކުރާ

. ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެންެގ ބިމުްނ  رسولއަދި ކާފަރުްނގެ މީހުްނ އެމީހުްނގެ  )13( ންނަށް ދެންެނވިއެވެ

. ދެން . ނޫނީވިއްޔާ ައހުރެމެންގެ ދީނަްށ ތިޔަބޭކަލުން ވައްދާހުށީެމވެ ފަހެ އެބޭކަލުންެގ ތިޔަބޭކަލުން ނެރެާލހުށީމެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަިނޔާވެރިން  وحىއެބޭކަލުންނަށް  ربّ   –ން  مشرك -ކުރެއްވިއެވެ

 .  ހަލާކުުކރައްާވހުށީމެވެ

އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ ަހލާކުކުެރއްވުމަށްފަހު ިބމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިޔަޭބކަުލްނ  )14(

. އެގޮތަްށ އެކަންކަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވަީނ  ހަމަޖައްސަވައިދެްއވާ ވަޒަންެވރިކޮށްދެއްާވ ުހރީމެވެ

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  مقامގަިއ ހުއްިޓހުންނަންޖެހޭ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަްށ ބިރުވެތިާވ މީހުންނަށެވެ

. عذاب  އާއި ކޯފާގެ ަބސްފުޅުތަކަށް ބިރުވެިތވާ އަޅުންނަށެވެ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

   = ) ްحضرةގެ  الّلهއަިދ އެބޭަކލުނ  ( . نصرން  އެދިވަޑައިގެންނެިވއެވެ  =  އަިދ

 .  ގެއްލިަހލާކުެވއްޖެއެވެ   = ުކޮންމެ ބޮޑާ ަޖއްބާރަކ      =  ދެކޮޅުވެިރ .   

      =  َجَهنَّمއޭނާެގ ކުރިމަީތގައިވަީނ  . . ަނރަަކއެވެ  އެވެ   = .   އަދި އޭާނއަށް ބޯންދެވޭނެެއވެ
        = .   ދޮހާއި ލެިއގެފެނުން    =  (. . (ބޯން މަސަްއކަތްކުރާނެެއވެ އޭނާ އެބޯނެއެވެ

       =  ،ިއެހާނުބަިއވެފައ) . އޭނާއަށް އޭތި ދިރުވާލަން ގާތްވެސް ުނވާނެއެވެ

(.  އުނދަގޫވާނެއެވެ     = .  އަިދ އޭނާއަްށ މަުރއަންނާނެއެވެ     = .  ހުރިހާތާކުން
       = .  އަދި އޭނާ މަރުވާނެމީހަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ     =  އަދި އޭނާެގ

 ( . (އަދި ެއއަށްފަހުވެްސ އޮންނާނީ  ކުރިމަތީގައިވަނީ     =  ާعذابގަދަެވގެންވ  .  އެވެ  

    =  .  ކާފަުރީވ މީސްތަކުންެގ މިސާަލކީ   =    ربّ އެމީހުްނެގ .  އަށް    = 

.  عملއެމީހުންގެ  ތައް  =  .  އަޅިފަދައެވެ       =   .  ވަިއ އޭިތ ބުރުއްަސއިލި    

     =  .   ވަިއގަދަ ދުަވހެއްަގއި    =  .  ެއމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ      = 

  ( . (ހޯދިތަކެތިން އެމީހުން އެކުިރ މަސަްއކަތުން    =  .  އެއްވެސްކަމަކަްށ / ެއއްވެްސ ެއއްޗަކަށް
   =  .  އެީއއެވެ       =  .  ަކނޑައެޅިގެންވާ އަދި ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ ަމގުފުރެދުމަކީ

    = ެ؟ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާޯތއެވ     =  ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ  .  

      =   .  އުޑުތަކާއި ބިންހެއްެދވިއެވެ    =  ّحق  .   ގޮތުގައި    =  އެކަލާނެގ

.   އެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ  =  .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެްނ ގެންދަވައިފީހެވެ   =  އަދި އެކަލާނެގ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

 .   ގެންނަވައި       =  َخْلقُ އެހެްނ އަުއ  . . އެހެންބަަޔކު  ތަކެއް     =  އަިދ އެކަްނ

 .  ނުވެއެވެ       = އެީއ  الّله) . އަްށ ބޮޑުކަމަަކްށ  الّلهއަްށ އެއްެވސް ދަތިކަމެއްކަުމގައި

 (.  ނުވެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  نصرން އެކާފަރުންގެމައްޗަށް  حضرةގެ  الّله تعالىބޭކަލުން  رسولُ އަދި އެ  )15( އަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިެއވެ

 .  ކޮންމެ ބޮޑާ ނުކިޔަމަންތެރި ެދކޮޅުވެރިއަުކ ެގއްލި ހަލާުކވިއެވެ

. އެތާނެގ ގަަދ  جّبارއަދި ެއއިން ކޮންެމ  )16( . އަިދ  عذابނުބައިީމހެއްެގ ުކރިމަތީގަިއވަނީ ަނރަކައެވެ ެއވެ

.  صديدއޭނާއަށް  . (އެއީ ކާފަރުން އެތެެރހަށިްނ ނުކުންނަ ދިޔަވަރަކާއި އެކުވެފަިއވާ ދޮހާއި ެލއެވެ ބޯންދެވޭނެއެވެ

 .  )الّلهم أجرنا من ذالك(   والّله أعلم އަދި އެހެްނގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެވިފައިެވއެވެ

) ިދރުވައި  )17( . (ޭއގެ ނުބައިަކމާއި ހިތިކަމުން ލުން ގާްތވެެގްނ އޭނާ އޭތި ބޯްނ އަނގައަްށ އަޅާނެއެވެ

: ަމރުވާާހ އުދަނގޫތަްއ  . އެަބހީ . އަިދ ުހރިާހ ދިމާއަކުން އޭާނއަށް މަުރއަންނާނެއެވެ . އެކަަމކު ބޯނެެއވެ ނުވާނެއެވެ

. އަިދ ެއ  . ެއކަމަުކ އޭނާ ަމރުނުވާނެެއވެ .  عذابެގ ފަހުގަިއ ދެންއޮތީ އަދި ގަދަވެގެްނވާ  عذابވާނެއެވެ نعوذ އެވެ
 .  با لّله

. ަވއިބާުރ  عملއަށް ކާފަުރވީމީހުން ުކރި  ربّ މީހުން އެަބއިމީހުންގެ އެބައި )18( ގެ މިސާލަކީ އަޅީގެ މިާސލެވެ

ދުވަހެއްގައި ވައި ައއިސް އެއަޅިތައް ބުުރއްސަިއލާ އަިދ އެތާ އެކައްޗެްއވެސް ނެތި ސާފުވެގެންދިޔަ އަޅީެގ 

. އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ ުކރި  . (އޭަގއި ެއއްވެްސ  عملމިސާލެވެ ން އެީމހުންނަށް ެއއްވެސްކަމެްއ ކުޅަދާނަ ނުވާނެެއވެ

.  آخرةއެއް ދަރުމައެއް  ثواب . އެއަޅިކޮޅުގެ މިާސލެވެ .) ދުުރވެގެންާވ މަގުފުރެދުމަކީ އެއީެއވެ  ދުވަހުން ނުވާނެެއވެ

ބިންހައްަދވާފައިވާކަްނ ކަޭލގެފާުނ  އުޑުތަކާއި الّله تعالىގޮތުަގއި  حقّ ) ހަމަކަށަަވރުން !އެވެ رسول الّله(އޭ  )19(

.) ެއކަލާނެގ  ؟ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ  (އެކަްނ ރަނގަޅަށް ކަޭލގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

ތަކެއް މިތަނަްށ  خلقއެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ އެަކލާނގެ ކަލޭމެން މިތަނުން ގެްނދަވައި އަދި ެއހެން އައު 

 .  ގެންނަވައިފާނެއެވެ

. އެކަން މަނާކުރާނެ އެކަކުެވސް ނުވެްސ  الّله تعالىއަދި އެކަމަކީ އެއީ  )20( އަށް ބޮޑުކަމެއްކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

.  ހުންނާނެއެވެ

 

  



                      
 

8 2 9   
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ްحضرةގެ  الّله تعالىއަިދ އެންމެްނ އެކީެއކަށ  : . (އެބަހީ  قيامةއަްށ ފައުޅުކުރެވޭެނއެވެ

 (.  ދުވަހުން ފައުޅުުކރެވޭނެެއވެ     =  .   އަިދ ދެރަނިކަމެތިން ބުނާނެއެވެ    = 

 .  ބޮޑާވެ މަތިހަށިނަގައިގެން އުޅުނުމީހުންނަށް          =  ާވެެގްނ  تبعހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނ

. ) އުޅުނުބަޔަކުކަމުަގއި ައހުރެމެންވީމުެއވެ  (ދުނިޔޭގައި          =  ފަހެ ކަލޭމެން ައހުރެމެންެގ

  ؟ކޮށްދީފާނުެހއްޔެވެ دفاعކިބައިން     = عذابެގ  الّله  .  ން    =  ެއއްެވްސ

.  އެއްޗެއް / އެްއވެސް މިންަވރެއް   =   .  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ       = އަހުރެމެންނަްށ  الّله

.  ތެދުމަގު ދެއްކެވިނަމަ       =  .  ހަމަކަަށވަރުްނ އަހުރެމެްނ ކަލޭމެނަްށ ތެދުމަގުދެއްކެވީުމހެވެ  

   =  . އަުހރެމެންގެ މަްއޗަށް ހަމަހަމަވެގެންެވއެވެ           ކެތްެތރިކަމެއްނެތި ތެޅިފޮޅުމެޭކ

.  ކެތްތެރިވުމެކޭ         =  .  ަސާލމަތްވާނެތަނެއް ައހުރެމެންނަކަްށ ނުެވއެވެ  

   =   .  އަދި ސައިތާނު ބުނާނެެއވެ     =   .   ކަންތަްއ ނިމުނު ހިނދުން

     =  ްوعدކަލޭމެނަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުނ  .  ކުރެއްިވއެވެ     حّق وعد  .  ފުޅު
    =  وعدއަުހރެންވެްސ ކަލޭމެނަްށ  .  ުކރީމެވެ      = ެوعدނާ ުކިރ ންއަުހރެން ަކލޭމ 

.  خالفއާއި   ީވއެވެ       =  .   އަދި ަކލޭމެންގެމައްޗަކަްށ އަުހރެންނަކަްށ ނުވެއެވެ

  =  އެއް. ثابت دليل -އެއްެވސް ބާރެްއ       =  . އަހުރެން ހަމަ ކަލޭމެނަށް ގޮވުންމެނުވީ

         =  .    ދެންފަހެ ކަލޭމެން އަހުރެންނަްށ އިޖާބަދިނީއެވެ   =  ަފހެ ަކލޭމެްނ

  !އަހުރެންނަށް ަމލާމާތް ނުުކރާށެވެ       =  ތަކަްށ  نفسއަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ

  !މަލާމާތްކުރާށެވެ        = .   ކަލޭމެން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ީމހަކަކަމުގައި އަހުރެން ުނވެއެވެ

       =   .  އަިދ ައހުރެްނ ަސލާމަތް ކުރެވޭެނ ބަޔަކުކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ ނުެވއެވެ  

   = . . ިއންކާރުކުރީމެވެ  ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ދެކޮޅުހެދީެމވެ    =   ކަލޭމެްނ

. ( شريكއަހުރެން  )  الّلهކުރި ކަްނކަމުގައި   އަށް ކަލޭމެން ުކިރ އަޅުކަމުގައި އަުހރެން ބައިެވރިކުރުާމއިމެދު

   =  ( . (ދުނިޔޭގައި   މީގެކުރިން   = ެހަމަކަށަވަރުން އަިނޔާވެރިން (ދަންނަެއވ! ( 
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

       =  ިނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވ . عذابކަ   އެވެ    

    =   ިإيمانއަދ (. . (ވެއްދެވޭނެއެވެ  ީވ މީސްތަކުން ވެއްދެިވއްޖެއެވެ       =  އަިދ

.  صالح عملއެމީހުން   ކުރި    = .  ބަގީޗާތަކަކަށް. ސުވަރުގެަތކަކަށް         = 

 .  އެތަންތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ުދވެދުވެއޮންނަ     =  ޭحالއެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިބ .   

    =  ެربّ އެމީހުންގ   .  ގެ އިޒުނަފުޅަށް      =  ެއަީކ  َتِحيَّةއެތާނގައި އެމީހުންގ

 (  (ސަލާމްކުރުމަކީ    = ެއީއ  سالم) . .) مالئكةމިކަލިމައެވެ   ބޭކަލުން ުކރައްާވ ސަލާްމއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  حضرةެގ  الّله تعالىއަދި އެ އެންމެން އެީކ ކައްވަޅުތަކުން ުނކުމެގެން  )21(  ميدانގެ  محشرއަށް ފާޅުވާނެއެވެ

. ދެންފަހެ ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުިއރު ބޮޑާވެ ކިުބރުެވރިވީ މަތީމީހުންނާ  ވެގެންއުޅުުނ  تبعއަށް ހުސްބިމަށް ޖަމާވާނެެއވެ
) ައހުރެމެންވީ ކަލޭމެނާ  . (ދުނިޔޭގައި .  تبعދެރަނިކަމެތިން އެމީހުންނަށް ބުނާނެެއވެ ެވގެންވާ ބަަޔކުކަމުގަެއވެ

.) ފަެހ  ގެތެރެއިން އެއްވެްސ މިންަވރެއް އަުހރެމެންެގ  عذابެގ  الّله(ކަލޭމެން ބުނިހާކަެމއް އަހުރެމެްނ ކުރީެމވެ
. އެމީހުން ؟ނޫހެްއޔެވެކޮށްދޭ دفاعކިބައިން ަކލޭމެން  .  يعنى:. ުދރުކޮށްދޭށެވެ  الّله تعالىބޮޑެތިމީހުން ބުނާނެެއވެ

) ައހުރެމެްނ ން އަހުރެމެންނަށް ތެދުމަގުދެއްެކވިނަމަ އަުހރެމެންވެސް ކަލޭމެ . (މިހާރުދެން ނަށް ތެދުމަގުދެއްކީމުހެވެ
. އަުހރެމެންނަށް ަސލާމަތްވާްނ ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ހަޅޭލަިއ ތެޅިފޮޅުނަސް އަދި ނުވަަތ ކެތްެތރިވިޔަ ްސ ހަމަހަމަެއވެ

 .  ދާނެ ތަނެއް ނެތެވެ

: ސުަވރުގެވަންަތވެރިން ުސވަުރގޭގަިއ ހަމަޖެިހ  )22( . (ެއބަހީ ކަންތައްތައްވެ ނިމުމުން ޝައިތާނު ބުނާނެއެވެ
. އެއީ އެސޮރު ަނރަކަިއގައި ުހެރ  ނަރަކަވަންތަެވރިން ނަރަކަިއގައި ހަމަެޖހި ނިމުމުން ޝަިއތާނު ބުނާނެއެވެ

.) ހަމަަކށަވަ مخاطبނަރަކަވަންތަެވރިންނާ   حّق وعدނަްށ ހަަމ ންކަލޭމެ الّله تعالىރުން ކޮށް ބުނާބުނުމެެކވެ
. އަދި އަހުރެްނވެސް ަކލޭމެނަށް  . ައދި އަހުރެްނ ކަލޭމެ وعدކުރެއްިވއެވެ  خالفއާއި އަުހރެން  وعدނާުކރި ންކުީރއެވެ

. އަިދ އަުހރެން  އެްއ  حّجةއެއް  دليلކުރާނޭ އެއްވެްސ  دليلކަމުގެަމއްޗަށް  ثابتކުރިިއރު އެބަްސ  وعدވީއެވެ
. ހަމައެކަނި ަކލޭމެ ނަށް އަހުރެން ބުނާގޮތަށް އުޅުމަށް ގޮވިކަން ނޫން އެހެން ެއއްެވްސ ންއަހުރެންނަކަށް ނުެވއެވެ

. ދެން ަކލޭމެން ( .  الّلهހެއްކެއްނެތެވެ ) އަުހރެންނަށް ިއޖާބަދިނީއެވެ އަށް އިޖާބަ ނުދިނީއެެވ.  حّق وعدެގ  الّلهފިަޔވައި
ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ  !އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ 1ްނ އަުހރެންނަށް ަމލާމާތް ނުކުރާށެވެއެހެންވީިއރު ދެްނ މިާހރު ކަލޭމެ

. އަިދ އަުހެރްނ  !ތަކަށް މަލާމާްތ ުކރާށެވެ نفسއަމިއްަލ  ކަލޭމެްނ ސަލާމަތްުކރާނޭ މީަހކުކަމުގަިއ ައހުރެްނ ނުވެެއވެ
. ހަމަކަަށވަުރން މީގެ އަްށ  الّلهކުރީ ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުއިރު ަކލޭމެން ސަލާމަތްކުރާނޭ ބަޔަުކކަމުގައި ަކލޭމެން ނުވެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އަނިޔާވެރިންނަްށ  يعنى:  –ކުރި އަޅުކަމުގަިއ އަުހރެްނ ބައިެވރިކުރުމާމެުދ އަުހރެން ެދޮކޅުހެދީމެވެ
) ހަމަ ވޭންދެިނވި  قيامةހުީރ ( –ންނަށް  مشرك .  عذابދުވަހުން  އެވެ

ކުރި މީސްތަކުން އެތަްނތާނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމިދެމިހުންނަ ަބގީޗާތަކަކަްށ  صالح عملވެގެން  إيمانއަދި  )23(

. އަދި އެބައިމީުހންގެ  قيامةސުވަރުގެތަކަްށ (  حالފުޅަށް އެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭ  إذنގެ  ربّ ދުވަހުން)ވެއްެދވޭނެއެވެ

. އަިދ އެސުަވރުގޭަގއި  . سالمކުރާ ސަލާމަކީ ހަމަ  ބޭކަލުްނ ެއ ސުވަުރގެވަްނތަވެރިންނާއި مالئكةގައެވެ  މި ަކލިމައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ެ؟ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައި ުނގަންނަވަމުތޯއެވ        = މިސާެލްއ  الّله تعالى

.   ޖައްސަވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން    = ުكلمةރަނަގޅ .  އެއްގެ      =  ރަނގަުޅ

 .  ގަހެއްފަދައެވެ      =  . ) ރަނގަޅަށް ަހރުާލ ސާބިތުވެގެްނވާ  އޭެގ ބުޑު (ބިމުގައި    

    = .   އަދި އޭގެ ގޮފިތައް އުޑަށް ައރައިފައިވާ      = .   އޭގެ މޭވާ ލިބެވޭ    

=  .   ކޮންމެހިނދެއްަގއި    =  إذنގެ  ربّ އެގަުހގެ ވެިރ  .  ފުޅަށް         = 

.   الّله تعالىއަދި   މިސާލުތައް ޖައްަސވައެވެ   =  .  މީސްތަކުންނަށް       =  

.  أّميدލިބުމުެގ  نصيحةއާިއ  وعظއެމީހުން    ގައި     =  ިمثالއެްއގެ ( كلمةއަދި ނުަބއި ހަޑ 

  (.  ޖައްސަވައެވެ        =  .  ނުބައި ވިޔާނުާދ ގަހެއްފަދަެއވެ    =  / އެ ުލހިފައިާވ

 .   ވަކިވެފައިވާ     =   .  ބިންމަތީން         =  ްކަމެްއ  قرارއެޔަްށ އެްއވެސ

 .  ހަމަޖެހުމެއްނުވާ         =  ްالّله ثابتއީމާންވީ މީސްތަކުނ .  ކުރައްވަެއވެ   

   = ގަިއ)   َال إله إّال الّله محّمد رسول الّلهަބހުގަިއ ( ثابت       =   حياةދުނިޔޭެގ   . ަގއި

      =   آخرةއަިދ  . ގައިވެސް       = ) مشركއަިދ އަނިާޔވެރިްނ  ( ން

.   الّله تعالى  މަގުފުރައްދަަވއެވެ    =   ިالّلهއަދ .  ކުރައްވަެއވެ       =  އެކަލާނެގ

 .   ؟ަކލޭގެފާުނ ެދކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ  =     އެދިވޮޑިގެންނެިވ ކަމެއް       = 

.   ބަދަލުކުރި މީހުންނަށް    =  نعمةގެ  الّله     =  .  ކާފަރުކަމަށް     =  

.   قومއަދި އެމީހުންެގ   އެމީހުން ވައްާޓލައި    =  .  ހަލާކުެގ ގޮަވއްޗަށް  =  ީَجَهّنمެއއ 

  .  އެވެ     =  .  އެމީހުން އެނަަރކައަށް ވަންނާނެެއެވ. އެތާ އަނދާނެއެވެ      = 

. قرارއެއީ     ވެ ތިބުމަްށ ނުބައިވެގެްނވާ ތަނެކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ރަނގަުޅ ކަލިމަެއއްެގ މިާސލުޖައްސަވަީނ  ކޮންފަދައަކުންކަްނ ކަޭލގެފާުނ  تعالى الّله) !އެވެ رسول الّله(ޭއ   )24(
ނޑާއި ބުުޑ  ؟ވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެނެދެ . ެއގަހުެގ މައިގަ ) ރަނގަޅު ގަހެއްފަދައިންނެވެ (އެމިސާލު ަޖއްސަވަނީ

 . . އަދި އެގަުހގެ ގޮފިތައް މައްޗަްށ އަަރއިގެންގޮްސ އުޑަށްގޮސްފަެއވެ  ރަނގަޅަށް ބިމުގަިއ ހަުރލާ ސާބިުތވެފައިވެެއވެ
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. އަދި  މީސްތަކުންނަްށ ފުޅަށް ކޮންމެހިނެދއްގައި إذنގެ  ربّ އެގަހުެގ މޭާވ އެަގހުެގ ެވރި  )25(( ވެްސ ލިެބއެވެ
.  عبرة حاصلިލބިގަނެ  وعظއާއި  نصيحةމިސާލުތައް ޖައްސަވަީނ އެމީހުްނ  تعالى الّله  ކުރުމަށްޓަކަެއވެ

. ބައެްއ  مفّسر އަާކއިމެދު كلمةމިދެާއޔަތުން މިސިފަުކރައްާވ ރަނގަޅު  !ދަންނައެވެ  ންގެ ބަސްތަފާތެވެ
:  كلمةމި  َشَهاَدة َأن َال إله إّال الّلهބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ ެއއީ  . (އެބަހީ އަކު ނުވާކަމަްށ  إلهނޫން  الّلهކަމަށެވެ

.) އަނެއްބައިޭބކަލުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ  . އަިދ އަނެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަީނ  إيمانައޅާގެ  مؤمنހެކިވުންކަމަށެވެ އެވެ
. އަދި ރަނގަޅު ަގހަކީ مؤمنއެއީ ހަމަ ސީާދ  ން ގިނައެެވ.  مفّسر ެއއީ ކަދުރު ރުއްކަުމގައި ވިދާޅުާވ  އަޅާކަމަށެވެ

ކޮށް ހެޮޔކަންތައްަތްއ  ِذكرއަްށ  الّلهއަޅާ ބިމުަގއި ގަސްފަދައިން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެހުެރ އޭާނ  مؤمنކޮންމެއަކަސް 
. އެީއ ގަުހެގ ގޮފިތަްއ މައްޗަށްޮގސް އުޑާ އި ހަމައަްށ ާދ ކުރުމުން ެއކަންތައްތަްއ ވަގުތުްނ އުޑަްށ އުފުެލއެވެ

. ކޮންމެހިނދެއްގަިއވެސް އޭނާ  . އެީއ  ذكرމިސާލެވެ ކޮށް އަޅުކަން ކުރުމުން އޭގެ ދަރުމަޔާ ަސވާބު އޭނާއަށް ލިބެއެވެ
 . . ކަދުުރ ުރކަކީވެްސ ޭއގެ މޭވާާޔ ފައިދާ އަބަދުވެސް ލިބެޭވ އެއްެޗކެވެ والّله ގަހުެގ މޭވާ އަބަުދ ލިެބވޭ މިސާެލވެ

 . أعلم
.  كلمةއަދި ނުބަިއ  )26( . ެއގަސް ބިމުްނ ުލހި ވަކިވެފަިއވެއެވެ އެްއގެ މިާސލަީކ ނުބަިއ ގަެހއްެގ މިާސލެވެ

.  ثابتއެގަހަށް އެއްވެްސ ަހރުދަނާކަމެއް   ކަމެއް ނުވެެއވެ
.  كافرއަކީ  كلمةނުބައި  !ދަންނައެވެ  . އަދި ޭއެގ  ގެشركކަލޭގެ ބުނާ ކާަފރު ބަހެވެ ބަހެވެ

. އެަގހަީކ އޭގެ މޭވާކަމުަގއިވާ  އެވެ ކިޔާ ހިތި ނުބަިއ  َحْنظََلةُ މިސާލެއްކަމުގައި އެވަނީ ނުބައިަގހެއްެގ މިސާލެވެ
. ކާފަރުްނގެ  . އޭނާެގ  عملމޭވާއެްއ ނުކުްނނަ ގަހެކެވެ އަކީ ބިމުަގިއ ސާބިުތ  عملއަީކވެްސ ެއފަދަ އެއްެޗކެވެ

. އަދި އެ  . އެއަަކށް  عمل އެއްޗެއް ނޫނެވެ . އޭނާ  ثوابއުޑަށް ނާރާނެއެވެ އޮންނާނީ އޭނާގެ  عملއެއް ނެތެވެ
 . .  قيامةބުރަކަށިމަތީގައެވެ   والّله أعلمއަްށ ދާންދެންނެވެ

. އެީއ  حياةދުނިޭޔެގ  الّله تعالىމަތީ  ސް ވީ މީސްތަކުްނ ސާބިތު ތެދުބަ إيمان )27( َال ގަިއވެްސ ސާބިތުކުރަްއވައެވެ
. އަދި إله إّال الّله محّمد رسول الّله  . ައިދ آخرة ެއވެ ގައިވެްސ އެބައިމީހުން އެބަސްމަތީ ސާބިތުުކރައްވަެއވެ

. އަދި الّله تعالى ން مشرك   -އަނިޔާވެރިން  އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާާހ الّله تعالى އެމީހުން ަމގުފުރައްަދވައެވެ
 .  ކަމެއްކުރަްއވައެވެ

ކުަރއްާވ ވާހަކައިގެެތރޭަގއި އެމީހުންނާިއ ކައްވަޅުަގިއ  الّله تعالى ثابتވީ މީސްތަކުްނ  مانإي !ދަންނައެވެ 
ގައި ސާބިތުކުަރއްާވ ކަމުގަިއ ގިަނ ރިާވޔަތުްނ  جوابއެމީހުްނ ރަނގަޅު  الّله تعالىސުވާލު ވެވެމުންދާއިުރ 

 .  . والّله أعلمއައިސްފައިވެެއވެ
ކާފަރުކަމަަކށް ބަދަލުކުރިީމހުން ކަޭލގެފާުނ  نعمةެގ  الّله) !އެވެ رسول الّله(އޭ   )29(، )28(

ހަލާުކގެތެރެއަްށ ަހލާކުެގ ގޮވަތީގެެތރެައްށ  قومއަދި އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  ؟ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ 
. ެއގޮވައްަޗކީ  . އެީއ ހަަމޖެހުމަށް  جَهنَّمވައްޓައިިލއެވެ . ަނރަކަެއވެ .ވުމަށް ނުބައިވެގެން  قرارއެވެ  ވާ ތަނެެކވެ

ންެގ  قريشެގ ކާފަުރ  مّكةއާިއ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمމިާއޔަތުގަިއ ސިފަެވގެްނ މިދަނީ  !ދަންނައެވެ 
. އެމީހުންނަށް  تفسير علمވާހަކަކަމުަގއި   الّلهއަކީ  نعمةފޮނުއްވި  الّلهވެރިންުކރެ ަވރަށްގިނަ ބޭަކލުން ިވދާޅުވެއެވެ
.  رسولފޮނުއްވި މާތް  . ެއއީ އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ފޮނުއްިވ ދުނިޔެާއއި  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއާެއވެ  آخرةއެވެ

. އެމީހުން އެ  نعمةގެ  . އެކަލޭގެާފނަށް  نعمةއެވެ ލުމަްށ ނުވެ އެކަލޭގެފާނު ރަށުންވެސް ެނރެ إيمانއަށް ކާފަރުވީެއވެ
. . އަ  نعمةއެ މަސައްކަތް ކުރީެއވެ ގެ ބޮޑެތި ކާފަރުންގެ ސަބަބުން ދެންތިިބ  قومދި އެ ކާފަރުކަމަށް ބަދަލުުކރީއެވެ
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. ބަދުުރ ހަނގުރާަމއިގައި އެތައްބަޔަުކ ކާފަރުކަންމަީތ  އެތައްބަޔަކުވެްސ ހަާލކުގެތެެރއަށް ވެްއޓުނީއެވެ
. މިވާހަަކއިެގ ސަބަބު މައްާކގެ ކާަފރުްނނާއި ގުޅިގެން އައިސްފަިއ އޮތެއްކަަމކު ެއގޮތަްށ  މަރުވެދިޔައީެއވެ

. ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަެވރިކަމަށް މަގުދައްާކ ކަންތަ އްކުރާ އެންމެން އޭގެތެެރއަށް ނުވަދެ ނުދާނެ އެްއގޮތެްއވެސް ނެތެވެ
ވުމަށް  تبعތައް ހަދާ އެއަށް  قانون خالفތަކާއި ހަމަތައް ދޫކޮށް އެޔާ  حكمގައިވާ  سّنةއާއި މާތް  قرآنކީރިތި 

. ތަނާިއ މީހުްނެގ  ؟ނުވަންނާެނ ބާވައެވެ އަމުރުކުާރ ބަަޔކު ިމއާޔަތުެގ ދަށަްށ  މައްސަަލ ހަަމ އެއްމައްަސލައެެކވެ
 .  . والّله أعلمތަފާތެއް މެނުވީ ނެތެއްނޫންތޯެއވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

       = ިشريكއަށް  الّلهއެމީހުްނ އަދ   .  ންތައް ލިެއވެ       = ެގ  الّله

(   މަގުން ފުެރއްދުމަށްޓަކަިއ (މީސްތަކުްނ މަގުފުރެއްދުމަށް    =  ކަލޭގެފާުނ !އެވެ رسول الّله(ޭއ (

   !ކަލޭމެން އަރާމުުކރާށެވެ 1ވިދާޅުވާށެވެ     =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ އެނބުިރ

 .  ދާތަންވަނީ       = .  ަނރަކަިއގައެވެ  =   1) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ  
       =  .  އީމާންީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަށް     =  އެީމހުްނ

 !ކުރާށެވެ قائمނަމާދު     = ެޒަކާތްދޭށެވެ !އަދި އެީމހުން ހޭދަކުރާށެވ!         =  

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ދެއްވިތަކެތީން   =  .  ސިއްރާއި އަދި ފައުޅުގައި      

   = .   ައއުމުެގ ކުރިން   =  .  ދުވަހެއް   =  / . އެްއ  فديةއެދުވަުހ ގަނެިވއްކުމެްއ ނުވެެއވެ

.  قبول    ކުރުމެއް ުނވެއެވެ   =   رحمةއަިދ  .   ކަމެއްވެްސ ނުވެއެވެ   = سبحانه  الّله

.  وتعالى   ެއވެ       =  .  އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވީ         = 

.  އަދި އެކަލާނގެ އުޑުން ފެން ާބވައިެލއްވިއެވެ       = .  އަދި އެކަލާނގެ އެފެނުން ެނރުއްިވއެވެ  

  =  ( . (ބާވަތްތައް  ގަްސގަހުެގ މަތިވަރު       =  .  ކަލޭމެނަށްާވ ރިޒުެގއްގެގޮތުން  

    = .   އަިދ އެަކލާނެގ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ނައުފަަހރު ކިޔަމަންކުެރއްވިއެވެ       = 

 . ނޑުގައި ދުވުމަށް  ކަ   =  أمرއެކަލާނެގ  .  ފުޅަށް        =  ައިދ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

 .  ކަލޭމެނަށްޓަކައި އެަކލާނގެ ޯކރުތައް ކިޔަމަން ުކރެއްިވއެވެ      =  ިއަދ

. ދާއިމީގޮތެއްގަިއ   =     އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކައި އިރާިއ ހަނދު ކިޔަމަންުކރެްއވިއެވެ

 .  އަރާއޮއްސޭޭނގޮތުން         =  ނޑާިއ ދުާވުލ އަިދ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ ރޭގަ

.   ކިޔަމަންކުރެއްިވއެވެ   =   .   އަދި އެކަލާނގެ ކަޭލމެނަށް ދެއްވިއެވެ        = 
.   އެ އެއްޗަކަްށ ކަލޭމެން އެދުުނހާ ތަކެތިން          =  ްތައް ގުާނ  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ

. عدد   ކުރިޔަސް     = .  =    ކަލޭމެނަްށ އެތަކެިތ ހިމަނަިއ ނުގަނެވޭނެެއވެ

.   ހަމަކަށަވަރުން އިންސާާނވިއެވެ      = )شكرތަކަށް  نعمةގެ  الّله  ( އަށް  نفسނުކޮށް

. نعمةއަނިޔާވެރިކަންބޮޑު އަދި (ެއ  ) ގިަނއިން ކާފަުރވާ މީހަކުކަމުގައި   ތަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެީއ  شريكއަށް  الّلهއަދި އެމީހުން  )30( ގެ މަުގްނ  الّلهންތަކެއް ަލއި އެަކލާނގެާއއި ބައިެވރިކުީރއެވެ

. ޭއ  . ނުވަަތ އެމީހުްނ މަުގފުރެދުމަށްޓަކައެވެ ކަޭލގެފާުނ  !އެވެ رسول الّلهމީސްތަކުން ފުރައްާދ ދުރުުކރުމަށެވެ
ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެން އެނބުރިދިއުންވަީނ  !އަުކ އަރާމުުކާރށެވެ مّدةކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގަިއ  !ވިދާޅުވާށެވެ

. ނުވަަތ އެނބުރިދާތަްނ އޮ . ނަރަކައަށެވެ  ތީ ަނރަކަިއގައެވެ

ވެގެންތިިބ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  إيمان) ކަޭލގެފާނަށާއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )31(
އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުންަންށ  !ކުރާށެވެ قائمއެމީހުްނ ނަމާދު  1އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

) ެއއީ އެދުވަހުްނ !ީދ ހަދާށެވެ صدقاةގެ ަމގުގަިއ ޒަކާތްދީ  الّله( 1ދެއްވިތަކެތީން ިސއްރާިއ ފައުޅުގަިއ ހޭދަކުރާށެވެ
ްއ ތެރިކަމުެގ އެްއވެސް ކަމަކުންފައިދާއެ  رحمةވުމެއްެނތް އަދި  قبولއެއް  فديـةއެއްވެސް ގަނެވިއްކުމެްއ ނެތް އަދި 

.  قيامةނުކުރާނެ ( ) އައުމުެގ ކުރީންނެވެ  ދުވަސް

. الّلهއުޑުތަކާއި ބިން ނެތުމުގެތެރެއިްނ ހެއްދެީވ ހަމަ  )32( . ައދި އެކަލާނގެ އުޑުން ފެން ބާވައިެލއްވިެއވެ އެވެ
. ެއީއ ނަށް ންދެން އެފެނުެގ ބާރުަގއި އެފެުނގެ ސަބަބުްނ ގަްސގަހުެގ މަިތވަރުތަްއ އެަކލާނގެ ކަލޭމެ ެނރެދެއްިވއެވެ

ނޑުގައި ދުވާ ނައުދޯނގުފަަހރު (މޫދުގަިއ ދުާވ ންކަލޭމެ . އަިދ އެަކލާނގެ އަުމރުުފޅަށް ކަ ނަށްވާ ރިޒުެގއްގެގޮތުންނެވެ
) އެކަލާނގެ ަކލޭމެ . އަދި ކަލޭމެންއުޅަނދުތައް ނަށްޓަކައި ޯކރުތައްވެސް އެކަލާނގެ ް◌ ންނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެއްިވއެވެ

. ކިޔަމަންކޮށްދެއް  ވިއެވެ

. ންއަދި ދާއިމީގޮެތއްގަިއ ައރާއޮއްޭސގޮތަށް އިާރއި ހަނދު އެަކލާނގެ ކަލޭމެ )33( ނަްށ ކިޔަމަންކޮށްދެއްިވއެވެ
ނޑާިއ ދުވާުލވެސް ( . ންން ތަރުތީބުވެ ހިނގާގޮތަްށ) އެކަލާނގެ ަކލޭމެ قواعدއަދި ރޭގަ  ނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެްއވިއެވެ

ިދ އެކަލާނގެއާިއ ސުާވލުކޮްށ ދެންނެވި ކޮންމެއެއްޗަކުްނވެސް އެކަލާނެގ އަދި އެެއއްޗަކަްށ ކަލޭމެްނ އެ )34(
. އަދި ަކލޭމެން  ކޮށް  عددތައް ކަލޭމެންނަށް  نعمةކުރިޔަސް އެ  عددތައް ގުނާ  نعمةގެ  الّلهއެއިން ބައެއްދެްއވިއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ އިންސާނާވީ (އެ  . އެހާގިނަވާެނއެވެ އެކަލާނެގ  شكرތަކުގެ  نعمةހިމަނައި ނުގަނެވޭނެެއވެ
) އޭނާެގ  އަްށ  نفسނޫންފަރާތަކަށް އަނބުރަިއލާ އެކަލާނެގ ނޫންފަރާތަކަްށ އަޅުކަންުކރުމުެގ ގޮތުން

. . އަދި އެކަލާނެގއަށް ގިަނގިނައިން ާކފަރުވާމީހަކުކަމުަގއެވެ  އަނިޔާވެރިައކުކަމުގަެއވެ
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މާނަ  ގެ إبراهيمسورة        ތޭރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =  ިعليه الّسالم( إبراهيمއަދ (.   ) ވިދާޅުވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ     

  =  1މިރަްށ ަލއްވާންދޭވެ 1އެވެ  ربّ ޭއ އަޅުެގ     =.   އަމާންތަނެއް ކަމުަގއި        = 

   !އަދި މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ދަރިން ުދރުުކރައްވާ އެއްފަރާތްުކރަްއވާންދޭވެ          ްއަޅަމެނ

.   !އެވެ ربّ އޭ އަޅުގެ   =    ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން   =  ހަމަކަށަވަރުްނ އެތަެކިތ

.   މަގުފުރައްދައިފިެއވެ       =  .  މީސްތަކުންުކރެ އެތަެކއްބަޔަކު     =  ފަެހ މިއަާޅާއ

. (ދަންނައެވެ تبع  )  !ވެއްޖެމީހާ     =  سّنةފަެހ ހަމަަކށަވަރުން އެމީހަުކ އެީއ މިއަޅާެގ  ( ގަިއ (ގޮތުގައި

.    ވާ މީހެކެވެ    =   (. . ފާފަވެރިއެެކވެ  އަދި މިއަޅާއަށް އުރެިދއްޖެ މީހާއީ (ކުށްެވރިއެެކވެ   

=  .  އަދި ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްކަލާނގެއީ     =   ާލެއްުވްނ  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ     =   ެއެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ!      =  ހަމަކަށަވަރުން މިއަާޅ

.   ވަޒަންވެރިވެއްަޖއީމެވެ   =   ްމިއަޅާގެ ދަރިފަސްޮކޅާއިގެނ.   =  .  ވާދީއެއްގައި    

    =  ( . (ަގހެްއ ވިނަެއްއ ނެތް ނޑެއްނެތް  ދަ        =   ެحرمةއިަބރަސްކަލާނގ 

 .  ތެރިކުރެްއވި ގެފުޅުކަިއރީގައި     =  ެއެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ!      =  އެއީ އެމީހުްނ

.  قائمނަމާދު   ކުރުމަށްޓަކައެވެ          =  ފަހެ މީސްތަކުްނކުރެ ބަަޔކުމީހުންގެ ހިތްަތްއ

  !ލައްވާންދޭވެ    =   . ) ލެނޭބއެއްޗެްއކަމުގައި  އެީމހުންގެ ަފރާަތށް (ލޯބިވެތިކަުމގެ ގޮތުން

     = ެއަިދ އެމީހުންނަްށ ރިޒުގުދެއްވާންދޭވ!     =  ގަސްަގހާގެީހެގ) . މޭާވެގ ބާވަތްތަކުން

 (  ތަކެތީން       =  ްشكرއެމީހުނ .  ކުރުމަށްޓަކައި   =   ެއެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގ! 
    =  .  ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްަކލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ        =   އަޅަމެްނ

 .  ވަންހަނާކުރާ ތަެކއްޗާއި އަދި އަޅަމެން ފައުޅުކުރާތަކެތި       =  ިއަށް  الّله تعالىއަދ

 . . =   ވަންހަނާވެގެްނ ނުވެެއވެ   ެއއްވެްސ އެްއޗެއް             = 

.   ބިމުގައިވެސް އަދި އުުޑގައިވިޔަސް   =  ިالّلهެވގެންވަނީ  حقّ އެއް  شكرއާއި  تعريفއެންެމހައ  . އަށެވެ
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        = .  އެަކލާނގެީއ މިއަޅާއަށް ެދއްވި ކަާލނގެއެވެ       =  ُُعُمر  . ން ދުވަސްވުމާެއކު

         = عليه الّسالم( إسحاق) އާއި عليه الّسالم( إسماعيل(      =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  ربّ މިއަޅާގެ   އެއީ      = دعاء .  އައްަސވާވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެކަްނ ކަށަަވރެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަށް ދެންނެވިހިނުދ  ربّ ) އެަކލޭގެފާނުންގެ عليه الّسالم( إبراهيم) !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )35(

. އޭ އަޅުގެ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ) އަމާން ރަެށއްކަމުގަިއ مّكةމިރަށް ( !އެވެ ربّ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިއެވެ
  !އަދި މިއަޅާާޔ މިއަޅާގެ ަދރިން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމާ ދުރުުކރައްވާންޭދވެ !ލައްވާންދޭވެ

އެބުދުތައް މީސްތަކުންކުެރ ގިނަބަަޔުކ  يعنى:ހަމަކަަށވަރުްނ އެތަކެިތ  !އެވެ ربّ އޭ އަޅުެގ  )36(
. ފަެހ މިއަޅާއާ ) ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާެގ  تبعވެއްޖެމީހަީކ (މިއަާޅގެ މަގާިއ  تبعިއ މަގުފުރައްދައިފިެއވެ ެވއްޖެމީހަކީ

. މިއަޅާގެ މަގުަގއި އަދި މިއަޅާެގ  . އަދި މިއަޅާއަށް ުއރެދިއްޖެމީހަކީ މިއަޅާެގ މަގުގަިއާވ  سّنةމީހެކެވެ ގައިވާ މީެހކެވެ
. އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި  ލެްއވުްނ  رحمةމީހެއް ނޫނެވެ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

ނޑުބިމެއް ގަެހއްނެތް  !އެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )37( ހުސްވާދީެއއްގައި ިމއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮުޅްނ އެއްެވސް ދަ
. އެއީ އިަބރަސްަކލާނގެ  ތެރިުކރައްވާފަިއވާ އިބަަރސްކަލާނެގ  حرمةބަޔަކު މިއަޅާ ވަޒަންވެރިުކރުވައިފީެމވެ

. މިއަޅާ އެގޮތަށް މިހެދީ އެީމހުން ނަމާދު  . (އިބަރަސްަކލާނގެ ގެުފުޅ  قائمގެފުޅުކައިރީގަެއވެ ކުރުމަށްޓަކައެވެ
.)ކައިރީގަ   އި އެީމހުން އަޅުކަންުކރުމަށްޓަކައެވެ

)  الّلهފަހެ މީސްތަކުންުކެރ ބަޔަކުމީހުންެގ ހިތްަތއް (  ައށްޓަކައި ލޯބިވެތިކަމާިއ ޯއގާެވރިކަމާއިއެކު
(މިބަސްފުޅުްނ މުރާދުކުެރވެީނ މީސްތަކުްނ  !އެމީހުންނާއި ދިމާއަްށ ލެނބޭނެގޮްތ އިބަރަްސކަލާނެގ ލަްއވާނދޭވެ

.) އަދި ޭމވާގެ ބާވަތްަތކާިއ  مفّسرއަށް އައުމަށް އެދިވަޑައިގެންެނވުން ކަމުގަިއ ަބއެއް  حجّ އެތަނަށް  ން ލިއުްއވައެވެ
 شكرެއއީ އެީމހުންނީ އިަބރަސްކަލާނގެއަށް  !ތަކުން އެމީހުންނަްށ ރިޒުުގ ދެްއވާނދޭވެ نتيجةގަސްގަހުެގ ެއހެނިހެން 

.  أّميدކުރާބަޔަކުކަމުަގއި ވުުމގެ   ގަެއވެ

އާިއ އޭގެ އަަސރު ިމހާުރ އެތަނަށް ދެވުނުބަަޔކަްށ  بركاةފުޅުގެ  دعاءކޮންމެޔަކަސް އެކަޭލގެފާނުންގެ މި    ނޯޓް:
. މޭވަޔާ ތަރުާކރީއާިއ އެހެިނހެން ބާވަތުެގ މުދާ  އާއި ގެފުޅުގެ ވަަށވަށައިގެންާވ ހިސާބަށްުވެރ  مّكةފެންނާނެއެވެ

. ވަކިގިނަވާނެ އެހެންތަނެްއ ނެތޭވެސް ބުާނހާވަުރވެއެ  ވެ

އަޅަމެން ވަންހަނާކުާރ ތަކެްއާޗއި އަިދ އަޅަމެން ފައުޅުކުާރ ތަކެިތވެްސ  1އެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންެގ  )38(
. އަިދ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައި ހަަމއެއްވެްސކަމެއްވެްސ އަިދ އެްއވެްސ  އިބަރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ

.  الّلهއެއްޗެއްެވސް   އަށް ވަންހަނާެވގެން ނުެވއެވެ

. އެކަލާނގެއީ މިއަޅާެގ  الّلهއެްއހުރީ  ثناءއާިއ  تعريفއާއި  حمدއެންމެހައި  )39( ން  عمرއަށެވެ
. ހަމަކަށަަވރުްނ عليه الّسالم( إسحاقއާއި  إسماعيلދުވަސްވުމާއެކުވެސް ިމއަޅާއަށް  ) މިދެދަރިްނ ދެއްވި ކަލާނގެއެވެ

. يقينއައްަސވާވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގކަން  دعاءއެއީ  ربّ މިއަޅާގެ   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެިމއަޅާ ލަްއވާނދޭވެ ربّ އޭ އަޅުގ .    1އެވެ   =  ުقائمނަމާދ 

 .  ކުރާމީހަކުކަމުަގއި        =  ުކުރާމީހުން ލަްއވާނދޭވެ قائمއަދި މިއަޅާގެ ަދރިަފސްކޮޅުންވެސް (ނަމާދ! (

    =  ެއެވެ  ربّ އޭ އަޅަމެންގ!        =   މިއަޅާެގ  1ކުރައްވާންޭދވެ دعاء قبولއަދި މިއަޅާެގ)

 ) 1ކުރައްވާންދޭވެ قبولއަޅުކަން    =   އެވެ ربّ އޭ އަޅުެގ!        =   މިއަޅާއަށާިއ

  !މިއަޅާގެ މައިންބަފައިންނަށް ފުއްސަވާނދޭވެ   =  ިފުއްސަވާނދޭވެ مؤمنއަދ) .  ) !ންނަށްވެސް
         =   ްحسابމީސްތަކުނ ) . )  قيامةބެއްލެވުމަށް ކޮޅަށް ތިބޭދުވަހު   ދުވަހު

        =  ވޮިޑގެންވާކަމަށް ހީފުޅު ނުުކރައްވާެށވެ الّله تعالى  غافلއަިދ!     

    =  ) ްمشركއަނިޔާެވރިނ . ) ކުރަމުްނ ެގންދާ ކަންތަކާއިމެދު  ން     =   އެމީހުްނ

.  ފަސްކުރެވިފައިާވ ކަންކަށަވަރީ  =   .ދުވަަހކަށްޓަކައެެވ           =  އެދުވަހެްއަގިއ

 . .  =  ލޯތައްހުޅުިވ މައްޗަްށ އުުފލިފައިާވ ދުވަހު  އަވަްސ އަވަސްެވގެން       = 

  .  حالއެމީހުންގެ ބޯތައް މައްޗަށް އުފުލިގެްނވާ         =  އެމީހުންގެ ލޯތައް އެމީހުންާނ

. (އެމީހުްނގެ ލޯަތއް ނުެލއްޕޭ  )އެސްފިަޔ ނުޖެހޭ ހަމައަށް ަރއްދުނުވާ       =  އަދި އެމީހުންެގ

.. حيرانހިތްތައް މުޅިްނ ހެުއކަމުން ހުސްެވ ެއއްޗެްއ ނުވިސްިނ     ވެގެންވާނެއެވެ   =  رسول (ޭއ

  !ދެްއވާށެވެ خبرބިުރވެރިކަމުެގ  !ުކރައްވާެށވެ إنذار) ކަޭލގެފާނު މީސްތަކުންނަްށ !އެވެ الّله       

. عذابއެމީހުންނަށް  =   އަންނަ ދުވަހުގެ  =  .   ަފހެ ބުނާނެއެވެ  =  އަނިޔާވެިރީވ

 .  މީސްތަކުން     =  ެربّ އޭ އަޅަމެންގ .  !އެވެ   = ެعذاب( !އަޅަމެން ފަސްކޮށްދެއްވާނދޭވ 

  ) !ފަސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ        =  .  ދާދިގާތް މުއްދަތަކަށް      =  އޭރުން އަޅަމެްނ
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. دعوةއިބަރަސްކަލާނގެ   އަްށ އިޖާބަދޭހުށީމެވެ     =   ްވާ تبعންނާއި  رسولއަދި އަޅަމެނ .  ހުށީމެވެ
.) َوِحى އެމީހުންނަށް ّهللا (  ކުަރއްވާ ެނއެވެ       =  ެ؟ކަލޭމެްނ ފަހެ ނުވަުމހެއްޔެވ .     

     =  . ) ހުވަިއ ކުރިކަުމގައި    މީގެކުީރ (ދުނިޔޭަގއި        =  ްقيامةކަލޭމެނަށ 

.    ވުމެއް ނުވާނޭކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި ިމއަޅާެގ ނދޭވެ!ުކރާމީހުްނގެތެރެއިްނ ަލއްވާ قائمމިއަާޅ ނަމާދު  !އެވެ ربّ އޭ އަޅުެގ  )40(

: ަނމާދު  !ދަރިފަސްކޮޅުންވެސް އެފަދަމީހުްނ ަލއްވާނދޭވެ ތަކަށް ިކޔަމަންވާ އަިދ  أمرެގ  الّلهކޮށް  قائم(އެބަހީ

 دعاء قبولއަދި މިއަޅާގެ  !އެވެ ربّ އޭ އަޅަމެންގެ !ނަހީތަކުން ދުރުާވ ބަޔަކުކަމުަގއި އަޅަމެން ަލއްވާނދޭވެ

  !ކުރައްވާނދޭވެ

 އަދި މިއަޅާގެ މައިންބަަފއިންނަށާއި އަދި  !މިއަޅާއަްށ ފުއްސަވާނދޭވެ  !ެއވެ ربّ އޭ އަޅު ގެ  )41(

  !ގައި ކޮޅަށް ތިބޭދުވަުހ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ حضرةެގ  الّلهންނަށްވެސް މީސްތަކުންގެ ހިސާުބ ބެއްެލވުމަށް  مؤمن

 الّله غافلުކރާކަންތައްތަާކއިމެދު  –ން  مشرك -) އަިދ މިއަނިާޔވެރިްނ !އެވެ الّلهرسول (އޭ  )42(

އެީމހުން އެވަނީ އެުދވަހެްއގައި ލޯތްައ މައްޗަށް ހުޅުިވ  !ވެވޮޑިގެންވާކަމުަގއި ކަޭލގެފާނު ހީފުޅު ނުކުަރއްވާށެވެ

 .  ނުލެއްޕި ހުންަނ ދުވަހަކަށްަޓކައި ލަސްުކރެވިފައެވެ

އެމީހުންގެ ބޯތަްއ އުފުިލ (ބިުރވެރިކަން ބޮޑުކަމުންޮގްސ) ލޯތައް ހުޅުވި ލޮލުެގ ކަޅިތައްބޮޑުެވ  )43(

. އަދި އެީމހުންގެ ހިތްތައް މުޅިން ހެޔޮކަމުން ުހސްވެ، އެއްެޗްއ  އަވަސްއަަވހަށް ބެލުމަށް ލޯަތއް ދަމައިގެންވާނެެއވެ

. (އެއްެވސް ެއއްޗެްއ  حيرانނުވިސްނި  . ެއއީ ހަމަ ބިުރވެރިކަްނ ބޮޑުވުމުެގ ކަމެްއގައިވާނެތެވެ ހިުތގައި ނުވާެނއެވެ

 (.  ސަބަބުންނެވެ

ކަމާއިގެން ފޮނުވުނު މީސްަތކުންނަްށ  رسول) ަކލޭގެފާުނ އެބައެްއގެ ގާތަށް !ެއވެ رسول الّلهއަދި (ޭއ  )44(

. އެުދވަުހްނ  قيامةއަންނާނެ  عذابެއއީ އެމީހުންނަށް  !ކުަރއްވާށެވެ إنذارކަލޭގެފާުނ  ދުވަުހެގ ވާހަަކއިންނެވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ  –ން  يعنى: مشركއަނިޔާވެރިން  އަަކްށ  مّدةއަކަށް ގާތް  مّدةކުޑަ  1އެވެ ربّ ދަންނަވާނެއެވެ

!ދުރުކުރަްއވާ عذابއަޅަމެންގެ ކިަބއިން  !އަޅަމެން ފަސްކުރަްއވާނދޭވެ  دعوةއޭރުްނ އިަބރަސްކަލާނގެ  ނދޭވެ

. އަިދ  ކޮށް قبولއަޅަމެން  . (އޭެގ ޖަވާުބގަިއ  تبعބޭކަުލންނާ އަޅަމެން  رسولެއއަްށ އިޖާބަދޭހުށީމެވެ  الّلهވާހުށީމެވެ

.) މީގެުކރިން ަކލޭމެން ދުނިޭޔގައި ިތބިއިރު ކަލޭމެން   قيامة –އަށް ނާންނާނެކަމުަގއި  آخرةއެމީހުންނަށް އަންަގވައެވެ

:  ނުވާނެކަމުގަިއ ހުަވއިކޮށްފާ ބުނާކަުމގަިއ ކަލޭމެން  ނުވާނެކަމަށް ކަލޭމެްނ ހުަވއިކޮށްާފ  قيامةނުވަމުެހއްެޔވެ؟ (އެަބހީ

(.  ބުންޏެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .  އަިދ ކަލޭމެްނ ވަޒަންވެިރވެ އުޅުނީމުއެވެ         =  އަނިޔާވެިރީވ

.   މީސްތަކުންގެ ޖާގަތަުކގައި / އެީމހުން އުޅުނު ތަންތާނަގއި   = ްެގ ނަފުސުތަކަށް އެބައިމީހުނ  

 އަނިޔާވެިރވީ .     = . . /އެނގޭެނއެވެ   އަދި ކަލޭމެންނަްށ ބަޔާންވެ އެނިގއްޖެއެވެ  

      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނާެމދު ކަންތައްކުެރއްވީ ކޮންފަދައަކުންކަން (ުނވަަތ

(  ކަންތައްކުރެްއވިގޮތް       =ައްަސވަިއ ދެއްަވއިފީމެވެއަދި ތިމަްނަރސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްޖ. 
     = مثال .   ތައް      = . . ގޮތް ރޭވީެއވެ  އަދި ަހމަކަށަވަރުން އެމީހުން މަަކރުހެދީެއވެ

  =    . . އެމީހުންގެ ރޭވުން އެމީހުން އެހެދި މަަކރެއް     =  ެمكرއަދި އެމީހުންގ 
. (އެަބީހ: އެމީހުންެގ  حضرةެގ  الّله تعالىއާއި ރޭވުން  އެަކލާނެގ އާިއ ނުބައިކަްނ  شركގައިވެެއވެ

(.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ      =  .  އަދި ެއމީހުންގެ މަކަރުިވޔަސް         

=  ( . (ަވރުގަަދ އެއްެޗއްަކމުގައި   އެއިން ަފރުބަދަތައް ިފލައިގެންާދވަރު    =  ުالّلهފަެހ ކަޭލގެފާނ 

 !ނުކުރަްއވާށެވެއާއިމެދު ހީފުޅު     =ެވެވޮޑިގަންނަާވ  خالفފުޅާއި  وعدުކރެއްވި  އެަކލާނގ

 . . الّله تعالىހަމަކަަށވަރުން  =    ންނަށް رسول  އެކަލާނގެ =     ކަލަކުކަމުގައި   އީ  = 

.  عّزة ) ަކލާނގެެއވެ  ވަންތަ (ގަދަފަދަވަންތަ      = .   ބަދަުލ ހިތްެޕވުމުގެެވރި        

=   .  އެއީ ބިން ބަދަލުވާދުވަހުންނެވެ      = .   މިހާުރ އޮތް ބިްނ ނޫން އެހެްނ ބިމަކަށް

    =    ( . (ހަމައެފަދައިން އަިދ އުޑުތަކާއި   = .    އަިދ އެމީސްތަކުްނ ފާޅުވެ    

    =  ަالّلهއެއްކައުވަންތަ ގަދަފަދަވަންތ.  އަށް    = ުން مجرم( –ށްވެރިން އަދިކ( 

– .     ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނީ   =  ްއެދުވަހުނ          = 

 .  އެމީހުންެގ އަތްތަކާިއ ފައިަތއް އެމީހުްނ ކަނދުރާތަކަްށ ކަސްަތޅު އެޅެވިގެންވާީތއެވެ   =  އެމީހުްނެގ

.  ގަމީސްތައްވާުހރީ    =  އެީއ އަވަހަްށ އަލިފާްނ ހިާފ ހޫނުގަަދ ކަުޅ) . .)  ماّدةކަުތރާނުންނެވެ  އެެކވެ
         = .   އަިދ އެމީހުްނެގ މޫނުތަްއ ނިވަިއކުރާީނ ައލިފާނެވެ     =  ެއީއ

. الّله تعالى  ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ   =  ެއަކަްށ.   نفسކޮންމ         =  އެއްުކރި ކަމެއްގެ  نفسެއ .

   =  ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ  .   އީ      =  ހިސާބުބެއްެލވުން އަވަސްެވވޮޑިގެްނާވ
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.   ކަލާނގެއެވެ  =  ިމ) . )  قرآنމިއީ  އަކީ    =  .  މީސްތަކުންނަށްވާ ިއއްވަިއލުމެކެވެ
      = ެބިރުވެތިވާ  عذابގެ ކޯފާއާއި އެކަލާނގެ  الّله( ން  قرآن އަދި އެމީހުން އ (   !ހުށިކަެމވެއަށް
   = ެއަިދ އެމީހުްނ ދަންނަހުށި ކަމެވ!      =  / الّلهހަަމކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގ ެއީއ  .  އެއީ

      =  ެއެއީ އެއްކައުވަްނތަ  إلهހަމަ އެންމ) . .) إلهއެއްކަން   އެވެ  =  ިنصيحةއާއި  وعظއަދ 

  !ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ        = . / ބޯުހރިމީހުން   ބުއްދީގެެވރިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަްށ  نفسއަދި ކަލޭމެްނ ވަޒަންެވރިވެގެްނ ތިޔައުޅެީނ އެމީހުްނ ާކފަރުވުމުެގ ސަބަބުން އަިމއްަލ  )45(

. އަދި އެީމހުންނާއިމެުދ އަނިޔާވެިރވީ  މީސްތަކުންގެ ާޖގަތަކުގަެއެވ. އެމީހުްނ އުޅުނު ތަންތާނގައެވެ
. (އެމީހުްނ  އްވީތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަންތައްކުރެ  ކޮންފަދައަކުންކަން ަކޭލމެނަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާންވެ އެނގޭނެއެވެ

ގަތްހިނދުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ުއރެދި ުނކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ހައްުދފަހަނަޅައި
. ކަލޭމެންެގ  ތަްއ  مثالކަންތައްތަުކގެ  شركވެސް އެހެން ވެދާނެއެެވ.) އަދި ކަލޭމެންެގ  حالހަލާކުުކރެއްވީމެވެ

.ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ޖަ  عذابނަށް ތިޔަޖެހިފައިާވ ންދެން މިހާރު ަކލޭމެ އްަސވައިދެއްަވއިފީމެވެ
.  عذابނަށް ންކަލޭމެ ލުއިކުރުމަށް   ަލސްކުރުމަށް ިތޔައެދެނީއެވެ

. އަިދ އެމީހުްނގެ ަމކަރުތަްއ އަިދ  )46( . ރޭވުންތަްއ ޭރވިއެވެ އަދި އެީމހުން އެހެިދ މަކަރުަތއް އެމީހުްނ ހެދިެއވެ
: އެމީހުްނގެ ރޭވުމުެގ ނުބައިކަމާިއ  حضرةގެ  الّلهރޭވުންތަްއ  . އެބަހީ .  شرك ، الّلهަގއިވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

 . . އެހާވެްސ ބޮޑެވެ  އެމީހުންގެ މަަކރާއި ރޭވުްނ ފަރުބަދަތަްއ ބުރަިއގެންގޮސް ިފަލއިގެން ދިއުްނ ގާތްވެގެްނވެއެވެ
 خالفފުޅާއި  وعدންނަށް ކުަރއްވާފައިާވ  رسولީއ އެަކލާނެގ  الّله) ފަެހ !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )47(

ފުޅަކީ އެބޭކަލުންނަށާިއ  وعد(ެއ  !ލޭގެފާުނ ހީފުޅު ނުުކަރއްވާހުށިކަމެވެ ވެވޮޑިގަންނަވާނެ ކަލަކުކަުމގައި ކަ
. އެބޭކަލުންނާއި އިދިކޮޅު ހެދިބަޔަކަްށ ގެްއލުމާިއ ހަލާުކ  كاميابއާިއ  نصرީވ ބަޔަކަށް  تبعއެބޭކަލުންނަށް  ދެއްވުމެވެ

.) ހަމަކަށަވަރުްނ  وعدހުރިކަމުެގ  : ގަދަފަދަވަންަތ އަިދ ބަދަުލ ހިއްޕެވުުމެގ  عّزةީއ  الّلهފުޅެވެ ވަްނތަ އެބަހީ
 .  ވެރިކަލާނގެއެވެ

ނޑެއްފަދައިްނ  )48( . (މިބިން ބަދަލުވެ ހުދު ިރހިގަ އެއީ މިހާރު ިމވާ ބިން އެހެން ބިމަކަށް ބަަދލުވާ ދުަވހެވެ
.) އަދި މިއުޑުތައްެވސް ެއހެން އުޑުތަކަކަށް ބަދަުލވެގެ . ައިދ ލައްވާނެކަމުަގއި ބުނެެވއެވެ ން ދާޭނ ދުވަހުންެނވެ

 .  އެންމެހައި މީސްތަކުްނ ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުމެގެްނ އެްއކައުވަްނތަ ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނގެއަށް ފައުޅުެވގަންނާނެއެވެ
:  -) އަދި އެދުަވހުން !އެވެ رسول الّله(އޭ  )49( ްނ  يعنى:مجرمދުަވހުން ކަޭލގެފާނަށް ކުށްެވރިން  قيامةއެބަހީ

 .  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ އެމީހުްނގެ އަތްަތކާއި ފައިަތއް އެީމހުންެގ ކަނދުރާތަކާިއއެކު ަކސްތަޅު އެޅެވިގެންވާީތއެވެ
. (ެއީއ ބޮލާކީނުަކހަަލ  َقِطَرانُ އެމީހުންެގ ގައިަގއިާވ ލިބާްސވާނީ  )50( ކިާޔ ކަޅުކުލަިއގެ މާއްދާައކުންނެވެ

.އެއަްށ ދިވެހިްނ ކިޔަނީ ކަުތރާުނ ތާރުކަހަަލ އަަވހަށް ައލިފާން ހިފާަކހަ ަލ ހޫނުގަަދ މާއްާދއެއްކަމުގަިއވެއެވެ
 . .  ނުވަަތ އެީއ ލޮެއވެ . އެބަީހ: ނު) އަދި އެީމހުންގެ މޫނުތަްއ އަލިފާوالّله أعلمކަމަށްހީވެއެވެ ްނ ނިވައިުކރާނެއެވެ

 .  އެމީހުންގެ މޫނުތަްއވާނީ ނަރަަކއިެގ އަލިފާނުން ިނވައިވެފަެއވެ
ގެ  عملއެއްކުރި މަސައްކަުތގެ ކުިރ  نفسއަކަށްވެސް އެ  نفسކޮންމެ  الّله تعالىއެހެން އެހައްދަވަނީ އެކަން  )51(

. ހަމަކަަށވަރުން  جزاء .  الّله تعالىދެއްވުމަށެވެ  ީއ ހިސާބުބެްއލެވުްނ އަވަސްެވވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
:  قرآنމި )52( . އެަބހީ ން އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްާވ  حضرةގެ  الّله تعالىމިއީ މީސްތަކުންނަށްވާ އިއްވައިލުމެކެވެ

 نصيحةއާިއ  وعظއަންގަާވ ިއއްވަަވއިލުމެކެެވ. އަދި އެީމހުން ިބރުވެތިެވ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظ
އަިދ  !އަކު ކަން އެމީހުްނ ދަންނަހުށިކަމެވެ إلهއީ ހަމަ އެންމެ  الّله تعالىއަދި ހަމަކަަށވަރުން  !ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ

 . والّله أعلم بالّصواب 1ލިބިގަްނނަހުރިކަމެވެ عبرةއާއި  وعظާއއި  نصيحةބޯހުރި ބުއްިދވެިރ މީހުން 



                      
 

8 4 1   

މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

uv 
 މާނަ  ގެ  الِحْجر ُسورة

  )99(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          اِحلْجر ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

  =   ީالّلهމިއަކުރުަތކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ  .  އެވެ       =  ެމިއީ ފޮތުގ

) . .)  قرآنއާޔަތްތަކެވެ  ެގ ކުީރގައި ާބވައިެލއްވުނު ފޮުތގެ ާއޔަްތތަކެވެ     =  ިކޮށްޭދ  بيانއަދ

. قرآن   އެވެ        = . . ލޯބިކުރާެނއެވެ  ކާފަރުވީ މީސްތަކުން އެދޭނެއެވެ     

    =  ްمسلمއެމީހުނ  .  ންކަމުގައިވީނަމަެއވެ        =  ޭއެމީހުްނ !އެވެ رسول الّله(އ (

  !ކައިބޮއިހެދުމަްށ ދޫކޮށްލަްއވާށެވެ   =  ާއިއަިދ އެީމހުން ައރާމުކުރުމަށ .        =  އަިދ

  .އިތަކާިއ އެދުންތަކުގަިއ ކުޅުމަށާ أّميدއެމީހުންގެ         =  ފަހެ ނިކަންހުެރ އެމީހުންަންށ

 . ) އެނގޭނެެއވެ  (އެކަމުގެ ނަތީޖާ           =   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެއްވެްސ ރަެށްއ

 .   ހަލާކުނުުކރައްވަމެވެ         =  ިނޑައެޅ ލައްވާފަިއ އެއް  ُمّدةވެގެންާވ  َعيَّنْ އެރަށަކަށް ކަ

 .  މެނުވީ         =  ްأّمةއެއްވެސ  .  އަކަށް ިއސްވެނުދެއެވެ    =  ެَأَجلُ އެއްެގ  أّمةއ  /

 ( . (ހަލާކުވުމުގެ ވަގުތު   މުއްދަތު         = .   އަދި އެމީހުން ލަްސވެސް ނުވެެއވެ     = 

) . .)  مشركގެ  مّكةއަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ  ން ބުންޏެވެ            =  އޭ އެމީހެއްެގ

  !ބާވައިެލއްވުނު މީާހއެވެ قرآنމައްޗަށް         =  .  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނަކީ މޮަޔއެކެވެ  

      =  .  ކަޭލގެފާނު ައހުރެމެންެގ ގާތަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެނަމައެވެ    =  މަާލއިކަްތ

 .   ބޭކަލަކާއިގެން          =  . ކަޭލގެފާނަކީ ތެދުވެރިްނގެތެރެއިްނވާ ބޭކަަލކުކަމުގަިއވަންޏާ

         = (. . (ނުފޮނުއްވަމެވެ   ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަލާއިކަުތން ނުބައިލައްވަެމވެ  = 

.  حقّ   ގޮތުގަިއ މެނުވީ       = .  އަިދ ެއހެްނވެއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ނުވާެނއެވެ   = 

 .  މުހުލަތުދެއްވުުނ ބަޔަކުކަމުަގއި       =  ެِذكرހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ 
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 : . އެބަހީ .  قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ  ބާަވއިލެްއވީމެވެ          =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފޮތް ރައްކާެތރިކުަރއްވާހުށީމެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އެެވ.  الّلهފަަދ ވަިކއަކުރުތަުކެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ   ބައެއް ޫސރަްތ ފެށޭތާނގައިާވ  )1(

. ދަންނަބޭކަލުްނ ފައުޅުކޮށްފައިވަީނ  إلهىއެއީ  . خيالސިއްރުަތކެކެވެ  ތަކެކެވެ

. (މިާތ މިާވ ފޮތުގެ ުމރާދަކީ  ފަދަ  إنجيل ، توراةގެ ކުރިްނ ބާވަިއލައްވާފަިއވާ  قرآنމިއީ ފޮތުގެ އާޔަތްތަކެވެ
. ޭއގެތެޭރގަިއ  مفّسر  ފޮތްފޮތްކަމުގައި ބައެއް . އަ أبوجعفر الطبرىްނ ވިދާޅުވިއެވެ  قرآنދި އެއީ ހަމަ ސީދާ ވެއެވެ

. އޭގެެތރޭގަިއ  .) އަިދ މިީއ ތެދުމަގާިއ  إإلمام الشوكانىކަމުގަިއ ވިދާޅުާވ ބޭކަލުްނވެއެވެ ބަޔާންކޮށްޭދ  هدايةެވއެވެ
.  قرآن  އެވެ

.  مسلمކާފަރުވީ މީސްތަކުްނވެސް އެީމހުން  )2(  ން ކަމުގައި ވުމަށް ލޯބިކުރެެއވެ

ވެރިންނަށް ުކެރވިފައިވާ ބައެއް ކުށުގެ ސަބަބުން ނަރަަކއަްށ  أهلގެ  قبلة  -ދުވަހުން  قيامة !ދަންނައެވެ 
ވުމުން ވީފައިދާއަީކ ކޮބައިޯތ އަަހއި ދިމާުކރުމުްނ  إسالمވެއްދެވީމާ ަނރަކައިަގއި ތިިބ ކާފަރުްނ އެމީހުންާނ ދިމާކޮށް 

ުމގައި ވީނަމަ ރަނގަޅޭ ހިތަްށ ންކަ مسلمން ނަަރކައިން ނެރުްއވާ ަވގުތު ކާަފރުންވެސް  إسالمއެ  الّله تعالى
 . . އިސްވެދިަޔ އާޔަތުން އެ އިާޝރާތްވަނި އެކަމަށެވެ   والّله أعلمއަރާނެއެވެ

ތަާކއި އަިދ  أّميدންގެމީހުްނ ކައިބޮިއހަދާ ަމޖާނަގައި އަދި އެމީހުންެގ  مشرك) އެ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )3(
) އެމީހުންަންށ  !ތައް ކުރުމަށް ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދޫކޮްށލައްވާެށވެ خيال ނިކަންހުރެ އެކަމުގެ (ނަތީޖާ

 .  އެނގިދާނެއެވެ

ނޑައެިޅ  أّمةެއއް އެ  أّمةއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކ ުކރެއްިވ އެްއވެސް  )4( އެްއ ހަާލކު ުކރެއްވުމަްށ ކަ
: ކޮންމެ ެވގެންާވ ވަިކ ަވގުތެްއ ަލއްވާފައިމެ َعّين . (އެބަހީ އެްއ ހަާލުކ ކުރެްއވުމަށްެވްސ  أّمةނުީވ ނުެވއެވެ

(. ނޑައެޅުއްވީމެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ވަގުެތއް ކަ

. އަިދ ފަސްވެްސ  أّمةއެްއ އެ  أّمةއަދި އެްއވެސް  )5( ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުެރ އިސްނުެވއެވެ އަކަްށ ކަ
 .  ނުވެއެވެ

. ޭއ  الّله صّلى الّله عليه وسّلمرسول ން ( مشركެގ  مّكةއަދި  )6( ) ދެންނެވިއެވެ އެބޭަކލެއްެގ މައްޗަްށ  قرآنއަށް
.  !ބާވައިލެްއވި ަކލޭގެފާނެވެ .  َمْجُنونހަމަކަށަަވުރން ަކލޭގެފާނަީކ މޮޔައެެކވެ  އެެކވެ

. (ނުވަތަ ކަލޭ )7( ގެފާނުންެގ ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންެގގާތަށް މަލާއިކަތްޭބކަލަކާ އެކު ވަަޑއިގެންނެވިނަމައެވެ
ާއ ނުގެންނެީވ ކީްއވެތޯއެވެ؟) ަކލޭގެފާުނ ތިަޔީއ  مالئكةއެއްެގގޮތުން  دليلކަްނ ތެދުކަމުެގ މައްޗަްށ  رسول

 ތެދުވެރިއެއްކަުމގައިވަްނޏާ ެއހެން ނުެހއްދެވީ ީކއްވެތޯެއވެ؟

)  الّلهަގއި  جواب(އޭގެ   )8( ާއ  مالئكةގޮުތަގއިމެނުވީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حقّ އެ އަންަގވަނީ
. ދެން  .) مالئكةނުފޮނުއްވަމެވެ . (ަހލާކުެވ ނިމިދާނެއެވެ  އާ ފޮނުްއވައިފިއްާޔ ދެން އެބަަޔކަށް ތަންވަޅެއް ނުވާެނއެވެ

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ  قرآنހަމަކަށަވަރުްނ  )9( ބާވަިއލެއްީވ ތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ
.ަރއްކާތެރިުކރަްއވާހުށީމެ قرآن  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ) ެرسولއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކާލނގ . ) ފޮނުއްވީމެވެ  ން     =  

 .   ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިން         =  ަأّمةއިްސވެދިޔ  . .  جماعةތަކަށް  ތަކަށް     =  

.  އަދި އެމީހުްނގެގާތަްށ ވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ     =  رسولއެއްވެްސ  .   ބޭކަަލކު     

     =  .  އެބޭކަލަކާމެދު އެީމހުން މަލާމާތްކޮށްފިެމނުވީ    =   .  އެފަދައިން   = 

 (. . (މަގުފުރެދުްނ ެލއްވީމެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއލައްވަމެވެ       =  ނުބައިނުލަާފ

.    މީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި       =  ) ެއެ  قبول) ِذْكرُ އެމީހުން އ . .  قرآنނުކުރެއެވެ ތެދު ުނކުރެެއވެ

      =   (. . (އެމީހުން ެވއްޖެއެވެ  ހަމަކަށަަވރުން ވޭތިވެހިނަގއްޖެއެވެ              

= .  އިސްވެދިަޔ މީސްތަކުންފަދައިން           =  އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެީމހުންގެމައްޗަްށ

 .  ހުޅުވައިފިނަމަ       = .  އުޑުން ދޮެރއް         =  ްއެމީހުްނ ދެްނ އެދޮރުނ

 އުޑަށްއަރައި އެާތގެ ޢަޖާއިބުތައްއެމީހުންނަށް ފެނުމުންވެސް    =   . ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނީހީ  

        =  .  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންގެ ލޯތައް މިވަނީ މަސްތުވެފަެއވެ  =  އަިދ

 ކިއެއްހެްއޔެވެ؟            =  ،ީِسْحرُ ައހުރެމެން މިވަނ  . ޖެހިަފއިާވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ

.)  حقّ (މިފެންނަނީ    ެއއްނޫނެވެ          =   އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  އުޑުގައިލެްއވީމެވެ  =  ُبـُُرج  ( . (ިއރުހަނދާިއ ތަރިަތކަށްާވ މަންޒިލްތަކެއް  ތަކެްއ / މަންޒިލްަތކެއް
     =  . ) ޒީނަތްތެރިކުރެްއވީމެވެ  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެއުުޑ (ދުނިޔޭގެ އުޑު   =  

 .  ބަލާމީހުންނަށް       =  .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑު ރައްކާެތރިުކރެއްވީމެވެ    

    = شيطانލެއްިވގެންާވ ކޮންެމ  لعنةްނ ބޭރުުކރައްާވ  رحمة  .   ެއއްގެކިބައިން     

   =  ިشيطانއެހުމުްނ ވައްކަްނ ުކރ  .  ެއއްމެނުީވއެވެ   =  تبعފަެހ އެާޔ  . ުކރަްއވައެވެ

 (.   (އޭގެފަހަތުްނ ފޮނުވައެވެ      ( .  بيان(ޭއގެ އަސަރު  ކޮށްޭދ ގިނިިހލައެއް    = 

 .  އަދި ބިން     =   .  އެބިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދަންމަވާ ފެތުރުއްވީމެވެ     =  އަިދ

 . . / ަހރުކުެރއްީވމެވެ  އެތާނގައި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ޖެއްސެވީެމވެ    =  .  ފަރުބަދަތައް        
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. (ލެއްވީމެެވ.)  =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ޭއގަިއ ފެޅުއްވީމެވެ      =  .  ކޮންެމ އެއްަޗކުން
     =  . ނޑައެޅި އެނިގގެންާވ ވަރަްށ / މިންަވުރކުރެވިގެްނވާ ވަރަށް  ކަ        =  އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތާނގަިއ ެލއްވީމެެވ.      ދިރިއުޅުުމެގ) . ދިރިއުޅުންތައް

  (   ކަންތައްތައް          =  ައދި އެތަކެއްޗަްށ ރިޒުގުެދއްވާކަމުަގއި ަކލޭމެން ނުާވ

 . . (އެންމެަހއި ދިރޭަތކެތީގެާވހަކައެވެ    )والّله أعلمތަކެއްޗަށާއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 رسولތަކަށްވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  أّمة) ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރ !ެއވެ  رسول الّله(އޭ  )10(
 .  ބޭކަލުން ފޮނުއްވީެމވެ

ބޭަކލަުކ ވަޑައިެގންފިއްޔާ އެމީހުްނ އެބޭަކލަކަްށ މަލާމާތްޮކްށ  رسولއަކަްށ  أّمةއަދި އެއިްނ ެއއްވެްސ  )11(
: ކޮންމެ ބޭކަަލކާމެދުެވސް އެ  . (އެބަހީ .)  أّمةގޮއްވާހަދާފަިއ މެނުވީ ުނވެއެވެ  ތަކުެގ ބަޔަުކ މަލާމާތްކޮށް ހަދައެވެ

) ަލއްވަީނ  مجرم )12( ) ތިމަންރަސްކަލާނެގ (މަގުފުރެދުން ންގެ ހިތްތަުކގަިއ (ނުބައިނުލަާފ މީހުންެގ ހިތްތަުކގައި
 .  އެފަދައިންނެވެ

. އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ އެފަދަ  قرآنއެމީހުން ެއ  )13( . އެފޮތަށް އީމާްނ ނުވެެއވެ މީސްތަކުްނ ތެދު ނުުކރެއެވެ
.  أّمةއިސްވެދިޔަ   ތަކުަގއި އިްސވެހިނަގއްޖެއެވެ

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އުޑުން ޮދރެްއ ހުޅުްއވައިލަްއވައިިފ ނަމަ އަިދ އެދޮރުްނ އެީމހުްނ  )14(
 .  މައްޗަށް ައރާކަމުގަިއވެފައި އެީމހުން އެތަްނ ދުއްނަމަވެސް އެީމހުން ބުނާނެއެވެ

. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ )15(  ِسْحرُ . އަުހރެމެންނަކީ ؟"އަހުރެމެންެގ ލޯތަްއ މިވަނީ ފެނުން ނުބަިއވެ މަސްތުވެފަެއވެ
. (މިފެންނަ ފެނުމަކީ  .)"  حقّ ޖެހިފައިވާ ބަެއކެވެ  އެއްނޫެނވެ

. (އެއީ ިއރުހަނދާއި بـُُرجُ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އުޑުގައި  )16( ަތރިތަްއ  ތަެކއްލެއްވީެމވެ
.) އަދި ބަލާމީހުންނަށް ރީތިވާގޮތަށް އެުއުޑ  ނޑިތަކެވެ . ދަ އަރާއޮއްސުމަށާިއ އެތަކެތި ދަތުުރކުރުމަށްވާ ަމންޒިލްތަެކވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޒީނަތްތެރިކުެރއްވީމެވެ

ުޑ އެއްގެފަރާތުްނ ތިމަންރަސްަކލާ شيطانލެްއވިފައިާވ ކޮންެމ  لعنةްނ ޭބރުކުެރވި  رحمةއަދި  )17( ނެގ އެއު
 .  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

. ފަހެ އެފަދަ  شيطانއެހުމުން ވައްކަންުކރި  )18( އަކާއި ދިމާއަށް އޭގެއަަސރު ނުފިލާަވރުެގ  شيطانއެއްމެނުވީެއވެ
 (. . (އޭތީެގ ގައިާގ ގިނިހިލައިްނ ޖަހާ އެސޮުރ ހަާލކުކޮށްލަްއވައެވެ  އަސަރުގަަދ ގިނިިހލައެްއ ފޮނުއްވަިއލައްވަމެވެ

ނޑު (ދަންނައެވެ )19( . އަިދ !އަދި ބިންގަ ނޑު ދައްމަވާ ފެތުރުއްވީމެވެ ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެިބންގަ
ނޑުަގިއ  . އަިދ އެބިންގަ ނޑުގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފަރުބަދަަތއް ޖަްއސަވައި ހަރުުކރެްއވީމެވެ އެބިންގަ

ނޑައެޅި  .  قواعدވެގެންވާ ވަކި މިްނވަރަކަްށ ވަިކ  َعيَّنކޮންމެއެއްޗެްއ ކަ  އަކުން ލެއްވީމެވެ

. އަދި އެމީހުންނާ އެތަކެއްޗަްށ  )20( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބިމުަގއި ކަލޭމެންެގ ދިިރއުޅުން ލެްއވީމެވެ
. (އެއީ އެންެމހައި ތަކެީތެގ  ކަލޭމެން ރިޒުގުދޭން ނުޖެހޭަތކެތީގެ އަިދ މީހުންގެ ިދރިއުޅުންެވސް އެތާނގައި ލެއްވީެމވެ

.)  ދިރިއުޅުން އެތާ ލެއްވި   والّله أعلمާވހަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .   އަިދ އެްއވެސް އެއްޗެްއ ނުެވއެވެ      =  َخَزاَنةއެ އެއްެޗއްެގ 

.  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ގައިވާމެނުވީ     =  . ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތަކެތި ާބވަިއ ނުލަްއވަމެވެ

        =   . ނޑައެޅި އެނގިގެްނާވ މިންވަރަކަްށ މެނުވީ  ކަ        =  އަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ވައިފޮނުްއވީމެވެ   =   ُނޑުން ފެންފައްކާކުާރ އަދި / ގަްސގަހުެގ  تـَْلِقْيح . (ވިާލގަ ުކރާ

 (  މޭވާ ފައްކާުކރާ       = .  ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އުޑުން ެވއްސެވީމެވެ   =   . ފެން

       =  ެންދެންފަހެ އެފެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމ.  ނަށް ބޯންދެއްވަެމވެ    =  އަިދ

 .  ކަލޭމެން ނުވެއެވެ      =  ްކުރާނޭ ބަޔަކުކަމުގަިއ / ނުވަތަ މަނާުކރެޭވެނ  َخَزانَةއެފެނ

 .ބަޔަކުކަމުގައި           =  . އަދި ތަެކތި ދިރުއްވާ މަުރއްވަނީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއެވެ

            =  .  އަިދ ެއހުިރހާ ތަކެިތ ވާރުަތކުރައްާވހުށީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއެވެ   

     = .  އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮިޑގެންވަމެވެ       =   ަކލޭމެްނ

 ( . (ކުރީ ހަލާުކވެ މަރުވެދިޔަީމހުން  ކުރެ އިްސވިމީހުން        އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ     =   .  އަދި ފަްސވާނޭ މީހުންނާއި        އަިދ ހަމަކަށަަވުރްނ

  .  ربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ       =  محشرއެމީހުން އެއްުކރައްވަިއ   .  ކުރަްއވާނީ ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ
       =  حكمةހަމަކަށަަވރުްނ އެަކލާނގެީއ  .  ވަންތަ އަިދ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ   

       = ) آدم عليه الّسالمއަިދ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަާލނގެ އިންސާާނ  .  ) ެހއްދެވީމެވެ
    =   .  ަޖހައިލީމާ އެއިން އަޑުއިވޭކަަހލަ ހަުރމަށިން         =  ُެވ  تـََغيـَّر

 .  ނުބައިވަސްދުާވ ކަޅުމަށީގެ    =  ( ތިމަންރަްސކަލާނެގ އޭާނ  َجانُّ (ޖިންނީންގެ ބައްޕަ
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. ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ހެއްދެވީމެވެ     =  ( . (އިންސާނާ ހެއްދެވުމުެގކުރިން   ކުރިން    

  = .ްނޑުނ   އަލިފާނުެގ ހޫނުަވއިން / ުނވަތަ ައލިފާނުގެ ހުޅުގަ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެބަީހ:  حضرةތިމަންރަސްަކލާނގެ  خزانةއަދި އެްއވެސްއެްއޗެްއ އެއެްއޗެއްެގ  )21( ގައިާވ މެނުީވ ނުވެެއވެ

ނޑައެޅި އެނގިގެްނާވ  حضرةވެސް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  خزانةކޮންމެ އެއްޗެްއގެ  . އަދި ކަ ގައިވެއެވެ

 (. . (ވާރޭވެްސ ހަމައެފަދަެއވެ  މިންވަރަކަށްމެނުވީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެތަކެިތ ބާވައިުނލައްަވމެވެ

ނޑުގެ ފެނާއި ގަސްަގހުގެ މޭވާ  )22( ކޮށް ފައްކާކުރާ ވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެެވ.  تـَْلِقْيحُ އަދި ވިލާގަ

. ދެން އެފެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެަންށ  ) ވާރޭފެން ާބވައިަލއްވަމެވެ ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އުޑުން (މަތިން

. އަދި އެފެން ބިމުގައި  . ނު خزانةބޯންދެއްވަމެވެ ވަތަ ެއވާރޭެފްނ ކޮށް ޖަމާކުރެވޭެނބަޔަކު ކަމުގައި ަކލޭމެން ނުވެއެވެ

 . .  ިމެދތަރުޖަމާވެއެވެ  އަޔަނުދީ ހިފެެހއްޓޭނެ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ަކލޭމެން ނުވެެއވެ

. އަދި ުހރިހާތަކެިތ  )23( އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތަކެތި ދިރުްއވާ މަުރއްވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ

 .  ވާރުތަކުަރއްވާނީ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ

. ައިދ އަދި ކަލޭމެ )24( ން ުކރެން ކުރިްނ މަރުވެ ހަލާުކވެގެންދިޔަމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވަމެވެ

 .  ކަލޭމެންކުެރ ފަހުން ައއިސް ަމރުވާނެމީހުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވަމެވެ

ރަްއވާނީ ހަަމ ކު محشرދުވަހުްނ އެއްުކރައްވާނީ،  قيامة) ެއހުރިާހ މީހުްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )25(

. ހަމަކަަށވަރުން އެކަލާނގެއީ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  .  حكمةއެވެ  ަވންތަ އަދި ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

ެވ ނުބަިއވަސްދުާވ ކަޅުމަށީގެތެެރއިން ޖަހައިލީާމ އެއިްނ އަޑުިއވޭ ހަރުމަިށްނ  تـََغيـَّرُ އަދި  )26(

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިންސާނާ ހެއްދެވީމެވެ

ތައް ތަފާތުކޮްށ  لفظހެއްދެވުނު މައްޓާ ެބހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ  آدم عليه الّسالم !ދަންނައެވެ 
 . .  لفظމި  – َصْلصال – حمإ َمْسنُـْون – ِطْين – تـَُرابُ އައިސްފައިވެެއވެ ތައް އައިސްފައިވަނީ އެކި ސޫރަތުަގއެވެ

) ފެނާއެުކވީމާ ކިަޔީނ  تـَُرابކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކުްނ އެނގެނީ  ترجمةތައް  لفظދެންފަހެ މި  ( ނުވަތަވެލި
.) ދެްނ އެމަިށ ގިނަިއރުެވ މުޅަެވ ަވސްނުބައިވީމާ އެއީ،  ِطْين . (ެއީއ މަށްޓެވެ . (ނުބަިއވަސްުދާވ  َحمإ َمْسُنونއެވެ އެވެ

) ދެން ެއހެންުހރެ ގިނައިުރ ހުެރ ަހރުެވ ގަދަވީާމ އެ  . މިީއ އެަކލޭގެފާުނ ހެއްެދވުނު މަށްޓަްށ َصْلصال ީއ ކަޅުމަށި ެއވެ
 .  =زُْبَدة الّتفسير =  والّله أعلم އައި އެިކއެކި ަދއުރެވެ

އަލިފާުނގެ ހޫނުވައިްނ َجانُّ އަދި އެަކލޭގެފާނުްނ ހެއްެދވުމުގެުކރިން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ިޖންނީންގެ ބައްަޕ  )27(
ނޑުން . ނުވަތަ އަލިފާނުެގ ސާފު ހުޅުގަ  ހެއްދެވީމެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =   ެرّب وحىއަދި ކަލޭގެފާނުންގ .  ކުރެއްވިިހނދު   =   .  މަލާިއކަތްބޭކަލުންނަށް
      =  .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގއީ ިއންސާނަކުހައްދަވާޭނ ކަލަކީެމވެ     = 

 .    ޖަހައިލީމާ ެއއިން އަޑުއިޭވ ޒާތު މަށިން      =  ُتـََغيـَّر  .   ވެ ނުބައިވަސްދުވާ ކަޅުމަށީގެ

      =   .  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެ ހައްދަވާ ފުރިހަމަކުަރއްވައިފިްއޔާ     =  އަިދ

.  އެއަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ފުމެލަްއވައިފިއްޔާ     =  ެروحُ ތިމަްނރަސްކަލާނގ  .  ން    

     =  ްތިރިވެ حالކުރާ  سجدةފަހެ ިތޔަބޭކަލުްނ އޭނާއަށ.   ވަޑައިގަންނަވާެށވެ         

.  سجدةފަހެ މަލާއިކަތްބޭަކލުން    ކުރަްއވައިފިއެވެ     =  . އެ އެންމެހައި ބޭކަލުން އެީކއެކަށް

     =   .   އިބްލީްސ މެނުވީ   =   .   އެޮސރު މަނާެވގެންފިއެވެ    

     = سجدة ) . .)  سجدةކުރެއްިވ ބޭކަލުންނާ އެުކވުމުން  ނުކުރިއެވެ     =  

. އޭ وحى ) الّله تعالى( .إبليس ުކރެއްިވއެވެ   އެވެ     = ެعذر / ކަލެއަްށ އޮތީ ކޮން  ؟ކަޭލ ކީއްވެގެްނހެއްެޔވ

  އެއްހެއްެޔވެ؟          =  سجدة .  ކުރެއްވި ޭބކަލުންގެެތރޭން ނުވުމުގެ   = 

 .  އޭނާ ދެންނެވިއެވެ          =   ކުރާޭނ سجدة  ެގ ދަިރއަކަށް آدمއަކަށް ނުވަަތ مخلوق

 .  މީހަކުކަމުގައި މިއަޅާ ނުވެެއވެ        =  ނޑަކުްނ އިބަރަސްކަލާނގެ އޭނާ ހަރުމަިށގަ

 .  ހެއްދެވި        =  .ެނުބަިއވަސްދުާވ ަކޅުމުޅަމަށީގ    =   الّله تعالى وحى . ުކރެއްވިެއވެ

      =  ެނުކުްނނާށެވ (   !ކަލޭ އެތަނުން (ސުވަރުގެއިން      =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. (َرِجْيم ކަލެއަކީ  .)إبليس ލެއްިވގެންވާ لعنة ން ބޭރުވެ رحمة އެވެ   އެވެ      =   އަިދ

.  لعنة ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެމަްއޗަށް   ވެެއވެ        =  .  ހިސާބުބައްލަވާ ދުވަހާ ހަމައަށް  
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

  =   ޭއ އަޅުެގ .   1ެއވެرّب އެޮސރު ދެންެނވިއެވެ   =   ްދެއްވާނދޭވެُمْهَلة ަފެހ މިއަޅާއަށ!  
        =  ) . ) محشر މީސްތަކުްނ ފޮނުވޭ ުދވަހާިއ ހަމައަށް  =   ދުވަާހ ހަމައަށް

. وحى އެކަލާނެގ   ުކރެއްިވއެވެ  =    .  ހަމަކަށަވަުރން ކަޭލވަނީ     =   ُمْهَلة

 .  ދެވިގެންވާ މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ުކރެްއވި ހިނުދ رّب وحى ޭބކަލުންނަށް ކަޭލގެފާނުންގެ مالئكة ) !އެވެرسول الّله (އޭ   )28(

. .) وحى (އެަކލާނގެ  !ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ވެ ވަސްނުބައިވެފަިއވާ މަށީގެ ަހރުމަިށްނ تـََغيَّر ުކރެއްިވއެވެ

 . ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިންސާނަކު ހައްދަާވހުށީމެވެ

ްނ ُروُح ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެއިންސާާނ ހައްަދވަިއ ފުރިހަަމކުރައްަވއި އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )29(

إحترام (އޭނާޔަށް  !ކުރުމަށް ތިރިވާެށވެسجدة އެއަށް ފުމެލައްަވއި ފުރާނައަޅުއްަވއިފިއްޔާ ތިޔަބޭަކލުން އެކަޭލގެފާނަށް 
. ) ދެްނ އެަކލާ!ުކރާށެވެسجدة ކުރުމުގެގޮތުްނ   ނގެ އެކަޭލގެފާނު ހައްދަާވ ފުރިހަަމކުރެްއވުމުން

. سجدة   އެަކލޭގެފާނަށް ބޭކަލުން مالئكة ުހރިހާ އެދެންފަހެ  )30(  ުކެރއްވިއެވެ

. إبليس  )31( : އޭނާ سجدة މެނުވީއެވެ . އެބަހީ . سجدة ކުރިމީހުްނގެތެރޭވުމަްށ އޭނާ މަނާެވެގންފިއެވެ  ނުކުރިެއވެ

. "އޭ  الّله تعالى وحى )32( ކުރެއްިވ ބޭކަލުންގެެތރެއިން ކަލޭ ުނވާްނީވ  سجدة !އެވެ إبليسކުެރއްވިެއވެ

 " ؟ނުކުރާންީވ ކޮންކަމަކާހެިދހެއްެޔވެ سجدةކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ކަޭލ 

ނޑަކުން އިބަރަސްަކލާނގެ ހައްދަވާފަިއާވ  )33( . "މުޅަވެ ނުަބއިވަސްދުާވ މަށީގެ މަިށގަ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ

."  سجدةއަކަށް  مخلوق  ކުރާނެ ީމހަކުކަމުގަިއ މިއަޅާ ނުެވއެވެ

. "ފަހެ ކަލޭ އެސުަވރުގެއިން ނުކުންނާށެވެ وحىއެކަލާނގެ  )34(  رَِجْيمُ ހަމަކަށަަވރުން ަކލެއަކީ  !ކުރެއްިވއެވެ

 : ." އެބަހީ .  شيطانލެއްވިގެްނވާ  لعنةން ޭބރުވެ  رحمةއެވެ  އެވެ

."  لعنةމައަށް ަކލެއަްށ ދުަވހާއި ހަ قيامة"އަދި ހަމަކަށަަވރުން  )35(  ލެްއވިގެންވެެއވެ

. "އޭއަޅުެގ  )36( އަށް ފޮނުވޭުދވަާހ ހަމައަްށ މިއަޅާައްށ  محشرފަެހ މީސްތަކުން  !ެއވެ ربّ އެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ

 " 1ދެއްވާނދޭވެ ُمْهَلة

. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލވަނީ  وحىއެކަލާނެގ  )37( . އެހާ އަވަހަްށ ދެވިގެންވާ  مهلةކުރެްއވިއެވެ މީހުްނގެތެރޭންނެވެ

.  ކަލޭ މަރުުނވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

               =    ިނޑައެޅ . عّين ކަ  ވެެގންވާ ަވގުތަށް   =   . އޭާނ ދެންނެވިެއވެ

  !އެވެرّب އޭ އަޅުެގ         =  .  އިަބރަސްކަލާނގެ މިއަޅާ މަގުފުރެއްދެިވ ފަދައިން    = 

 . ) ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭހުށީެމވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެމީހުންނަށް (އިބަރަސްަކލާނގެއަްށ ުއރެދެވޭ ކަންތައްތައް  

    .  ބިމުގައި    =  .   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާ އެީމހުން މަގުުފރައްދާ ވާ ވައްދާހުށީމެވެ
    =  .   އެ އެންމެން އެކީ      =   . އެމީހުންކުރެ އިަބރަސްކަލާނގެ އަޅުންމެނުވީ

      =  ްإخالص އެީމހުނ .  ތެރިެވގެންވާ   =  وحى އެަކލާނެގ .  ުކރެްއވިއެވެ  

        = ) . .) حّق ތިޔައީ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށްވާ ސީދާމަގެވެ   މަގެވެ      

. إخالص ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ( = ) އަޅުތަކުން   ތެރި      =  

 .    އެބައިމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ކަލެއަްށ ެއއްވެްސ ބާެރއްނުވެެއވެ  =  تبع ަކލެޔާިއ . ީވ މީަހކަށްމެނުވީ

      =  غاوى.  ންގެތެެރއިން / މަގުފުރެދިަފިއވާ ނުބައިމީހުންގެ ެތރެއިން    =   އަިދ

  .  ހަމަކަށަވަރުްނ ނަރަަކ ެއއީ         =  ވެވިފައިާވ ތަންަކްނ  وعدެއހުިރހާ މީހުންނަްށ

 .  ކަށަވަރެވެ         =   ްيعنى:އެތަނަށ  . . ހަތް ފަންގެިފލާވެެއވެ   ނަރަކައަށް ހަތްދޮރުެވއެވެ

  =  .  އެއިން ކޮންމެ ދޮރަކަށްވެއެވެ        =  = ނޑައެޅިގެންާވ އެމީހުންުކެރ ބެހެިވ ކަ

 .   ބައެއް   =  ްވަނީ ވެރިން  نقوىހަމަކަަށވަރުނ.           =  ބަގީޗާތަކާިއ

: އެތަކެތީެގ  . (އެބަހީ .)  نعمةއާރުތަކުަގއެވެ  ގައެވެ     =  ަކލޭމެްނ (. (އެީމހުންނަށް އެންގެވޭނެެއވެ

  !އެތަނަށް ވަންނާށެވެ      = سالمة .  ކަމާއި އަމާންކަމާއިއެކު   =  އަިދ

(. . (ނެުރއްވާހުށީެމވެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ިނގުޅައިގެންނެވީމެވެ         =   އެމީހުންގެ ހިތްަތކުގަިއާވާހ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 .   ތަކެތި  = ެން ހަސަދަެވރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަ މައްޗަށްވާ ެއއްބަޔަކަށް އަނެއްބައެްއގ       = أخ 

   . حالންކަމުގައިވާ           =  އެނދުތަކުގައި އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކަށް ކުރިމަިތލައިެގްނ

  . حالތިބޭ 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑައެޅި  )38( . ެއއީ  عّينއެއީ ކަ .  قيامةވެގެންާވ ަވގުތާއި ހަމައަށެވެ  ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ

. "އޭއަޅުގެ  )39( ްނ  رحمةއިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅާ މަގުުފރައްދަާވ  !ެއވެ ربّ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ

. އަިދ  ) ޒީނަތްެތރިކޮށްދޭ ހުށީމެވެ ދުރުކުރެްއވިކަމަށްޓަކަިއ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ބިމުަގއި (ުއރެދުންތައް

 .  އެހުރިާހ މީހުން އެކުަގއި ައހުރެން ަމގުފުރައްާދލާހުށީމެވެ

."  إخالصއެމީހުންކުެރ އިބަރަްސކަލާނގެއަްށ  )40(  ތެރި ތެުދވެިރ އަޅުންމެނުވީއެވެ

. "އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ މައްޗަްށވާ  ّله وحىال )41( .  حقّ ކުރެްއވިއެވެ  ސީދާމަގެވެ

ތެރި ތެުދވެިރ އަޅުންގެމައްޗަްށ ކަެލއަށް ެއއްވެްސ ބާރެްއ  إخالصހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  )42(

. ހަމައެކަިނ  ވާ މީެހއްގެ މަްއޗަށް މެނުވީ ަކލެއަްށ  تبعމަގުންނެއްިޓ މަގުފުރެދިގެްނވާމީހުްނކުރެ ަކލެޔާ  حقّ ނުވެއެވެ

. (އެފަދަމީހުްނ ކަެލޔާ  .)"  نبعބާރެއް ނުެވއެވެ  ވާނެެއވެ

. قيامةވެިވގެންވާ ތަނަީކ  َوْعدُ އަީކ އެމީހުންނަށް  َمْوِعدُ އެހުރިހާީމހުންގެ  )43(  ދުވަހުން ހަަމ ނަރަަކއެވެ

. ެއއިން )44( . ހަތްބަތާނަވެއެވެ ކޮންމެ ބަތާނަޔަކަށް އެމީހުންކުރެ ެބެހިވ  އެނަރަކައަށް ހަތްޮދރުވެެއވެ

. (އެީއ އެމީސްމީހުންެގ  ނޑައެޅިގެންވާ ބަޔަކުވެެއވެ .)  عملކަ  ތަކާއި ާފފައިެގ ތަރުތީބުންނެވެ

. (ސުަވރުގެތަާކިއ  قيامةވެރި މާތްމީހުންނަްށ  تقوىހަމަކަށަވަރުން  )45( ދުވަހުން ަބގީޗާތަކާއި އާރުތަްއވެއެވެ

.) އެތަންތާނގައިވާ އެކިއެ  ިކ ާއރުތަކެވެ

.) ސަލާމަތްކަމާިއ އަމާންކަމާ އެުކ ަކލޭމެްނ އެސުަވރުގެތަކަްށ  )46( (އެދުވަހުްނ އެމީހުންނަްށ އެންެގވޭނެއެވެ

  !ވަންނާށެވެ

) ރުޅިވެރިކަމާިއ  )47(  حسد(އަދި ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުިއރު ޭއގެތެރެއިްނ އެަކކުގެމައްޗަްށ ައނެކެއްގެ ކިަބއިގަިއވާ

. އަިދ އެނދުދާންކޮޅުތަކުގެ މަީތގަިއ  ވެރިކަްނ އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނަންގަަވިއ ދުރުުކރެްއވީމެވެ

. حالން ކަމުގައިވާ  أخއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ ކުރިމަިތލައި އެމީހުން ތިބޭނީ   ގައެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =   .  އެމީހުންނަށް އެތާނގައި އެއްވެސް ވަރުަބލިކަމެއް ނުޖެހޭެނއެވެ    = 

.   އަދި އެމީހުން ނުވެއެވެ       = ) ްيعنى:އެތަނުނ  . ) ނެެރވޭނޭ ބަޔަކުކަމުަގއި އެސުވަރުގެއިން

        =  ޭދެއްވާށެވެ خبر) ތިމަންރަސްަކާލނގެ އަޅުތަކުންނަްށ ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسول الّله(އ!-   
          =  ާކަަށވަރުްނ ހަމަ ެލއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަަލކީ رحمةގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސވ 

.    ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ   =   ެދަންނައެވެ عذابއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގ)! ( 
        =   ާعذابއެއީ ހަމަ ވޭންގަދަެވގެންވ   .  އެވެ  =   އަދި ަކލޭގެާފުނ

  !ދެއްވާށެވެ خبرއެމީހުންނަށް           = عليه الّسالم( إبراهيم .   ) ގެ މެހްމާނުންގެ

    =   .  އެބޭކަލުން އެަކލޭގެފާނުގެ އަރިހަްށ ވަޑައިެގންނެވިހިނދު       =  އެބޭކަުލްނ

.  سالم .  =   ވިދާޅުވިއެވެ  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ         =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  އަހުރެމެން ިތޔަބޭކަލުންެގ ފަރާތުްނ ބިރުފުޅު ގަންނަމެވެ        =   . އެބޭަކލުން ވިދާޅުވިެއވެ

  !ކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ      =  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުން ަކލޭގެފާަންށ

.  خبرއުފާވެރިކަމުެގ   ެދއްވަމެވެ     = علم  .  ވެިރ ދަރިަކލަުކ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމުގެ  

=  .   އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ    =  ( .  خبرތިޔަބޭކަުލން އަހުރެންނަށް (ެއކަމުގެ  ދެއްވަނީތޯ   

       =   (  ައހުރެންނަްށ މުސްކުޅިކަން ައިއސްޖެހުމުގެ މައްޗަްށ (ޭއގެފަހުަގއި       

 =   ަخبرތިޔަބޭކަލުން ތިޔ .   ދެއްވަނީ ކޮންކަމަކުންތޯެއވެ    =    .  އެބޭކަލުން ދެންނެިވއެވެ
       =  خبر حقّ ތިމަންބޭކަލުްނ ކަޭލގެފާނަށް މިދެްއވަނީ ހަަމ  . ފަެހ   =   އެވެ

   !ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ    = أّميد  . ނޑައިާލ މީހުންގެެތރެއިން  ކަ   = 
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ     =   ިވާނީ ކާކުހެއްެޔވެ؟  َمايُوسވެ  أّميدنَا އަދ          

.  رحمةގެ  ربّ އެމީާހގެ  =   ން    = ) .  أّميدމަގުފުރެިދގެންާވ ބަޔަކުމެނުވީެއވެ

(. ނޑާނެއެވެ   ނުކަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ އެީމހުންއެމީހުންނަށް  )48( އެސުަވރުގެއިްނ އެުސވަުރގޭގަިއ ެއއްވެްސ ަވރުބަލިކަމެްއ ނުޖެހޭނެއެވެ

. (އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ ގޮތެއްގައި އަބަާދއަބަދު އެމީހުްނ އެސުަވރުގޭަގިއ  دائمى .؟ނުކުންނާނޭ ބަޔަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ

.)  نعمةއެ   ގައި ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ

ތިމަްނރަސްކަލާނެގީއ  !ދެއްވާެށވެ خبر) ތިމަންަރސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންނަްށ ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسول الّله(އޭ  )49(

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ އަދި  (އެީއ ކަްނ ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނާވ ަކލާނގެ رحمةހަމަކަ

.)  توبةތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ   ވެ ެވވުނު ފާފައިގެމަީތ ދެމިނުތިބޭ މީހުންނަށެވެ

(އެީއ  މާއކައް އެީއ ގަދަަފދަ އަިދ ވޭންދެނިިވ އެއްޗެ عذابއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )50(

.)  توبةފާފަކުރުންމަތީ   ނުވެ ދެމިތިބޭމީހުންނަށެވެ

(އެީއ އެަކލޭގެފާނުެގ  !ދެއްވާށެވެ خبر) ގެ މެހުާމނުންގެ الّسالم عليه( إبراهيمއަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ  )51(

.)  مالئكةފޮނުއްވި  الّلهއަރިހަްށ   ބޭަކލުންނެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާުނ  سالمއެބޭކަލުން އެަކލޭގެފާނުގެ ައރިހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން އެޭބކަލުން  )52( ވިދާޅުވިއެވެ

. "ހަމަކަަށވަރުން ައުހރެމެން މިވަނީ  سالم( ) ވިދާޅުވިއެވެ ." ރައްދުކުރައްވާފައި ތިޔަބޭކަލުންެގ ފަރާތުން ބިރުންނެވެ

(.  (އެކަލޭގެފާުނ އެހެްނ ވިދާޅުވީ ެއއީ ކޮންބަެއއްކަން އެނގިވަޑަިއނުގެންނެވިހިނދުންނެވެ

. "ބިރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ )53( ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުން ަކލޭގެފާަންށ  !އެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ

 " !ދެއްވަމެވެ خبرޑަިއގަންނަވާނޭކަމުެގ އުފާެވރި ވެރި ދަިރކަލަުކ ލިބިވަ علم

. "އަުހރެންނަށް މުސްކުޅިކަން އައުމަށްފަހު ތިޔަބޭކަލުން އެކަމުގެ  )54(  خبرއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ

 ދެއްވަނީ ކޮންކަމަކުންތޯއެވެ؟"  خبرެދއްވަނީތޯއެވެ؟ ތިޔަބޭަކލުން އަުހރެންނަށް ތިަޔ  އަހުރެންނަށް

. "ތިމަންބޭކަލުން ކަޭލގެފާނަށް މި  )55( . ފަހެ  حقّ ދެއްވަނީ ހަމަ  خبرއެބޭކަލުން ވިދާޅުވިެއވެ ެގ  الّلهގޮތުގައެވެ

ނޑާމީހުންގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު أّميدން  رحمة .ކަ   ެވވަޑައި ނުގަްނނަވާހުށިކަމެވެ

. "މަގުފުރެދިފައިވާ ީމހުން މެނުވީ އެމީހެއްގެ  )56( ނޑައިލާ  أّميدން  رحمةގެ  ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ ކަ

".  މާޔޫސްނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ީެއއ) . )  مالئكةއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ބޭކަލުންކަން އެނގިވަޑައިގަތުމުން     = 

  ؟ތިޔަބޭކަލުން ވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ ކޮބައިޯތއެވެ     = ެއޭ ފޮނުއްވިގެންވާ ބޭކަލުންނޭވ! 

     =  .  އެބޭަކލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ      =  .  ަހމަކަށަވަރުން ތިމަންބޭަކލުން ފޮުނއްވިގެންވަނީ   

     = ) އެީއ مجرمނުބަިއވެގެންާވ) . .)  لوط قوم) ބަެއއްގެާގތަށެވެ    އެވެ   =  

. (އެކަޭލގެފާނާިއ  آلގެފާނުންގެ  لوط .) تبعންމެނުީވއެވެ  ވީމީހުްނ މެނުވީެއވެ  =  . ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭަކލުން

        =  .   އެހުިރހާ މީހުްނ ސަލާމަތްކުަރއްވާހުށީެމވެ  =  

.އެކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން މެނުވީ .) ެއވެ  (އެކަާލނގެކަންތަކާމެދު ވަޙީކުެރއްވިެއވެ    = 

. . /މިންަވރުުކރެއްވީމެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނިޔާކުެރއްވީމެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 (. . (ަހލާކުވާމީހުްނެގތެރޭންނެވެ  އެކަމަނާ ވަީނ ބާީކވީ މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ       =  ދެންފަެހ

.  آلގެފާނުންގެ  لوط  ންެގ ައރިހަްށ ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން    = ) مالئكةފޮނުއްވެވުުނ (

 .  ބޭކަލުން  =  ުعليه الّسالم( يعنى: لوطއެަކލޭގެފާނ .   ) ވިދާޅުވިއެވެ       = 

 . : ތިޔައީ ނޭނގޭ ބައެެކވެ . އެބަހީ  ހަމަކަށަވަރުން ތިަޔއީ އިންާކރުކުެރވިގެންވާ ަބއެކެވެ    =  އެބޭކަލުްނ

.  ވިދާޅުވިއެވެ     =  ެ؟އަދި ކިއެއްެހއްޔެވ  .  ތިމަންބޭކަލުން ކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަށް ިމއައީ  

        =  ުކާރ  شكّ  ގެމީހުން އެކަމާމެދު) قومއެމީހުން އެކަމާމެދު (އެބަީހ: ކަލޭގެފާނުންެގ

) . .)   عذابކަންތަކާއިގެންނެވެ  އާިއގެންނެވެ        =  އަދި ތިމަންބޭަކލުން ަކލޭގެފާނުެގ އަިރއަަހްށ

. (އެ  حقّ މިއައީ ހަަމ  .)  عذابައކީ  حقّ އާއިގެންނެވެ  ެއވެ         =   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

.  يقينތިމަންބޭކަލުންނީ ތެދުވެރިްނކަން   އެވެ     =   ވެރިންނާއިގެްނ  أهلފަެހ ަކލޭގެފާނު ަކލޭގެފާނުެގ

.  ހިންގަވާ ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ     =   . ) ވަގުތެްއގައި ނޑުގެ (އަނދިރިކަންގަދަ  ޭރގަ  

     = ) ެަފހަތުގަިއ  يعنى: أهلއަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންގ (  !ވެވަޑައިގެްނ ހުންނަވާެށވެ تبعެވރިންގެ

  ) !ށެވެވާބައިތިއްބަފުޅުމަތީުކރި ކަލޭގެފާުނގެ(އެމީހުން       =  އަިދ ކަލޭމެންުކެރ
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  !އެކަކުވެސް އެނބުރި ނުބަލާެށވެ   = ެައވަސްއަަވހަށްދާށެވެ !އަދި ކަލޭމެން ދާށެވ)!(  

    =  ްأمرކަލޭމެނަށ ) . )   أمرނުވަތަ ވެވުނު ތާކަށް  ވެވުނުފަދައަކުން       =   ިއަދ

.  وحى) އަްށ لوط عليه الّسالمތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް (  ކުރެއްވީމެވެ       .  އެކަންތައް
    =  ެަކލޭގެފާނުންގ : .  قومހަމަކަށަަވރުން މިބައިމީހުްނގެ (އެަބހީ ) ބުރިކަށިަތއް  ގެމީހުންގެ

        =  ާحالފަތިސްކުރ . . މަރުވެ ނިމިދާނެެއވެ ނޑެވިގެންވާނެކަން   ކެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. "ޭއ ފޮނުއްވިގެންވާ  يعنى: إبراهيم عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )57( ތިޔަބޭކަލުްނ  !ޭބކަލުންނޭވެވިދާޅުވިއެވެ
ބޭކަލުންކަްނ  مالئكةއަީކ ކޮބައިތޯެއވެ؟" (މިހެން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުީވ އެީއ  مقصدވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ އަދި 
 (.  އެނގިވަޑައިގަތުމަށްފަުހގައެވެ

. "ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭކަލުްނ ޮފނުއްވިގެންވަނީ ނުބަިއވެގެންާވ  )58( .  قومއެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ އަކަށެވެ
." (އެއީ  قومބަޔަކުއުޅޭ  مجرم .) قومެގ  لوط عليه الّسالمއެއް ަހލާކުކުެރއްވުމަށެވެ  އެވެ

. އެކަޭލގެފާނާއި  آلއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  عليه الّسالم لوط" )59( ވީމީހުްނ  إيمانވެ  تبعން މެނުީވެއވެ
 . . ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭަކލުން ެއ އެންމެން ަސލާމަތްކުރައްާވހުށީމެވެ  މެނުވީއެވެ

. ެއކަމަނާޔާމެދު ނިޔާކުރެިވގެންވަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަަމާނ  )60( އެކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ މެނުވީއެވެ
." ވާނީ ބާކީވެތިިބ  . ހަލާުކވާމީހުންގެެތެރއިންވާނޭކަމަށެވެ  މީހުންގެ ެތރެއިންކަމަށެވެ

ންގެއަިރހަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުްނ  آلގެ  لوط عليه الّسالمބޭކަލުން  مالئكةދެންފަހެ ފޮނުއްވިގެންވާ   )62(،)61(
. "ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބޭަކލުންނަކީ  ."  إنكارއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ވެވިގެންވާ ަބއެކެެވ. ނޭނޭގ ބައެެކވެ

. ތިމަންޭބކަލުން ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް ިމއަީއ  )63( . "އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ އެބޭކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ
.  قومކަލޭގެފާނުންގެ  . عذابގެމީހުން އެކަމަކާއިމެދު ަޝއްކުުކރާ ކަންަތކާއިމެދުގައެވެ  އާިއގެންނެވެ

. (ެއ  حقّ އަދި ތިމަންބޭކަލުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ އަރިހަްށ މިވަޑަިއގެންނެވީ  )64(  عذابއަީކ  حقّ އާިއގެންނެވެ
 .  އެެވ.) އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުންނީ ހަމަ ތެދުެވރީންީނމުއެވެ

) ަވގުތެއްަގއި ކަލޭގެފާުނ ކަލޭގެފާނުންެގ  )65( ނޑުގެ (އަނދިރިކަންގަދަ ިއގެން (ިމރަށުްނ ވެރިންނާ أهلފަހެ ޭރގަ
) ހިްނގަވާފަިއ ވަޑައިގަންނަވާެށވެ  تبعވެރިްނގެ ފަހަުތގަިއ  يعنى: أهلއަދި ަކޭލގެާފނު އެމީހުންެގ  !ނުކުމެވަޑައިގެން

. އަދި ަކލޭމެންކުެރ އެކަުކވެސް ެއނބުރި ފަހަތަްށ ނުބަ  أمرއަދި ަކލޭމެނަށް  1ެށވެވާލައްވެވަޑައިގެން ހުންނަވާށެވެ
.!އަުމރުވެވުނުތަނަްށ އަވަްސއަވަހަށް ވެވުނުފަދައަކުން    ވަޑައިގަންަނވާށެވެ

. ެއކަމަކީ ހަމަކަށަަވރުްނ  وحىއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއކަން އެކަޭލގެފާނަށް އަްނގަާވ  )66( ކުރެއްވީެމވެ
. حالފަތިސްކުާރ  )ގެ ކާފަރުން قوم لوط(–މިބައިމީހުން   މަރުެވ ހަލާކުެވގެންދާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ެއެއީ  أهلއަދި ރަުށގ) . .)  َسُدومވެރިން އަތުވެްއޖެއެވެ  ކިޔާރަށެވެ      

  .  حالއުފާުކާރ  =   =  ުيعنى: لوط عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނ .    ވިދާޅުވިއެވެ      = 

 .   ހަމަކަށަވަރުން މިމީހުންނަކީ އަުހރެންގެ މެހްމާނުންނެވެ      =  ފަހެ ކަލޭމެން އަހުރެްނ

  !ނުކުރާށެވެ فضيحة    =  ްއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ الّلهއަދި ަކލޭމެނ!       =  އަިދ

.   !އަހުރެްނ ދެރަކޮްށ ނިކަމެތި ނުުކރާށެވެ    =  .  އެީމހުން ދެންނެވިއެވެ      =  އަުހރެމެްނ

 ކަލޭގެފާނަްށ ނަީހ ނުކުރަންެހއްޔެވެ؟ މަާނ ނުކުރަންެހއްެޔވެ؟       =  އެންމެހަިއ
: އެްއވެސްމީހަކު އެއީ ކަލޭގެފާނުންގެ މެހްމާެނއްކަމުގައި ހެއްދެވުން މަާނ  . (އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ކިބައިން

  ނުކުރަންހެއްެޔވެ؟)        = . . މިތިީބ އަުހރެންެގ އަންހެންަދރިންނެވެ  އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ
        =  ެއކުދިންނާ އިންނާށެވެ  أمرކަލޭމެްނ އަުހރެންެގ) .  ) 1އަްށ ކިޔަމަންވަންޏާ   

. وحىފުޅު ގަންދެއްވައި ހުވައި  ُعُمرُ ) ކަލޭގެފާނުންެގ މުޅި !އެވެ رسول الّله(އޭ  =   ކުރައްވަމެވެ   

   =  .  ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުްނ ެއވަނީ އެމީހުންެގ ަމސްތުގަިއ / އެމީހުންެގ މަގުުފރެދުމުގައި  

  =.  ކަނުެވ އަދިިރވެފައެވެ       =   ނުޑ ދެންފަެހ އެމީހުންނަްށ އަޑުފައްގަ

) .  ) ގެ އަޑުعذابނުަވތަ  –ެގ ޮގވާލެްއވި އަޑުފުޅު  جبريلއައިސްޖެހިއްޖެެއވެ     =  އިުރައާރ

 .  ވަގުތު          =  .  ދެންފަހެ އެރަށުެގ މަތީފުށް ދަށްފުށަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ
     =   .  އަދި އެމީހުންެގ މައްޗަށް ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ވެއްސެވީެމވެ      

 =  .   މަށިހިލައިގެ ވާރޭ        = ނޑައެޅިބަޔާންވެގެންާވ ހަަމކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކުަގއި ކަ

.   دليل  ވެއެވެ     =  ްعبرة حاصلވިސްނާ ފިުކރުކޮށ  .  ކުރާ މީހުންނަށް       

  =  ެނޑައެޅި އެނގި  َسُدومއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެރަށްވަނީ (އ .) ކަ ވެގެންާވ  بيانެއވެ ކިޔާރަެށވެ

 .   މަގެއްގައެވެ       =  ިدليلހަމަކަަށވަރުްނ އެކަންތަކުަގއ .   އާިއ ހެިކ ވާކަންކަަށވަރެވެ
     = إيمانއަށް  الّله -ންނަށް  مؤمن  .  ވީ ބަޔަކަށް           =  ައިދ

.  َأيَكةُ ހަމަކަށަވަރުްނ   ގެ އެުކވެރިންިވއެވެ       = . ނޑައެޅިގެން އަނިާޔވެރިންކަުމގައި   ކަ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އެީއ ެއކަލޭގެފާުނ  لوط( حالވެރިްނ އުާފކުާރ  أهلއަދި ެއރަށުެގ  )67( ) އަުތވެއްޖެއެވެ ގެފާނުންެގ އަރިހަށް

ކަންަތްއ  فاحشގައިވާތީ އެމީހުންެގ ގަޔަްށ ައރާ  صورةބޭަކލުން ރީތި ިފރިހެނުންެގ  مالئكةއަރިހަްށ ވަޑައިގެންެނވި 
. ެއރަށުގެ ީމހުންނަކީ  . އަންހެނުންގެ ބޭނުން ނުުކރެއެެވ.  عامّ ކުރަންވެގެންނެވެ ކޮށް ފިރިހެނުންާނ އެޅޭ މީހުންނެވެ

. މި  އާިއެގްނ  عذابބޭކަލުންނަކީ އެމީހުންނަށް  مالئكةއެމީހުން ަހލާކުވެގެންދިަޔއީ ެއކަމުގެ ސަބަުބންނެވެ
. ެއއީ  .) ގެފާނަށްވެސް އެނގިވަޑައި لوطންކަމެއް އަދި ޭއރު  مالئكةވަޑައިގެންނެވި ބޭަކލުންނެވެ  ނުގަންަނވައެވެ

. "ހަމަކަށަވަރުން މިބޭކަލުންނަކީ ތިމަންަކލޭގެފާނުްނެގ  لوط عليه الّسالمދެންފަހެ  )68( ) ވިދާޅުވިއެވެ (އެމީހުންނަށް
. ފަހެ ކަލޭމެްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ   ) !(އެމީހުްނ ގަޔަްށ އަރަްނ ނުއުޅޭށެވެ !ނުކުާރށެވެ فضيحةމެހްމާނުންނެވެ

 "!އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ދެރަކޮށް ިނކަމެތިކޮށް ނުހަދާށެވެ !އަށް ިބރުވެތިވާށެވެ  الّله"އަދި ކަލޭމެްނ  )69(

. "ދުނިޔޭެގ މީސްތަކުްނ މެހްމާނުން ކަމުގަިއ ހެއްެދވުން އަުހރެމެްނ  )70( ) ދެންނެިވއެވެ އެމީހުން (އެަކލޭގެފާނަށް
: އެކަން އޮންނާނީ ކަލޭ "؟ކަލޭގެފާނަށް މަނާ ނުުކރަންތޯއެވެ  .) (އެބަހީ  ގެފާނަްށ މަނާކޮށްފައެވެ

. ކަލޭމެން އަހުރެްނގެ  . "މިތިބީ އަުހރެންގެ އަްނހެންދަިރންނެވެ އަށް ކިޔަމަންވަންާޏ  أمرއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ
 (. ." (އެކުދިންނާ އިންނާެށވެ  އެކަންކުރާށެވެ

) ގަންދެއްަވއި ހުވަިއ  حياةފުޅު ( ُعُمرُ ) ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )71( .  وحىޕުޅު ުކރައްވަެމވެ
 ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން އެވަނީ އެީމހުނެްގ މަސްތުގައި / އަދި އެމީހުންގެ މަގުފުރެދުުމގައި ދެފުށުއެޅިއެޅިއެެވ.

.   އަދިރިވެފައެވެ

ނޑު އަިއސް ޖެހިއްޖެއެެވ  عذابއަދި އިުރއަރާަވގުތު އެމީހުންނަށް  )73(  ގެ އަޑުފަށްގަ

)74( ) . ގެ ފިޔަފުުޅްނ  جبريل عليه الّسالمފަހެ އެރަުށގެ މަތީފުށް ދަށްފުށަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޖެްއސެވީމެވެ
.) އަދި މަށިހިަލއިގެ ާވޭރ  އެރަށް އުފުްއލަވަިއ އުޑާ ހަމައަްށ ނަންގަވަިއ އަނެއްފުށަްށ ޖެއްސެވިކަމުގަިއވިއެވެ

 .  އެރަށުގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ވެއްސެވީެމވެ

ނޑައެޅި  عبرة حاصلހަމަކަށަވަރުްނ ވިސްާނ ފިުކރުކޮްށ ކަންކަމުްނ  )75(  بيانުކރާމީހުންނަށް އެކަންތަކުގަިއ ކަ
 .  ވެގެންވާ ަދލީލުެވއެވެ

)76(  : ނޑައެިޅ  َسُدْومُ ގެމީހުން އުޅުނުރަްށ  قومެގ  لوط عليه الّسالمއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ެއރަށްވަީނ އެަބހީ ވަީނ ކަ
. (ެއއީ ބަޔާންވެގެންވާ މަ . އަދި މިވާހަަކެވސް  شامން  قريشގެްއގައެވެ ގެ ކިތަންމެތާކު ތަާފުތ  قرآنކަރަޔަށްދާމަގެވެ

.)  عبارة  ން އައިސްފައިވެެއވެ

)77(  : ގެމީުހންނާމެދު ތިމަންރަސްކަލާނެގ މިކަންތަްއ  لوط قومހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުަގއި (އެަބހީ
 ( .  حّجةއާއި  دليلވެގެންާވ  بيانންނަށް  مؤمنގެންދެވިގޮތުގައި .  عبرةެވއެވެ  ވެއެވެ

. ( َأْيَكةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )78( .  َأْيَكةެގ ެއކުވެރިްނީވ އަނިޔާެވރިްނކަމުގައެވެ ނޑިއެވެ އަީކ ގަސްބޮ

. ެއރަށަކީވެސް  . އެެހންވީިއރު ُشَعْيُب عليه الّسالم رسولބޯގަސްތަކެވެ ُشَعْيُب  ކަމާއިެގން ފޮނުއްވި ރަށެއްކަމުގަިއވިއެވެ
. ެއއީ  عليه الّسالم رسول . ެއވާހަކަ  َأْيَكةއާއި  َمْدَينކަމާއިގެން ފޮނުއްވިފަިއވަނީ ދެރަށަށްކަުމަގއިވިއެވެ تفسير އެވެ

.) بيانގައި  الطبرى  ވެގެންެވއެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  .  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީުހންގެ ކިބައިން ބަަދލުހިއްެޕވީމެވެ   =  އަިދ

)  لوط قومކިާޔރަށާއި  َأيَكةُ ހަމަކަށަވަރުން އެދެރަށްވަނީ (  ގެރަށާއި     =  ިނޑައެޅ ކަ

 (. . (މީސްތަކުްނ ދަތުރުުކާރ މަގެއްަގއެވެ  އެނގިގެންާވ މަގެްއގައެވެ     =  އަިދ ހަމަކަަށވަުރްނ

 .   ދޮގުކޮށްފިއެވެ     = أهلއެެވކިޔާ ަރށުގެ  حجر  . ފޮނުއްވުުނ  =    ވެރިން

 .  ބޭކަލުން        =  ެآنيـةއަދި ތިމަްނަރސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގ 

) . .)  معجزةގެފާނުން ތެދުކަމުގެ  صالحތައްދެއްކެވީމެވެ  ދެއްކެވީެމވެ   =   .  އަދި އެމީހުންިވއެވެ  

   =  ެمعجزةތަކާއި  دليلއ  .  ތަކުން އެނބުރި ފުރަގަސްދީގެންީވ ބަޔަކުކަމުަގއި   =   އަިދ

 .  އެމީހުން ވިެއވެ       =  . ) ހަދާކަުމގައި  ފަރުބަދަަތއް ކޮށައިގެން (ކޮނެގެން   

    =  . ) އަމާންެވެގންވާ ގޭގެ  (ފީވެ ހަާލކުވެދާނެކަމުން        =  ެދެންފަހ

.) عذابއެމީހުންނަށް (  ެގ އަޑުފަްށ އައިސްޖެިހއްޖެއެވެ     =  حالފަތިސްކުާރ  .     

   =  ްއެމީހުްނގެ ކިބައިނ) . ).  عذابފަހެ އެމީހުންނަށް ފުއްދައިނުދިނެވެ  ދުރުނުކޮށްދިނެވެ     

     =  ިއެމީހުންުކރި ނުބައ) . )  عملއެމީހުން ކުިރކަންތައްތައް  ތައް        

   =   .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިްނ ނުހައްދަވަމެވެ    =   އެދެމެދުގަިއ

.    ވާހާތަކެއްާޗއި     =   ަحقّ ހަމ ) . )  عدل ، إنصافގޮތުގައި މެނުވީ  ން މެނުވީ     

.  قيامةއަދި ހަމަކަށަަވރުން   =  ދުވަސް    =  . ނޑައެޅިގެން އަންނާނެ ދުވަހެކެވެ  އެއީ ކަ  

    =  ިمعافއަދި ރަނގަޅު ިރވެތިގޮތުަގއ .    ކުރާށެވެ  =   ޭرسول الّله(އ 

.  ربّ ) ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ  ެއއީ        =  ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނާއި އަިދ ކަ

 .  ހުރިހާ ތަކެތި ހައްދަވާ އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ      =   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ދެއްވީމެވެ       =  السَّْبُع المثانى  .  ގެ އާޔަތްތައް  

     =  ާقرآنއަދި މާތްެވގެންާވ / ބޮޑުވެގެްނވ  .  ާއއި
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (ެއއީ އެީމހުން ކާފަުރވުުމެގ  )79( ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންގެ ކިަބއިން ބަދަުލހިއްޕެވީމެވެ

.) ައދި ހަމަކަށަވަރުން އެެދރަށް ވަނީ  عذابސަބަބުން  ވެގެްނާވ  بيانފޮނުއްވައި ހަލާކު ުކރެއްވުމެވެ

: މި  . (އެަބހީ ކޮްށ  عامّ ގެީމހުން އުޅުުނ ރަާށއި ެދރަށްވަީނ މީސްތަކުްނ  لوط قومކިޔަރަާށއި  َأْيَكةމަގެއްގެމަތީގަެއވެ

. މަގަށް  . މަަގކީވެްސ  تبعއަކީވެސް މީހުްނ އޭނާޔާ  إمامކިޔާފައިވަނީ  إمامދަތުރުފަތުރުކޮށްއުޅޭ މަެގއްގަެއވެ ވާމީހެކެވެ

.  تبعއޭގެމަތީގައި ީމހުން   )والّله أعلمވެގެްނ ހިނާގއެއްޗެްއކަމުގައިވާީތއެވެ

. (އެީއ  رسولފޮނުްއވި  الّلهވެރިން އެމީހުންެގގާތަށް  أهلެގ  الِحْجرُ އަދި  )80( صالح عليه އެމީހުން ދޮގުކޮށްފިެއވެ
.  الّسالم .) صالحއަކީ  الِحْجرُ އެވެ  ގެފާނުން ފޮުނއްވުނު ރަށަށް ިކޔާނަމެކެވެ

. (އެއީ  دليلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )81( ކަމުެގ  رسولގެފާނުންގެ  صالحތައް އެމީހުންނަށް ދެއްވީެމވެ

.) އަދި އެމީހުންވީ އެ އެންމެަހއި  حّجةތަކާއި  معجزةކުރާ  دليلތެދުކަމުގެމައްޗަށް  ތަކުން އެނބުިރ   دليلތަކެވެ

. އެ  .  دليلފުރަގަސްދިން ބަޔަުކކަމުގައެވެ  ތައް ދޮުގކުިރ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

. (އެމީހުްނ  )82( ނޑައި ކޮށަިއގެން އަމާންަވނޭ ގެތަްއ ހެދިބަޔަުކ ކަމުަގއެވެ އަދި އެމީހުްނވީ ަފރުބަދަތައް ކަ

. އެކަމަކު  عذابގެ  الّلهހީކުރީ ެއގެތައް   الّلهން ނުވަތަ މަރުވުމުން އެމީހުން އަމާންކޮްށދީ ސަލާމަތްކޮށްދޭނޭ ކަމަށެވެ

.) އައިހިނދުްނ އެއިން އެއްވެްސ ފައިދާ عذابގެ   އެްއ ނުކުިރއެވެ

)83(  . ނޑު ައިއސްޖެހިއްޖެއެވެ  ފަހެ ފަތިސްވަގުުތ އެމީހުންނަށް ހަލާުކގެ އަޑުފަށްގަ

) އެމީހުން  عملފަހެ އެމީހުންކުިރ (ނުބައި  )84( . އެ  عذابތައް ތަކުން  عملން ސަލާމަތްކޮށް ނުދިނެވެ

 .  އެމީހުންނަށް އެްއވެސް ކަމެްއ ނުފުދުނެވެ

ގޮުތގަިއ މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  حقّ ބިްނ އަދި އެދެމެދުގައިާވާހ ތަކެތިވެްސ ަހމަ  އަދި އުޑުތަާކއި )85(

 . : ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެ ހަލާުކކުރެްއވި  عدلނުހައްދަވަމެވެ . (ެއބަހީ ތަްއ  أّمةވެިރގޮތުގަިއ މެނުީވ ނުހައްދަވަމެވެ

.) އަދި ހަަމކަށަވަރުންވެްސ  عدلހަލާކު ކުރަްއވާފައިވާނީ ހަމަ  ދުވަހަކީ އަންނާނެ ދުވަެހއްަކްނ  قيامةވެިރގޮތުގައެވެ

. ފަެހ ކަލޭގެފާުނ ރަނގަޅު ރިވެތިގޮތުްނ އެމީސްަތކުންނަްށ   مشركއެ  !ކުރައްވާެށވެ عفو !ުކރާށެވެ معافކަށަވަރެވެ

: އެމީހުންގެ ހަލާކަށް އެ !ންގެފަރާތުން އެނުބރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ   )1ދިވަޑައި ުނގަންނަވާށެވެ(އެަބހީ

އެީއ ހުިރހާތަކެިތ ހައްަދވައި އަދި އެންެމހައިކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  ربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  )86(

 .  ކަލާނގެއެވެ

.  قرآنއާއި ބޮޑުވެގެންާވ މާތް  السَّْبُع ْالَمثَاِنىއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް  )87(  ދެއްވީމެވެ

  . . އެތަނުން ބުަރވެވޭބަަހކީ  تفسير علمއާއިމެދު  السَّْبُع ْالَمَثاِنىދަންނައެވެ ބަހަީކ  راِحجُ ެވރިންެގ ބަްސ ތަފާތެވެ

.  سورة الفاتحةއެއީ  . الحمدއެވެ  އެވެ
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = ެ1(ލޯފުޅު ނުދައްމަވާށެވެ !ކަލޭގެފާނުންގެ ދެލޯފުޅުން ނުބައްަލވާ ހުށިކަމެވ (      

            =   އެތަކެތީން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންުކރެ މުއްސަނދިންނަށް ދެްއވާފައިާވ

 .    ތަކެއްޗަށް   = ެއަިދ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާނު ހިތާމަފުޅު ުނކުރަްއވާށެވ!     

     =ެއޯގާވެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ !އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ފިޔަފުޅު ތިރިކުަރއްވާށެވ)! (    

. مؤمن  =  ންނަށް   = ެއަދި ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ!     =  .   ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނީ
      = َنذيرވެގެންާވ  بيان  .  ެއވެ     = ) عذابއެީއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ (

.  ބާވައިލެްއވިފަދައިންނެވެ       =  ُُمْقَتِسم  ( . (ބައިބަޔަްށ ބެހިމީހުންގެަމއްޗަށް  ންގެމައްޗަށް
  = .  އެމީހުންނަކީ   = قرآن) . .)  قرآنީލ މީހުންނެވެ  ހަދައިލި ީމހުނެވެ    

=  (  ބައިބަޔަށް (އީމާންވާބަޔަކަށާއި އީމާންނުވެވޭ ބަޔަކަށް    =  ެގަންދެއްވަިއ  ربّ ފަހެ ކަލޭގެފާނުގ

.  وحىހުވައި   ކުރައްވަެމވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނާިއ

 .  ސުވާލުުކރައްވާހުށީެމވެ   =  .  އެ އެންމެހައި         =  އެމީހުން އެުކާރ

 .  ކަންތަކާއިމެދު        =  ް1ކަންތައްުކރަްއވާށެވެވެވުނުފަދައަކުްނ  أمرފަެހ ަކލޭެގފާނަށ 
 = ެއަިދ އެނބުިރ  ދުރުެވ ވަޑަިއގަންނަވާށެވ!        = مشرك  .  ންގެފަރާތުން  

       =  ހަމަކަށަަވރުްނ މަލާމާތްކޮްށ ފުަރއްސާރަުކރާމީހުންެގ ަފރާތުްނ

. ވަތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފުއްދަ   އިެދއްވާހުށީމެވެ  =  / . އެމީހުންނަކީ ލާމީހުންނެވެ

. إختيار  ކުރާމީހުންނެވެ    = الّله   . އާއިެއކު      =  ްإلهެއހެނ  .  ެއއް      

  =  .  ފަެހ ނިކަންުހެރ އެމީހުންނަްށ އެނގޭނެެއވެ     =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ   =  .ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާުނ       =  ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުުޅ

 .  ދަތިކުރައްވާކަން       = .   އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީން  =  ެވިދާޅުވާށެވެ َتْسِبيحފަހ!  
     =  حمدއަށް  ربّ ަކލޭގެފާނުންެގ   . ކުރުމާިއއެކު    = ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާެށވ!  

       = سجدة  .  ކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން      =  ެއަްށ  ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންގ

 !އަޅުކަންކުރައްވާެށވެ        =  ްيقينަކލޭގެފާނަށ .   އަތުެވއްޖައުމަށްދާންދެން
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މާނަ  ގެ الحجرسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އެމީހުންކުރެ މުދާެވރި މުއްސަނދި މީހުންނަށް ިތމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވާފައިވާ ތަެކއްޗަްށ  )88(

އަދި އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ަކލޭގެފާުނ ހިތާމަފުުޅ  !ެއއަށް ނުބައްަލވާށެވެ  !ކަލޭގެފާނުންގެ ލޯފުޅު ނުދައްމަވާށެވެ
(އެމީހުންަންށ  !ކަޭލގެފާނުންގެ ފިޔަފުުޅ ތިރިުކރައްވާެށވެންނަށްޓަކަިއ  مؤمنއަިދ  !ނުކުރައްވާށެވެ 

 ) !އެމީހުންނާމެދު ަހރުކަށިެވވަޑައި ނުގަންނަވާށެވެ 1އޯގާވެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ
ވެގެންާވ  بيانހަމަަކށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނު މިއީ  !) އަިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ   )89(

. َنذير .)  خبرހުިރކަމުގެ ިބރުވެިރ  عذابއަށް ނުކިޔަަމންތެިރވީމީހުންނަށް ެއކަލާނެގ ޯކފާއާއި  الّله( އެވެ  ޭދ މީހާެއވެ
.  عذابންެގ މައްޗަށްވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ُمْقَتِسمُ އެއީ  )90(  ފޮނުއްވި ފަދައިންނެވެ
.  قرآنއެމީހުންނަކީ  )91( ) ބައިަބއިކޮށް ެބހިމީހުންނެވެ  ބައިބަޔަްށ (އީމާންވާބަޔަކަާށއި އީމާންނުެވޭވނެ ބަޔަކަށް

  . ްނ މުރާދުުކރެޭވ  لفظއަީކ ބައިބަޔަްށ ބަހާީމހާއެެވ. ދެންފަެހ ެއ  ترجمةެގ  لفظެގ  ُمْقَتِسمُ ދަންނައެވެ
. އެީއ ( مفّسرބަޔަކާއިމެދު  .  نصارىްނނާއި  يهودى) 1ންެގ ބަސްތަފާތެވެ އިން ކަމުގަިއ ވިދާޅުިވ ބޭކަލުންެވއެވެ

. އަދި އެމީހުން އެމީހުންގެ ފޮތްވެްސ  إيمانގެ އެއްބަޔަށް  قرآنއެމީހުންވެސް އެ  ވެ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަރުވީެއވެ
. ބައިބަިއކޮށް އެއްަބޔަށް  . އަިދ އެއީ ( إيمانބެހީއެވެ  ންގެ ބަޔަކުކަުމގައިވެސް  قريش) 2ެވ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަުރވީއެވެ

. އަދި ެއއީ ( . އެމީހުންވެްސ އެއްބަޔަްށ އީމާންެވ އަނެއްބަޔަްށ ކާފަރު ީވކަމުގައި ވިއެވެ صالح عليه ) 3ބުނެވުނެވެ
. ފަެހ ީކރިތި  قومގެ  الّسالم . އަދިވެްސ ިކތައްމެގޮތަކަށް ބުެނވިފައިވެެއވެ ެގ  قرآنެގ ބައެއްކަުމގައިވެްސ ބުނެވުެނވެ

 أبو َحْعَفُر الطّبرى مفّسرިރ ކޮންމެބަޔަކުވެްސ މީގެތެރެއަށް ވަންނާނެކަމުގައި އެއްބައި ތެދުކޮށް އަނެއްބައި ޮދގުކު
. تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  ބަެއއް އަޅުކަން ޭއގައިާވގޮތަްށ  ؟؟؟ދެން އަޅުަގޑުމެން ދިވެހިންނޯ ( ގައި ވިދާޅުވެފަިއވެއެވެ

. މަރަށް ަމރުހިފުން  ވައްކަންކުރީާމ  –ކުރަންކަމުގޮސްފައި ަބއެއް ޙުކުްމ އޭގަިއވާގޮތަށްުކރާކަށް ކަަމކުނުދިޔައެވެ
......  )والّله أعلمއަތްކެޑުން ޒިނޭގެ ޙައްުދ ޤަވާޢިދުން ޤާއިމުުކރުން  މަގުފޭރޭީމހުންގެ ކަންތަްއ ދެންމިހެންގޮސް

. ނިކަންހުރެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނާނ  وحىގަންދެއްވައި ހުވައި  ربّ ފަހެ ކަލޭގެފާނުންގެ   )93(،)92( ކުރައްވަމެވެ
)  يعنى: قرآن( . އެީއ ދުނިޔޭގަިއ  آخرةބައިބަޔަްށ ހެދިމީހުންނާ ދުވަހުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ސުާވލުުކާރ ހުށީެމވެ

. ތިބެގެން އެމީހުން އެކުރަމުންާދ ކަންތަކާިއ ބެހޭ  ގޮތުންނެވެ
ްނގެކިބައިްނ އެނުބިރ  مشركއަިދ  !ވެވުުނ ކަންތައްުކރަްއވާށެވެ أمرފަހެ ަކލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނަށް   )94(

  1ދުރުވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ
އެއްކަމުން މިބާވަތުގެ މާނައިގަިއވާ އެންެމހައި އާޔަތެއްެގ  آيـةކަމުގެ ުކރީޮކޅުގެ  نبىމިއާޔަތަީކ  !ދަންނައެވެ 

. މިާހރުއޮތީ  منسوخހަނގުރާމައިެގ އާޔަްތ ބާަވއިލެްއވުމުން   حكم .  حكمންނާ ދިމާުކރާ  مشركވެގެންެވއެވެ  توبةއެވެ
 .   والّله أعلمސޫރަތުގެ އާޔަތްތަކުން އެގޮތް ރަނގަޅަށް ހާަމވެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނަށާއި ، އަދި ިއސްލާމްދީނަށް މަލާާމތްކުރާމީހުންގެ ފަރާތުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  )95(
 .  ކަލޭގެފާނަށް ފުއްަދވާދެއްވާހުށީެމވެ

. ފަހެ ނިކަންހުރެ އެމީހުްނ  إختيارއެއްވެސް ހިފާ  إلهއާ އެކު އެހެން  الّلهއެމީހުންނަކީ  )96( ކުރާމީހުންނެވެ
 ( .  آخرةއެކުރާ ކަންތަކުގެ (ނުަބއިކަން  ދުވަހުން އެމީހުންނަްށ ެއނގޭނެއެވެ

) އެމީހުން އެބުނާ ތަކެތީްނ ކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅު ނުތަނަވަްސވާކަްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )97(
 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ

ކުރާމީހުްނެގ  سجدةއަދި  1ވިދާޅުވާށެވެ تسبيحުކރުމާ އެުކ  حمدއަށް  ربّ ލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނުންެގ ފަހެ ކަ  )98(
  !ތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ

: ަކލޭެގފާނު އަވަހާަރވެއްޖައުމަށްދާންދެން ކަލޭގެފާުނ  يقينއަދި ކަލޭގެފާނަށް  )99( އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން އެބަހީ
 !އަށް އަޅުކަންުކރައްވާެށވެ ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ 
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uv 
 މާނަ  ގެ  النَّخل ُسورة

  )128(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          الّنخل ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

     = أمرެގ  الّله  .  ފުޅު އަތުވެއްޖެެއވެ     =  ފަެހ ެއ ައވަސްވުަމްށ

 .ނުއެދޭށެވެކަލޭމެން       =  އަިދ  طاهرއެަކާލނގެ ހުްސ . ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ

.  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ      =  އެަކލާނެގާއ  شريكއެމީހުްނ ެއ) . ކުރާތަކެތީން

 (  ބައިވެރިުކާރ ތަކެތީން           = ާއޮފުންއަވެއެވ. مالئكة الّله އާއިގެން  رحمةއާއި وحى. 
    =  .  ެއކަލާނެގ އަުމރުފުޅަށް        =  .  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅެްއގެމައްޗަށް
      =  .   އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ   =  ާއަންގަވ (  إنذارއެއީ އެޭބކަލުން (މީސްތަކުންނަށް

 .  ކުރެއްވުމަށެވެ        =  ްއަުކ  إله حقެއހެނީ ހަމަކަަށަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ މެުނވީ ެއހެނ

 .  ނުވާކަން    = ެފަހެ އެހެންވެ ަކލޭމެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ެއކަނި އަޅުކަންކުރާެށވ! 

.   !ބިރުވެތިވާށެވެ      =  .  އެަކލާނެގ އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވިއެވެ     = 
. ( حقّ  ެވރިގޮތުަގއ)  عدلގޮތުގައި   =  .  އެކަލާނގެ ާމމަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ       

. شريكއެމީހުން އެ  = .      ކުރާތަކެިތ ފިޔަވައި  އެަކލާނގެ އިންސާނާ ހެއްދެވިެއވެ  

   نطفة  ( . (މަނިފޮދަކުން   އަކުން   =   . ފަެހ އެަހއިރުްނ އޭާނވިއެވެ     = 

.  بيان  ވެގެންާވ ދެކޮޅުވެިރއަކަށް   =  ިنـََعمއަދ  (. . (އެކަލާނގެ ހެއްދެިވއެވެ  ޫސފިތައް    

=  .  ކަލޭމެނަށްޓަކައި އެކަލާނެގ އެތަކެތި ހެއްދެވިެއވެ    =  ފިނިްނ) . އޭަގއި ހީިފލުވުންވެެއވެ

 (.   ހީފިލުވުމަށް ޭފރާންހަދާނެ ެކހެރިެވއެވެ    =  ަمنفعައދި ގިނަގުނ .   ތަކާއި        

= .    އަިދ އެއިްނ ަކލޭމެން ަކއިހަދަމުއެވެ    =  އަދި ކަލޭމެނަްށ އޭގަިއ ުފރިހަމަކަމާިއ ރީިތކަްނ

.   ލައްވާފަިއވެއެވެ   = .  ހަީވރުވަގުުތ ަކލޭމެން ޭއގެ ހުއިހައްަޕއިގެްނ ގެޔަްށ ގެންނަހިނދު
      =   . އަދި ހެނދުނުވަގުުތ އެޮސރުމެން ުހއިހެއްޕުމަށް ަކލޭމެން އެޮސރުމެން ނެޭރހިނދުގައްާޔއި
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       =  (. . (ބަރުތަކެތި އުފުލައިެދއެވެ  އަދި އެސޮރުމެން ަކލޭމެންގެ ަބރުއުފުލައިެދއެވެ   

 = ( . (އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް  ރަށަކަށް        =  އެރަށަށް އެތަކެތިފޯރުކުރެވޭނޭ ބަޔަކުކަުމގަިއ

  .  ކަލޭމެން ނުވެއެވެ      =  .   އުނދަގޫތައް ުއފުލައިގެންމެނުވީ   =  ހަމަކަށަވަުރްނ

.  ربّ ކަލޭމެންގެ    އެއީ    =  ނަޑއެޅިގެން އޯާގވަންތަ އަިދ ލެްއވުން ބޮޑުެވގެންާވ  رحمةކަ

.   ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  أمرގެ  الّله )1( . ފަހެ އެކަން އަވަްސވުމަށް ަކލޭމެން ނޭދޭށެވެ އާއި  الّلهންގެމީހުން  مشركފުޅު އަތުވެއްޖެއެވެ

.  طاهرކުރާ އެންމެހަިއ ތަކެތިން އެަކލާނެގ ުހސް  شريكބައިވެރިކޮްށ އެ   ވަންތަވެ މަިތވެރިެވވޮޑިގެންވެެއވެ
. ( أمرެގ  الّلهމިާއޔަތުގަިއ މިާވ  !ދަންނައެވެ  ) ބައެއްބޭަކލުްނ ވިދާޅުވަީނ 1ފުޅާމެދު ބަސްތަފާުތވެގެންވެެއވެ
. (ފުޮނއް  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއެއީ  ންެގ  مشرك) އަނެއްަބިއ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުީވ ެއީއ 2ވުންކަެމވެ

. ( عقوبةެގ  الّلهމީހުންގެމައްޗަްށ  ދުވަްސ  قيامةއެީއ  ) އަދި އަެނއްބައިބޭކަލުްނ ވިދާޅުވ3ީއައުމުެގ ާވހަކައެވެ
 .   والّله أعلمއަންނާނެވާހަކަެއވެ

އާިއގެން އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންގެތެރެއިްނ އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންަނާވ  وحىފުޅަށް  أمرއަދި އެަކލާނގެ  )2(
. އެއީ ެއ  مالئكةއަޅެއްގެ ައރިހަށް ެއކަލާނެގ  ބޭކަަލުކ  رسولބޭކަލަކު ުނވަތަ  نبىއާ ފޮނުއްވަެއވެ

ކުރައްަވިއ  إنذارއަކުުނވާކަްނ މީސްތަކުންނަށް އަންަގވައި އެކަމުގެ  إلهތިމަންރަސްކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އެހެްނ އެްއވެސް 
. ފަހެ ަކލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ިބރުވެތިވާށެވެ (ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި އެހެން ފަރާތަާކ  !ބިރުގެންނެވުމަށެވެ

 )!ކުރުމާ މެދު ިބރުވެތިވާށެވެ  شريك
. عدلއެކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވީ ހަމަ  )3( . އެ  حقّ ވެރިގޮުތގަެއވެ ންގެ މީހުްނ  مشركގޮތުގައެވެ

.  شريكއެކަލާނގެާއ ެއ   ކުާރ ތަކެތި ފިަޔވައި އެކަލާނެގ މާމަިތވެރިވެވޮިޑގެންވެއެވެ
. (އެކަލާނެގ އެއިންސާާނ ހެއްދެވުުމގައި އެަތްއ  )4( އަދި މަނިފޮދުވަރަކުްނ އެަކލާނގެ އިންސާނާ ެހއްދެވިއެވެ

.) ދެްނ ެއހައިރުްނ ތަކެއްގައި ވޭތިކުެރއްވުމަށްފަުހ ފުރިހަަމ އިންސާނަކަްށ  َدْورُ  އޭނާ ދުނިެޔއަށް ފޮނުްއވައެވެ
) . ނުުކރާ އެކަލާނެގާއ ދިމާ ދެކޮޅުެވިރ ައުކ  قبولތެރިކަން  قدرةެގ  الّلهއެއިންސާނާ ވަނީ ދެކޮޅުެވރިއަުކ ކަުމގައެވެ

(.  ކަމުގަ އެވެ
. (އެީއ  نـََعمއަދި ެއކަލާނެގ  )5( .)  جملސޫިފ ެހއްދެވިއެވެ އޭގަިއ ކަލޭމެންެގ ާއއި، ެގރިއާއި، ބަކަިރއެވެ

.) އަިދ  : ޭއގެ ކެެހރިޔާ އިސްތަިށން ފިނިްނ ސަލާމަތްވާނޭ ފޭރާން ހެދޭނެގޮތް ލެއްވީެމވެ . (އެބަހީ ހީފިލުވުންެވއެވެ
. (އޭެގ ކިާރއި  منفعއެހެނިހެންވެްސ ގިަނގުނަ  ޭއގެމައްަޗްށ  –ތައް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އޭގަިއ ލެްއވީމެވެ

ނޑުހެއްދުމުގައި –ސަވާރުވުމާިއ  ނޑުޖެހުމުގެ ކަންތަކާއި ފެންއުފުލައިދިނުމާިއ އަދިވެސް އެތަކެްއ  ދަ ފަސްގަ
 . .) އަދި އޭގެ ަމހާއި ަސރުބީ ަކލޭމެން ަކއި ހަދަމުއެވެ  ބައިވަރު މަންފާތަެކވެ

އަދި ަހވީރުެގ ަވގުތުގަިއ ެއސޮރުމެނަށް ހުއިަހއްޕާންދީގެން ގެންނަހިނދުގައްޔާިއ އަިދ ހެނދުުނގެ ވަުގުތ  )6(
. އެސޮރުމެ  ން ުހއިހެއްޕުމަށްޓަަކއި ނެެރގެން ގެންިދއުމުގައި ކަޭލމެނަށް ނުހަނު ިރވެތިކަމާއި ުފރިހަމަކަންެވއެވެ

. އެތައްބަިއވަުރ  )7( އަދި އެއްރަށުން އަެނއްރަށަށް ަކލޭމެންގެ ބަރުތަކެތި އެސޮރުމެން އުފުލައިެދއެވެ
 . އުނދަގޫތަކާއި ބުރަމަަސއްކަތުންމެނުވީ އެތަކެްއޗާއިގެން ެއަރށްރަށަށް ފޯރޭނޭ ބަޔަކު ކަމުަގއި ކަލޭމެން ނުެވއެވެ

.  رحمةއެއީ އޯގާވަންތަ އަދި  ربّ ) ހަަމކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ (އެފަދަ ތަންތަނަށް އެސޮރުމެން އެތަކެިތ އުފުަލއިދެއެވެ
. يقينލެއްވުން ޮބޑުެވގެންވާ ކަލާނގެކަްނ   އެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ިِحَمارއާިއ  بـََغلُ އަިދ އަާހއ  (.  (އެކަލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ     =  އެީއ

.   އެތަކެއްޗަށް ކަލޭމެން ަސވާުރވުމަށެވެ   = . އަދި އެަކލާނެގ  =   އަދި ޒީނަތެއްގެގޮތުންނެވެ

 .  ހައްދަވައެވެ       =  .  ކަލޭމެންނަށް ނޭނގޭހާތަކެތިވެސް    =  ިއަްށ  الّلهއަދ

) . .)  خاصّ އަށް  الّله تعالىއޮތްކަމެކެވެ  ވެގެންވާ ކަމެެކވެ     =  ّحق .   ސީދާމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން
       = ) . .)  شيطانއަިދ އެމަގުތަުކގަިއ އަނިާޔވެިރ ގުދުަމގުެވއެވެ  އާެގ މަގުެވއެވެ    =  އަިދ

 .  އެކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިނަމަ         =  ކަލޭމެްނ އެންމެނަށް އެކަލާނެގ

 .  ތެދުމަގުދައްކަވައިފީސްކަްނ ކަށަަވރެވެ     = .  ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ          = 
 .   އުޑުން ފެންބާވައިލެްއވީ     =  .  އެފެނުން ކަލޭމެންނަށް ބުއިންވެެއވެ      =  އަިދ

 (. . (ގަސްހެދުްނވެއެވެ  އެފެނުން ގަސްވެެއވެ    =  ިحيوانއެގަހުން ަކލޭމެން ެގރިބަކަރިަތކަށާއ 

 .  ތަކަށް ހުިއހައްޕުވައިީދ ފަތްކާންދީ ހަދަމުއެވެ       =  އަދި އެފެނުން އެކަލާނގެ ަކލޭމެންެގ

 . ނޑުތައް ފަޅުއްވައެވެ ދަ    =  ިއަިދ ޒައިތޫންާޏއ  =  ކަުދރު ރުކާިއ     = 

 (.     އަދި މޭބިސްކަދުުރ (ަހއްދަވަެއވެ   =  އަިދ ުހރިާހ އެހެިނހެން ގަސްގަުހެގ

.    މަތިވަރާއި      =  ިނޑައެޅ  دليلވެގެންވާ  بيانހަމަކަށަވަރުން ެއެހރަ އެެހރަކަންކަމުގަިއ ކަ

) . .)  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާިއ  الّلهވެއެވެ  ވެެއވެ      =  ކަންކަމަްށ

.  ބުއްދިކޮށް ފިކުުރކުާރ ބަޔަކަށް     = .  އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ކިޔަމަންކޮށް ެދއްވިެއވެ   

  = . ނޑާއި ދުވާލު  ރޭގަ    =  .  އަދި އިރާއި ހަނދާއި       

   =  .   އަދި އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ަތރިތަްއ ިކޔަމަންތެރިވެގެންެވއެވެ    = 

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންކަުމގައި ވެއެވެ   =  ނޑައެިޅ . دليلވެގެްނވާ  بيانކަ   ތައް     

=  ( . (ެހޔޮވިސްނާ ބަަޔކަށް  ބުއްދީގެ ބޭނުންުކރާ ބަޔަކަށް      =  އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަަކިއ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 (. . (ކިޔަމަްނ ުކރެއްވިެއވެ   ހައްދަވާފައިާވ ތަކެތި  =  .  ބިުމގައި        =   އޭެގ ުކަލ

.   ތަފާތުވެގެންވާ         =  ިނޑައެޅ  دليلވެގެންާވ  بيانހަމަކަށަަވރުން ެއކަންކަމުގަިއ ކަ

.  އެއްވެެއވެ       = نصيحةއާިއ  وعظ  .  ލިބިގަންނަ ބަޔަކަށް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ެއކަާލނގެ އެތަކެތި ހެއްދެީވ އެތަކެްއޗަށް ކަލޭމެްނ  އެކަލާނގެ  ِحمارއާއި  بـََغلއަދި އަހާިއ  )8( ހެއްެދވިއެވެ

. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ނޭނގޭހާަތކެތި އެކަލާނެގ  ދަތުރުފަތުުރ ކުރުމަށާިއ ޒީނަތްތެިރކަމެއްގެގޮތުްނ ަސވާރުެވ ެހދުމަށެވެ

. އަިދ މުސް . (އޭގެެތރޭގަިއ ރޮކެާޓއި މިސަިއލް ައދި މަތިންދާބޯޓުވެއެވެ ތަޤުބަލުަގިއ ހައްދަވައެވެ

 (.  އެހެންތަކެތެިވދާނެއެވެ

. އަދި މަގުތަުކގެތެރޭަގިއ  خاصّ އަށް الّله تعالىސީދާމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެއީ  حقّ އަދި  )9( ވެގެންވާ ކަމެކެވެ

. (ެއއީ  . އަނިޔާެވރިމަގު ެވއެވެ .) އަދި  شيطانގުދުމަގުވެއެވެ ަޔ އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ ތި  الّله تعالىއާެގ މަގެވެ

.  އެންމެންނަށް އެކުގަިއ އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ ދައްަކވައިފީހެވެ

)10(  . . އަިދ  الّلهއަދި އުޑުން ފެންބާަވއިލެްއވީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ . އެފެން ަކލޭމެން ުބއިމަށްވެއެވެ ެއވެ

. އެގަްސގަހާ ގެއްސަީކ އެިއން ކަލޭމެން ެގރިބަކަރިަތކަށާއި ެއހެނިހެ ންވެްސ އެފެނުން ގަސްހެދުންވެެއވެ

 .  ޖަނަވާރުތަކަށް ފަތްކާންދީ ހުއިަހއްޕުވާ ހަދާ ަގހެވެ

. އަިދ ޒައިތޫނިގަާހިއ  )11( ނޑުތައް ފަޅުްއވަިއ ހައްދަަވއިދެއްަވއެވެ އަދި އެފެނުން އެކަލާނެގ ަކލޭމެންގެ ދަ

.   ކަދުރު ުރކާއި މޭބިސްކަުދރާއި އަިދ ހުިރހާ ަވއްތަރެްއގެ މޭވާ އެފެނުގެ ސަބަބުން އެަކލާނގެ ނެުރއްވަެއވެ

ތެރިކަމާިއ  قدرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުން ެއހެރަ ެއހެރަ ކަންކަމުގައި ކަންކަމަށް ބުްއދިކޮށް ފިކުރުކުރާބަަޔކަށް (

)  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް  .  دليلކުރާ  ތަކާއި ހެކިތައްވާަކންކަށަވަރެވެ

ނޑާއި ދުވާ  )12( . އަިދ އަދި ޭރގަ ލާއި އަދި ިއރާިއ ހަނދާިއ އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ކިޔަމަންކޮށްދެްއވިއެވެ

. މިތަކެތި ިމގޮތަށް ިކޔަމަންތެރިކުެރއްވުމުަގިއ  أمرއެކަލާނެގ  ފުޅަށް ތަރިަތއް ކިޔަމަންކުެރއްވިގެްނވެެއވެ

ކުރާ ހެކިތަކާިއ  دليلތަކަމުގެަމއްޗަށް ހަމަކަށަވަރުންެވސް އެަތކެތި ހެއްދެިވ ފަރާތުެގ ކުޅަދުންވަންތަަކމާއި އެްއކައުވަން

.  حّجة . ބުއްދީެގ ބޭނުންކޮށް ެހޔޮވިސްނާ ަބަޔކަށެވެ  ވާކަން ކަށަަވރެވެ

އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ބިމުގަިއ ަހއްދަވާފައިާވ އެކިއެިކ ތަފާތު ުކލަކުލަިއގެ ތަކެީތގައިވެްސ  )13(

: އެތަކެިތ އެހާ ުފރިހަމަ  ) އެތަކެތި ެހއްދެވި ަފރާުތެގ  نظام(އެބަހީ އަކުން ހައްދަާވ ތަރުތީބުކުރަްއވާފައިވާކަމީ

.  دليلތެރިކަމުގެ މައްޗަށް  قدرةއެއްކައުވަންތަކަާމއި  ލިބިގަންަނ  نصيحةއާއި  وعظކުރާ ަކމެއްކަން ކަށަވަެރވެ

.  ބަޔަކަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އަދި ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ     =  . ނޑު ކިޔަމަންުކރެއްވީ  ކަ      

=  ( . (ޭއގެ މަްސކެއުމަށް  އެއިްނ ަކލޭމެން ކެއުމަށް      =  .  ތާޒާމަސް        =   އަިދ

.  އެތަނުން ކަލޭމެން ނެރެ  = (ްގަހަނާ ހެުދމަށް ބޭނުންކުރާ ރަންމުތ) .  ގަހަނާ     =  ކަލޭމެްނ

 .  އެގަހަނާތައް އަޅާ   = .  އަދި ނަުއފަހަރު ަކލޭ ދެކޭނެއެވެ   =  އޭގަިއ

 .  މޮއިކަފާލާފައިދާތީ       .  އަިދ ަކލޭމެން އެިދގަތުމަށެވެ     =  އެަކލާނެގ

.  އޯގާވަންތަކަމުގެެތރެއިން      =   شكرއަިދ ކަލޭމެްނ  .  ކުރުމަށްޓަކަެއވެ    

      =  .    އަިދ އެކަލާނގެ ބިމުަގއި ފަރުަބދަތައް ޖެއްސެވިެއވެ  = 

 ( ނޑު .  حركاةކަލޭމެންނާއިގެން (ބިންގަ   ވެ ނުތެޅުމަށްޓަކައި   = ިކޯރުތަކާއި މަގުތައްވެްސ  އަދ

.  އެކަލާނެގ ެލއްވިެއވެ      =  ކަލޭމެން ތަންތަނަށްގޮްސ އުޅުމުަގއި ތެދުމަުގ ލިިބ

 ގައ.  أّميدއޮޅުންފިލުވުމުގެ    =  ( .)  عالمة(އަދި އެެހނިހެން . (އެަކލާނެގ ެލއްވިެއވެ  ތަެކއް
    = .   އަދި ަތރިތަކުން      = . . ލިިބގަނެއެވެ  އެމީހުން ތެދުމަގު ލިިބގަންނާނެއެވެ

    =  .  އަޅެފަެހ ތަކެތި ހައްދަވާަކލަކު    =  ތަކެިތ ނުހައްދަާވ ަކލަކުފަދަހެއްެޔވެ؟ 
      =  ެލިބިނުގަންނާނެހެއްެޔވެ؟  وعظއާިއ  نصيحةަކލޭމެން ަފހ       =  އަިދ

.  عددކަލޭމެން ގުާނ   ކުރިޔަސް   = نعمةގެ  الّله  .       =   ެތައް ަކލޭމެނަްށ  نعمةއ

 . .  الّله تعالىހަމަކަށަވަުރން  =   ހިމަނައި ނުގަނެވޭނެއެވެ   އީ    = 

ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  . رحمةކަ    ލެއްވުންޮބޑު ކަލާނގެއެވެ   =  ިالّلهއަދ 

 .  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ     =  .  ަކލޭމެން ިސްއރުކުާރ ކަންތައް      =  އަިދ

 .   ކަލޭމެން ފައުޅުުކާރ ކަންތަކާއި   =  (އެބުދުތަްއ) . އަދި އެީމހުން އެތަކެއްޗަްށ ެއގޮާވ ތަކެތި

      = الّله   .   ފިޔަވައި      .  އެތަކެތި އެއްވެްސ އެްއޗެއް ުނހައްދަވަެއވެ  
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    =  .  އަދި އެތަކެތިވަނީ ހެއްދެވިގެންެނވެ  =  .  އެއީ މަރުވެފަިއވާ ތަެކއްޗެވެ  

    =   .  ދިރުމެއްާވ ތަކެްއޗެއްނޫނެވެ     =  ްإحساسއަިދ އެތަކެްއޗަކަށ .   ވެްސ ނުވެެއވެ
      =  ިއަްށ ފޮނުވޭީނ ކޮްނއިރަކުންކަންވެްސ / ނުވަތަ އެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންުކިރ  محشرއެތަކެތ

 .   މީހުން ފޮނުވޭނީ ކޮންިއރަކުންކަން
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުެގ ތާޒާމަސް (ބާނައިގެްނ /  )14( . އެީއ ކަލޭމެން އެކަ ނޑު ކިޔަމަންުކރެއްީވވެސް ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ އަދި ކަ
 : . (އެބަހީ ނޑުން ކަޭލމެން އަޅައިއުޅޭނޭ ގަހަނާ ނެރުމަށްޓަކަެއވެ . އަދި ެއކަ ) ެކއުމަށްޓަކައެވެ ނުވަތަ ހިފައިގެން

ނޑުގައި ހުންގާނު ޮމއިކަފައިާލ ރާޅުތަްއ ގަހަނާގަިއ ބޭނުންކުާރ ރަންމުތާިއ ތަކެތި ނެގުމަެށވެ .) އަދި ަނއުފަހަރު އެކަ
. ެއއީ  : ވިޔަާފރި ދަުތރު  فضلެގ  الّلهފަޅަމުންދާތަން ކަލޭ ދެކޭނެއެވެ . (އެބަހީ  ވަންތަކަމުން ކަލޭމެން އެިދގަތުމަށެވެ

.) އަިދ އެކަންކަމުން ކަލޭމެްނ ފަދަ ދަތުރު  مقصدކުރުމުގެ  شكرއަށް  لّلهاކޮށް އޭގެ ަފއިދާޔާ ލާބަ ލިބިގަތުމަށެވެ
 .  ގައެވެ

ނޑު  )15( ކޮްށ އަދި ނުތެުޅމަށްޓަކައި ެއކަލާނެގ އެބިމުަގއި ވަރުގަަދ  حركاةއަދި ަކލޭމެންނާއިގެން ބިްނގަ
. އަދި ކަލޭމެން ބިމުގައި ހިނގާބިނާގވުމުގައި މަުގލިބިގަނެ ތަންދޮުރ  ފަރުބަދަތައް ޖައްސަވައި ހަރުުކރެއްިވއެވެ

. އެނގުމަށްޓަކަ  އި އެކަލާނެގ އެބިމުަގއި ޯކރުތަކާިއ މަގުތައް ލެްއވިއެވެ

) ތެދުމަުގ ލިބިގަތުމަްށ އެތަްއ ބައިަވރު ެއކި އަދި ( )16( . ައިދ  عالمةވަގުތުަގއި އެްއ އެަކލާނެގ ލެްއވިއެވެ
 . ނޑުގެ ަވގުތު ތަރިަތކުން އެމީހުްނ ތެދުމަގު ލިބިގަންނާނެޮގތް އެކަލާނގެ ެލއްވިެއވެ  ރޭގަ

) ތަކެިތ ަހއްދަާވ ކަލާނގެއާިއ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ނުހެއްެދޭވ  َعجائبއަޅެފަހެ (ިމ  )17( ވާފަަދ ފުރިހަމަކޮށް
. (އެހެންވުާމ ެއކުެވްސ  ؟އެއްގޮްތވާނެހެއްެޔވެ ؟ބުދުތަާކ އެްއވަރުެހއްޔެވެ  يعنى:ތަކެއްާޗ  ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ

 وعظކުރަން ހެޔޮވާޭނހެއްޔެވެ؟) ކަލޭމެން ފަެހ  شريكކަލާނގެއާ އާ އެއްފަދަކޮްށ އެ الّلهއެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކޮށް 
 އެްއ ލިބިގަެނ އެްއޗެއް ވިސްނާކަށް ުނވޭހެއްެޔވެ؟  نصيحةއާއި 

.  عددތައް ގުނާ  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެން  )18( ކުރަން އުޅުނަސް އެތަކެތި ހިމަނަިއ ނުގަނެޭވހާ ގިނަެއވެ
.  رحمة ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި އީ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ެލއްވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެކަން ކަށަވަެރވެ

.  الّلهއަދި ަކލޭމެން ިސއްރުަގއިކުާރހާކަމަކާިއ އަިދ ފައުޅުގަިއ ކުރާހާކަމެްއވެްސ  )19( ދެނެވޮޑިގަންނަވަެއވެ
.) جزاء(އެކަންކަމަށް އެަކލާނގެ ުފރިހަމަ   ދެއްވާނެެއވެ

ކޮްށ އެހަާދ ތަކެިތ އެބަީހ:  دعاءިފޔަވަިއ އެތަެކއްޗަށްގޮާވ  الّلهންގެމީހުްނ  يعنى: مشركއަދި އެީމހުން  )20(
 . . އަދި އެތަކެތި ެއއީ ހެއްދެވިގެންާވ ތަކެްއޗެވެ  ބުދުތައް އެއްެވސް ެއއްޗެްއ ނުހަދަ ެއވެ

)21(  : . (އެބަހީ .) އެީއ އަށް އެތަކެތީ أصلއެތަކެތި އެީއ މަުރވެފައިާވ ތަކެއްެޗވެ ގަިއ ފުރާަނ ނުވެެއވެ
. އެތަކެތި  . ނުަވަތ  محشرދިރިހުރިތަެކއްޗެއްނޫނެވެ އަްށ ފޮނުއްވޭނީ ޮކންއިރަކުންކަންވެްސ އެތަކެްއޗަށް ނޭނގޭނެެއވެ

އަްށ ފޮނުވޭީނ ކޮންިއރަކުންކަްނ އެއްެވސް ގޮތަކުން އެތަކެއްޗަްށ  محشرއެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންކުިރ މީސްތަކުްނ 
.  ނޭނގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  ެإلهއަީކ ހަަމ އެންމެ  إلهކަލޭމެްނގ  .  އެކެވެ      =  إيمانފަެހ 

 .  ނުވާ މީސްތަކުން    = آخرة  .  ދުވަހަށް        ީحالކުރާ  إنكارއެމީހުންގެ ހިތްތައްވަނ 

 .   ގައެވެ        . رُ އަދި އެީމހުންވަނީ ބޮޑާވެގެންނެވެ .  ِكبـْ   =   ވެރިވެގެންނެވެ

.  حقّ     ތެދެކެވެ    ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ  .  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ     =   އެމީހުްނ

 .  ސިއްރުުކރާާހ ކަންތައް      =  .   އަިދ އެމީހުްނ ފައުޅުާގ ކުާރހާކަމަކާއި  = 

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ       =  ކިބުރުެވރިވާ / ބޮޑާވާ ީމހުންނަށް ލޯިބވެވޮިޑ

 .  ނުގަންނަވައެވެ      =   .  އަދި އެމީހުްނނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާއި      =  

.  ربّ ކަލޭމެންގެ   ބާވައިެލއްވީ ކޮންެއއްޗެއްތޯ   =   .  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ        = 

.  باطلއެއީ އިސްވެދިޔަީމހުންގެ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ   ވާހަކަތަެކވެ       =  އެއީ އެމީހުްނ

 .  އެމީހުންގެ ފާފަތަްއ އުފުލުމަށެވެ        =  ްقيامةފުިރހަމަކޮށ  .   ދުވަހުން    

     =  .   އަދި އެމީހުްނ މަގުފުރެއްިދ ީމހުންގެ ފާފަތަކާއި     =  އެްއވެްސ

 .   !ދަންނާށެވެ =    އެނގުމަކާ ނުަލއި         =  އެމީހުން އެހޯދާ ފާފަިއެގ

.  ނުބައިކަމާއެވެ         =   ްَمَكرُ އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގެ ުކރީގެ ީމހުނ 

 (. . (ނުބައިގޮތް ޭރވިއެވެ  ހެދިއެވެ      =  ެފުޅު އެމީހުންގެ ބިނާތަކަށް  أمرގެ ކޯފާގެ  الّلهފަހ

 .  އައެވެ      =  .  އެތަނުެގ ބިންަގލުން ފެިށެގން       =  ފަެހ އެީމހުންެގ

) ފުރާޅު ވެއްޓު .މައްޗަށް (އެބިނާގެ  ނެވެ       =  .  އެމީހުންެގ މަތިން     =  އަިދ

 .އެވެއަ عذابއެމީހުންނަށް          =  ްެއްއ  إحساسއެމީހުންނަށް އެއްވެސ

 .  އެނގުމެއްނުވެސްވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނުވާމީހުންެގ  إيمانދުވަހަށް  آخرةއެެކެވ. ފަހެ  إلهއަީކ ހަމަ ެއއްކަުއވަންތަ އެންމެ  إلهކަލޭމެންގެ  )22(

.  إنكارހިތްތައްވަނީ މުޅިން  .  قبولގެ ެއއްކައުވަންަތކަން  الّلهވެގެންނެވެ އެއް އެއަކަްށ  نصيحةއެއް  وعظުނކޮށެވެ

 . . އަދި އެީމހުން ެއވަނީ ބޮޑާވެގެންެނވެ .  ِكْبرނުވަންނާނެއެވެ  ެވރިވެގެންނެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން حقّ  )23(  الّلهސިްއރުންކުާރހާކަމަކާިއ އަދި އެމީހުްނ ފައުޅުކުރާާހ ކަމެއްވެްސ  ތެދެކެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ބޮޑާެވ  .  الّلهވެިރވާމީހުންަނށް  كبرދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ  ލޯބިވެވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ

ބާވައިލެްއވީ ކޮންއެއްެޗއްތޯ އެމީހުންުކރެ ައހައިފިއްާޔ  ربّ ނުކުރާމީހުންނަށް ކަލޭމެންގެ  آخرة قبولއަދި   )24(

. "އެކަލާނެގ ބާވަިއލެްއވީ އިްސވެދިޔަމީުހން ދައްކާފައިާވ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ  ."  باطلއެމީހުން ބުނާނެއެވެ  ވާހަކަތަެކވެ

. އަިދ ދުވަހުން ހަމަ ބަރާަބރަށް ފުިރަހމައަށް އެމީހުންގެ ފާފަތަ قيامةއެމީހުން އެހެން އެބުނީ  )25( އް އުފުލުމަށެވެ

. ދަންނާށެވެ އެމީުހްނ  !އެއްވެސް އެނގުމެއްނެތި އެމީހުން ަމގުފުރެއްދިމީހުްނގެ ފާފައިގެތެރެއިްނވެސް އުފުލުމަެށވެ

  !އެހޯދި ފާފަޔާ ަބރުކަމުެގ ނުބައިކަމާއެވެ 

ންނާ އިދިކޮޅަްށ  سولر ންެގ ުކރީގެމީހުްނ ުނބައި ޭރވުންތައްާރވާ  مشركެގ  مَكةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ މި  )26(

. ދެންފަހެ ކުރިތައް َمَكرُ  ތަކަށް ައއިްސ ބިންގަލުްނ ފެށިގެން އެތަްނ  بَِناءފުޅު އެމީހުްނގެ  أمرގެ ކޯާފގެ  الّلهއެވެ

. އެީމހުންނަށް އެްއވެްސ  . އަިދ ފުރާޅުވެްސ އެމީހުންގެމަްއޗަށް ެވއްޓި ެއމީހުން ހަާލކު ުކރެއްީވއެވެ ހަލާކުީވއެވެ

.  عذابއެއްވެސްނެތި އެމީހުންގެމަްއޗަށް  إحساسއެނގުމެއް   އަީއއެވެ

َعانމިއާޔަތުްނ މިއިާޝރަތްކުަރއްާވ މީހުންނަީކ  !ދަންނައެވެ  .  َنْمُروُد بُن َكنـْ އާިއ އޭނާެގ މީހުންކަމުަގއިވިެއވެ

.  قتل إلهހޯާދ އެ  إلهގެ  إبراهيم عليه الّسالمއޭނާ  ނޑުަވރެއް ައރުަވއި އުްސކުރިެއވެ ކުރުމަށް މައްަޗށް އެރުމަށް ބޮޑުގަ

ނޑުވަރުގެމަްއޗަށް އަަރއި މަތިބަލަިއވެސް  . އަދި  إلهއަދި އެ ގަ އެބޮޑު ބިނާ ބިންގަލުން  الّله تعالىނުފެނުނެވެ

 . އަދި އެސޮުރ ހަތަރުސަތޭަކ ފެށިގެން ަހލާކުުކރައްަވިއ އެތާނެގ ފުރާޅުވެްސ އެމީހުންގެމަްއޗަށް ަވއްޓަިއލެއްވިެއވެ

. ދެންފަހެ  އެސޮރުގެ ނޭފަތަށް މަދިރިއެްއ ވައްދަަވއި އެމަދިިރ  الّله تعالىއަހަރު ދުނިޭޔގައިއުޅެ ދުނިޔެ ފާސިދުުކރިއެވެ

. އަދި ެއ  ނޑީގައި ދައިގަނެ ދަިއގަނެ އިންނަކަމުަގއިވިެއވެ އަށް ލުިއވެލާކަުމގައިވަނީ ަމރުތޭލަކުްނ އޭާނެގ  َنْمُرودސިކު

. ބޮ . އޭނާ ަމރުވިކަމުަގއިވަނީ އެތެޅުމުގެ ތެޭރަގއިކަމުގައިިވއެވެ  = تفسير الطّبرى=  والّله أعلمޑުގައި ތެޅީމައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ްقيامةދެނ  .  ދުވަހުން   =  އެކަލާނގެ އެީމހުން ނިކަމެތިކުރަްއަވިއ

.  ދެރަކުރަްއވާނެތެވެ   =  ެوحىއަދި އެކަލާނގ  .   ކުރައްވާހުއްެޓވެ   = 

  ންތައް ކޮަބއިެހއްޔެވެ؟  شريكެވވުނު  شريكތިމަންރަސްކަލާނގެާއ          = 

)  مشركއެތަކެއްޗާއިމެދު ކަލޭމެން  .   خالفން (ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ  ވެ އަރަިއރުންވި      

  = علم  .   ވެރިްނ ވިދާޅުިވއެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަުދގެ ެދރަނިކަމެތިކަމާިއ

.  ނުބައިކަންހުއްޓެވެ       =  .   އެމީހުންނަކީ =   ކާފަރުންގެ މައްޗަށް   

   =  مالئكةެއީއ .  ބޭކަލުްނ އެމީހުންެގ ފުރާނަތަްއ ހިްއޕަވާނޭމީހުންނެވެ      =  އެމީހުްނ

 . حالތަކަށް އަނިޔާެވރިވެގެންާވ  نفسއެމީހުންެގ       =  ފުޅަްށ  أمرއަިދ އެމީހުްނ ެއކަލާނެގ

 . ) ކިޔަމަންތެރިެވގެންވާުހއްޓެވެ  (އެދުވަހުން            =  އަޅަމެްނ (. (އެމީހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ

 .  އެއްވެސް ނުބަިއކަމެއް ނުުކރަމެވެ   =  ެއަދި ކިއެްއހެއްޔެވ .    . ؟އެއްގޮތަކަށްެވސް އެހެންނޫނެވެ

 =  ްالّله تعالىހަމަކަަށވަރުނ .  އީ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ         =  ކަލޭމެްނ

 . ) ކުާރކަމުގައިާވކަންތައްތައް  (ދުނިޔޭގައި    = ެފަހެ ކަލޭމެން ވަންނާށެވ!         = 

 .  ނަރަކައިގެ ޮދރުތަކުން    =  .  އެާތ ެދމިތިބޭގޮތަށް  =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

 .  ނުބައިވެގެންވެެއވެ      =  ( ) ާޖގަ (ގޮސްތިބޭތަން   ކިބުރުވެރިްނ (ބޮޑާމީހުންގެ
   = . .)ސުާވލުވެވޭެނއެވެ   އަދި (ބުނެވޭނެއެވެ   = تقوى  .  ވެރިވީމީހުންނަށް   

     =  ާބވައިެލއްީވ ކޮންެއއްޗެްއހެއްޔެވެ؟   ربّ ކަލޭމެންެގ       =  .ެއއީ ހެވެެވ. އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ

       = ) . .)  صالح عملެވގެން  إيمانހެޔޮކަންތަްއކުރިމީހުންނަށްެވއެވެ   ކުރިީމހުންނަށް ެވއެވެ
      =  .  މިދުނިޔޭގައި     =  / . .  كرامةގައި  حضرةގެ  الّلهހެޔޮކަން   ވެއެވެ
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  =  ްآخرةއަިދ ކަށަަވރުންވެސ .   ގެގޮވަތި   =  .  ހެޔޮެވގެންވެއެވެ       

ނޑައެޅިގެން  قيامةވެރިންނަށް ( تقوى = ) ހުންނާެނ ގޮަވއްަޗކީ ކަ . ( نعمةދުަވހުން ެގ  نعمةެގ ގޮަވއްޗެވެ

(.  ސުވަރުެގއެވެ     =  ީقائمއެއ . . ސުވަުރގެތަކެވެ  ވެތިބޭ ބަގީޗާތަކެވެ     =  އެމީހުްނ

 .  އެތަނަށް ވަންނާނެއެވެ        =  .  އެތަންތާނގެ ދަށުން ދެމޭނެއެވެ   =  .  ާއރުތައް
     =  .  އެމީހުންނަްށ އެތާވެެއވެ        = . . / އެޭދހާ އެއްޗެއް  އެމީހުން އެދޭހާކަމެއް

      .  އެފަދައިން       =جزاءވެރިންނަށް  تعالى تقوى الّله  .  ދެްއވައެވެ
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި އެީމހުނަްށ  تعالى الّلهދުވަހުްނ  قيامةދެން  )27( އެީމހުން ދެަރކުރަްއވަިއ ނިކަމެތިކުރަްއވާހުއްެޓވެ

. ަކލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނގެއާ އިދިކޮޅަށް  وحىއެކަލާނެގ  ންތަްއ  شريكއަށް ގެންގުޅުނު  خالفކުަރއްވާުހއްޓެވެ

. ހަމަކަށަވަުރން މިއަދުގެ ދެރަކަމާއި ނު علمކޮބައިހެއްެޔވެ؟ ދެންފަހެ  ަބއިކަން ކާފަރުްނގެމައްަޗްށ ވެރިން ބުނާނެެއވެ

 .  ހުންނަހުއްޓެވެ

މަާލއިކަތްބޭކަލުްނ  حالތަކަްށ އަނިޔާވެިރވެގެންާވ  نفسމިބުނާ ކާފަރުންނަީކ އެމީހުްނ އެީމހުންެގ  )28(

. އަދި އެމީުހން އެދުވަހުން  ފުޅަށް ކިޔަމަންެތިރެވ  أمرެގ  الّلهއެމީހުންގެ ފުރާނަަތއް ިހއްޕަވާނެ މީހުންނެވެ

. (އޭެގ  .) އަޅަމެން ެއއްވެްސ ނުބައިކަމެްއ ނުކުރަމެވެ . (އަދި އެމީހުން އެދުވަހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ ބޯލަނބާހުއްޓެވެ

. އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެންުކާރ  وحى تعالى الّلهޖަވާބުގައި  .) އެއްގޮތަކަްށެވސް އެހެންނޫނެވެ ކުރައްވާނެެތވެ

.  تعالى الّلهއްތައް ކަމުގައިވި ކަންތަ  ހަމަކަަށވަރުްނ ދެނެވޮޑިގަްނނަވައެވެ

.) ަކލޭމެން ނަ  )29( .  !ރަކަިއގެ ޮދރުތަކުން ވަންނާށެވެ(އަދި އެމީހުންނަްށ އެންގޭެނއެވެ އެތާ ދެމިތިބޭގޮތަެށވެ

رُ ހަމަކަށަވަރުްނ ބޮޑާވެ  .  ِكبـْ  ވެިރވީމީހުންގޮްސ ތިބޭތަން ަވރަށްެވސް ނުބައިވެގެްނވެއެވެ

. ަކލޭމެންެގ  تقوىއަދި  )30( . އެމީހުންކުރެްނ އެެހވޭނެއެވެ ާބވައިެލްއީވ  ربّ ެވރިާވ މީހުންނަށް ބުެނވޭނެއެވެ

." އަދި މިދުނިޔޭގައި  . "އެކަލާނގެ ާބވައިލެްއވީ ހެެވވެ ތެިރީވ  إحسانކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ؟ އެމީހުން ދަންނަވާެނއެވެ

 : . އެބަީހ:  عملވެ ެހޔޮ  إيمانާއއަށް  رسولއާިއ  الّلهމީސްތަކުންނަށް (އެބަހީ ) ހެޔޮކަން ހުއްޓެވެ ކުރިމީހުންނަށް

. އަދި  كرامةގެ  الّلهަގއި  حياةދުނިޔޭގެ  . އަދި  آخرةއާއި މާްތކަން ހުއްޓެވެ  تقوىގެ ޮގވަތި މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ

ނޑައެޅިގެން  . نعمةވެރިީވ މީސްތަކުންގެ ގޮވަްއޗަކީ ކަ  ެގ ގޮަވްއޗެވެ

. (އެއީ  قائم އެއީ  )31( . ސުަވރުގެތަެކވެ .) އެތަންތާނެގ  آخرةވެރިންެގ  تقوىވެތިބޭ ބަީގޗާތަކެވެ ގެގޮވަްއޗެވެ

 . .) އެމީުހންނަށް އެތާނގައި އެމީހުން އެޭދހާ އެއްެޗއްވެެއވެ . (އާރުަތއް ދެމޭނެއެވެ  الّلهދަށުން އާރުތައް ހިނގާެނއެވެ

. جزاءވެރިންނަށް  تقوى تعالى  ދެްއވަނީ އެފަދައިންެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  تقوىެއ  .  ވެރިންނަީކ / އެމީހުންނަކީ       = ބޭަކލުްނ އެމީހުންެގ ފުރާަނ  مالئكة

 .  ހިއްޕަވާނެ މީހުންެނވެ   =  ާحالވެ މާތްވެގެންވާ  طاهر( حالރަނގަޅުވެގެންވ (     = 

 .  އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެއެވެ    =  . . އަމާންކަންހުއްެޓވެ  ކަލޭެމންގެމައްޗަްށ ސަލާމްުހއްޓެވެ
      = ެކަލޭމެން ސުވަރުެގއަށް ވަންނާށެވ!           =  ( ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި

 .  ކުރި ކަންތަުކގެ ސަބަބުން     =  إنتطارއެީމހުން އެަބ  : ން އެަބ  مشركގެ  مّكةކުޭރހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ

   ކުރޭހެއްޔެވެ؟)  إنتطار      =  (އެީމހުންގެ ފުރާނަ ިހއްޕެވުމަްށ) ްއެމީހުންގެގާތަށ

.  مالئكة  ބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވުމަށް މެނުވީ         =   ެފުޅު  أمرގެ  ربّ ނުވަތަ ކަލޭގެފާނުންގ

. (އެއީ ދުނިޭޔގައި އެމީހުންނަށް  . ނުވަތަ  أمرއައުުމގެ  عذابއައުމަށްމެނުވީ  أمرއަށް ފޮނުްއވުމުގެ  محشرފުޅެވެ

 (.  ފުޅެވެ     =  .  އެފަދައިން         = ) مشركެގ  يعنى: مّكةއެމީހުންެގ  ( ންގެ

 .  ކުރީގެމީހުންެވސް ކަންތައްުކރީ      =  ިالّلهއަދ  . އެމީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވެވޮޑި ނުގަންަނވައެވެ

      =  .  އަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުންވީ      =  ެنفسއެމީހުންގ 

 .  ތަކަށް އަނިޔާކުރާ ބަަޔކުކަމުގަެއވެ    =  . . / ދިމާވެއްޖެއެވެ  ފަހެ އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެެއވެ
      =  ެފާފައިގ) .  ) عقوبةއެމީހުންކުިރ ކަންތަކުެގ ނުބައި    =  އަދި އެމީުހްނ

 .  ލާވަށައިަލއިފިއެވެ            =  އެކަމަާކ މެދު އެމީހުން ަމލާމާތްކޮށް ުފރައްާސރަކުިރ

. (އެއީ  .)  عذابގެ ކޯފާާއއި  الّلهކަންތައް  އެވެ       =  ިشركއަދ  . ކުރި ީމހުން ބުންޏެވެ

 (.  (އެމީހުން ބުނެއެވެ      = الّله  ( . (އެކަލާނގެ އިރާަދކުރެްއވިނަމަ  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ      

     = .  އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އަުހރެމެން އަޅުކަން ުނކުރީހެވެ   =  ްހަމައެކައްަޗކަށްވެސ 
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      =  .   އަުހރެމެންވެސް އަދި ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިންވެސް   =  އަިދ އަުހރެމެްނ

.  حرام   ވެސް ނުކުރީމުހެވެ       =  ެކުރެއްވި އެއްެޗއްމެނުވީ ހަމަެއކައްޗެްއވެްސ  حرامއެަކާލނގ

       =  .   އެފަދައިންނެވެ       =   އެމީހުންގެ ުކރީން ވޭތިވެިދޔަ މީހުންވެްސ

 ކަންތައްކުރީ        =  ެ؟ންގެމައްަޗށް އެބަވޭހެްއޔެވެ رسولފަހ :  واجبންގެމައްޗަށް  رسول. (އެަބހީ

 (.    ވެގެން ނުެވއެވެ    =  މެނުވީ އްވުންވާަފދައިން އިއްަވއިދެ بيان 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: ެއ  )32( އެމީހުްނގެ ުފރާނަތަްއ  حالވެ މާތްވެގެްނވާ  طاهرއެމީހުްނ  –ވެރިންނަީކ  تقوىއެމީހުންނަކީ އެަބހީ

. އަދި ެއ  مالئكة . މަރުގަންނަާވ ބޭަކުލންނެވެ .  مالئكةބޭކަލުން ހިއްަޕވާ މީހުންެނވެ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެއެވެ

) ުކރަމުންގެންދިަޔ  سالم"ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ  .) ަކލޭމެން (ދުނިޭޔގަިއ ތިބިއިރު . (އަމާންކަންހުއްެޓވެ ުހއްޓެވެ

) ކަންތަކުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެން ުސވަރުެގ ވަންނާެށވެ  " !(ރަނގަޅު

: އެ  –އެމީހުންގެގާތަށް  )33(  مالئكةއެމީހުންގެ ފުރާނަތައް ހިއްޕެވުމަށް  –ންގެ ގާތަށް  مشركގެ  مّكةއެބަހީ

ފުުޅ  أمرގެ  ربّ ކުޭރހެއްޔެެވ؟ ުނވަތަ ކަޭލގެފާނުންގެ  إنتطارބޭކަލުން ވަޑައިގެންެނވުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ 

.) (އެ إنتطارކުޭރހެއްޔެވެ؟ (އެީމހުްނ ެއ  إنتطارއައުމަށްމެނުވީ އެމީހުން އެބަ  ފުޭޅ  أمرކަލާނގެ ުކރަނީ އެކަމަށެވެ

. ނުވަތަ  عذابއަކީ ދުނިޔޭގައި އެމީހުންނަށް  مرادބުނެވުނު ބަހުގެ  .)  محشرއައުމެވެ ެގ  مّكةއަށް ފޮނުއްވުެމވެ

. އަިދ  مشركންެގ ކުީރގެ  مشرك އެމީހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެޮވިޑ  الّلهންވެްސ ކަންަތއްކުީރ ހަަމއެފަދައިންނެވެ

. އަިދ އެކަމަުކ އެ .  نفسމީހުންީވ އެމީހުްނގެ އަމިްއލަ ނުގަންނަވައެވެ  ތަކަށް އަނިޔާކުރާ ަބޔަކުކަމުގަެއވެ

: ފާަފއިގެ  )34( . އަިދ  عقوبةދެންފަހެ އެމީހުން ކުރިކަންތަުކގެ ނުބައިކަން އެަބހީ އެމީހުންނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ

) : ) އެމީހުްނ عذابގެ ކޯފާާއއި  الّلهއެކަމަކާއިމެދު އެމީހުްނ މަލާމާތްކޮށް ުފރައްސާަރކުރި ކަްނތައް އެބަހީ

 .  ލާވަށައިަލއިފިއެވެ

.  شريكއާިއ އެހެިނހެން ފަރާތްަތކާއި  الّلهއަދި  )35( އިރާަދކުރެްއވިނަމަ ައހުރެމެންވެްސ  الّلهކުިރ މީހުން ބުްނޏެވެ

. އަިދ އަދި އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިންވެްސ އެަކލާނގެ ފިޔަަވއި ެއެހން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަޅުކަން ނުކުރީމު ެހވެ

. އަދި އެމީހުންެގ ކުީރގެ މީހުްނވެސް ހަަމ  حرامކުެރއްިވ އެއްެޗއް މެނުީވ  حرامއެކަލާނެގ  ވެްސ ުނކުރީހެވެ

. ފަެހ  ބޭކަލުްނގެމައްޗަްށ ެއަބ  رسولމެނުީވ ްއވުންވެގެންވާފަަދއިން އިއްވައިދެ بيانކަންތައްކުީރ ހަމައެފަދައިންެނވެ

: އެބޭަކލުންގެ މައްޗަށް އޮްތކަމަކީ  واجب އެންގެވިފަދައަކުން އެންގެިވ  الّلهކަން  رسولވެގެންވޭހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ

. މީސްތަކުންގެ   خاصّ އަށް  الّلهދެއްވުމަކީ  جزاءކުރައްވައި އެއަށް  حسابތައް  عملބަޔަކަށް އިއްަވއިދެއްވުމެވެ

.  ވެގެންވާކަމެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ޮފނުއްވީމެވެ       =  ެأّمةކޮންމ 

.)  رسولއަކަށްވެސް  . (އެއީ އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވުމަށެވެ   ބޭކަލަކު     =  ްއަްށ  الّلهަކލޭމެނ

 .  އަޅުކަންކުރާށެވެ      =  އާިއ ދުރުެވ އެއްަފރާތްވާށެވެ طَاُغوتއަދި ަކލޭމެްނ!    = 

 .   ފަހެ އެީމހުންގެތެޭރގައިެވއެވެ   =الّله  .  އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ދެްއކެވިމީހުން  =  

 .  އަދި އެމީހުންގެެތރޭގަިއވެއެވެ         =   ްީވ  حقّ އެމީހާގެމައްޗަްށ މަގުފުރެދުނ

 .  މީހުން          =  ެފަެހ ކަލޭމެްނ ބިުމގައި ހިނގާބިނގާވާެށވ! .  !ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ބަލާެށވެ

    =  ެދެކިބަލާށެވެ  !އަިދ ކަލޭމެްނ ބަލައިަބލާށެވ!      =  ީވ ކޮންފަދައަކުންަކްނ

./ވީގޮތް         = ) ުالّلهދޮުގވެރީންެގ ފަުހކޮޅ  (   އެމީހުންނާމެދު ކަންަތއްކުެރއްވިގޮތް

  =   ޭއެވެ  رسول الّله(އ! .  ) ކަލޭގެފާނު ދަިހވެތިވެވަަޑއިގެންނެވިޔަސް      =  އެމީހުންނަްށ

 .     ތެދުމަގު ލިބުުމގެމައްޗަށް   =  الّلهފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ  .  ތެދުމަުގ ނުދައްަކވާނެއެވެ  

    =  .  އެަކލާނެގ މަގުފުރައްަދވާ އަޅަކަށް      .   އަދި އެީމހުންނަކަށް ނުެވއެވެ  

   = نصر  .  ދޭނޭ ެއކަކުވެސް       =  قريشެގ  مّكةއެމީހުްނ (ގަންދީ  الّلهއަިދ  ( ން

 .  ހުވައިުކރިއެވެ       =  .   އެމީހުްނގެ ގަދަހުަވއިން   = الّله  . ނުފޮނުއްާވ ހުއްެޓވެ

      =   .  ަމރުވާމީހުން    = . . އަިދ ކިެއއްހެްއޔެވެ  ެއއްގޮތަަކށްވެސް ެއހެންނޫނެވެ  

    =  ެއަޅުތަކުން ަމރުވުމަށްފަހު  حّق وعدއަށްާވ  حضرةއެއީ އެކަލާނގ : . (އެބަހީ އަްށ  محشرފުޅެކެވެ

.)  حقّ އެއީ  وعدފޮނުއްވާނެކަމަށް އެަކލާނެގ ކުަރއްވާފައިާވ    އެކެވެ        =  އަިދ

 .   އެހެންނަމަވެސް ގިނަމީސްތަކުން    =  .   އެމީހުންނަކަށް ނޭނެގއެވެ   = 
:  بيانއެއީ އެމީހުންނަްށ  . (އެަބހީ  بيانއަށް ފޮނުއްވަީނ މީސްތަކުންނަްށ އަްނގަވަިއ  محشرކޮށްދެްއވުމަށެވެ

 (.   ކޮށްދެއްވުމަށެވެ      =  ެإختالفއެކަމާ މެުދ އެމީހުން ދެބަްސވ  . އަްށ  محشر(ވާކަންތައް

 (.  ފޮނުއްވުމުގެ ކަންތަކެވެ     =  .  އަިދ ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ
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         =   .  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންީވ ދޮގުެވރިންކަމުގަިއކަން         = 

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަސްފުޅު ކޮންމެއެއްަޗކާމެދުވެސް ާވކަްނކަށަވަރީ    =  އެ އެއްަޗކާ މެުދ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވައިފިއްޔާ      =  وحىެއއެއްޗަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެވާޭށ 

 .  ކުރެއްވުމެވެ    = .   ފަހެ އެަހއިރުްނ އެކަމެްއ އެވީއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެީއ އެބޭަކލުްނ  رسولއަކަްށ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  أّمةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކޮންެމ  )36( ބޭކަލަކު ފޮުނއްވީމެވެ

. (ަކލޭމެން  أمرތަކަށް އަންގަާވ  أّمةއެ  އާ ުދރުެވ  طاغوتއަދި ކަލޭމެްނ  !އަްށ އަޅުކަންކުރާެށވެ  الّلهކުރެްއވުމަށެވެ

. އެއަްށ  عامّ ފިޔަވަިއ އަޅުކަންވެޭވ ޮކންމެ އެއްަޗކަށް  الّلهއަީކ  طاغوت( !އެއްފަރާތްވާެށވެ   تفصيلކޮށް ކިޔާނަމެކެވެ

. އެާވހަކަ އެހެން  .  بيانއެއްގަިއ އަދި  مقامބޭނުންވެއެވެ  )إن شاء الّلهކުރާނީެއވެ

. އަިދ އެމީހުްނގެ މަްއޗަްށ  الّلهދެންފަހެ އެމީހުންގެެތރޭގަިއ އެމީހުނަްށ   ތެދުމަުގ ދެއްެކވި މީހުންެވއެވެ

. ފަހެ ކަލޭމެން ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާ ދަތުރުފަތުުރކޮށް ހަދައިބަލާެށވެ  حقّ މަގުފުރެދުން  އަިދ  !ވީމީހުންވެއެވެ

  !އަކުންކަްނ ދެކިބަލާށެވެ ދޮގުވެރިންެގ ފަހުކޮޅު އެމީހުންގެ ނިމުންީވ ކޮންފަދަ

) އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ލިބުމުގެމަްއޗަށް ކަލޭގެފާނު ދަިހވެތިވެ ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެްސ !އެވެ  رسول الّله(އޭ  )37(

.) އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނގެ މަގުުފރައްދަާވ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ތެދުމަުގ  (އެއަކީ ެއހެން އޮތްކަމެއްނޫެނވެ

. އެފަދަ މީހުންނަްށ އެއްެވސް  . ވެިރއަކު ނު نصرނުދައްކަވާހުއްެޓވެ  ވެއެވެ

. "މަުރވެއްޖެމީހަުކ ދެްނ  الّلهން  قريشެގ  يعنى: مّكةއަދި އެީމހުން  )38( الّله ގަންީދ ގަަދހުވަިއކޮށްފާ ބުނެއެވެ
." (އޭގެ ޖަވާުބގައި  محشر  تعالى .  وحىއެ  الّلهއަށް ނުފޮނުއްވާހުއްޓެވެ ) އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންނޫެނވެ ކުރައްވަނީ

. (އަޅު )  وعدއަށް ފޮނުއްވާނެކަމަށް ެއކަލާނގެ ކުރަްއވާފައިވާ  محشرތަކުން މަރުވުމަށްފަހު އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ ފުޅަކީ

.  حّق وعدއަށްވާ  حضرةހަމައެކަލާނެގ  . އަދި އެހެންނަަމވެސް ގިނަމީސްތަކުންނަކަްށ އެގޮތެްއ ނޭނގެެއވެ  ފުޅެކެވެ

) އެކަމަާކ ެމދު އެބައިމީހުްނ ދެބަްސވެ  محشر(އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން   )39( ވާކަންތަްއ  إختالفއަްށ ފޮނުއްވަނީ

އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށާިއ އަދި ކާަފރުވީ މީސްަތކުންނަށް ތިމާމެންނީ ހަމަކަށަވަރުން ދޮުގވެރިންކަްނ 

 .  އެންގެވުމަށެވެ

) ިއރާދަކުަރއްވައި )40(  وحىިފއްޔާ އެއެްއޗަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއއްޗެއް (ހެއްދެވުމަށް

. (މީސްތަކުްނ  ވާށޭ ކުރައްވާކަްނކަށަވަީރ  . އެ އުފެދެނީއެވެ . ެއހައިރުްނ އެެއއްޗެއް އެވަނީއެވެ މިފަދައިންނެވެ

. އެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  محشرމަރުވުމަށްފަހު އެމީހުން ދިުރވައި  ކުރެްއވުމަކީވެްސ ހަމައެފަދަ ކަމެކެވެ

(.  ދާދިފަސޭހަ ލުއިކަެމކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  ިهجرةގެމަގުގައި  الّلهއަދ  .   ކުރި މީސްތަކުން      =  ްއެމީހުންނަށ

 .  އަނިޔާލިބެވުމަށްފަހު         =  ހަމަަކށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުނަށް ދުނިޭޔަގިއ

 .  ވަޒަންވެރިކުަރއްވަިއ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާހުށީމެވެ     =  / مدينةރަނގަޅުތަނުގަިއ .  ަގއި   

     =  ްއުޖޫރަ –ގެ ދަރުމަ  آخرةއަދި ހަމަކަށަަވރުނ–  .  އެއަށްވުރެ މާބޮޑުެވގެންވެއެވެ     

   =  .   އެމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ    = .  އެމީހުންނަކީ ކެތްތެރިވީ މީހުންނެވެ   

       =  وكيلއަށް  ربّ އަދި ހަމައެކަިނ އެމީހުންެގ  .  ކުރާމީހުންނެވެ        

   =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رسول) ކަލޭގެފާނުްނގެ ުކީރ (!ެއވެ  رسول الّلهއަިދ (ޭއ ( ކަމާއިގެން

.   ނުފޮނުއްވަމުއެވެ   =  .  ިފރިހެނުންމެނުވީ     =   ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެޭބކަލުންނަްށ

.  وحى  ބާވައިލަްއވަމެވެ   =  ޭަކލޭމެން ނިކަން ސުވާުލކޮށްބަލާށެވެ !ންނޭވެ  مشرك(އ (!     = 

:  أهلގެ  ِذكر )  أهلގެ  قرآنންނާއި ނުވަތަ  مؤمنންކުރެ  أهل كتابވެރިންނާއި (އެބަހީ   ވެރިންނާއި    
    =  .  ކަލޭމެންނަށް ނޭނގެންޏާ        =  ާحّجةބަޔާންވެގެންވ  . ތަކާއި ފޮތްތަާކއިގެން

: ެއ  .) حّجةބޭކަލުްނ ފޮނުއްީވ ބަޔާންވެގެްނވާ  رسول(އެބަހީ  ަތކާއި ފޮތްތަކާިއގެންނެވެ     =  އަިދ

. !އެވެ  رسول الّله(އޭ  ) قرآن(މި ކީރިިތ  – ِذْكرُ  =  ) ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލައްވަމެވެ

     =  . ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަށް ަބާޔންކޮށްދެއްވުމަށް      =  އެމީހުންނަްށ

 .  ބާވައިލެްއވުނު ތަކެތި     =  ާِفكرއަދި އެމީހުން ވިސްނ  .  ކުރުމަށްަޓކައި   

  އަޅެފަހެ އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ؟  =    =  .   ނުބަިއ މަކަރުަތއް ރޭވިމީހުން

         =  الّله تعالىއެމީހުންނާއިގެްނ  . ނޑު ގަންބަވައިގަތުމާ މެދު  ބިންގަ     

   =  ްعذابނުވަަތ އެމީހުންނަށ .     އައުމާ މެދު    =  إحساسއެމީހުންނަްށ 

.  ވެސްނުވެތިއްބާ      =  އެމީހުްނ) . ނުވަތަ ެއކަލާނގެ އެީމހުން ހިއްެޕވުމާމެދު

 ) ؟އަމާންވެގެންވަނީެހއްޔެވެ     =  نـَْقلُ އެމީުހން އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަްށ  . ވުމުގެތެރޭަގއި
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 (  (ދަތުރުފަތުރުގައި      = ) ެނުކުޅައްދަިއލެވޭނެ ަބޔަކު ކަުމގައި އެީމހުްނ الّلهފަހ (

 .   ނުވެއެވެ     = ެއެމީހުން އަމާންެވގެންވަނީހެްއޔެވ) .  .)؟ނުވަަތ އެކަލާނގެ އެީމހުން ިހއްޕެވުމާމެދު
       =  ަމީހުން މަދުކުރައްވަިއގެން / މަރުެވގެން ނުވަތ : . (އެބަހީ  ވެގެން) قتلބިރުވެތިކަމުގެމައްޗަށް
     =  ربّ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންެގ .  އެއީ      =  ނޑައެޅިގެން އޯާގވަންތަ އަިދ ކަ

. رحمة   ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  !ކުރިމީހުން ދަންނައެވެ هجرةގެ މަގުގައި  الّلهއަދި އަނިޔާލިބެވުމަށްފަުހ  )41(

. (އެރަނގަޅު ތަަނީކ  . ހަމަޖައްސައިދެއްވާހުށީެމވެ އެމީހުން ދުނިޔޭގައި ރަނގަޅުތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިުކރުވާހުީށމެވެ
.) އަދި އެމީހުންނަްށ އެނގޭނަަމ  مدينة .  آخرةކަމުގައި ިރވާވެގެްނވެއެވެ  ގެ އުޫޖރަޔާިއ ދަރުމަ މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ

ނޑައެޅިގެްނ އެމީުހންގެ  )42( . އަިދ ކަ .  وكيلއަށް އެކަިނ  ربّ އެމީހުންނަކީ ކެތްތެރިވީީމހުންނެވެ ކުރާީމހުންނެވެ
 .  އިތުބާރުކުާރ މީހުންނެވެ

 رسول) ަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރގައިވެްސ ހަަމ ފިރިހެނުންމެނުވީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )43(
 : . (އެބަހީ .  آدمކަމާއިގެްނ ފޮުނއްވީ ހަމަ  رسولކަމާއިގެން ނުފޮނުްއވަމެވެ  مالئكةގެަދރިންކުެރ ފިިރހެނުންނެވެ

.) ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް  . (އޭ  وحىންނެއްނޫނެވެ  قبولކަން  رسولގެ  رسول الّلهބާވައިލަްއވަމެވެ
ެގ  ِذكر( !ެވރިންކުރެން ކަލޭމެން ނިކަްނއަހަިއ ބަލާށެވެ أهلގެ  ِذْكر) ކަލޭމެންނަށް ނޭނގެްނޏާ !ނުކުރާމީހުންނެވެ

. ނުވަތަ  مؤمنވެރި  علمންކުރެ  أهل كتابވެރިންނަކީ  أهل .) أهلގެ  قرآنންނެވެ  ވެރިންނެވެ

)  رسول(އެރަސޫލުބޭަކލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )44( ތަކާިއ  دليلއާިއ  حّجةވެގެްނވާ  بيانކަމާއިގެްނ ފޮުނއްވީ
. އަިދ (ޭއ  : ީކރިތި  ِذكر) ކަޭލގެފާަނށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ !އެވެ رسول الّلهފޮތްތަކާއިގެންނެވެ  قرآنއެބަހީ

. ައިދ  މިބާވައިލައްވަީނ މީސްތަކުންނަށް ާބވައިެލއްވުނުތަކެިތ ކަލޭެގފާނު އެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮްށ ދެއްވުމަެށވެ
.  ِفكرއެމީހުން ވިސްާނ  .  مقصدއެކަމުގެ ކުރުމަށްޓަކައެވެ  ގައެވެ

) އެމީހުނާމެދު ނުބައިގޮތްަތއް ރޭިވ އަދި ާރވާ މީހުން އެތިބީ  مؤمن( )45(  الّلهންނަށް އަނިޔާކޮށް އަދި
ނޑު ގަންަބވައިގަތުާމ މެދު ުނވަަތ އެމީހުންނަްށ   عذابވެސް ުނވެތިއްާބ  إحساسއެމީހުންނާއިގެްނ ބިންގަ

: އެއިްނ ކަމެއްުނވާނެކަމާ މެުދ ހިްތހަމަޖެިހ  ؟އަމާންެވގެންހެްއޔެވެއެމީހުންނަށް ައއުމާމެދު  (އެަބހީ
 އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ؟) 

ތެރިެވ ދަތުުރފަތުރުކުރުމުެގ ތެޭރގަިއ އެަކލާނެގ އެމީހުްނ  حركاةނުވަތަ އެމީހުްނ ެއކިއެިކ ކަންކަމުަގއި  )46(
ކުރެއްިވޔަްސ  الّله) ފަެހ އެފަދަކަމެއް ؟ންެވގެންހެއްޔެވެ ހިއްޕަވަިއ ހަލާުކކުރެްއވުމާއިމެދު (އެީމހުން އެތިބީ އަމާ

 .  އެކަލާނެގ ނުކުޅައްދައިެލވޭނެބަޔަކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވެެއވެ

ނުވަތަ ބިރުެވރިގޮތަކަށް އެކަލާނގެ އެމީހުްނ ހިއްޕެވުާމ މެދު އެމީހުން އެތިބީ އަމާްނވެގެންހެްއޔެވެ؟ ެއީއ  )47(
ނޑައެޅިގެްނ ދުމީހުން މަރުއްަވއި މަ .) ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެްނގެ ަކލާނގެއީ ކަ ުކރައްވަިއ ަހލާކުކުެރއްވުމުންނެވެ
. (އެހެީނ އަޅުތަކުންެގ އުރެދުންތަްއ ގިނަވުާމ  رحمةއޯގާވަންަތ އަދި  ލެްއވުން ބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނެގކަންކަަށވަރެވެ

.)އެއް އެކަލާނގެ ނު عقوبةއެކުވެސް އެމީހުންގެމައްޗަްށ ބޮޑު   ފޮުނއްވައި ލަސްުކރައްވާފަިއވެއެވެ



                      
 

8 7 7   

މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ް؟ނުބަލައިެހއްޔެވެ  ؟ނުދެކެނީބާވައެވެ –އެނުބައިގޮތަށް ރާވާީމހުްނ  يعنى: –އެމީހުނ.       

  = ގަސް  الّله) . ) –ހައްދަވާފައިވާތަކެްއޗަށް  ފަރުބަދަ ދެންވެސް އެންމެަހއިތަކެތި    = 

 .  ތަކެތީގެތެރެއިން    =  . ) ހިާޔ ުނވަތަ ހިޔަނިލެނެބއެވެ    އެތަކެތީެގ (ޭއގެ

    = ( . (ނުަވތަ ހެނދުނުކޮޅާިއ ަހވީރުކޮޅު  ކަނާތްފަރާތަށާިއ އަދި ވައަތްފަރާތަށް      الّله 

. سجدةއަށް    ުކރުމުގެގޮތުން      =  ދެަރވެގެންާވ / ިކޔަމަންތެރިެވގެންާވ  حالއެަތެކތި ނިކަމެތިވެ

  . حال     =  ިسجدةއަށް އެކަިނ  الّلهއަދ  .  ކުެރއެވެ              = 

 .  އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާތަކެތި         = َدابَّة  (. ގެތެރެއިން ވާހާތަެކއްޗާއި (އެއީ ދިރޭތަެކއްޗެވެ

 .    އަދި މަލާއިކަތްބޭަކލުންނާއި     =  ެرُ އަދި އެބޭކަލުން ބޮޑާވ .  ِكبـْ  ވެރިނުވެއެވެ
    =  ެربّ އެބޭކަލުްނ އެބޭަކލުންގ  .   އަށް ބިުރވެިތވެވަޑައިގަންނަވަެއވެ    =  އެބޭކަލުްނެގ

 .  މަތީގައިވާ    = . އަދި އެބޭަކލުން ކުަރއްވަެއވެ      =  ްأمرއެބޭކަލުންނަށ 

  ވެވުނުކަމެއްިވއްޔާ       =  ިالّله تعالى وحىއަދ  .   ކުރެއްވިއެވެ     =ްإختيار. ކަލޭމެނ 

  !ނުކުރާށެވެ      =  إلهެދ  .  ން     =ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނެގ އެއ        = 
  !އެކެވެ إلهހަމަ އެންމެ          =  ފަހެ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް އެކަިނ ކަލޭެމްނ

 . .  خاصّ ެވ  ملكއެކަލާނގެއަށް  ައދި =   ބިރުވެތިވާހުިށކަމެވެ  ވެގެންެވއެވެ          = 

ވެގެންވަނީ ހަަމ  خاصّ  އަދާެވވުން އަދި އަޅުކަާމއި ކިޔަމަންތެރިކަން  =   އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި 

 . އެކަނި އެަކލާނގެެއވެ   = ގޮތެއްގަިއ  دائمى        =  އަޅެފަހެ ަކލޭމެްނ

 ނޫން ފަރާަތކަށްހެއްެޔވެ؟  الّلهބިރުވެތިވާންީވ          =  ެنعمةއަދި ކަލޭމެނަށްވާނަމަ ވާކޮންމ 

 . .  حضرةގެ  الّلهފަހެ ެއއީ  =    އަކީ  ންނެވެ      =   ދެންފަހެ ކަލޭމެނަްށ

. ) ދަިތއުނދަގޫކަމެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ  (އެއްވެސް ގޮތަކުން     =  ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަްށ

.   ކަލޭމެން ގޮާވ އާދޭސްުކރެއެވެ          =   ދެން ކަލޭމެންގެ ކިަބއިން އެއުނަދޫގ
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.   އެކަލާނގެ ުދރުކުަރއްވާ ފިްއލަވައިފިްއޔާ    =  ެجماعةއެހައިރުން ކަލޭމެންުކރ  .   އެއްގެބަޔަކު
       =  ެشريكއަށް  ربّ އެމީހުންގ  .  ކުރެއެވެ  =  . އެއީ އެމީހުން ކާފަުރވުމަށެވެ

.   ދެކޮޅުހެދުމަށެވެ        =  نعمةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ދެއްވިަތކެއްޗަްށ / ދެއްިވ  .  އަށް
     = ެފަހެ ކަލޭމެން ނިކަްނ އަރާމުކޮްށ މަޖާނަގާެށވ!           = ފަހެ ނިކަންުހެރ

. ) ކަލޭމެނަްށ އެނގިދާނެެއވެ   (ތިޔަކަމުގެ ނުބައިކަން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ހައްދަވާފައިވާ އެކިބާވަތުެގ ތަކެއްޗަްށ ބަާލ  الّلهންނާއިމެދު ނުބައިގޮތްަތއް ރާވާ ީމހުން  يعنى: مؤمنއެމީހުން  )48(

.)  ؟ކޮްށ ނުހަދަނީާބވައެވެ ِفكرވިސްނާ  ނޑާއި ދެްނެވްސ ކޮންމެ އެއްޗެެކވެ (އެީއ ގަްސގަހާެގއްސާިއ ފަރުބަދަާޔިއ ކަ
. ނުވަތަ ދުވާލުގެ ހެނދުނުކޮޅާއި ހަީވރުކޮުޅ ފަހެ އެތަކެތީގެ ިހޔަނި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވައަތްފަރާތަށް ެލނބެ އެވެ

. އެީއ އެތަކެތި ެދރަެވ ނިކަމެތިވެެގންވާ  .  سجدةއަށް  حال الّلهދެއިރު ދެއަތަްށ ލެނބެެއވެ  ކުރުމަށެވެ

: ިދރޭ ކޮންމެއެްއޗެއްވިަޔްސ  َدابّـةއަދި އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަތކެތި އޭގެެތރޭގަިއ ކޮންމެ  )49( ެއއްވިޔަސް އެަބހީ
ނޑައެޅިގެން  مالئكةއަދި  . އަދި އެބޭަކލުންނާއި އެތަކެތި އެަކލާނގެއަްށ  سجدةއަށް  الّلهބޭކަލުންވެސް ކަ ކުރެއެވެ
رُ ކުރުމާމެދު ބޮޑާވެ  سجدة .  ِكبـْ  ވެރިުނވެއެވެ

. އަިދ އަށް އެބޭ  ربّ އަދި އެބޭަކލުންގެމަތީގަިއވާ އެޭބކަލުންެގ  )50( ކަލުން ބިުރވެތިވެވަޑަިއގަންނަވަެއވެ
 .  އެޭބކަލުންނަށް އަުމރުވެވުުނ ކަންތަްއ އެބޭކަލުްނ ކުަރއްވަެއވެ

. (އޭ މީސްތަކުންޭނވެ الّله تعالى وحىއަދި  )51(  الّله( !ނުކުރާށެވެ إختيارން ހިފާ  إله) ކަޭލމެން ދެ !ކުރެްއވިއެވެ
 إلهަހމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ އެއީ އެއްކަުއވަންތަ އެއް  !) ނުކުރާެށވެشريكއާއި އެހެން ެއއްޗަކާއި ަބއިވެިރކޮށް (

. ފަހެ ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ެއކަނި ބިުރވެިތވާހުށިކަމެވެ   !އެކެވެ

. އަދި އަޅުކަން އަބަދާއަބަުދ  ملكވެ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާތަކެިތ އެކަލާނގެއަށް  )52( ވެގެންވެއެވެ
)  إخالصދާއިމީގޮތުގައި (ކިޔަމަންތެރިކަމާިއ  . އަޅެަފެހ  حقّ ެވވުން  ތެރިކަާމ އެކު ވަނީ ހަަމއެކަނި ެއކަލާނެގއަށެވެ

ްސ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަލޭމެން ބިރުވެތިވަީނހެއްޔެވެ؟ (ނުަވތަ ބިރުވެތިވާންީވހެއްޔެވެ؟) އެއީ ެއއްގޮތަކަށްވެ  الّله
 .  އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

. ދެން އަިދ ކަލޭމެ نعمةންވާ  حضرةެގ  الّلهއަކީ ހަމަ  نعمةނަށްވާނަަމ ވާާހ ންއަދި ކަލޭމެ )53( ނަްށ ންއެވެ
(ތަދުމަޑުކަމުގެގޮތުންވެސް އަިދ ބަލިމަޑުކަމުެގގޮތުންވެްސ އަިދ ބިރުވެތިކަުމގެގޮތުންވިޔަްސ) އުނަދގުލެްއ 

.  حضرةެއކަލާނެގ ޖެހިއްޖެއްޔާ ަކލޭމެން   އަށް ގޮާވ އާދޭސްުކެރއެވެ

ކުރައްވައިިފއްޔާ ަކލޭމެންގެތެރެއިްނ  كشفދެން ކަލޭމެންގެ ކިބައިން އެއުނދަގޫ ެއކަލާނގެ ުދރުކޮށްދެްއވާ  )54(
.  شريكއަްށ  ربّ ބަޔަކު އެމީހުްނގެ   ކުރެެއވެ

. ފަހެ ކަލޭމެްނ  އަށް ދެޮކޅުހަދާ نعمةއެއީ އެމީހުނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ދެއްވި  )55( ކާފަރުވުމަށްޓަކަެއވެ
) މަޖާނަގައި ައރާމުކޮށްބަލާެށވެ . އެަކްނ  !(މިދުނިޔޭގައި ފަހެ ނިކަންުހރެ (ތިޔަކަމުގެ ނުބަިއ) ކަލޭމެން ދެކޭނެެއވެ

.  އެނގިދާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   = . . އެމީހުްނ ހަމަޖައްަސެއވެ  އަިދ އެމީހުްނ ލަެއވެ     = ) ްحقيقةއެީމހުނަށ  ( ެއއް

)  ނޭނގޭ . (ބުދުތަކަށް  ތަކެއްޗަށް           =  އެމީހުނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެްއވިތަކެތިްނ

 .   ބައެއް      = ަހމަކަށަވަރުން ކަލޭމެ الّله . .ންގަންދީ ހުވައިުކރަމެވެ   ނާ ުސވާލުެވވޭނެއެވެ  

       = .ުކަލޭމެްނ ތިޔަދޮުގހަދާ ކަންތައްތަކާިއމެދ        =   ްއަިދ އެީމހުނ- 

.  الّله -ން  يعنى: مشرك  އަށް އަންހެން ދަރިންަލއި ހަމަޖަްއސަނީއެވެ    =  ްطاهرއެކަލާނގެ ހުސ 

 .   ވަންތައެވެ        =  ިފިރިހެންދަިރލަިއ  يعنى:އަދި ެއމީހުނަށް އެމީހުްނ އެދޭތަކެތ

 .  ހަމަޖައްސަނީއެވެ        =  ެخبرއަދި އެއިން މީހަކަށް އުފާވެިރކަމުގ  .  ދެވިއްޖެއްޔާ  

=  ( . (އަންހެންދަިރއަކު ލިބުނުކަމުގެ  އަންހެންދަިރއަކުގެ      =  އޭނާެގ މޫނު (އެކަމާ ެދަރެވ

. ) މުޅިން ކަޅުވެދެެއވެ  ހިތާމައިން      =  އެކަްނ ( ޭއނާ (އެކަމާމެދު ހިތާމަޔާ ރުޅިން ފުިރގެން

 .  ފާޅުނުކޮށް ހިފަހައްޓައެވެ        =  ލޯތަކުްނ .  غيبއޭާނ މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ިނވައިވެެދއެވެ

.   ވެދެއެވެ           =  ެخبرއޭާނއަށް އ  .   ދެވުނު އެީތގެ ނުަބއިކަމުެގ ސަބަބުން    

      =  ނިކަމެތިކަމާ ދެަރކަމާ ެއކު ެއކުއްޖާ ހިފައިގެްނ (. . ދެފުށުއެޅޭނެެއވެ (އޭާނ ހިތަށްައރާނެއެވެ

   ؟ގެންގުޅޭނީބާވައެވެ       =  ވަޅުާލ ( ނުވަތަ އެކުއްާޖ ވެީލގައި (ިދރިއޮްއވާ

  !ދަންނާށެވެ =   ؟ ނިވައިކުރާނީބާަވއެވެ       =  ެކުރާގޮްތ  حكمއެމީހުންގެ އ

 .    ނުބައިވެގެންވެެއވެ       = خاصّ ދުވަހަށް އީމާންނުވާމީހުންނަށް  آخرة  . ވެގެންެވއެވެ

      =  ( . (ހުުތރުވެެގންވާ މިސާލު    ނުބަިއވެގެންާވ މިސާލުަތއް       =  الّلهއަިދ 

.  خاصّ އަށް މަތިވެރިެވގެންވާ މިސާލުތައް   ވެގެންވެއެވެ       =  ީعّزةއަދި އެކަލާނގެއ 

.  حكمةވަންތަ    ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  منفعއެްއ އަދި ގެއްލުެމއް  حقيقةއަދި އެމީހުނަްށ (އެްއވެސް  )56( ) ާވކަން ނޭނގޭތަެކއްޗަށް އެބަހީ އެއް

. ަބއިބުދުތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުނަށް ދެްއވި ރިޒުުގން ބައެއް .  ދެނީއެވެ ގަންީދ  الّلهއަޅަނީެއވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެން ިތޔަދޮގުހަާދ ކަންތަްއތަކާމެދު ކަލޭމެ . (ިމއާޔަތުގަިއ ންހުވައިުކރަމެވެ ނާ ުސވާލުެވވޭނެއެވެ

.)  بيانސޫރަތުގަިއ  أنعامމިވާ ބުދަށް ބައިއަޅާާވހަކަ   ވެގެްނވާނެއެވެ

. (އެމީހުްނ ބުނަނީ  ِنْسَبةއަްނހެންދަރިްނ  އަށް الّلهންގެމީހުން  يعنى: مشركއަދި އެމީހުްނ  )57(  مالئكةކުރަނީެއވެ

. ިމގޮތުން އަްނހެން ޖިންސު އެކީއެކަށް އެފަރާތަށް  الّلهބޭކަލުންނަކީ  ުކރަނީއެެވ.  ِنْسَبةގެ އަންހެންދަރިްނކަމުގައެވެ

.) ެއކަލާނގެއަްށ ދަިރއަކުވުމުްނ އެަކލާނެގ ހުްސ  ِنْسَبةއަދި އެީމހުންނަށް   طاهرކުރަީނ ފިިރހެްނ ޖިންސެވެ

. އަދި އެމީހުންނަށް އެީމހުން  .  ِنْسَبةވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ . އެއީ ިފރިހެންދަރިންެނވެ  ކުަރނީ އެމީހުންއެދޭ ަތކެއްޗެވެ

ދީފިއްޔާ އެމީހާގެ މޫނު (އެކަމާ ދެރަެވ  خبرއަދި އެއިން މީހަކަށް އަންހެންދަރިައކު ލިބިއްޖެކަުމގެ  )58(

. އަދި އޭނާ (އެކަމާމެދު ހިތާމަޔާ ރުޅިެވރިކަމުން ފުިރގެންވާ  . ބަނަވެދެއެވެ ) މުޅިން ކަޅުވެދެއެވެ ) حالހިތާމައިން

 .  އެކަން ފައުޅުނުކޮށް ވަްނހަނާކުެރއެވެ

: ައންހެންދަ خبرއަދި އޭނާއަްށ ެއ  )59( ) އޭާނ ދެވުުނކަމުެގ ނުބައިކަމުން (އެބަހީ ރިއަުކ ލިބުމުެގ ނުބައިކަމުން

. ނިކަމެތިކަމާިއ  . އަިދ އޭނާ ދެއަތަށް ޖެހިެޖހި ުހރެއެވެ . ނިވައިވެދެެއވެ މީސްތަކުންނާ ދުރުވެ ވަންހަނާވެދެެއވެ

) ވެީލގަިއ ވަޅުާލ  ؟ދެރަކަމާ އެުކ އެކުއްާޖ ހިފައިގެްނ ގެންގުޅޭީނ ބާވަެއވެ ނުވަަތ އެުކއްޖާ (ިދރިއޮްއވާ

!. އެއީ ަވރަށްވެސް ނުބައި  حكمއެމީހުން އެުކރާ  !ދަންނާށެވެ ؟ަވއެވެނިވައިކުރާނީބާ  حكمގެ ހުރި ނުބައިކަމާެއވެ

. (މިހެީނ އެމީހުންނަށް އެމީހުން  ކޮށް އެމީހުން އެޭދ  ِنْسَبةއަްށ  الّلهުކރުމަްށ ނުުރޭހ އަންހެންޖިންސު  ِنْسَبةއެކެވެ

. އަދިެއއްވެްސ ބާވަތެްއެގ ދަރިއަުކ އެކަލާނެގއަްށ  حكمކުރުީމ ނުބަިއ  ِنْسَبةފިރިހެންޖިންސު އެމީހުންނަްށ  ެއެކވެ

 ( .  ނިސްބަތްކުރުމީ އެންމެބޮޑެތި ފާފައިގެެތރެއިންާވކަމެކެވެ

ނޑައެޅިގެންހުީރ ނުބަިއވެގެންވާ  إيمانދުވަހަްށ  آخرة )60( . (ޖާިހލުކަމާިއ  مثالނުވާމީހުންނަށް ކަ އަްށ  الّلهއެވެ

.) އަދި ކާފަރުވުމާ މިފަ .  مثالވެެގންވަނީ އެންމެ މަތިވެރިެވ މާތްވެގެންވާ  خاصّ އަށް  الّلهދަ މިސާލެވެ ެއވެ

.) އަދި  ...... މިފަދަ މިފަދަ މިސާލެވެ (ދީލަތިކަމާއި ފުރިހަަމކަމާއި މުއްސަނދިކަމާއި ތަނަވަްސކަމާިއ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި

. حكمةވަންަތ  عّزةއެކަލާނގެީއ   ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =  عقوبةމީސްތަކުްނ ިހއްޕަވާ  تعالى الّلهއަިދ .  ދެްއވާނެނަމަ    =  އެމީހުންެގ

( . (އުރެދުމުގެ ސަބަބުން  އަނިޔާގެ ސަބަބުން      =  . އެތާނގެ މަތީގައި ެއކަލާނގެ ދޫނުުކރެއްީވހެވެ

 (.  (ބިމުގެމަތީގައި ދޫނުުކރެއްީވހެވެ     =  .  އެްއވެސް ދިރޭ، ފުރާނަުހރި އެއްެޗއް    = 

 .  އަދި އެހެންނަމަވެސް އެކަލާނެގ އެމީހުން ފަސްުކރަްއވަނީއެވެ        =  ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންާވ ކަ

 .    މުއްދަތަކަށް     =  ްދެންފަހެ އެމީހުްނގެ މުއްދަތު ހަމަ އައުމުނ–  .   އަޖަލުޖެހުމުން
         = .   ހިނދުކޮޅެއްވެްސ އެމީހުްނ ލަސްނުވާނެއެވެ     =  އަިދ

. . އިސްވެނުގަންނާެނއެވެ ) އެީމހުން އަވަސްނުވާެނއެވެ   (ހިނދުކޮޅެއް    =  އަްށ  الّلهއަިދ އެމީހުްނ

) . .)  نسبةލަނީއެވެ  ކުރަނީެއވެ     =  ( . (އަްނހެންދަރިން  ެއމީހުން ނުުރހޭތަކެތި   

         =  (. . (ދޮގުހަދަނީެއވެ   އަިދ އެީމހުންގެ ދޫަތއް ދޮގުސިަފކުަރނީއެވެ      
: އެމީހުްނ އެޭދ ފިރިހެންަދރިން އެީމހުންނަށް  = . (އެބަހީ  خاصّ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ރަނގަޅުވާކަމަށް

( .  حقّ ތެދު  =   ވެގެންވާކަމަށް .  واجبއެކެވެ   އެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަްށ

 . ނޑައެޅިގެންވުން  ނަރަކަ ކަ       =  ( އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ (ނަރަަކއިގައި

(. . (ނަރަަކއަށް ޫދކުރެިވ ހަނދާންނެތިަފއި ތިބެވޭެނ މީހުންނެވެ  ފަސްވެތިބޭނެމީހުންނެވެ  = َذاتُ ެގ  الّله 

. وحىފުޅު ގަންދެއްވައި އެަކލާނގެ    ކުަރއްވައެވެ     = ) ެرسولހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގ 

 . ) ފޮނުއްވީމެވެ  ން          =  ިأّمةކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިންވެސް ެއކ  .  ތަކަށް   

  =  ެشيطانދެންފަހ .  އާ އެީމހުނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްިދނީއެވެ   =  ެعملއެމީހުންގ ) .  الّلهތައް

)  رسولކުރުމާިއ  شركއަށް   ްނ ދޮގުުކރުން       =  ( ފަހެ ެއސޮުރ އެީއ މިއަދު (މިދުނިޔޭަގއި
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.  َوِلىއެމީހުންގެ  . ވެިރޔާއެވެ  އެވެ      = ) ުހީރ ވޭންދެިނިވ  آخرةއަދި އެމީހުންނަްށ ( ގައި

.  عذاب  އެވެ         = .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ފޮތްބާވައިުނލައްވަމެވެ
       = .  ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ބަޔާންކޮށްދެއްވުަމށްމެނުވީ       =  އެކަމާ މެުދ

.  إختالفއެމީހުން   ވީކަންތައް      = رحمةއަދި ތެދުމަގާިއ  .  އެްއގެގޮތުންނެވެ  

     = .  އީމާންާވ ބަޔަކަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) މީހުންގެ ނުބަިއކަމާއި އަނިާޔގެ ސަބަބުން  آدمއަދި ( )61( މީސްތަކުން ހިތްޕަާވ  الّله تعالىގެދަރިްނކުރެ ުއރެދޭ

. އެހެންނަމަެވްސ  ) އެަކލާނެގ ދޫނުކުރެްއވީހެވެ ހަލާކުުކރައްވާނެނަަމ ބިންމަތީގަިއ އެްއވެްސ ދިރޭެއއްޗެްއ (ުނމަރުއްވާ

ނޑައެޅި  . ދެންފަހެ އެީމހުންގެ ެއވަގުުތ  عّينކަ ވެގެންާވ ވަކިަވގުތަކަށް އެކަލާނެގ އެމީހުްނ ލަސްުކރައްވަނީެއވެ

. އައިސްޖެހުމުން ހި . އަދި ެއއަްށވުރެ ހިނދުކޮޅެއް ައވަސްވެްސ ނުވާނެއެވެ  ނދުކޮޅެްއވެސް ލަސްނުވާނެއެވެ

:  –އަދި އެމީހުން  )62( : އަންހެންަދރިން  –ންގެމީހުން  مشركއެބަހީ ައްށ  الّله -އެމީހުން ނުުރހޭ އެތި އެަބހީ

. އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަްށ ރަނގަޅުއެތިވާކަމު ِنْسَبة : ިފރިހެންދަރިްނ  –ގަިއ ުކރަނީއެވެ  خاصّ އެބަހީ

. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް ނަރަަކ  ވެގެންވާކަމުަގއި އެމީހުންގެ ދޫތަކުން އެދޮގު ސިފަުކރަނީއެވެ

ނޑައެޅިގެންހުރުމީ  . އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުްނނަކީ ނަަރކައިގަިއ ފަސްުކރެިވ ހަނދާންނެތިފަިއވާގޮތަްށ  حقّ ކަ ެއވެ

.  عجائب. އެީއ ތިބޭނޭބައެކެވެ  އެއްނޫނެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ  وحىފުޅު ގަންދެއްަވއި އެަކލާނގެ ހުަވއި  ذاتُ ގެ  الّله) !އެވެ رسول الّله(އޭ  )63( ކުަރއްވަެއވެ

. ދެންފަހެ  رسولތަކަށް  أّمةތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެ ުކރީެގ  ތަކުެގ  أّمةއާ އެ  شيطانބޭކަލުން ފޮނުްއވީމެވެ

. އެމީހުން ( ) ކަންތައްތައް ޒީަނތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ ބޭކަލުން ގެންނެިވ  رسولމީހުންނަށް އެމީހުން ުކރަމުންއައި (ނުބައި

.) ފަހެ ިމއަދު މިދުނިޔޭގައި އެމީހުންެގ  شيطانނުއަހަިއ  نصيحةއާއި އެބޭކަލުންގެ  توحيد އާގެ ފަހަުތން ދިޔައީއެވެ

. (އެއީ  شيطانސަހަރޯެވރިއަކީ އެ  .) އަދި އެމީހުނަށް އެވެ ގައި ުހރީ ވޭންދެނިިވ  آخرةނުބަިއގެންވާ ސަަހރޯެވރިޔާއެވެ

.  عذاب  އެވެ

ވެގެންވާ ކަންތަްއ  إختالفއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ފޮތް ބާަވއިލެްއވީ ެއމީހުންގެމެދުގައި  )64(

އެްއގެގޮތުންކަމުަގއި މެުނީވ  رحمةއެމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެްއވުމަށާިއ ، އަިދ އީމާންެވގެންާވ ަބޔަކަށްވާ ތެދުަމގާިއ 

 .  ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  الّلهއަިދ  .  ބާވަިއލެއްިވއެވެ      = .   އުޑުން ފެން          = 

 . ނޑު ދިުރއްވިެއވެ  އަދި އެކަލާނގެ އެފެނުން ބިންގަ      =  .   އެބިން މަުރވެ އޮތުމަށްފަހު  

     =  ިدليلހަމަކަށަަވރުން އެކަުމގައ ) . . دليلއެއްކައުވަންތަކަާމ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ  الّلهވެއެވެ ) ވެއެވެ

       =  ( . (ަފއިދާކުރާފަދަ ެއހުމަކުން އަހާަބޔަކަށް ) އަހާބަޔަކަށް  (މިބަސްތައް     

   =   ިنعمއަދ  .  ސޫފީަގއި ކަލޭމެނަށްޓަކަިއވެއެވެ   =   ާނޑައެޅިގެންވ   . عبرةކަ  = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ބޯންދެމެވެ        = . ނޑުގައިާވ ތަކެީތގެތެރެއިން   އެތަކެީތގެ ބަ

     =  .  އޭގެ ގުޔާއި ލޭގެ ދެމެދުން        =  ގުޔާއި ެލއިނެްތ) . ސާފުސީދާ ކިރު

 (  ސާފުތާހިރު ިކރު       =  ބީހުެމްއ) . ބޮއިލާ މީހުންނަްށ ދިރުަވއިލާން ފަޭސހަ

 (  އަޅައިގަތުމެއްނެތް     = ) . .)  عبرةއަދި ކަުދރުރުކުެގ މޭާވގައިވެސް  ވެެއވެ     

=  .  އަިދ މޭބިސްކަދުރުަގއްޔާއި         =  (އެބަީހ: ކަުދރާ މޭބިްސކަދުރުްނ) އެއިްނ

 . .  إختيارމަސްތުވާތަކެތި ކަލޭމެން ހަދައެވެ  ުކރަމުއެވެ         =  ިحاللއަދ  . ރަނގަޅު މޭާވއާއި

)  حالل(ރަނގަޅު    ރިޒުާގއި      = .  ހަމަަކށަވަރުން އެކަމުގަިއވެއެވެ   =  ނޑައެިޅ ކަ

   حّجةާއއި  دليلބަޔާންވެގެންާވ       =  ްفكرބުއްިދކޮށ .  ކުރާބަޔަކަށް        

.رّب ِاْلَهام) އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله(ޭއ  =  ުކރެއްިވއެވެ      =   .   މާމުިއ ކުޅަދުނރަށް

   = ެހަދާށެވެ !ތިބާހިފާށެވ!          =  ކުޅަނދުުރ) . ފަރުބަދަތަކުގެތެެރއިން ގެތައް

 ( ނޑު    ހަތާގަ  =  .އަދި ގަސްގަހާެގހިންނާިއ       =  އަދި އެމީހުން ގޭެގ

 (. ނޑުގައްާޔއި  އެއްފަރާތުގަިއ ހަދާ ކުދިކުދި ެބލްކަނީފަދަ ތަންާތގައްޔާިއ (ުނވަތަ މޭބިސްކަުދރު ވެޔޮގަ     

       = ެދެންތިބާުހރިާހ މޭވާއަކުން ކާށެވ!           =  ެربّ ދެން ތިބާ  ތިބާގ 

 !މަގުދެނެގަންނާށެވެ !މަގުތަކުގައި ހިފާށެވެގެ    =  ާކިޔަމަންތެިރވެ ފަސޭހަެވގެންވ (  .  حال(އެމަގުތައް
      = . ނޑުތަކުން ނުކުމެއެވެ )  =    އެތަކެތީގެ ބަ . (މާމުއި . ބޯނެއެއްޗެއް  ބުއިމެއް
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       =  .   ޭއގެ ކުަލ ތަފާތުވެގެްނވާ     =  شفاءއޭގަިއ މީސްތަކުންނަްށ  . ވެެއވެ

 (.   (ބަލިފަސޭހަވުންެވއެވެ     =  އެކުޅަނދުރު ހެއްެދވުާމިއ : . (އެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގައި ެވއެވެ

 . ) މިކަންކަމުަގއިވެެއވެ  އޭެގ ގެދޮުރހަދާ ކާނާއެއްކޮްށ ެއއިްނ މާމުއި ަތއްޔާުރވެގެްނ ނުކުތުމާއި    = 
.  (އެކުޅަނދުރުެގ ކަންތަްއ ހިންގަާވ ފަރާތުެގ  ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ ދަީލލު ތެރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުެގ  قدرةކަ

 .)   دليل      =  .  ކަންކަމަށް ފިކުރުކޮްށ ބުއްދިކުާރ ބަޔަކަށް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑު މަރުވެ ހަނަފަްސވެފަިއ  الّله تعالىއަދި  )65( . ދެން އެފެނުެގ ސަބަބުން ބިންގަ އުޑުން ފެންބާވަިއލެއްިވއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގައި  ތެރިކަމާއި އެއްަކއުވަންތަކަަމްށ  قدرةގެ  الّلهއޮތުމަށްފަހު އެކަލާނގެ އެބިން ދިުރއްވަެއވެ
. އެީއ މިީކރިތި  دليلކުާރ  دليلއަދި މަުރވުމަށްފަހު ިދރުއްވާެނކަމުެގ މައްޗަްށ  ެގ ބަސްައހަިއ  قرآنވާކަން ކަަށވަެރވެ

 .  އެއަށް ވިސްާނ ފިކުރުުކރާ ަބޔަކަށެވެ

. ( حّجةއާއި  دليلސޫފިތަކުގައިެވސް ަކލޭމެނަށް  نعمއަދި  )66( .) އެތަކެތީެގ  وعظ نصيحةވެއެވެ ވެެއވެ
) ހަމަ ސީދާ ސާ ނޑުގައިވާ ގުޔާއި ެލއިގެެތރެއިން (އެޔާ ނުގުޅޭގޮތަށް  ްއަވއި ފުކިރު ިތމަންރަސްކަލާނގެ ނެރެދެބަ

. އެކިުރ ބޮިއލާ މީހާއަްށ ުނހަނު ފަސޭހަކަމާިއ އޮމާންކަމާިއއެކު ިދރުވަިއލަްނ އްވަކަލޭމެނަށް ބޯންދެ މެވެ
 .  ފަސޭހަވެގެންެވއެވެ

 قدرةނަށް (އެަކލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ ން އަދި ކަުދުރ ރުކާިއ މޭބިސްކަުދރުެގ މޭާވގައިވެްސ ަކލޭމެ )67(
 ( . އެތަކެތީން މަސްތުވާ ތަކެްއޗާއި އަދި  عبرةއާއި  دليلތެރިކަމުގެ ރަނގަޅު ރިޒުގު ަކލޭމެން ހިފަމުއެެވ.  حاللވެއެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ކަންކަމަށް ވިސްނަިއ ބުއްދިޮކށް ހަދާބަޔަކަށް އެކަުމގައިވެްސ  ވާކަްނ  حّجةއާއި  دليلނަގައިހަދަމުއެވެ
.  ކަށަވަރެވެ

.)  رّب إلهام) އަދި މާމުއިކުޅަނދުރަށް ކަލޭގެފާނުްނގެ 1އެވެ رسول الّله(އޭ  )68( . (އެންގެވިެއވެ ކުރެއްވިެއވެ
ފަރުބަދަތަކުގައްޔާއި ގަސްަގހުގައްާޔއި އަދި ގޯތިގެޮދރުެގ ބެލްކަނީފަދަ ތަންތާނގައި ނުވަތަ މޭބިސްކަދުުރ 

  !ހަަތއިހަދާށެވެ !ގެހަދާެށވެތިބާވެޔޮތަކުގަިއ 

.) އަދި  !ދެން ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ މޭވާއިން ކައިހަދާށެވެ )69( ެގ ތިބާ (އެއީ މާމެާލމެއްޔާއި މޭވާގެ ވައްތަރުަތކެވެ
 حال(ުނވަތަ ިކޔަމަންތެރިވެގެްނވާ  !ކޮށް އެމަގުތަުކން ދަތުރުކުރާެށވެ إختيارގެ ކިޔަމަންތެިރކުރެވިަފއިވާ ަމގުތައް  ربّ 
ނޑުން ތަފާތު ކުލަުކލައިެގ ބުއިމެްއ !ގެމަގުަތކުން ދަތުުރކޮށްދާށެވެ ربّ ގެ ބާތި ) އަދި އެމާމުއި ކުޅަނދުރުގެ ބަ

. އެމާމުިއގައި މީސްތަކުްނގެ ބަީލގެ  ) ނުކުންނާނެއެވެ . ހަމަކަށަވަރުްނ  شفاء(މާމުއި . ބަލީެގ ބޭހަކަްށވެއެވެ އެއްވެެއވެ
: މާމުއިކުޅަނދުރުެގ ގެޮދރުހެދުާމިއ  دليلކަންކަމަށް ފިކުުރކޮށް ވިސްނާބަޔަކަްށ އެކަމުގަިއ  . (އެބަހީ ވާކަްނކަށަވަރެވެ

ނޑު ގައި އުފެޭދ އޭތި ދުރުިހސާބުހިސާބުެގ ގަސްަގހުެގ މޭވާޔާ މާެމލާމެލީެގ ާކނާހޯދައިގެން ަކއި ެއއިން އޭީތގެ ބަ
ނޑުގަިއ ޖަމާކުރުމާިއ އެމާމުިއގަިއ ަލއްާވފައިވާ ތާީސރާިއ މިކަންކަމަްށ ވިސްާނ މީހަކަްށ  މާމުއި ެއހަތާގަ

ތެރިކަމާިއ  قدرةގެ  الّلهކޮށްދެއްވާ  إلهامއެކުޅަނދުރު ހައްދަާވ އެސޮރަްށ އެކަމުގެ ފަންނު ދަްސޮކށްދެއްވާ 
.) حّجةއާއި  دليل އެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް ގަދަވެގެްނވާ  ވާކަން ކަށަވަެރވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  الّلهއަިދ ކަލޭމެން ހެއްދެީވ  .   އެވެ      =  ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭެމްނ

 .  މަރުގަންނަވައެވެ      =  . . ފޮނުޭވ މީހުްނވެއެވެ އަދި ކަލޭމެންގެެތެރއިން ރައްދުކުެރޭވ މީހުންވެެއވެ

       =  ެُعُمرއަށް / އެންމެނުބައި  َفاِسـُد ُعُمرއެންމ  .  އަށް       =  ިނޭނގުމަށްޓަކައ

 .  / ނޭނގޭނޭގޮތުން    = .   އެނގުމަށްފަހު   = . ހަމަކަށަަވުރްނ  =   އެްއވެސްއެއްެޗއް

.  الّله   އީ     = .    ދެނެވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނގެެއވެ  =  ިالّلهއަދ 

 .  މާތްކުރެއްވިެއވެ      = .   ކަލޭމެންުކރެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަެއއްެގ މައްޗަށް    = 
 .  ރިޒުގުގައި / ރޯީދގައި      = . ) މާތްވެވުނު މީހުްނ ނުވެެއވެ  ފަހެ (ރިޒުގުގައި  

   =    . އެީމހުންެގ ރިޒުގުްނ ދޭނެބަޔަކުކަމުަގއި            =  ِمْلكُ އެމީހުްނ ކަނާތްތަްއ 

 ( : އަޅުންނަށް . (އެަބހީ  ކުރިމީހުންނަށް      =  : . (އެބަހީ އެމީހުްނ އޭަގއި ހަމަހަމަެވ އެްއވަުރވާނޭ

 (  އަޅުންނާ ސާހިބުންާނ އެރިޒުުގގަިއ ެއއްވަުރވާނޭގޮތުން          =   އަޅެފަހެ އެމީުހްނ

. نعمةެގ  الّله    ؟އަްށ ދެކޮޅުހަދަނީހެްއޔެވެ     =  ކަލޭމެނަްށ  الّلهއަިދ.  ލެްއވިއެވެ    

    =  نفسަކލޭމެންެގ  (. : އެއްިޖންސުން އަނބިްނ ހެއްެދވިއެވެ . (އެބަހީ  ތަކުން އަނބީން     = 

 .  އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް ލެއްވިެއވެ      =  .  ަކލޭމެންގެ އަނބީންގެ ކިަބއިން  

    =  .  އުފަންަދރިންނާއި ކާފަަދރިން   = ިއަދ.   ެއކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ރިޒުގު ދެްއވިއެވެ

    =  ުތަކެތީން  حاللރަނގަޅ       =   ެ؟އަށް ހެއްޔެވެ  باطلއަޅެފަހ.     =  އެމީހުްނ

. إيمانއެ   ވަނީ      =  ނޑައެޅިގެްނ . نعمةގެ  الّلهއަދި ކަ    ؟އަށްހެއްެޔވެ    = 

 .  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއކާފަރުވަނީ     = .  ައދި އެމީހުން އެއަޅުކަންުކރަނީއެވެ      = 
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.  الّله  ފިޔަވައި       = ( . (ބުދުތަކަށް  އެމީހުންނަށްޓަަކއި މިލްުކވެގެންނުާވ ތަކެްއޗަށް    

 .  އެއްވެްސ ރިޒުެގްއ ދިނުމަށް        =  .  އުޑުތަކާިއ ބިމުންވިޔަސް    އެްއވެްސ

 .   އެއްޗެއް     =  .   އަދި އެއްކަމަކަށްވެްސ އެތަކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެންނުެވއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އަިދ އެވެ الّلهއަދި ކަލޭމެން ހެއްދެވީ  )70( . އަދި ދެން ަކލޭމެން މަރުގަންނަވާނީ ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ

) ކަލޭމެންުކެރ ބައެއްމީހުްނ މުސްކުޅިުކރައްވަިއ އެންމެ ނުބަިއ  އަްށ َأْرَذِل ْالُعُمر ކަުމގައިާވ  ُعُمرމަރުގެންނެވުމުގެުކރިން

. ެއއީ ތަންދޮރުދަންަނ ރަނގަޅުމީހަުކކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު ތަންޮދރު ނޭނޭގ ހިސާަބްށ  ފޯރުކުރަްއވައެވެ

. ަހމަކަށަވުަރން  . ބުއްދިނެތް ޅަކުދިންފަދައިންވުމަށްޓަކަެއވެ ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކުޅަދުންވަންަތ  الّلهފޮނުއްވުމަށެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

. (އެއްަބޔަކަްށ ކަލޭމެ الّله تعالىއަދި  )71( ންުކރެ އެއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކުގެމައްޗަްށ ރިޒުގުގެގޮތުން މާތްުކރެއްިވއެވެ

.) އަިދ އެތަނަވަސްކަާމއި ރިޒުގު އިތުރުެވވުނުމީހުްނ އެމީހުންގެދަުށގައިާވ  ތަނަވަސްކަން އިުތރުކޮށްދެްއވިއެވެ

ހާއާިއ ދެމީހުްނ އެމުދަލުަގއި ހަމަހަަމެވ އަޅުންނަށް ތިމާމެންގެ އެމުދަލުްނ ބައެއްީދ ސާހިބުމީހާާއއި އަޅުމީ

 .  ދެއަނބިން ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިން ތިބިނަމަ (އެއްވަުރވާނޭގޮތުން އަޅުމީހާއަްށ ބައެއްދޭނޭ މީހަުކކަމުގައި ުނވެއެވެ

. އެއަނބީން ދެމީހުންނަށް ހަމަހަމައަށް  އަޅުމީހާއާއި   )ަބއިކުރާޭނ މީހަކުކަމުގަިއ ނުވެއެވެ

އަްށ އަދާުކރަންޖެހުނު އަޅުކަމުްނ ބައެްއ  الّلهާއއި އެކަލާނެގ އަޅުންާނ ހަމަަހމަކޮށް  الّلهއިުރ (މިހެން މިކަންުހރި

. ބުއްދީގެ ހަމަތަކުްނ ؟އާއި ެއކަލާނެގ އަޅާ ެއއްވަުރކުރަން ެހޔޮވާނީ ކޮންފަދައަކުންެހއްެޔވެ  الّلهއަޅުންނަށްދީ  

. އެމީހުްނ ފަހެ  شريكބެލީމާވެސް  ެގ  الّلهކުރުން ހެޔޮވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ؟) އެއްވަރުުނވާނެކަން ކަަށވަރެވެ

 ކުރަީނހެއްޔެވެ؟  إنكارއަށް ދެކޮޅުހަދާ  نعمة

. (ނުވަަތ  الّله تعالىއަދި  )72( ެގ  آدم عليه الّسالمކަލޭމެންެގ އެއްޖިންސުްނ ކަލޭމެނަްށ އަނީބންލެއްވިެއވެ

.  حّواءލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުްނ ކިބައިން އެކަ  ން މިދެަތރުޖަމާއަްށ  مفّسرެގފާނު ހެއްދެިވއެވެ

.) އަދި ަކލޭމެ ނަށް ަކލޭމެންގެ ައނބީންގެ ކިބައިްނ ދަރިންނާިއ ކާފަދަރިްނ އެަކލާނެގ ންއިޝާރަތްކުަރއްވާފަިއވެއެވެ

. އަދި ރަނގަޅު  . އަޅެފަހެ އެމީހުން ެއ  حاللލެއްވިެއވެ ތަކެތީގެ ރިޒުގުން އެކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ރިޒުގުެދއްވިެއވެ

ޮކށް ގެއްލުްނވާނެކަމަްށ  منفعތަކަްށހެްއޔެވެ؟ (ބުދުތަކުްނ  باطل عقيدة. ؟އަށްހެއްެޔވެ باطلވަނީ  إيمان

. .  نعمةގެ  الّلهއަދި  ؟ހީކުރަނީެހއްޔެވެ ކޮްށ  حرامކުރެއްވިތަކެތި އެމީހުން  لالّله حالއަށް އެމީހުން ކާފަުރަވނީއެވެ

(.  ދެކޮޅުހަދަނީއެވެ

)73(  : އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ އެްއވެސްަކމެއް މިލްުކވެގެންނުާވ ތަކެއްޗަްށ (އެބަހީ

 ( . ައދި އެއްވެްސ ކަމަކަށްެވސް އެަތކެއްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެްނ  مشركފިޔަވަިއ ެއ  الّلهބުދުތަކަށް ން އަޅުކަންުކރަނީއެވެ

. (ެއހުރިާހ ތަކެއްަޗކީ  . ބުދުތައްކުރާީނ ކީއްެހއްޔެވެ؟) الّلهނުވެއެވެ  ެގ މިލްެކވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = ެނުޖަހާށެވެ އަށް الّلهކަލޭމެން ފަހ.    = ތައް  مثال     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  الّله  ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ       =  .     އަދި ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ

 = އްމިސާލެ الّله .  ޖެއްސެވިއެވެ      =  ެމީހަކަށް މިލްކުވެގެންވާ އަޅެއްގ        

=  .  އެްއވެސްކަމަކަްށ އެއަޅުމީހާޔަްށ ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ        =  އަިދ އެމީހަކަްށ

(   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ރިޒުގުދެްއވި މިނިވަންއަޅެްއގެ (މިސާާލއި       =  ުރިޒުގުން  حاللރަނގަޅ 
      =  .  ފަހެ އޭނާ އެރިޒުގުން ހޭދަކުރާ   = .   ސިްއރާއި ަފއުޅުގައި  

    = .   އެމީހުްނ ފަެހ ހަމަހަަމވާނެހެއްެޔވެ؟ ުނވާެނކަން ކަށަަވރެވެ    =  ިتعريفއެންމެަހއ 

.  الّلهެއއް ހުީރހަމަ  ثناءއާއި    އަށެވެ     = ެ؟އަދި ކިެއއްހެްއޔެވ .   . އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން
   =  .  އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ    =  ިމިސާލުޖެްއސެވިއެެވ.  تعالى الّلهއަދ  

  = ެފިރިހެނެއްގެ ދ         =  އަޑުނުއިވޭ ވާހަަކ) . ެއދެމީހުންކުރެ އެކަކު މަންމަނެވެ

 (   ނުދެއްކޭ       = .   އެއްވެްސކަމެއް ުކރުމަށް އޭާނއަށް ކުޅަދާަނ ނުވެެއވެ    

     = ްވާ އަދި އޭނާއަީކ އޭނާެގ ސާހިބުީމހާއަށ  . . އުނދަގުލެެކވެ  ބޮުޑބަރެކެވެ        =  އޭާނ

 .   ކުރިމަތިކުުރވި ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް / އެއްވެްސހިނދަކު      =  އޭނާ އެއްވެްސ ހެވަާކއިެގްނ

 . . ހެޔޮކަމެއް ނުުކރެއެވެ  ނާދެއެވެ       =  އޭނާ އެއްަވރުވާނޭހެްއޔެވެ؟        =  
. ( عدلއަދި   ބަސްބުނާމީހަކާިއ)  حقّ ވެރިވުމަށް އަުމރުކުރާމީަހކާއި  =  ާحالއަދި އޭާނވ  .     

      =  .  ސީދާތެދުމަގެްއގެމަތީގައި         =  އަދި އުޑުތަާކއި ބިމުެގ

. الّلهވެގެްނވަނީ  َغْيُب َخاصّ   އަެށވެ      =  ިقيامةއަދ  .    ވުމުެގ ކަންތަްއ ނުެވއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   =  .  އެސްފިޔަޖެހުންފަދައިން މެނުވީ / ޮލލުގެ ަބލައިުލމެއްފަދައިން މެނުވީ      =   ނުަވަތ

. . تعالىالّله ހަމަކަަށަވރުން  =    އެކަން އެއަށްުވރެވެްސ ައވަހެވެ   އީ          

=  .  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަްށ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އެހެންތަެކއްޗާިއ އާއި  الّله( !އަށް އެކިެއކި މިސާލުަތއް ނުޖަހާށެވެ الّله) ކަލޭމެން !ންނޭވެ مشرك(އޭ  )74(

. އަިދ  تعالى الّله) ހަމަކަށަވަރުްނ !ނުކުރާށެވެ شريكއެކަލާނގެއަްށ  !އެއްފަދަ ނުުކރާށެވެ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
 .  ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެެއވެ

. އޭާނ  تعالى الّلهއަދި  )75( . އެީއ މީަހކަްށ މިލްުކވެގެންާވ އަޅެްއގެ މިާސލެވެ މިސާލެްއ ޖައްަސވައިފިއެވެ
. އަިދ  . އޭނާއަްށ  الّلهއެއްވެްސ ހެޮޔކަމެްއ ނުކުެރއެވެ ގެމަުގގަިއ އޭނާ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ހޭދަނުުކރެެއވެ

. (ެއހެނީ އޭނާއަީކ މީހެއްގެ އަޅެކެ .) މިއީ ކާަފރުމީހެްއގެ މިސާލެެވ. އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ ވެ
. މިފަދަމީހާާއއި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެކާފަރުމީހާވެްސ އެއް  حاللްނ ރަނގަޅު  حضرةވެްސ ހެޔޮކަމެްއ ނެތެވެ

އޭނާ ިސއްރާިއ ފައުޅުގަިއ  އަދި  ދެން އަކާއިދެމީހުްނ އެްއވަުރވާނޭހެއްޔެވެ؟ مؤمن މިނިވަން ރިޒުގުދެއްވާފަިއވާ
 . . މިފަދަ މީހާއާިއ ކުރިން  الّلهއެރިޒުގުްނ ހޭދަުކރެއެވެ ބަޔާންުކރިފަަދ އަޅަކާިއ ދެމީހުްނ ަފެހ  ގެމަުގގަިއ ހޭދަުކރެއެވެ

. (ބަެއއް ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ މިމިާސލަކީ ހަމަ ސީާދ ؟އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ ާއިއ  الّله. ނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ
.) ެއހެނީ ބުދަީކ އެއްެވސް ެއއްޗެްއ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އަ ޅުކަންެވވޭ ެއހެނިހެން ަފރާތްފަރާތާ މިެދފަރާތުގެ މިާސލެވެ

.  مخلوقމިލްކުވެގެންނުާވ ހެއްެދވިގެންާވ  . އެއްވެްސ ހެޮޔކަމެއްނެތެވެ .  الّلهއެކެވެ އެއީ ހުިރހާ ތަކެީތގެ ެވރިފަރާެތވެ
. މިދެފަރާތް ދެން މިސާލުޖަހަްނވެ . ހެޔޮނުވާެނކަން ކަށަަވރެވެ  ސް ހެޔޮވާނީ ކޮންފަދައަކުންބާަވއެވެ

. އެަތނުން އެކަކީ މަންމަން އަދި ީބރުމީހެކެެވ.  الّلهއަދި ދެފިރިހެނެްއގެ މިސާލު  )76( ޖައްސަވައިފިއެވެ
.) އަިދ އޭނާައކީ އޭާނެގ  . (ެއހެީނ އަޑެއްނީވޭ ވާހަކަެއްއ ނުދެއްކެއެވެ އެއްވެސްކަމަކަްށ އޭނާައކަށް ކުޅަދާނައެއްނޫނެވެ

. ކާންދޭ . (ބަލަހައްޓަންޖެެހއެވެ . އުނަދގުލެކެވެ .) ސާހިބުމީހާގެ މަްއޗަށް ބޮޑުބަރެކެވެ ން ޖެހެެއވެ
. މިފަދަ މީހާއާއި ސީާދ ތެދުމަގުގަިއވާ   حقّ  حالކޮންމެތާކަށްދިޔަޔަސް އަދި ކޮންމެ ހިނދަކުވެްސ ހެޮޔކަމެއްެނތެވެ

 ކުރާމީހަާކއި ެއއްވަުރވާނޭ ެހްއޔެވެ؟  أمرއިންސާފަށް  عدلބަސްބުނެ 

. މިމިސާލަކީ  ُمَجاِهدُ  ންތަާކިއ  إلهއަދި އެކަލާނެގ ފިޔަަވއި އަޅުކަންެވވޭ އާއި  الّله سبحانه وتعالىވިދާޅުވާކަމުގައިވިެއވެ
 .   والّله أعلمދެފަރާތުގެ މިސާެލވެ

) ދެނެވޮޑިގަތުްނ  َغْيبُ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާ އެންމެހަިއ  )77( : ލޯަތކަްށ ނުފެންނަ އެންމެަހއިކަމެއް (އެބަހީ
. ( الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ  .) އަދި  قيامةއަށެވެ ވުމުގެ ކަންތަްއ  قيامةގެ ކަންތަކަކީވެްސ އޭގެތެރެއިްނވާ ކަމެކެވެ

 : . ނުވަަތ  قيامةއެބަހީ ވުން ހަމައެކަިނ އެސްފިޔަޖަަހއިލުންފަަދ އަވަްސކަމެއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުެވއެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ކޮންމެކަމެްއގެމައްޗަށް  .ކުޅަދުންވަންތަވެ الّله تعالىއެއަށްވުެރވެސްގާތެވެ  ވޮޑިގެންވެެއވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ިالّلهއަދ  .  ަކލޭމެން ނެުރއްވިެއވެ      =  ކަލޭމެްނގެ މައިްނެގ

ނޑުތަކުން.    ބަ       ޭحالކަލޭމެނަށް އެކަްއޗެއްވެސް ނޭނގ .        =  އަިދ

 .  އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ލެްއވިއެވެ           =  ލޮާލއި އަިދ ( ިއވުމާިއ (ކަންފަތާއި

 .   ހިތާއި    =  ްشكرކަލޭމެނ  .  ުކރޭތޯ        =   އެމީހުން ަފެހ

 (. . (ނުދެކެނީބާވައެވެ  ދޫންޏަށް ނުބަލަނީބާވަެއވެ   =  ( . (ހިފެެހއްޓިގެންވާތީ ކިޔަމަންތެރި ކުރެިވގެންވާތީ

       = .  އުޑާއިބިމާިއ ދެމެދު ހުސްތާނަގއި / ަވއިގައި       =  الّله 

. ) ނުހިފަހައްަޓވައެވެ    މެނުވީ އެތަކެިތ (ވެއްޓުނަނުދެްއވައި        =  ހަމަކަށަަވރުން އެކަންކަމުގަިއ

ނޑައެޅި  .  دليلވެގެންާވ  بيانކަ  ވާކަންކަށަަވރެވެ      =   .    އީމާްނވާބަޔަކަށް

  =  الّلهއަިދ  .   ކަލޭމެނަްށ ެލއްވިއެވެ      =   (ިހލަޔާިއ ަގލާއި ލަކުޑިންހަާދ) ކަލޭމެްނ

) އެީއ ރަުށގަިއ  . (ިދރިއުޅުން . قائمގޯތިގެދޮރުްނ ތިބެވޭނެގޮތް  ވެ ތިބޭހިނދުަގއެވެ    =  އަިދ

 .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ލެްއވިއެވެ      = نـََعم  .  ސޫފީގެ ހަމުގައި   =  . ގެތައް

 (  (ފޭލިގެފަދަތަކެތި     =   .  އެތަކެިތ ކަލޭމެްނ ުލއިލުއިކޮްށ އުފުާލ ހަދަމުއެވެ        

     =  ިقائمކަލޭމެން ދަތުރުފަތުރުުކރާ ދުވަުހގައްޔާިއ އަދި ރަށުގައ   .   ވެތިބޭ ދުަވހުގައްާޔއި

    = އަިދ އެތަކެީތގެ އާދައިެގ ކެެހރިޔާިއ      =ެކެހެިރޔާިއ ފަލަ އަދި އެތަކެތީގ     =  

. އަދި އެތަކެތީެގ   އިސްތަށީގަިއ ވެެއވެ       =  ގެވެިހކަންވާާރއި އަދިވެްސ ޒީނަތަށް ބޭނުންކުާރޭނ

 .   ތަކެތި      = .   މުއްދަތަކަށް / މަުރވަންދެން
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުތަކުން ެނރުއްވީ  )78( . ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ ަކލޭމެންނަްށ  الّله تعالى އަދި ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ މައިންެގ ބަ ެއވެ

. ެއީއ  حالނޭނގޭ  ) އަިދ ހިްތލެއްިވއެވެ . ދެން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ އިވުމާިއ ެފނުމާއި (ކަންފަތާއި ލޮާލއި ގަެއވެ

.  شكرކަލޭމެން   ވެިރވޭތޯއެވެ

ހިފެހެއްޓި ކިޔަމަންކުެރވިގެންާވ  –ގައި  جوّ  –އަދި އުޑާއި ބިމާ ދެމެދުާވ ހުސްތާނަގއި ނުވަތަ ވައިަގއި  )79(

.  ؟ންގެީމހުން ނުަބލަނީބާވަެއވެ يعنى: مشركދޫނިތަކަށް އެމީހުްނ  މެނުީވ އެތަކެިތ  الّلهއެތަކެިތ ނުދެކެނީބާވައެވެ

: އެަތކެތި ެވއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްަޓވަނީ ހަަމ  . އެބަހީ ) ހިފަހައްަޓވާކަމުގަިއ ނުެވއެވެ .  الّله(ވެއްޓުނަނުދީ ެއވެ

: އެދޫނިތަްއ ތިރިޔަްށ ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަަހއްޓަވާ އެސޮރުމެނަށް ފަޭސހަކޮްށ  ހަމަކަށަވަރުން އެކަމުގަިއ (އެބަހީ

) އެަކލާނެގ  .  دليلތެރިކަމާއި އެއްަކއުވަންތަކަމުގެމައްޗަްށ  قدرةއުޅެވޭނެގޮތްލެއްވުުމގައި  الّلهތައްވާކަންކަަށވަެރވެ

.  إيمانތެދުކޮށް   ވާ ބަޔަކަެށވެ

. ައިދ  الّله تعالىއަދި  )80( ) ލެްއވިއެވެ ކަލޭމެންެގ ގެަތކުގަިއ ވަޒަންެވރިވުްނ (ަހމަޖެހިގެން ތިބެވޭެނގޮތް

. އެީއ ފޭިލގެފަދަ ލުއިުލއި އުފުލަްނ ފަޭސަހ  نـََعمކަލޭމެނަށްޓަކަިއ  ސޫފީގެ ހަމުގަިއވެސް އެކަލާނެގ ގެަތއް ލެއްވިެއވެ

. އެއީ ދަުތރުދާއިުރ އަިދ އެއްތަނުްނ  .  نقلއަނެއްތަނަްށ ގޭގެއެވެ ވާއިރު އުުފލާހެދުން ފަޭސހަެވ ލުިއވުމަށްޓަކައެވެ

.  قائمއަދި  ވެތިބޭހިނދުވެސް އޭެގ ފަސޭހަވާނޭގޮތުންެނވެ

އަދި އެތަކެީތގެ އިސްތައްޓާިއ ފަލަެކހެރިާޔއި އާދައިެގ ހިމަެކހެރީގަިއ ަކލޭމެނަށް ގެވެިހ ކަންާވރާިއ ައިދ  

.  ވަކިމުއްދަތަކަށް ޒީނަތުގެގޮުތގައި  ބޭނުންުކރެވޭނެތަކެިތވެއެވެ

  . . އިސްވެދިަޔ ޒަމާނުގައި އެފަދަެކހެރިްނ ބައެްއ ގެެވހި ކަންާވރުހަދާ އުޅުނުކަމުގައި ވިއެވެ  ދަންނައެވެ

. އެއީ  لفظމި  ُصوفއަކީ  أْصَواف  .  َغَنمُ ގެ ޖަމާއެވެ  ކިާޔ ބަަކރީެގ ކެހެިރއެވެ

.  لفظމި  َوبـَرُ އަކީ  َأْوبَار  . އެީއ ޖަމަލުގެ އިސްތަށްޓެެވ. ކެހެރިެއވެ  ގެ ޖަމާެއވެ

. އެއީ  لفظިމ  َشْعرއަކީ  َأْشَعار  .  َمْعزُ ގެ ޖަމާއެވެ  والّله أعلمބަކަރީެގ ކެެހިރއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ިالّلهއަދ  .  ކަލޭމެނަށް ލެްއވިއެވެ   = .  އެަކލާނގެ ހެއްދެވިތަކެީތގެތެރެއިން
  =  .  ހިޔާ    =  . އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ެލއްވިެއވެ         = 

.) ُكنُّ ތައް ( ُكنُّ ފަރުބަދައިގަިއ    އަީކ ދިިރއުޅެވޭނެތަންތަނެވެ       =  އަދި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަްށ

 .  ފޭރާންލެއްިވއެވެ     =  އަދި ެކހެރިާޔ / ިކއްތާިނ ( ކަލޭމެން ހޫނުން ސަލާމަތްވާނޭ (ކަފަފޭރާން

   =  ( ެނޑުފޭރާްނ އެކަލާނެގ ެލއްވިެއވ އަިދ ފޭރާްނ ލެްއވިއެެވ (ދަގަ       = 
.  ހަނގުރާމަިއގައި ކަލޭމެން ަސލާމަތްވުމަށް    =  .  އެފަދައިން        =  އެަކލާނެގ

.  نعمة   ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ އެަކލާނެގ ފުރިހަމަުކރައްވަނީ    =  ( ކަލޭމެްނ (އެަކލާނގެއަށް

  ގަިއ.  أّميدކުރުމުގެ  إخالصކިޔަމަންވެ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަން    =   ( ަފހެ އެީމހުން (އީމާންނުވެ

 )  !ފުރަގަސްދީފިއްޔާވެްސ (ދަންނަެއވެ      =  ފަެހ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންގެމަްއޗަްށ

 .  ކޮށްދެނިވި.  بيان =   އޮތީ އިްއވައިދިނުމެވެ   =  ެއ) .  مشركއެމީހުން ދަނެެއވެ

(.  ންގެމީހުންނަށް އެނެގއެވެ   = نعمةގެ  الّله .         =  ެއަްށ  نعمةދެން އެމީހުްނ އ

 (. . (އިންާކރުުކރަނިއެވެ  ކާފަރުވަނީއެވެ       =  އަދި އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަީކ

 .  ކާފަރުންނެވެ     = ެއަދި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ފޮނުއްވާދުވަްސ (ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވ!(     

       =  ެأّمةކޮންމ . . (ެއއީ އެ  =   އަކުންވެސް .)  أّمةހެކިވެރިޔަކު  އެއްގެ ނަިބއްޔާއެވެ  

  =  ްإْذنދެނ  .   ނުދެވި  =  . އަިދ  =   ކާފަރުީވ މީސްތަކުންނަށް

 .  އެމީހުން ނުވެއެވެ     =   َِعَتاب  ( . (ރަނގަޅުވުމަށް އެެދވޭނޭބަޔަކުކަމުަގއި ވެވޭނޭބަޔަކުކަމުގައި

    =   .    އަިދ ދެކެފިްއޔާ  =  .  ެއ އަނިޔާެވރިންގެމީހުން  = عذاب  .  
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

     = ) ްعذابފަހެ އެމީހުންގެ ކިަބއިނ  .    ) ުލއިނުވެވޭހުްއޓެވެ     = 

 .  އަދި މުހުލަުތ ދެވޭނޭބަޔަކުކަުމގައި އެމީހުން ނުެވއެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެީއ ގަސްގަާހގެހިފަަދ  الّله تعالىއަދި  )81( ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ ެއކަލާނެގ ހެއްދެވިތަކެީތަގއި ހިޔާލެްއވިއެވެ

.) އަދި ފަރުބަދަތަުކގައި ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ އެަކލާނގެ  . ( ُكنُّ ފަރުބަދަފަދަ ދެންވެސް ކޮންމެ އެްއޗެކެވެ  ُكنُّ ެލއްވިެއވެ

ެވ.) އަދި ކަލޭމެްނ ހޫނުން ސަލާމަތްވެގަތުމަށްަޓކަިއ އަކީ މީހުންނަްށ ދިިރއުޅެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ތަންތަނެ 

ނޑުެގ ފޭރާންވެްސ  ) ޭފރާމާއި އަދި ހަނުގރާމައިެގ ވަގުުތ ބޭނުންކުރާޭނ ދަގަ (ކަފަޔާ ެކހެރިާޔ ކިއްތާީނގެ ޭފރާންފަދަ

. ކަލޭމެންގެަމއްަޗށް އެަކލާނެގ  ނެގ ތަްއ އެފަދައިްނ އެކަލާ نعمةކަލޭމެނަށްޓަކަިއ އެަކލާނެގ ހެއްެދވިއެވެ

.  إخالصފުރިހަމަކުެރއްވީ ަކލޭމެން ެއކަލާނެގއަށް ކިޔަމަންެވ އެަކލާނެގއަށް އަޅުކަން   ތެރިުކރުމަށްޓަކަެއވެ

) އެމީހުން އީމާންނުވެ ެއކަމަށް ފުރަގަސްދީފިއްޔާވެސް (އެޔަކީ ަކލޭގެފާަންށ !އެވެ رسول الّله(އަދި އޭ  )82(

.) ފަ ކޮށްދެއްަވިއ  بيانެހ ހަމަކަށަަވުރން ކަލޭގެފާނަްށ އޮތްކަމަީކ އެމީހުނަްށ ގެއްލުމެްއ އަދި ހުތުެރއް އޮތްކަެމއްނޫނެވެ

. އްވުކަން އިއްވައިދެ  رسول  މެވެ

: އެ  –އެމީހުން  )83( . ދެން އެމީހުން އެ  نعمةގެ  الّله -ން  مشركއެބަހީ އަްށ  نعمةރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ

 . . އަިދ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުންނަކީ އިދިކޮޅުަހދާ ކާފަރުންނެވެ  ފުރަގަސްދެނީއެވެ

. ނުވަަތ  رسولގެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمގެ ުމރާދަކީ  نعمةމިއާޔަތުަގއި މިާވ  !ދަންނައެވެ  ކަމެވެ

. މިހުރިހާކަމެއް ތަކެ نعمةއިޝާރަތްުކރައްވާަފއިވާ އެަކލާނގެ ގިަނުގނަ  الّلهމިސޫރަތުގައި  ގައި އެމީހުްނ  حقيقةވެ

 . . ދެން ެދކޮޅުހަދަނީއެވެ  ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ

) !އަކުްނވެސް ހެކިެވރިޔަުކ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްވާދުވަސް (ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ أّمةއަދި ކޮންމެ  )84(

. ދެްނ އެދުަވހުން ކާފަރުންނަށް  أّمةއެހެކިެވރިއަީކ ކޮންެމ  ދެްއކުމުެގ އިޒުަނ  ُعْذرއެއްެގވެްސ ނަބިއްޔާެއވެ

. އަދި އެމީހުން ރަނގަޅުވުމަށް  . ނުވަތަ ައލުން ދުނިޔެއަށް ައއިސް ެހޮޔ އްވެސް ުނދެ فرصةނުދެއްވޭނެއެވެ ވޭނެއެވެ

. އްކުރުމުގެ ވަގުުތ ނުދެ عمل  ވޭނެއެވެ

. އެކަްނ  عذابފެންނަހިނދު އެމީހުްނގެ ކިބައިން  عذابއަދި އަނިޔާެވރިވީ ީމހުންނަށް  )85( ލުއިުނވެވޭނެެއވެ

. . އަދި ެއއްވެްސ ތަންވަޅެއް ދެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުވެއެވެ  ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެެއވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =  .   އަދި ދެކެިފއްޔާ  =  شريك   . ކުރިމީހުން   =  إلهއެމީހުންެގ 

. (ބުދުތަކާއި ދެންވެސް  )  شريكންތައް  ންތައް       = ެއޭ އަޅަމެންގ .  !އެވެ ربّ   އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ

      =  شريكމިތިީބ އަޅަމެންެގ ) . .)  إلهްނތަކެވެ   ންތަެކވެ      = 

. دعاءއެތަކެއްޗަށް އަޅަމެން    ކޮށް އަޅުކަންުކރި     =  .  އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަަވއި     

   =  (. . (އެމީހުންނަށް ބުނާނެއެވެ   ފަެހ އެތަކެިތ އެމީހުންނަްށ ބަސް އެއްލާެނއެވެ    

 = .  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންވީ ޮދގުެވރިންކަމުގައެވެ        =  ްައްށ  الّلهއަދި އެމީހުނ

.  ދަންނަވާނެއެވެ   = .   އެދުަވހުން    =  .   ިކަޔމަންތެރިކަން   =  އަިދ އެމީހުްނެގ

 .  ކިބައިން ގެްއލިދާނެއެވެ        = ) . ފިޔަަވއި އަޅުކަންުކރިތަކެިތ)  الّلهއެމީހުން ދޮގުުކރިތަކެތި

    = ެދަންނައެވ .   !ކާފަުރވީ މީސްތަކުން        =  ްالّلهއަދި އެމީހުނ 

.   ގެމަގު ބަންދުކޮށް      =  ްއްވާ އިތުރުުކރަ عذابތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށ .  ހުށީމެވެ  

  = عذاب  .  ގެމަްއޗަށް          =  އެމީހުްނ ފާސިދުކުރާކަމުަގއިީވ

 .  ކަންތަކުގެސަބަބުން    =  ެހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވ) . ) 1އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވާނޭދުވަސް

        =  أّمةކޮންެމ  .  އަކަށް  =  ެއީއ ެއ) .  أّمةއެމީހުްނގެ ަމއްޗަްށ ހެކިދޭނޭބޭަކލަކު

.) نبىއެއްގެ   އާއެވެ     =  ެَنْسلُ އެމީހުންގ  (  ން. (އެމީހުންގެެތރެއިން     =  ައިދ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުގެންނެވި      =  ކަޭލގެފާނުންެގ : މިބައިމީހުންގެމަްއޗަށް (އެބަހީ

. أّمة ) ެހކިވެިރއަކުކަމުަގއި  ގެމައްޗަށް      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

.  ކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ ފޮްތ ބާވަިއލެއްވީމެވެ       =  އެއްގެގޮތުްނ.  بيانުހރިާހ އެްއޗެއްެގ

)  بيان(ހުރިހާެއއްޗެްއ   ކޮށްދެްއވުމަށް   = ައި ގާއަިދ ތެުދމ        =ިާއއި  رحمةއަދ    

=   .  އަިދ އުފާވެިރކަމެއްގެގޮތުން   =الّلهންނަށް ( مسلم  (  އަށް ކިޔަމަންތެިރވާ އަޅުންނަށް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 قيامةކުރިތަކެިތ ފެންނަހިނދުްނ  شريكުކރިމީހުންނަްށ އެމީުހން ެއ  شريكއާިއ ެއހެނިހެްނ ތަކެިތ  الّلهއަދި  )86(

. "އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهދުވަހުން އެމީހުން  އިބަރަސްަކލާނެގ ފިޔަވަިއ އެތަެކއްަޗްށ  1އެވެ  ربّ އަށް ދަންނަވާެނއެވެ

. ެއ  شريكއަޅަމެން އަޅުކަންކޮށް  ." ދެންފަެހ ެއ  إلهުކރިތަކެތި މިތިބީެއވެ ންކަމުގަިއ ވެވުުނ  إلهންތައް މިތިބީއެވެ

." ންތައް އެތަެކއްޗަްށ އަޅުކަންކުިރ މީހުނަްށ ބުނާނެއެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންީވ ދޮގުެވރިންކަމުގަެއވެ شريك

 (.  (އަހުރެމެންނަށް އަޅުކަންކުރާކަްށ ކަލޭމެންނަކަށް އަުހރެމެން ާނންގަމެވެ

. އަިދ  مشركދުވަހުން އެ  قيامة އަދި އެދުވަހުްނ އެބަހީ  )87( ން އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންެތރިވެ ޯބލަނބާނެއެވެ

. ންަތއް އެމީހުންެގ ކި إلهއެމީހުން ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުއިުރ އަޅުކަންުކރެވުނު ޮދގު   ބައިްނ ގެްއލިދާނެއެވެ

ކުރިކަމުގަިއީވ  َفَساد) އެމީހުން !ގެމަގުބަންދުކުރާމީހުްނ (ދަންނައެވެ الّلهކާފަރުވީ މިސްތަކުން އަދި އެމީހުން  )88(

.  عذابގެ ަމއްޗަށް ެއމީހުންނަށް  عذابކަންތަކުގެ ސަބަބުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ   އިތުރުކުަރއްވާހުށީެމވެ

އަކަށް ހެކިދެއްވުމަށްޓަަކއި ހެކިދެއްވާނޭ ބޭަކލަކު ތިމަންރަްސކަލާނެގ  أّمةއަކުންވެސް އެ  أّمةއަދި ކޮންމެ  )89(

އެއްގެވެސް އެފޮނުއްވޭ ހެކިެވރިޔަީކ  أّمةދުވަހެެވ. އަދި ކޮންމެ  قيامة(އެއީ  !ފޮނުއްވާދުވަސް ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ

.) އަދި ކަލޭގެފާނުެގ ިމ  نبىެއއްެގ  أّمةއެ  ގެ މީހުްނގެމައްޗަްށ ހެކިެދއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ  أّمةާއއެވެ

. އަިދ  އެއްގެގޮތުްނ  بيانންނަށް ހުިރހާ ެއއްޗެްއގެ  مسلمތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ގެންަނވާހުށީމެވެ

 . . އަިދ ތެދުމަގާއި  قرآنތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުގެ މައްޗަްށ ފޮތް ބާަވއިލެްއވީެމވެ ިއ އާ رحمةބާވައިލެްއވީމެވެ

.  އަދި އުފާެވރިކަމެއްެގ ގޮތުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  الّلهހަމަކަަށވަރުްނ .  އަމުުރ ކުަރއްވައެވެ       = إحسانވެރިވުމަށާިއ  عدل 

.  ތެރިވުމަށް        =  حقّ އަދި ގާތްތިމާގެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ  . ދިނުމަށާއި

 (  (އެތިކޮޅުދިނުމަށާއި    = .  އަދި އެަކލާނެގ ނަހީކުރަްއވާ މަނާުކރައްަވއެވެ       

    = ُمْنَكَراةކަންތަކާއި،  َفاِحش  .  އާއި އަދި އަނިޔާެވރިކަމާއި ބޮޑާކަން  =  

 . .  نصيحةދެއްވާ  وعظއެކަލާނގެ ކަލޭމެންނަށް ދެއްވަނީެއވެ      =  ކަލޭމެން ހަނދާންކޮްށ

.  نصيحة  ލިބިގަނޭތޯ     = .  !އަިދ ކަލޭމެްނ ފުއްދައިޭދށެވެ     = ފުޅުوعدގެ  الّله .   

     =  ިعهدކަލޭމެން އެކަލާނގެާއއ  .   ކޮށްފިއްޔާ         =  އަދި ކަލޭމެން ހުވައިތަްއ

. عهد/ އަިދ    !ުއވައިނުލާށެވެ       . ނޑައަޅާ ގަދަުކރުމަށްފަހު  ެއ ހުަވއިތައް ކަ      

 =   ްالّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނ .  ލައިފީމުެއވެ   =  ކަލޭމެންގެ މައްޗަްށވާ ޖާމިނުާވ

.    ފަރާތެއްކަމުގައި / ހެކިެވރިއަުކކަމުގައި  =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ  

   = .   ކަލޭމެން ކުާރހާކަމެއް    = .  !އަދި ަކލޭމެން ނުވާށެވެ        

=  .   އެއަންހެންމީާހގެ ކެެހރިތައް ިނއުޅާ އުވަިއލި އަްނހެންމީހާަފދައިން     =  އެކެހެރިަތއް އަނުބާރ

.  ހަރުކޮށް ގަދަުކރުމަށްފަހު   =  .  ނިއުޅާލާ ފިނދާހެދުމަކުން         =  ކަލޭމެންެގ

.  ހުވައިތަްއ ކަލޭމެން ލަނީއެވެ       =  .  خيانةކަލޭމެންގެ މެދުގައިާވ މަކަރަކަްށ / އޮޅުވަިއލުމަކަށް

.   އަކަށް    = .    ެއއްބަޔަކުވާކަމަށްޓަަކއި        =  އަނެއްބަަޔކަށްވުެރ ގިަނވެަފިއ

 .  ބާރުގަދަކަމުގައި       =  ްإمتحانކަލޭމެން  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ކުރައްވަނީެއވެ   = 
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

.  އެކަންތަކުން  =  ްخبرއަދި ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ ކަލޭމެންނަށ .  ދެއްވާ ބަޔާންކޮށްދެްއވާހުއްެޓވެ
     = قيامة  .  ދުވަހުން          =  ެإختالفއެކަމަކާއިމެދު ަކލޭމެން ދެބަސްވ 

 .  ވީކަންތައް

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ަތްއ  حقّ ތެިރވުމަށާިއ އަިދ ގާތްތިމާގެމީހުންނަްށ އެމީހުްނގެ  إحسانެވރިވުމަށާިއ  عدلހަމަކަށަވަރުްނ  )90(

. އަިދ  الّله أمرދިނުމަށާއި އެތިކޮޅުދިނުމަށް  ންނާިއ ބޮޑާެވ  ُمْنَكَراةކަންތައް ކުރުމާިއ  َفاِحشުކރައްވަެއވެ

. އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް  نهىއަނިޔާވެިރވުމާއި މިކަންކަމުން އެކަލާނގެ މަނާކުރަްއވައި   نصيحةއާއި  وعظކުރައްަވއެވެ

.  نصيحةދެއްވަނީ ަކލޭމެން ހަނދާންކޮށް   ލިބިގަނޭތޯއެވެ

.  َفاِحش !ދަންނައެވެ  ނުުރހޭ ކޮްނެމ  شريعةއަކީ  ُمْنَكَراةކަންތަކަކީ ޒިނޭކުރުންފަދަ ހަޑިހުުތރު ަކންކަމެވެ

 . . އެީއ އެންމަެހިއ އުރެދުމެެކވެ . =  بـَْعيُ ކަމެކެވެ  = زُْبَدُة الّتفسيرއަކީ ބޮޑާކަމާިއ ައނިޔާވެރިކަމެވެ

 عهدއަދި  !ފުރިހަމަކުރާެށވެ !ފުއްދާށެވެ عهدގެ  الّلهއްކޮށްފިއްޔާ ކަލޭމެން އެ َعهد އަށް ّهللا  އަދި ކަލޭމެން )91(

ނޑައަޅައި ގަދަކޮށްިފއްޔާ ދެން އެ  ) ރަނގަޅަށް ކަ އެއް އެ އެގްރީމެންެޓއް ކަލޭމެްނ  عهدތަކާއި (އެްގރީމެންޓުތައް

. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ޖާމިނުާވ ަފރާތެއް ކަމުގަިއ އަދި ހެކިެވރިއަކުކަުމގައި ކަލޭމެން   الّلهއުވައިނުލާެށވެ

. ެއކަލާނެގ މެދުވެރި . ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންކުރާާހކަމެއް ލައިފީމުއެވެ .  الّلهކޮށްފީމުެއވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

އަދި ެއއަންހެންމީާހ އޭނާެގ ެކހެރިތަްއ އަނުބރާ ހަރުޮކށް ގަދަުކރުމަށްފަހު ިނއުޅާާލ ކުދިކުދިޮކްށ  )92(

ކޮްށ  َتْصديقގްރީމެންްޓ ކަށަވަުރކޮށް އެ  عهد( !ވިއްސިވިާހލިކޮށްިލ އަްނހެންމީހާފަދައިން ަކލޭމެން ނުވާެށވެ 

) ައިދ !އަދި އެ އެއްބަސްުވން އުވައިލިަބޔަކުކަމުގަިއ ކަލޭމެން ނުވާެށވެަލއި އާއި ހުވާ عهدނިންމުމަށްފަހު އެ 

 عهدގިނަވެ ާބރުގަދަކަމުަގއިީވތީ ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެމެދުގަިއ ކުާރ ހުަވޔާއި  عددއެއްބަޔަކަށްުވރެ އަެނއްބައެއްެގ 

. (އެހެން ނުހަދާށެވެ خيانةމަކަރަކަށް ނުވަތަ  ކުރީ ެއގްރީމެންޓްކޮށްފަިއާވ  !އަކަށް ނުވަތަ އޮޅުވައިލުމަކަށް ހަދަީނއެވެ

 عددެގގޮތުން މަދުބަޔަކުކަުމގައިެވފައި ފަހުްނ ދިމާވާމީހުންެގ ބާުރގަދަވެފަިއ  عددމީހުންނަކީ ދެަރ އަިދ 

) ހަމަކަަށވަރުން އެފަދަ ކަންތައް ެއީއ !އުވައިނުލާށެވެ عهدުހވަޔާ ގިނަކަމުގައިވިަޔސް ކުރީމީހުންނާ ވެަފއިވާ 

 : )  عهد(އެބަހީ . ައިދ  إمتحانަކލޭމެން  الّله تعالىކަށަވަރުަތއް އެގޮތަްށ ލަްއވާފަިއ އެވަނީ ކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ

ވެފައިވާކަންތަްއ އެކަލާނެގ  إختالفދުވަހުން އެކަމަކާއިމެދު ަކލޭމެންގެެމދުގައި ދެބަސްވެ  قيامةހަމަކަށަވަރުންެވސް 

. بيانކަލޭމެނަށް   ކޮށްދެއްވާެނއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =   الّلهއަިދ  .  އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ    =  .  އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ަލއްވައިީފހެވެ
      =  أّمةއެްއ ) .  އަކަށް) أّمةގެމަތީގަިއވާ އެއް  حقّ އަކަށް   =  .  އަދި އެހެނެްއކަމަކު   

      =  .  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވއަޅަކު މަގުުފރައްަދވައެވެ         =  އަދި އެކަލާނެގ

 .  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ތެދުމަގުދައްަކވައެވެ    =  .އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެނާ ުސވާުލވެވޭނެއެެވ

         =  .   ކަލޭމެންކުރާކަމުގައިީވ ަކންތަކާމެދު         =  އަިދ

 !/ ނުހަދާށެވެ !ކަލޭމެންގެ ުހވައިކަށަަވރުތައް ނުހިފާެށވެ      =  / ްކަލޭމެންގެ މެދުގައިވާ މަަކރަކަށ

 .   ނުވަތަ އޮޅުވާލުާމއި ކެްއސަކަށް  = .   ފަެހ އޭރުްނ ފައިކަަހއިލަފާނެެއވެ       = 

 .  އެފައިތިލަ ސާބިތުވެުހރުމަށްފަހު       =  / ިެގ  عذابއަދި ކަލޭމެނަށް ނުބައިކަމުގެ ަރހަ ލިބ

 .  ރަހަލިބި     =   .  ކަލޭމެން ފިތުނަވެރިކުރުމުގެ ސަބަބުން / ނުވަތަ ހުއްުޓވުމުގެ ސަބަބުން  

    = الّله  . . =   ގެމަގު  އަިދ ކަލޭމެނަްށ ެވއެވެ     =  ާعذابބޮޑުވެގެންވ 

 .   އެއް    =  ްއަިދ ކަލޭމެނ!.    . عهدެގ  الّله =    !/ ބަދަލުނުކުރާށެވެުނވިއްކާށެވެ

     =   .  ދާދިކުޑައަގަކަށް / ދެރައެއްޗަކަށް     =  ްحضرةގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ 

 .  ގައިވާތަކެތި      =  .   އެއެއްޗެތި ަކލޭމެނަށް ެހޔޮވެގެންވެެއވެ      = 

 .  ކަލޭމެނަށް އެނގޭކަމުަގއިވަންޏާ         =  .ހުްސވެއެެވ / . ކަލޭމެންގެ އަތުަގއިވާތަކެތި މަދުެވއެވެ

         =  ިنعمةގައިވާތަކެިތ (ދަރުމަޔާ  حضرةގެ  الّلهއަދ.   ) ބާީކވެ ދެމިހުެރއެވެ    

       .  އަިދ ކެތްތެިރވީ މީސްތަކުްނނަްށ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހެޔޮޖަޒާދެއްވާހުށީމެވެ
    =  .  އެމީހުންގެ ދަރުމަާޔ ސަވާބު             =  ( އެމީހުން (ދުނިޔޭގައި

. عمل   ކުރާކަމުގައިވީ ަވރަށްވުެރ މާރަނގަޅަށް      = ކޮށްފިމީހާ. صالح عمل       

  =  .  ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިްނވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިންވިޔަސް     =  އަދި އެމީހަުކ

 . حالއަކުކަމުގައިާވ  مؤمن      =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހަކަްށ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 .  ދިރުވައިދެްއވާހުށީމެވެ     =  ުحياةރަނގަޅ  .  އެއް         =  އަދި ހަމަކަށަަވުރްނ

.  جزاءތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް އެމީހުްނގެ   ދެއްވާހުީށމެވެ            = 

. عملއެމީހުން   ކުރާކަމުގަިއވާ ަވރަށްުވރެ މާރަނގަޅަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ެއއް  حقّ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ ަކލޭމެން އެންމެންނަކީ ( الّله تعالىއަދި  )93( އަކަްށ އެަކލާނެގ  أّمةގެމަތީގައިވާ

. އަދި ެއހެންނަމަވެސް ެއަކލާނގެ ެއދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު އެކަލާނގެ މަގުފުަރއްދަވައެެވ.  ކަލޭމެން ލައްަވއިފީހެވެ
. (އެއީ އެކަލާނގެ  އަަޒީލ  އަދި އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް އެަކލާނގެ ތެދުމަގުދައްކަވައެވެ

) ކުރާކަުމގައިީވ  حكمةއާއި  عدلތުމުގައިވާ ދެނެވޮޑިގަ .) އަދި ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން (ދުނިޔޭގައި އެވެ
.  قيامةކަންތަކާއިމެދު ކަލޭމެާނ ( ) ުސވާުލވެވޭނެއެވެ  ދުވަހުން

އަކަށް ަކލޭމެްނ  خيانةއަދި ކަލޭމެންގެމެދުގަިއ ކުެރވޭ ހުަވއިކަށަަވރު އެއީ ކަލޭެމންގެމެދުގައި މަކަާރއި  )94(
) ސާބިތުވެ ހުރުމަށްފަުހ  . އެހެން ހަަދއިފިނަމަ ކަލޭމެންގެ ަފއިތިލަ (ސަލާމަތުގެ މައިދާނުގައި ނުހަދާށެވެ

. ދެން ކަލޭމެްނ  ގެމަގު ބަންދުކޮށް ފިތުަނވެރިުކރުމުގެ ސަބަބުްނ  الّلهހަލާކުގެެތރެއަށް ކަހާަލއިގެން ހިނގައިދާނެެއވެ
. عذابނުބައި  .  عذابދުވަުހން ކަލޭމެނަށް ހުންނަހުށީ ބޮޑުވެގެްނވާ  قيامةއަދި  ގެރަަހ ކަލޭމެނަްށ ލިބިދާނެއެވެ  އެވެ

:  !ނުހަދާށެވެ ިވއްކައި  ަކލޭމެން ަބދަލުކޮށް عهدގެ  الّلهއަދި ދާދިކުޑަ ނިކަމެތިެއއްޗަކަްށ  )95(  الّله(އެބަހީ
ެގ ދާދިކުޑަކުަޑ ފައިދާއަކަްށ  حياةގަންީދ ކުިރ ހުވައެްއ ދުނިޭޔގެ  الّلهމެދުވެރިކޮްށ ނިންމާފައިވާކަމެްއ ނުވަަތ 

) (ެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ދުނިޔޭގައި ކަލޭމެންގެ އަތްމަތީގަިއވާ ތަކެތި ދާދިއަަވހަށް ހުސްެވ !ކަލޭމެން އުވައިުނލާށެވެ
.) ހަމަކަށަވަރުްނ  ) ކަލޭމެނަށް އެނގޭނަަމ  ثوابގަިއާވތަކެތި ( حضرةގެ  الّلهނެތިހިނގައިދާނެއެވެ އާއި ދަރުމަ

. މާހެޔޮވެގެ  ންެވއެވެ

. އަިދ  )96( ގަިއވާތަކެިތ ހުސްނުެވ ދެމިުހރެއެެވ.  حضرةެގ  الّلهކަލޭމެންެގ އަތުގަިއވާތަކެިތ ހުްސވެނެތިވެދެއެވެ
އަށްވުރެ ާމރަނގަޅު މާހެޮޔ ދަރުަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عملއަދި ކެތްތެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ އެމީހުން އެކުިރ 

 .  ހަމަކަށަވަރުންެވސް ދެއްާވހުށީމެވެ

ކޮށްފިީމާހ  صالح عمل حالއެމީހަުކ އީމާންވެގެންާވ އަިދ އަްނހެނަުކ ނަމަވެްސ  ފިރިހެނަކުނަމަވެސް  )97(
.  حياة) ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހަކަށް ރަނގަޅުވެގެން ވާ !(ދަންނައެވެ ެއއް ދެއްާވހުށީމެވެ

. ނުވަތަ ސުވަރުގޭގެ ދިރިއުުޅްނ  توفيقރަނގަޅު ރިޒުގުދެއްވުމާއި ިކޔަމަންތެރިކަމުގެމަަގށް  حالل(އެއީ  ދެއްވުމެވެ
.) އަދި ހަމަކަށަަވުރން އެމީހުން ދުނިޔޭަގއި ކުރި  އެމީހުނަށް  ثوابއަށްވުރެ މާރަނގަޅު ދަރުމަޔާ  عملދެއްވުމެވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވާހުށީެމވެ

. ފިިރހެނުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކުރެއްވު   عمل صاحل ުކރެވެން އޮތްގޮތާިއ އަްނހެނުންނަށް عمل صالحންހުއްެޓވެ
. ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް އެަބއެއްގެ ނިސްބަތުަގއި  . ދެބައިމީހުްނެގ  عمل صاحلކުރެވެން އޮްތގޮތާއި ތަފާތުވާނެެއވެ އެވެ

. .  މިކަމަށްވިސްެނވުންހުއްެޓވެ  ޢަމަލީމައިދާން ތަފާތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ުقرآنފަެހ ަކލޭގެފާނ   . ކިޔަާވ ިވދާޅުވަންޏާ     =  ުالّلهފަެހ ކަޭލގެފާނ 

  !އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ حمايةްނ ަރއްކާތެރިކަާމއި  حضرةގެ          =  شيطان  رَِجْيم 

) . .)  رحمةއަކީ  رَِجْيمގެ ފަރާތުން  ން ބޭރުކުރެިވގެންވާ ެއއްޗެެކވެ        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  އެސޮރަްށ އެްއވެްސ ބާރެއްުނވެއެވެ       = إيمان .   ީވ މީސްތަކުންެގ މަްއޗަށް   

   =  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ   އަްށ. ربّ އަިދ ކަ     =  ްوكيلއެމީހުނ .   ކުރާ
     = .  ހަމަކަށަަވރުން އޭނާެގ ބާުރ ވާކަންަކށަވަރީ        =  އޭނާައީކ

 .   އެމީހުންގެ ެވރިއަުކކަމުގައި ަބލާމީހުންގެމަްއޗަށެވެ         =  އަދި އެމީހުްނ

.  شريكއެކަލާނގެާއިއ އެހެިނހެން ަފރާތްފަރާްތ   ކުރާމީހުްނގެމައްޗަށެވެ        =  އަިދ

.  آيةތިމަންރަސްކަލާނެގ   އެއް ބަަދލުކުަރއްވަންޏާއި     =  :  آيةއާޔަތެއްގެ ތަުނގައި (އެބަހީ

)  آيةއެއްެގ ބަދަލުަގިއ    ެއއް ގެންނަވަންޏާ  =  الّلهއަިދ  .  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ     = 

 ) حكمއެކަލާނގެ ބާަވއިލަްއވާނޭ އެއްެޗއް (   = ) ްيعنى: مشركއެމީހުނ  . ) ބުނެއެވެ  ން     
= .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނަކީ ދޮގުެވރިއެެކވެ     =  . އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން

      =  .  އެމީހުންނަކަްށ ނޭނގެެއވެ   =  ޭަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!  
  =  ެއ : .  قرآنއެބާވަިއލެއްީވ އެބަހީ  ބާވަިއލެއްވީ     = روحވެގެންވާ  طاهر ) . جبريل عليه އެވެ

.)  الّسالم  ެއވެ      =  ެحقّ ން  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގ  .  ގޮތުގައި   

   =  ެإيمانއީމާންީވ މީސްތަކުން (އެީމހުންގ  . ) ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަަކއެވެ  ކަން     = 

 .  އަދި ތެދުމަގާއި އުފާވެިރކަމެއްގެގޮތުންެނވެ    =  . . مسلمކިޔަމަންތެރިންނަށް   ންނަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އާެގ  شيطانން ބޭރުވެވިގެންވާ ނުބައި  رحمةކިޔަވާ ވިދާޅުވަންޏާ  قرآن) ކަލޭގެފާނު !އެވެ الّله رسول(އޭ   )98(

:  !ން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން އެދިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ حضرةގެ  الّلهނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް   َأُعوذُ އެބަހީ

  !ވިދާޅުވާށެވެ

އާ އަކަްށ  شيطانކުރާމީހުންގެމައްޗަށް ެއ  وكيلއަށް  ربّ ވެގެން އަދި އެީމހުންގެ  إيمانހަމަކަށަވަރުން  )99(

 .  އެއްވެސް ާބރެއްނުެވއެވެ

. އަިދ  )100( އޭނާއަށް ާބރުލިބިގެްނވާކަންކަށަަވރީ އޭނާއަީކ އެމީހުންެގ ވެރިޔާކަމުަގއި ަބލާމީހުންގެމަްއޗަށެވެ

.  شريكއެމީހުން އެަކލާނގެާއއި ެއހެނިހެން ަފރާތްތަކާ   ކުރާމީހުްނގެމައްޗަށެވެ

ނުވަަތ  –އެއް  آيةހެން އެއް އޮތްތަނަށް އެ آيةގެ އާޔަތެއްގެ ބަަދލުގައި  قرآنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )101(

އެއް ނުވަަތ  حكمބާވައިލައްވާނެ  الّلهއެއް ބަދަލުކުރަްނޏާވެސް (އެހެނީ  حكمއެއްގެ ބަދަުލގައި ެއހެން  حكمކުރީއޮތް 

.) ޭއރުންވެްސ އެމީހުށް  الّلهއެއް ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީ ހަަމ  آية ން ބުނާނީ ަކލޭގެފާނަީކ  يعنى: مشركއެވެ

 . . ެއމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކަށް ނޭނެގއެވެ . އެހެންނަކުންނޫނެވެ . އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ  ހަމަދޮގުވެިރއެކެވެ

 حقّ ްނ  حضرةެގ  َربُّ ބާަވިއލެއްީވ ަކލޭގެފާނުންެގ  قرآنެއ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(އޭ  )102(

. ެއއީ  روح يعنى: جبريل عليه الّسالمވާ ވެގެން  طاهرގޮތުގަިއ  .  إيمانެއވެ ެވގެންާވ މީހުްނ ސާބިތުކުެރއްވުމަށްޓަކަެއވެ

.) އަިދ އެީއ  إيمانވުމުްނ އެމީުހންގެ  إيمانއަށް އެީމހުން  نَاِسُخ َمْنُسوخُ ެގ  قرآن(އެ  ކަން ގަދަެވ ަހރުދަނާވާނެއެވެ

.ފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ  أمرގެ  الّله  ޯބލަނބާމީހުންނަށްވާ ތެދުމަާގއި އުފާެވރިކަމެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ     =  

.  مشركެއ  يعنى:ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުން ( ) ބުނެެއވެ  ން       =  يعنى: محّمدއެަކލޭގެފާނަްށ 

.  قرآنގެފާނަށް އެ   ުއގަންނައިދެނީ އާދަމުގެަދރިއެކެވެ           =   އެމީހުްނ

. ( َعَجِمىއެފަރާތަކަށް އެލެނޭބ ބަހަީކ  .) عربބަހެކެވެ  ނޫން ބަެހކެވެ   =  ެއކަލޭގެފާނަްށ :  قرآنއެބަހީ

.ންގެ  َعَجِمىއުގަންނައިދޭމީހާއަީކ   މީހެކެވެ  =  ީއަދި މިއ–  : .  قرآنއެބަހީ   މިއީ     

  =  عربބަޔާންވެގެންާވ  .     ބަެހވެ   =  إيمانހަމަކަަށވަރުްނ 

 .  ނުވާމީސްތަކުން    = آيةެގ  الّله  .  ތަކަށް    = الّله  . އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ނުދައްަކވައެވެ

.) الّله(ނުވަތަ   އެމީހުނަށް ތެދުމަގު ނުދަްއކަވާނެތެވެ      =  އަދި އެމީހުންނަށްުހީރ

. عذابވޭންދެނިވި    އެވެ      =  .    ދޮގުހަދާކަން ކަށަަވރީ   = 

 . އީމާންނުވާ މީސްތަކުންނެވެ    =  الّله .  ެގ ާއޔަތްތަކަށް      =  ނޑައެޅިގެްނ އަިދ ކަ

 .  އެމީހުން އެއީ     =  .    ދޮގުވެރިންނެވެ     =الّله .  އަށް ކާަފރުވެއްޖެމީހާ
        =  . .=      އޭާނެގ އީމާންކަމަށްފަހު  މަޖުބޫުރކުރެވުުނ މީހާމެުނވީ    

     =   ާحالއަދި އޭނާގެ ހިްތ އީމާންކަމަށް ަރނގަޅަށް ހަމަޖެހިގެންވ .     =  ައިދ

 .   އެހެންނަމަވެސް       =  . އެމީހާގެ ހިތް ކާަފރުކަމަށް ހުޅުވި ތަނަވަސްެވއްޖެމީހާ

 ) !(ދަންނައެވެ      =  .  ފަހެ އެބައިމީހުންެގ މައްޗަށް ުހރީ ކޯފާއެވެ   = ެގ  الّله
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.  حضرة  ން        =  عذابއަދި އެީމުހންނަށް ހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ  .  އެވެ  =  

. : އެބަހީ އީމާންކަމަށްފަހު އެމީހުން ެއކާފަރުވީ  އެއީ    ްހަމަކަށަވަރުން އެމީހުނ         

  =  حياةދުނިޔޭެގ  .  އަްށ ލޯބިުކރީއެވެ      = آخرة  .     ގެމައްޗަށް   

.  تعالى الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  =  ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ     =   .  ކާފަރުވެއްޖެބަޔަކަށް

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެމީހުްނ މެދެެނވޮޑިގެންވަންގެމީހުން ބުނާކަން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  مشركއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެ  )103( ވެ

.) ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނަށް  .  آدمއުގަްނނަަވއިދެއްވަނީ  قرآنގެފާަނށް އެ  يعنى: محّمدބުނެއެވެ ގެ ދަރިެއކެވެ

: އެަކލޭގެފާނަށް އެ  َعَجِمىއެމީހުން އެފަރާތަކަްށ އެލެނބޭ ަބހަކީ  . އެަބހީ އެ އުގަންނައިޭދ މީަހީކ  قرآنބަހެކެވެ

.  َعَجِمى . (އެމަީހީކ  عربއެކެވެ . ނުވަަތ  خبرންެގ  ُرومىކިޔާމީހެެކެވ. ނުވަަތ  بـَْلَعامނޫން މީެހކެވެ  يَِعيشިކާޔ މީހެކެވެ

. މިއީ ހައްތާވެްސ  .) =  عربކިޔާ މީހެކެވެ  عربއަކީ ބަޔާންެވގެން  قرآن= އަދި މި  تفسير الطبرىނޫން މީހުންނެވެ

. (އެހެންީވއިރު އެވާހަ  .) ބަހުންވާ ފޮތެކެވެ  ކައަކީެވސް ތާކުންތާކުެޖހޭ ވާަހކައެއްނޫނެވެ

. ނުވަަތ އެކަލާނެގ  الّلهގެ އާޔަތްތަކަްށ އީމާންނުާވ މީހާއަްށ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  )104( ތެދުމަގު ނުދައްަކވައެވެ

. އަދި އެމީހުންނަށް ( ) ުހީރ ވޭންދެނިވި  آخرةތެދުމަގު ނުދައްކަވާނެެއވެ .  عذابގައި  ެއވެ

. އަިދ އެމީހުން ެއީއ  الّلهދޮގުއުފައްދައި ޮދގުހަދާކަންކަށަަވރީ  )105( ގެ ާއޔަތްތަކަށް ީއމާންނުވާ މީހުންނެވެ

 . ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންނެވެ  ކަ

ކުރެވިގެްނ  مجبور حالއެމީހަކު އީމާންވުމަށްފަހު އަދި އެީމހާގެ ހިތް އީމާންކަމަށް ހަަމޖެހި މައިތިިރވެގެންާވ  )106(

) ފަެހ އެމީހާ ބުނާބަހަކުން އަދި ކަމަކުން އެީމހާގެ މަްއޗަްށ !ރުވާފަދަކަމެއް ުކރެިވއްޖެމީހާ (ދަންނައެވެއަށް ކާފަ الّله

. އަދި އެހެންނަމަވެްސ އެމީެހއްގެ ހިތް ކާފަރުަކމަށް ތަނަވަސްެވ ގަސްދުަގއި ކުުފރުެގ ބަސްބުނުމުްނ  ފާފައެއްނެތެވެ

. އަދި އެމީހުންނަްށ (الّلهެގ މައްޗަްށ ނުވަތަ ކާަފރުވާފަަދ ކަންތަްއ ކުރުމުްނ އެީމހުން )  آخرةގެ ކޯާފ ެވއެވެ ދުވަހުން

. عذبހުރީ ބޮޑުެވގެންވާ   ެއވެ

އަށް ލޯބިުކރުމުެގ  حياةގެ މައްޗަށް ދުިނޔޭގެ  آخرةވީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ  حقّ އެމީހުންނަށް  عذابއެ  )107(

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ  . تعالى الّلهސަބަބުންނެވެ  ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ  ކަ         =  އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެމަތީގަިއ

. الّله  ސިއްކަޖެއްސެވި މީހުންނެވެ       =  އަދި އެމީހުން ގެ ިއވުންތަކުގައްާޔއި އަދި އެމީހުްނ

.   ގެ ލޯތަކުގެމަީތގައިވެސް     =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ  އަދި ކަ    = 

. َحقُّ  =    ންނެވެ. غافل . عجائب( ކަމެކެވެ   )ކަމެްއނޫނެވެ     =  ހަަމކަށަވަރުްނ

.  آخرة   ގައި އެީމހުން     = .   ގެއްިލ ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންނަކީ ހަމަ އެީމހުންނެވެ  

   =  ޭربّ ) ދެން ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުެގ !އެވެ رسول الّله(އ      = هجرة 

 .  ކުރިމީހުންނަށް          =  ްإمتحانވެރިެވވުމަށްފަހު /  فتنةއެމީހުންނަށ  .  ވެވުމަށްފަހު  

       =  ްجهادދެން އެމީހުނ  .   ކޮށް އަދި ކެތްކުރި        =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ   އޭގެފަުހގައި    =  ާނޑައެޅިގެން އެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ  رحمةކަ

.   ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ          =  ެنفسއަދި ކޮންމ  .  އެއް އަންނަދުަވހު
       =  ެحالުކާރ  جدلއެްއގެ ަފރާތުން  نفس(އެ  حالުކރާ  جدلގެ ކިަބއިން  نفسއ(  

         =  نفسއަދި ކޮންެމ  .  އަކަްށ ފުރިަހމަވެވޭ    =  އެއް ކޮށްފައިާވ  نفسެއ

( . (ހެވާއި ނުަބއިގެގޮތުން    ކަންތަކުގެ     = .   އަދި އެމީހުނަށް އަނިޔާ ނުވެވޭނެއެވެ
       =  އެީއ  الّله تعالىއަިދ) . .)  مّكةރަެށއްެގ މިސާުލޖެއްސެވިއެވެ  ެގ މިސާެލވެ   

      = .   ެއރަށް އަމާން އަދި ހަމަޖެހޭތަެނއްކަމުަގއިވިއެވެ        =  އެތާނގެ ރިޒުުގ

.  ފަސޭހަކަމާއި ތަނަވަސްކަމާ ެއކު އެތަނަށް އާދެެއވެ    =  .  ހުރިހާތާކުން   =  ްދެނ
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: އެރަށުގެ  . (އެބަހީ )  أهلއެރަށް ކާފަުރވެއްޖެ  ވެރިން ކާަފރުެވއްޖެ    =  نعمةގެ  الّله  .  ތަކަށް
     =  ްالّلهދެނ  .  އެރަށަްށ ރަހަދައްަކވައިފި      =  ނޑުހަިއހޫނުކަމުެގ ލިބާުހެގ ބަ

 (. ނޑޫހައިހޫނުކަން ޖައްސަވަެއވެ  (ބަ    = .   އަދި ބިރުވެރިކަާމއި           

=  .    އެމީހުންުކރާކަމުގަިއ ވާކަންތަުކގެ ސަބަބުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި އަދި އެީމހުންގެ ިއވުންތަކުގައްާޔއި އަިދ ލޯތަުކގަިއ  تعالى الّلهއެމީހުންނަކީ  )108(

ނޑައެޅިގެން  . އަދި ކަ . غافلސިއްކަޖައްސަވާފަިއވާ މީހުންނެވެ  ންނަކީ އެމީހުންނެވެ

. عجائب )109( . َحقُّ  އެއްނޫނެވެ ހަމަކަށަަވރުން ގެްއލި ހަާލކުވެގެްނާވ ގައި  آخرةއެމީހުންނަކީ   ކަމެކެވެ

.  މީހުންނެވެ

)  الّلهތަްއ ޖެހުމަްށފަހު ( إمتحانދެންފަހެ އެބައިީމހުންނަށް އުނދަގޫަތކާިއ  )110(  جهادކޮްށ ދެން  هجرةގެަމގުގައި

އެއީ އެކަންކަމަށްފަހު ގިނަގިނައިްނ  ربّ ) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުެގ !ކޮށް އަދި ކެތްެތރިވީމީހުްނ (ދަންނައެވެ

.  رحمةއެމީހުންނަށް ފާފަފުއްސަާވ   ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

 نفسކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ އަިދ ކޮންމެ  حّجة قائمކޮށް  جدلއެއްެގ ފަރާތުްނ  نفسއެއް ެއ  نفسކޮންމެ  )111(

)  نفسއަކަށް އެ  ) !ދެއްވޭ ދުވަސް (ހަނދުމަފުޅު ކުރައާްވެށވެ جزاءތަކަށް ފުިރހަމަ  عملއެއް (ދުނިޔޭގައި ކޮށްފައިވާ

. ެއއީ  .  قيامةއެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ެއއްވެސް އަނިޔާއެްއ ނުލިބޭނެެއވެ  ދުވަހެވެ

. ( الّله تعالىއަދި  )112( . އެރަށްީވ އަމާްނ އަިދ ހިްތހަމަޖެޭހ ރަށެއްކަުމގައެވެ تفسير ރަށެއްެގ މިާސލުޖެއްސެިވއެވެ
.) އަދި ހުިރހާ ފަރާތްތަަކކުން ެއރަށުގެ  مّكةވެރިންގެ ގިނަބޭަކލުން ވިދާޅުވަީނ އެީއ  أهلގެ  معل  أهلކަމުގައެވެ

. ދެން އެރަށުެގ  އަްށ  نعمةގެ  الّلهވެރިން  أهلވެރިންނަށް ތަނަވަސްކަާމއި ފަސޭހަކަމާ އެކު ރިޒުގު އާެދެއވެ

. ދެންފަެހ އޭގެސަބަބުން  ނޑުހަިއހޫނުކަމާއި ިބރުވެރިކަުމގެ ލިބާކާފަރުވިއެވެ .  الّله تعالى ްސ އެމީގަިއގާބަ ެލއްވިެއވެ

 .  އެއީ އެމީހުްނކުާރ ކަމުގަިއވީކަންތަކުންނެވެ

ނޑުހައިހޫނުކަމަީކ  !ދަންނައެވެ  ފުޅަްށ  دعاءގެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއެމީހުންނަށްޖެހުުނ ބަ

ނޑުހައިހޫނުކަން ގަަދވެގެންގޮްސ ވާނުާވ ނޭނޭގ ހިސާަބްށ  . ބުނެވެީނ ބަ ނޑުހަިއހޫނުކަމެވެ އެމީހުންނަށް ޖެހުނު ބަ

. އެމީހުނަށްޖެހުނު ިބރުވެިރކަމަކީ  .  أسيرއެމީހުން  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمމީސްތަކުން ދިޔަކަމަށެވެ ކުރެްއވުމެވެ

. انُدخَ އެާވހަކަ  – والّله أعلم  ސޫރަތުގަިއ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް ވެއެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =  .    އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ާގތަށް ވަޑައިގެންނެވިެއވެ   = 

.  رسولއެމީހުންގެތެރެއިްނ   ބޭކަލަކު    =   رسولފަެހ އެމީހުން ެއ  .  އާ ޮދގުކޮށްފިއެވެ    

  =  ްعذابފަހެ އެމީހުންނަށ  .  ޖެހިއްޖެއެވެ       =  އެމީހުން އަނިޔާެވރިވެގެންާވ

  . حال  = ެފަހެ ަކލޭމެން ކާށެވ!        = ކަލޭމެންނަްށ ދެއްިވ ރިޒުުގގެތެރެއިްނ.  الّله

     = حالل  .  ރަނގަޅުތަކެތީން     =  ްشكرއަށް  نعمةގެ  الّلهއަދި ކަލޭމެނ 

   !ކުރާށެވެ    =  .  ކަލޭމެންވަންޏާ        =  ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަްށ ކަ

 .  އަޅުކަންކުރާކަމުގައި      =  ްحرامެއކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ މައްޗަށ  .  ކުެރއްވިކަން ކަށަވަރީ
    = .  މުޅަތަކެްއޗާިއ ލެެޔވެ       =  އަދި ޫއރުމަހާިއ           = 
.  الّلهއަދި    ނޫން ފަރާަތކަށް ެއއެއްޗެްއ ކަިތލެވިފައިާވ ތަކެްއޗަާކއި    =  ެވެއްޖެމީހާ /  مجبورފަހ

 .  ގޮތްހުސްވެއްޖެމީހާ        = މިދެ  بغاوة) . ގެ މާނަައީކ  لفظތެރިކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަެމއްނެތި

އެއްޗެތިކަމުގައި ދެކި ތަނަވަްސކޮށް ގިނައިްނ  حاللބޭނުންވާވަރަށްުވރެ ގިނައިންބޭނުން ނުުކރުމާއި 

(.  އީ. تعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  =   ބޭނުންނުކުރުން      =  ގިނަގިނައިްނ

. رحمةފާފަފުއްސަވާ    ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ   =  .  އަދި ަކލޭމެން ނުބުނާށެވެ  

       =  .  ކަލޭމެންގެ ދޫތަްއ ސިފަކުާރ ކަންކަަމށް  =  .  ޮދގު     =  މީިތ

. (ނުވަތަ މިކަްނ  حالل .)  حاللއޭ  އެވެ    =  ިނުވަަތ މިކަން  حرامއަިދ މީތ) . .)  حرامއޭ  އެވެ
        =  ްالّلهކަލޭމެނ  .  ގެ މަްއޗަށް އުފެއްދުަމށް    .     ދޮގު   =

 .އުަފއްދައިގަންނަމީހުންހަމަކަށަވަރުން      = ގެ މައްޗަށް ދޮގު  تعالى الّله       = 
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

 .  އެމީހުން ކާމިޔާބުނުވާެނއެވެ     =  ދުނިޔޭގަިއ އެމީހުްނ އެތިޭބ : . (އެބަހީ އެީއ ދާދިކުަޑ އަރާމުކޮޅެކެވެ

 (.  ވަގުތުކޮޅުދާދިކުޑައެވެ      = ) ްހުރީ ވޭންދެިނިވ  قيامةއަދި އެމީހުންނަށ ( ދުވަހުން

.  عذاب  އެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެީއ  رسولއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެީމހުންގެގާތަްށ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ  )113( رسول ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ
. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުްނ އެީމހުްނ  صّلى الّله عليه وسّلمالّله  .) ފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެާފނު ދޮގުކޮށްފިެއވެ ެއވެ

ނޑުހައިހޫުނކަމާއި ބިުރވެރިކަާމއި  عذابއެމީހުންނަށް  حالއަނިޔާވެިރވެގެންވާ  . (އެއީ ބަ  بدرއައިސްޖެހުނީެއވެ

(.  ހަނގުރާމަިއގައި ަމރުވެދިއުމެވެ

އަިދ  !ގޮތުގައި ކަިއހަދާށެވެ حاللގެ ރިޒުުގ ަރނގަޅު  الّله) ފަހެ ަކލޭމެން !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  )114(

)  نعمةެގ  الّلهތަކަްށ ( نعمةކަލޭމެންނީ އެކަލާނެގއަްށ އަޅުކަންކުާރ ބަަޔކުކަމުގަިއވަންާޏ ކަލޭމެން އެކަލާނެގ  ަތކަށް

  !ކުރާށެވެ شكر

ކުރެްއވިކަންކަށަަވރީ މުޅަަތކެއްޗާއި ލެޔާއި އޫރުމަާހއި އަދި އެއެްއޗެްއ  حرامއެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް  )115(

. ފަހެ ކާެނއެއްޗެއް ނެތި ގޮތްހުސްެވ  الّله ގެ ނަންފުޅުގެ މަތީގައި ނޫންގޮތަކަށް ކަތިެލވުނު ޮކންމެއެއްޗެކެވެ

އެީމާހ  ކުރުމާއިއެކު قبولއި ތަކެތިކަމުގަ حرامގައި  أصلކަންބޮޑުވެއްޖެމީހާ ހަމަކިިރޔާ ފުދޭވަރަށް އަދި އެއީ 

.)  އަނިޔާވެރިައކުކަމުގަިއ ނުވާާޙލު  އެއިްނ އެތިކޮޅެްއ ޭބނުންކުރުމަކުން (އެީމހެއްގެމަްއޗަށް ފާފަެއއްނެތެވެ

.  رحمةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ެލއްވުން ބޮޑުކަލާނގެއެވެ

ގެމައްޗަށް ދޮގުތައްހަަދއިގަތުމަށްޓަަކއި ކަލޭމެންގެ ދޫތައް އެސިަފކުރާ ދޮގުތަކުްނ  الّله) !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )116(

" ިމހެން ކަލޭމެްނ ުނބުނާށެވެ حرامމީިތ  ، އަދި ، އޭ حالل"މީތި  ގެމައްޗަްށ ދޮުގހަދާމީހުްނ  الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  !އޭ

 .  ކާމިޔާބު ނުވާނެކަން ކަށަވަެރވެ

. އަދި ( حياةއެމީހުންގެ (ދުނިޔޭގެ  )117( ) ދާދިުކޑަކުޑަ އަރާމުކޮޅެކެވެ )  آخرةގައި އެތިބޭ ވަގުުތކޮޅު އެއީ ދުވަހުން

. عذابއެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ   އެވެ
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މާނަ  ގެ النخلسورة        ސާދަވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =   يهودىއަިދ  .  ންކަމުގައިީވ މީހުްނގެމައްޗަށް    =  ެحرامތިމަންރަސްަކލާނގ 

.  ކުރެއްވީމެވެ         =  .  ކަޭލގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކިަޔއިދެއްވިތަކެތި      = 

) . )  أنعامމީގެކުރިން  ސޫރަުތގައި      =  ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިާޔވެރިެވވޮިޑ

.  ނުގަންނަވަމެވެ       =  .  އަިދ އެހެނެްއކަމަކު އެީމހުންވީ      =   އެީމހުންެގ

. نفس   ތަކަށް އަނިޔާެވރިވާކަުމގައެވެ     =   ربّ ދެން ކަލޭގެފާނުންެގ  .    

  = .   ނުަބިއ ކަންތައްުކރާމީހުންނަށް   =  .  ޭނނގިގެން       توبةދެން އެމީހުްނ  . ވެއްޖެ

        =  .  އޭގެފަހުގައި    =  ްإصالحއަދި އެމީހުނ  .   ކޮށް       

.   ربّ ހަމަކަށަަވރުން ޭއގެފަހުަގއި ަކލޭގެފާނުންެގ  =  އެއީ       =  ނޑައެޅިގެން ގިނަގިަނއިްނ ކަ

.  رحمةފާފަފުއްސަވާ    ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ    =  ްعليه الّسالم( إبراهيمހަމަކަށަވަރުނ(  

         = އެއްކަމުގައި  أّمةއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެގެްނާވ  الّله  .  އެކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ
    = توحيدންދުރުވެ  شرك  .  އަށް ސީދާވެގެންވާ    =  ުވެވަޑައި ނުގަންނަވައެެވ.އަދި އެކަލޭގެފާނ 

      = مشرك  .  ންގެ ތެރެއިން      =  ިشكرތަކަށް  نعمةއެކަލާނގެ ދެއްވ 

 . ކޮޅު حال ކުރައްވާ    =  ުإختيارކުރައްވަިއ  خاصّ އެކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނ  .  ުކރެއްވިެއވެ      

       =  .  އަދި ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގަްށ އެަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ތެދުމަގުެދއްކެވިެއވެ
   =  .  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ދެއްވީެމވެ         =  ދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަމެްއ

 (.  (ރަނގަޅުކަމެއް       =  ްެވވަޑައިގަންނަވާނީ ދުވަހުްނ އެކަޭލގެފާނުވަ آخرةއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 
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      =  ްނޑައެޅިގެނ . صالحކަ  ންގެ ތެރެއިންނެވެ         =   ޭرسول الّله(އ 

.  وحى) ދެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް !އެވެ   ކުރެއްވީމެވެ  =  ްتبعކަލޭގެފާނުނ 

.   ވެވަޑައިގެންނެވުމަށް   = مّلةގެފާނުންގެ  إبراهيم  .  އާއި    = އަްށ  توحيدން ފޭވެ  شرك

 .  حالސީދާވެގެންާވ      =  ިއެކަޭލގެފާނު އަދ.  .ވެަވޑައި ނުގަންނަަވއެވެ      = 

. مشرك  ންގެތެރެއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ީވ  يهودىކުރެްއވި ތަކެތި  بيانއަދި މީގެކުރީން ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަްނގަވާ  )118(

. (ެއއީ  حرامމީސްތަކުންގެމައްޗަށް  َعامކުރެްއވީމެވެ .) ައިދ  َأنـْ ސޫރަތުގަިއ ބަޔާންކުަރއްވާފަިއވާ ފަދައިންނެވެ

. އަދި އެކަމަކު އެމީހުން އެމީހުްނގެ  ތަކަށް  نفسތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮޑި ނުގަންަނަވމެވެ

 .  އަނިޔާވެިރވާކަމުގަިއވިއެވެ

) ނޭނގިގެން ނުަބއިަކންތައްތައް ކުރިީމހުން އެމީހުންނަށް އެކަްނ !ންނައެވެ(ދަ ربّ ދެން ކަލޭގެފާނުންގެ  )119(

 ربّ ކޮށްފިއްޔާ ޭއގެފަހުގަިއ ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުެގ  إصالحތައް  حالވެ އަދި އެީމހުންެގ  توبةކުރެވުމަށްފަުހ 

.) ހަމަކަށަަވުރން އެކަލާނެގއީ ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ  رحمة(އެމީހުންނަށް ފުއްސަާވ   رحمةލަްއވާހުއްެޓވެ

 .  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.  أّمةއަށް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެންވާ  الّله ވަޑައިގެންނެވީވެ إبراهيم عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުން  )120( އެއްކަުމގައެވެ

. އެކަޭލގެފާނުްނ  ُمَعلِّمއަށް ސީދާެވގެންާވ ހެޔޮކަްނ އުގަންނަވައިދެްއވާ  يدتوحން ދުރުެވވަޑައިގެްނ  شرك އެއްކަމުަގއެވެ

.  مشرك  ންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ

. ެއކަާލނގެ އެކަޭލގެފާނު  شكرތަކަށް  نعمةގެ  الّله )121(  خاصّ ކުރަްއވައި  إختيارކުރައްވާ ބޭކަލަުކކަމުގައެވެ

 . . އަިދ އެކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަްށ ސީދާވެގެންާވ ެތދުމަގު ދެއްކެިވއެވެ  ކުރެއްިވއެވެ

. (ެއއީ ދުނިެޔ  )122( ) ދެއްވީމެވެ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދުނިޭޔގައި އެަކލޭގެފާނަށް ހެޮޔކަމެްއ (ރަނގަޅުކަމެއް

.) އަިދ  تعريفއުާމއި ކި ثناءދެމިއޮތްހާހިނދަކު މީސްތަކުންެގ ދޫތަކުން އެކަލޭގެފާނަްށ ިރވެތި  ކުރުްނ ެލއްވުމެވެ

ނޑައެޅިގެން  آخرةހަމަކަށަވަރުްނ  .  صالحގައި އެކަޭލގެފާނުވާހުީށ ކަ  މާތް ބޭކަލުންގެތެރެއިންެނވެ

 تبعއާ  دينެގ  إبراهيم عليه الّسالمއާ ސީާދވެގެންވާ  توحيدން ފޭވެ  شرك) ދެން 1އެވެ رسول الّله(އޭ  )123(

. އަދި ެއކަލޭގެފާނު  وحىވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް   إبراهيم عليه الّسالم يعنى:ުކރެއްވީމެވެ

.ވެވަޑައި ުނގަންނަވައެ ންގެތެރެއިން مشرك   ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  އެުދވަހަްށ މާތްކޮށްހިާތ : . (އެބަހީ ހޮނިހިރުުދވަްސ ލެްއވިފައިާވކަން ކަަށވަރީ

 (  ބޮޑުދުވަހެއްކަމުގައި ލެއްވިފަިއވަނީ         =  ެإختالفއެދުވަހާ މެދު ދެބަސްވ 

 .  ވީމީހުންގެމައްޗަށެވެ     =  ربّ  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭގެފާނުންެގ  .       = 

.  حكمހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ އެމީހުްނެގ މެދުގަިއ   ކުަރއްވާުހއްޓެވެ     = قيامة .   ދުވަހުން  

         =  ުإختالفއެމީހުްނ އެކަާމ މެދ .   ވާކަންތަކާ މެދުަގއި           

 ) !އަށް ގޮަވއިލަްއވާށެވެ إسالم دين( !ގެމަގަށް ގޮވާަލއްވާށެވެ ربّ ކަޭލގެފާނުންގެ  =     = حكمة 

) . )  وحىެގ  الّلهތެރިކަމާއެކު  އިން         =   وعظއާިއ  نصيحةއަދި ރަނގަުޅ  .  ން
    =  جدلއަދި ކަޭލގެފާނު އެމީހުންާނ .  ކުރައްވާެށވެ        =  . އޮތް އެންމެރަނގަޅުގޮތަށް

     =  ربّ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުެގ       =  .ނޑައެޅިގެން އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެެވ ކަ

         =  ެއކަލާނެގ މަގުްނ ުދރުެވ ފުރެދިފައިާވ މީާހ     =  އަދި އެކަލާނެގ

.  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ    =  ްތެދުމަގު ލިބިގެންވާމީހުނ         =  ެمشركއަދި (އ 

) ކަލޭމެން  ދީ އަނިޔާކޮށްފިއްާޔ  عقوبةންނަށް  مؤمنން   =  ( ީދ  عقوبةފަހެ ކަލޭމެން (އެމީހުންނަށް

  !އަނިޔާކުރާށެވެ           =  ެލިބުނުފަދައަކުން (އެއަްށވުެރ އިތުުރ  عقوبةކަލޭެމނަށް އ

  ) !ނުކުރާށެވެ    =  . ނޑައެޅިގެން ަކޭލމެން ކެތްކޮށްފިއްޔާ  އަިދ ކަ    =  ނޑައެޅިގެްނ ކަ

.  އެގޮތް ހެޔޮކަންބޮޑެވެ   = .  ކެތްތެރީންނަށް  =  އަިދ ކަޭލގެފާުނ

!ކެތް   ތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ        =  حضرةެގ  الّلهައދި ކަޭލގެފާނުންެގ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަތުްނ 

.     ންމެނުވީ ނުވެެއވެ  = ަނުކުރަްއވާށެވެފުޅުއަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ހިތާމ!   

    = ެއަދި ކަޭލގެފާނު ހިތްޕުުޅ ދަތިކުރެްއވުމުަގއި ވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވ!      
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 =  .  الّلهހަމަކަށަވަރުން  =   އެމީހުން އެހަދާ މަކަރުތަާކއި ކެިހވެރި ރޭވުންތަުކގެ ސަބަބުން

 (  (ވޮޑިގެންވަނީ     = تقوى  (. . (އެމީހުންނަްށ ާވގިދެއްވުމުަގއެވެ   ވެރިވީީމހުްނނާ އެުކގައެވެ
        =  ީإحسانއަދި އެމީހުންނަކ .    ތެރިންކަމުގައިީވ މީހުންނާއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި (އޭ  إختالفހޮނިހިރުދުވަްސ ލަްއވާފައިވަނީ އެދުވަާހ މެދު ދެބަސްވެ  )124(  رسولވީމީހުންގެމައްޗަށެވެ

 حكمވެ ދެބަސްވާ ަކންތަކާ މެދު  إختالفއެމީހުންގެ މެުދ ގައި  ربّ ދުވަހުްނ ކަޭލގެފާނު ގެ  قيامة) !އެވެ
 .  ކުރައްވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ

ކުރާެނ  إختيارން  يهودىވީ ހަފްތާެގ ދުަވސްތަކުގެތެރެއިްނ  إختالفހޮނިިހރުދުަވހާ މެދު  !ދަންނައެވެ 
. އަނެއްަބޔަކަށް ފެނުީނ  إختيارދުވަހެއް  ކުރަން އެންެގވީމާ އެއްބަަޔކު ބުީނ ހުކުރުދުަވސް ކަމަށެވެ

. އެންމެފަހުން އެމީހުން  . އަދި އަނެއްބަޔަކަްށ ފެނުނީ އާދީްއތަދުވަސްކަމަށެވެ ުކީރ  ختيارإހޮނިހިރުދުވަްސކަމަށެވެ
 . . އެމީުހންގެގާތުގައި ހަފްތާގެ މާތްދުަވހަކީ ހޮިނހިރުދުަވހެވެ . ހުުކރުދުވަސް ަނގާކަށް ނޭނގުނެވެ ހޮނިހިރުދުަވހެވެ

  والّله أعلم

:  ربّ ކަލޭގެފާނުގެ  )125( ެގ  قرآنއާއި  حكمةއެީއ  !އަށް ކަލޭގެފާުނ ގޮވަިއލައްވާެށވެ إسالم دينގެ މަގަށް އެަބހީ
. އަދި ރަނގަޅުގޮތުގަިއ ެއމީހުންނާ  إرشادއާއި  نصيحةއާއި  وعظ މިާއޔަތުްނ  1ދަންނައެވެ 1ކުރައްވާށެވެ جدلންނެވެ

. ފުރަތަމަ ށެމި އިޝާރާތްކުަރއްވަނީ ދީނަށް ގޮާވލުމުގެ ތިންދަރަޖައަ . އެއީ  حكمةވެ .  جاهلންނެވެ ންނާމެދުގައެވެ
. އެއީ ކޮންމެވެްސ ވަަރަކށް نصيحةއާއި  وعظދެވަނައަށް  .  ންނެވެ ދަންނަ އެކަމަކު ރަނގަޅަށް ނުފިލާ މީހުންނަށެވެ

. މިތިންބައިމީހުންނާމެުދ  جدلތިންވަނައަށް  . ެއއީ ތަންދޮރުދަންނަ އެކަމަކު ދެކޮޅުހަދާމީހުންނަށެވެ ކުރެއްވުމާއެުކގައެވެ
. ހަމަކަށަަވރުްނ  دعوةއޮތް ތިން ދަރަޖައަްށ ނުވިސްނައި ދީނަްށގޮވާެލވިއްޖެއްާޔ  ނާކާމިޔާބުވުން އެކަށީގެންވެެއވެ

. އަދި ތެދުމަގުަގއިވާ މީހުްނވެްސ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  އެަކލާނގެމަގުން ފޭވެ ުފރެދިފައިވާމީާހ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
 .  އެކަލާނެގ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

ނިޔާކޮށްފިއްޔާ އެމީހުްނ ކަލޭމެނަށް އަނިޔާކޮްށ ދީ އަ  عقوبةންނަށް  مؤمنންގެމީހުން ކަލޭމެން  مشركއަދި އެ  )126(
) އަިދ !(އެއަށްވުެރ މައްޗަްށ ނުގެްނދާށެވެ !ދޭށެވެ عقوبةދިންފަދައަކުން ކަލޭމެންވެސް އެީމހުންނަށް އަނިޔާކޮްށ  عقوبة

.  يقينނުދީ ކެތްތެރިވެއްެޖއްޔާ  عقوبةކަލޭމެން އެމީހުންނަްށ   ންެވސް އެގޮްތ މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ

 حضرةެގ  الّلهއަިދ ކަޭލގެފާުނ ެގ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަތުންވަީނ  !އަދި ކަޭލގެފާނު ކެތްެތރިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ )127(
: އެީއ  . އެބަހީ . ައިދ  فضلާއއި އެކަލާނެގ  توفيقގެ  الّلهގައެވެ ވަންތަކަމާއި އެހީތެިރވެވޮޑިގަތުމެވެ

: ެއ  ާއ  إسالم دينއަިދ އެމީހުްނ  1) ިހތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެން އީމާންނުވެގެން مشركއެމީހުންގެމައްޗަްށ (އެބަހީ
  !އިދިކޮޅަށް ރާާވރޭވުމާިއ ހަދާ މަަކރުެގ ސަބަބުން ހިތްޕުޅު ދަިތނުކުރައްވާށެވެ 

ތެރިންކަމުގައިވީ މީހުންާނ  إحسانވެރިވީމީހުންނާއި އަދި އެމީހުންނީ  تقوىވޮޑިގެންވަނީ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  )128(
. އެކުގައެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 uv 
 މާނަ  ގެ  اِإلسراء ُسورة

  )111(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       اإلسراء ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

           =  ނޑެއްަގއި އެަކލާނގެ އަޅާ ހިންެގވި ަކލާނެގ ހުްސ  طاهرރޭގަ

  !ވަންތަކަމާއެވެ         = حرمެގ  مّكةގެފުޅުހުިރ  َكْعَبة الّلهން ( َمْسِجُد ْالَحَرام (    

          = بـَْيُت الَمْقِدسއަށް (އެއީ  َمْسِجُد ْاَألْقَصى  . .)  حرمގައިވާ މިސްކިތެވެ   އެވެ    

    =  .  އެތަނަކީ އެތާނގެ ވަށައިގެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ބަރަކާތްަލއްވާފައިވާ ތަެނވެ    =  ީއެއ

 . ) ެދއްކެވުަމށެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއކަލޭގެފާނަްށ (ެއއަޅާއަށް      =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ

)  قدرة(އެއްކައުވަންތަކަމާ  .  دليلތެރިކަމުގެ  ތަކުގެތެެރއިން     = .   ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ

    = ާައއްސަވާވޮޑިގެްނވ ،  .  ބައްަލާވ ވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ          =  އަިދ

. توراةއަްށ ފޮްތ ( موسى عليه الّسالمތިމަންރަސްކަލާނެގ   ) ދެއްީވމެވެ          =  އަިދ

.  بنى إسرائيل   ެގ މީހުންނަްށ ތެދުމަގެއްކަމުަގއި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ އެފޮްތ ެލއްވީމެވެ    =  ައިދ)

.) ކަލޭމެްނ ހިާފ    !ނުުކރާށެވެ إختيارއެމީހުންނަށް އެްނގެވީމެވެ        =  ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.  حوالއަުކ / ކަންކަްނ  شريكފިޔަވައި   ކުރާނެފަރާތެއް              =   نوح عليه الّسالمޭއ 

 (   !ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އުފުްއލެވިމީހުްނެގ ދަރިންނޭވެއާއިއެކު (ާނކޮޅުގައި    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. (އެއީ  .)  نوح عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންނެިވއެވެ  އެވެ      =  ެنعمة(އެކަލާނގ  ( ތަކަށް

. حمدކުރަްއވާ  شكرގިނަގިނައިން   ކުަރއްވާ ބޭަކލަކުކަުމގައި             =  އަިދ

. بنى إسرائيلތިމަންރަސްކަލާނގެ    ންނާމެދު ނިޔާކުރެއްވީމެވެ     =  . .  توراةފޮތުގައި  ގައި    

     = ) ްބިމުގައި ފަސާދަކުރާނެކަމުގައި  بـَْيُت ْالَمْقِدسހަމަކަށަަވރުނ ( .  =  ގެ  ދެފަހަރަށް

                                          

                                 

                                      

                                   



                      
 

9 1 2   

މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

  =  .  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ބޮޑާެވ މަތިވާނެކަމުގައި      =  ވަރަށްބޮޑަށް ބޮޑާެވ

.   މަތިވުމަކުން       =  وعدފަހެ އެދެފަހަުރންކުރެ ފުރަތަމަ ފަަހރުެގ  .  ފުޅު އައިހިނދުން
      = ) بنى إسرائيلތިމަްނރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ  . ) ފޮުނއްވީމެވެ  ންގެމައްޗަށް   

    =  .  ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ާވއަޅުންތަކެއް         =  .  ގަދަބާރުގެވެރި      

   =  .   ަފހެ އެމީހުްނ ގޯތިގެޮދރުތަކުެގ ެތރެއަްށ ވަެދ ަހލާކުކޮްށ ބަރުބާދުުކރިއެވެ    

   =  وعدއަދި އެީއ ހަމަކޮންމެހެްނ ހިނގާެނ  .   ެއްއކަމުގައިވިެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑެއްގެ ވަގުތުކޮޅެއްަގއި ެއކަލާނެގ އަޅާ  )1(  َمْسِجُد ْالَحَرامގައި ހުންނަ  مّكة محّمد صّلى الّله عليه وسّلم ،ރޭގަ

!. އެ  طاهرއަށް ގެންދެިވ ަކލާނގެ ހުްސ  َمْسِجُد ْاَألْقَصىގައި ހުންނަ  بـَْيُت ْالَمْقِدسން   َمْسِجُد ْاَألْقَصىވަންތަކަމާއެވެ
. (ެއީއ މޭވާއާިއ ފެނުެގ ުމއްސަނދިކަާމިއ بركاةއަކީ އެތާނެގ ވަށަިއގެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ަލއްވާފަިއވާ ތަނެެކވެ

. ދުނިޔެާއއި  صالحބޭކަލުންނާިއ  نبىއަދި  ގެ ހެޮޔއެކުެލވިގެންާވ  آخرةބޭބޭކަލުްނ އުޅުއްިވ ތަންތަން އެތާވާތަނެކެވެ
.) ދެންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ތެރިކަުމެގ  قدرةއަޅާ ެއގެންދެީވ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެްއކައުވަންތަކަާމއި  ތަނެކެވެ

އެކަލޭގެފާނަށް ެދއްކެވުމަށެެވ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނެގއީ ައއްސަވާވޮޑިގެްނާވ  عجائباتއާއި  دليلބައެއް 
 .  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

. އަދި އެފޮްތ އެީއ  توراة އަށް موسى عليه الّسالمއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )2( ންނަށްާވ  بنى إسرائيلދެއްީވމެވެ
.) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ިފޔަވަިއ  . (އަިދ އެީމހުންނަށް އެްނގެވީމެވެ ތެދުމަގެއްކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެލއްވީމެވެ

  !ނުކުރާށެވެ إختيارކުރާނެ އެހެންަފރާތެއް  حوالކަންކަމުގަިއ ބަރޯސާކޮްށ  –އަުކ އެބަހީ  شريكކަލޭމެން 

:  !އާއިއެކު ަނއުކޮޅުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އުފުްއލެވިމީހުންެގ ދަރިންނޭވެ نوح عليه الّسالمއޭ  )3( (އެބަހީ
 –) ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލޭގެފާނުވެވަޑަިއގަންނަވަނީ !ކުރާެށވެ  شكرއަްށ  الّلهކަލޭމެްނ  !އެންމެހައި މީސްަތކުންނޭވެ

 : .  شكرއަްށ  الّلهޑައިގެންނެވީ ގިނަގިނައިްނ ެވވަ نوح عليه الّسالمއެބަހީ  ކުރައްާވ އަޅަކުކަމުަގއެވެ

:  موسى عليه الّسالمއަދި  )4( يعنى: ންެގ މީހުން ބިމުަގއި  بنى إسرائيلގައި  توراةއަްށ ބާވަިއލެއްިވ ފޮތުަގއި އެަބހީ
ެވރިކަްނ އުފައްދާނެކަމަްށ ނިޔާުކރައްަވިއ  فسادއަްށ އުރެިދ  الّلهަގއި ދެަފހަރެްއގެމަތީ  بيت المقدس

. އަިދ ވަރަށްބޮޑަްށ (މީސްތަކުންގެމައްޗަްށ) ބޮޑާވެ  رُ ނިންމަވާފައިވާނެއެވެ . (އެމީުހްނ  ِكبـْ ވެިރވާނެކަމަށް ނިންމެވީމެވެ
.)  أْرِمَياءކޮށް  أشعياء  قتل  ހައްަޔރުކޮށް ހެދިކަމުގަިއވިއެވެ

: ފުރަތަމަފަހަރު އެމީހުން ުއރެދި ބިމުގަިއ  )5( ދެންފަހެ އެދެފަހަރުންުކރެ ފުރަތަމަފަަހރު އައިހިނދު (އެބަހީ
) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ެތރެއިްނ  ) އެމީހުންގެމަްއޗަްށ (އެމީހުްނ ަހލާުކކުރުމަށް ފަސާދަކުރިހިނދުން

. އެމީހުންގެމަ . (އެީމހަކީ ވަރަށްގަދަފަދަ ާބރުުހރި އަޅަކު ފޮނުއްވީމެވެ އާިއ  ُبْختُـَنْصرُ ކަރައިެގ  بَاِبلްއޗަްށ ފާކުރެްއވީމެވެ
. މިީއ ަވރަށް  لشكرއޭނާގެ  .  إختالفކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ  )والّله أعلم بالّصوابުހރި ވާހަކަތަކެެކވެ

މުގަިއވިއެެވ. ދެންފަހެ އެމީހުން ައރައިގަެނ ގޯތިގެޮދރުގެތެެރއަށް ވަދެ ީމހުންތައް މަރާ ތަންތަން ަހލާކުުކރިކަ 
. وعدއަދި އެކަމަީކ ހަމަ ކޮންެމހެން ހިނގާނެކަމެއްކަމުގަިއ   ވެިވގެންވީ ކަމެެކވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         = ްންގެ މީހުނޭ بنى إسرائيل( އޭދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށ(! ގަދަކަމާިއ  ވެ

 .  ވެރިކަން ަރއްދުކުެރއްވީމެވެ  = .   އެމީހުންގެ މަްއޗަށް     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 .  ކަލޭމެނަށް މަދަދުކޮށްދެްއވީމެވެ       = .   މުދަލާިއ ަދރީނުން      =  ައިދ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ލެއްވީމެވެ   =  ިعددހަނގުރާމައިގައ  .   ގިނަބަޔަުކކަމުގައި

     =  ިعملކަލޭމެން (ބަހާއ  . ) ރަނގަޅުކޮށް ަކންތައްކުރިއްޔާ   ގައި        =  އެީއ

.)  نفسހަމަކަލޭމެންެގ  : އޭެގހެޔޮކަްނ އޮންނާނީ ހަމަ ކަލޭމެނަށެވެ . (އެަބހީ  ތަކަށް ަކލޭމެންކުިރ ރަނގަޅެކެވެ  

  =  .  އަދި ަކލޭމެން ނުބައިކޮްށ ކަންތައްުކރިއްޔާ   =  ފަހެ ހަމަ ެއ (  نفس(އޭގެ ނުަބއި އޮންނާނީ

.    ގެމައްޗަށެވެ   = .  ަފހެ އަތުވެއްޖެއްޔާ    =  ފަހުެގ  وعدއަނެްއ) . )  وعدފުޅު  ފުޅު
       =  ( . (ބޮޑެތިމީހުްނ ދެރަުކރުމަށް  އެމީހުްނ ަކލޭމެންެގ މޫނުތަްއ ނުބައިުކރުމަށް

        =  ްَمْسِجُد ْاَألْقَصىއަދި އެމީހުނ  .  އަށް ވަނުމަށް          =  

.  އެމީހުން ފުރަތަމަފަަހރު އެތަނަށް ވަނތްގޮތަށް        =  އަދި އެީމހުން ައރަިއ ގަދަެވގަތް ތަންަތްނ

.   ހަލާކުކޮްށ ބަރުބާދުުކރުމަށް    = . ނޑައެޅިގެންވާ ަހލާކުުކރުމަކުން  ކަ         

. أّميدލެއްވުން  رحمةކަލޭމެނަށް  ربّ ) ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ بنى إسرائيل(އޭ  =   ކުރެެވއެވެ      =  އަިދ

)  فاسدކަލޭމެން (ނުބައިކަމާއި  . إعادކަމަށް  ވަންޏާ   =  ްقتلތިމަންރަސްކަލާނގެވެސް (ަކލޭމެނ 

) ،  ކުރެއްވުމަށާއި . إعادނިކަމެތިުކރެއްވުމަށް   ެވ ވޮޑިގެްނވާ ހުށީމެވެ       =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

. َجَهّنم  ލެއްވީމެވެ       =  ކާފިރުންނަށްޓަކައި އިށީނދެ އޮށޯވެއުޅޭ ކުނަެލއްކަމުގައި / ުނވަަތ

.    ޖަލެއްކަމުގައި   =  ިقرآنހަމަކަށަވަރުން މ .   = .  ތެދުމަގު ދައްކަނީ   

   = .ެއެންމެސީދާ އެމަގަށެވ        =  ެخبرތަކުންނަށް އުފާވެރި  مؤمن) قرآنއަދި (އ 

.   ދެއެވެ      =  ެصالح عملންަނކީ  مؤمنއ .   ތައްކުރާ ީމހުންނެވެ   = 

.  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަށް ުހރިކަމަށް       =  . . ثوابބޮޑުވެގެންވާ ަދރުމައެއް     އެއް
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

    =   ްإيمانއަދި ހަމަކަަށވަރުނ .  ނުވާމީހުން   = ދުވަހަށް. آخرة        = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާރުުކރެއްމެވެ       =  ިعذابވޭންދެނިވ .  އެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެމީހުންގެމަްއޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ގަދަުކރަްއވަިއ !ންނޭވެ بنى إسرائيلދެން އަލުންވެްސ (ޭއ  )6(

. އަިދ މުދަލާިއ   مددނަްށ ންދަރީންނުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެވެރިކަމާިއ ބާުރ ަކލޭމެނަށް ރައްދުުކރެއްވީެމވެ
. އަދި ހަނގުރާމައިެގ  ގިނަބަޔަކު ކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެްނ  عددކޮށްދެއްވައި ގަަދކުރެްއވީމެވެ

 .  ލެއްވީމެވެ

) ރަނގަޅުކޮށް ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްތައްކުރަްނޏާ އެކަމުގެ ހެޔޮކަމާއި  عملކަލޭމެން (ބަހާއި  )7(  ގެގޮތުން
. އަދި ކަލޭމެން ނުބައިުނލަފާކޮްށ  نفسހުންނަހުށީ ހަމަ ަކޭލމެންގެ  ثوابރަނގަޅުކަން އަިދ އޭެގ ދަރުމަާޔއި  ތަކަށެވެ

.  نفسކަންތައްތައްކުިރއްޔާ ެއކަމުގެ ނުބަިއކަމާއި ެދރަކަން އޮންނާީނ ހަމަ ކަލޭމެންެގ   ތަކަށެވެ

 وقتފުޅުތަކަށް އުރެދުމުގެ  أمرގެ  الّلهންގެމީހުން ބިންމަތި ފަސާދަކޮށް  بنى إسرائيلދެންފަހެ ދެވަނަފަހަރު ( 
) ކަލޭމެންގެ ބޮޑެތިބޮޑެތި މީހުްނ ދެރަކޮްށ މޫނުަތްއ !ންނޭވެ بنى إسرائيلއައިހިނދުން އެކަން ައއީ (އޭ 

. އެމީހުްނގެ ބޮޑާކަމަށްފަހު ދެަރކޮށް ނިކަމެތި  . އަދި އެ  ނުބައިކުރުމަށެވެ ތެރިްނ އަަރއިގެންއައިްސ  عدواةކުރުމަށެވެ
ން ހަލާކުުކރިފަދައިްނ ހަާލކުކޮްށ އެމީހުްނ އެެއިރ  عدّوުކރީފަހަުރވެްސ އެައއި  َمْسِجُد ْاَألْقَصىގަިއވާ  بـَْيُت المقدس

 .  ހުރިހާތަނެްއ މުޅިން ބަރުބާދުކޮްށ ސުންނާފަތިކުރުމަށެވެ

  . ގެ  توراةކޮށް  قتل َيْحى عليه الّسالمއަކީ  ادَفسَ ން ދެވަނަފަހަރު ކުރި އެންމެބޮޑު  بنى إسرائيلދަންނައެވެ
. އެފަަހރު އެމީހުްނގެމައްޗަްށ  حكم . َمِلُك الرُّومފާކުރެއްވީ  الّلهތަކަށް އުރެދުންކަމުގައިެވއެވެ والّله –ކަމުގައި ބުނެވުެނވެ
  أعلم

.  إختالفކޮންމެއަކަސް މިާވހަކަތަކަީކ ވަރަްށ   ވެވިފަިއވާ ާވހަކަަތކެކެވެ

. (ަކލޭމެން  أّميدލެއްވުން  رحمةނަށް ންަކލޭމެ ربّ ) ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ بنى إسرائيل(އޭ   )8( ެވ  توبةކުރެެވއެވެ
.) އަދި ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ އުރެދުމާިއ  رحمةވުމުްނ އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް  رجوعގެ މަގަްށ  الّله  َمْعِصَيـةލައްާވނެތެވެ

ވެ އެފަަދ ކަންތައްތައްުކރަންޏާ ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް ަކލޭމެން ނިކަމެތިކުރެްއވުާމިއ  رجوعގެތެރެއަށް އަލުންވެްސ 
. (ޖަޒާ رجوعކުރެއްވުމާއި ، އަޅުވެތިވުމުގެމަްއޗަށް  قتل،  .) އަިދ ނަރަަކ އެީއ  عمل ، ާވހުށީމެވެ އާއި އެއްގޮތަށެވެ

. ކާފަރުވެއްޖެބަޔަކަްށވާ ޖަެލއްކަމުގަިއ ނުވަތަ އެމީހުން އޮށޯންނަ   ކުނަލެއްކަުމގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެލއްވީމެވެ

. އަދި  قرآنހަމަކަށަވަރުން މި ީކރިތި  )9(  صالح عملވެގެން  إيمانމަގުދައްކަނީ ހަމަ އެންމެ ސީާދ ތެދުމަގަށެވެ
 قرآنމި  خبرއެއް ުހރިކަމުެގ އުފާެވރިކަމުގެ  ثوابކުރާ މީސްތަކުންނަށް ހަމަކަށަަވރުންވެސް ބޮޑުެވގެންވާ ަދރުަމޔާއި 

 .  ދެއްވައެވެ

އެްއ  عذاب) ވޭންދެނިިވ !ނުާވ މީސްތަުކން (ދަންނައެވެإيمانދުވަހަްށ  آخرةއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )10(
.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުނަށް ަތއްޔާުރކުރީމެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =  ާدعاءއަިދ އިންސާނ .   ކުރެއެވެ   =  ެއަށް ނުބަިއގޮތްތަްއ  نفسނުބަޔަށް (އޭނާގ

 (  މެދުވެރިވުމަށް      =  دعاءއަށް ެހވަށް  نفسއޭނާެގ .  ކުރާފަދައިން     =  ިއަދ

.  އިންސާނާ ިވއެވެ    = . ) ައަވސްވެގަންނަ މީަހކުކަމުގައި   (ކެތްތެރިކަްނކުޑަ       

= . ނޑާއި ދުާވލު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްވީމެވެ . (އެއްކައުވަންތަކަާމިއ  دليلދެ  =  އަދި ރޭގަ ކަމުގައި

)  قدرة  ތެރިކަމުގެ        =  ެނޑުގ ) ތިމަންރަސްކަލާނެގ  آيةފަހެ ޭރގަ ނޑު (ހަނދު ނުވަތަ ޭރގަ

.   އަނދިރިކުެރއްވީމެވެ        =  آيةއަިދ ދުވާލުެގ  : ) ތިމަންަރސްކަލާނެގ دليل(އެަބހީ

.   ލެއްވީމެވެ  = .   އަިލކޮށްދޭ ެއއްޗެއްކަމުަގއި      = ވަންތަކަން (ދިރިއުޅުމުެގ  فضل

.  حاصلކަންތައް  ) ކަލޭމެން އެދިގަތުމަށް   ކުރުމަށް   =  ެحضرةގެ  ربّ ކަލޭމެންގ .   ން   

= .  އަިދ ަކލޭމެން ދެނެގަތުމަށް        =  އާިއ (މައްސަރުަތާކިއ  عددއަަހރުތަކުެގ

. ) ހިސާބު . =   ދުވަސްތަކުގެ  އަދި ކޮންމެެއއްޗެއް       =  ފަހެ އެއެއްޗެްއ

ނޑައެޅިގެން  . تفصيلކޮްށ  بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަ  ކޮށްދެއްވީމެވެ   =  އަދި ކޮންެމ

.  އިންސާނަކުވެސް     =  ެއޭނާކުރިކަންތައްތަުކގެ ފަްތ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ ގ : އެބަހީ

.ްއވީކުރެ الزمއޭނާއަށް  . / ކޮންމެހެްނ އެޅުވީމެވެ  މެވެ      =  .  އޭނާެގ ކަުރގައި       

   =  قيامةއަިދ .   ދުވަހުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އޭާނއަްށ ނެރެދެްއާވ ހުށީމެވެ     =  އޭނާާޔ

.  އެފަތް ބައްދަލުވާޭނ ފަތެއް     = .  ފަތުރައެލވިގެންވާ / ނިއުޅައިލެވިަފއިވާ      =  

.) ކަޭލ ަކލޭެގ ފޮތްކިޔާށެވެ  !(އޭނާއަށް އެްނގެވޭނެއެވެ         =  ެއަްށ  نفسމިއަދު ކަޭލގ

.  ފުދޭނެއެވެ      = .  ކަލޭގެމަްއޗަށް ހިސާބުުކރާމީހަކުކަމުަގއި      = 

. (ދަންނައެވެ   )!ތެދުމަގުލިބިގެންފިމީހާ          =  ފަެހ އޭާނ ތެދުމަގު ލިބިގަންނަކަންކަަށަވީރ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

. نفسއޭނާގެ     އަށެވެ   = ެދަންނައެވ) .  ) !އަިދ މަގުުފރެދިއްޖެމީހާ        =  ަފެހ

. نفسއޭނާގެ މަގުފުރެދުުމގެ ފާފަވަނީ ހަމަ އޭނާެގ      އަށެވެ   =  އަދި އުުފލާމީހަކު (ފާފަިއެގ

. ) ުނއުފުލަެއވެ   ބުރައުފުލާމީހަކު       = . ) ަބރެއް  އެހެންމީހެއްގެ (ފާފައިގެ         = 

. عذابއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގއީ   ދެއްވާކަލަުކކަމުގަިއ ނުވެއެވެ       = 

. رسولތިމަންރަސްކަލާނެގ     ބޭކަލަކު ފޮުނއްވައިފުމަށްދާންދެން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކުރާަފދައިން އޭނާގެ މައްޗަށް ނުބައި ކަންތަްއ  دعاءލައްވާ ހެޔޮކަންތަކަށް  رحمةއަދި އޭނާއަށް  )11(

. (އެީއ ހިތްދަތިެވ ދެރަވާ ކަންތައް ދިމާވީާމ ތިމާެގ  دعاءދިމާކުރެއްވުމަށްވެްސ އޭާނ  އަށް ަހލާކާިއ  نفسުކރެއެވެ
.)  دعاءއައުމަށް  مصيبة . (ކެތްެތރިކަންކުޑަ މީހަުކކަމުގައެވެ .) އަދި އިންސާނާ ވަީނ އަވަސްީމހަކު ކަމުަގއެވެ  ކުރުެމވެ

) ދެ  )12( ނޑާއި ދުާވުލ އެީއ (ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކުޅަދުްނވަންތަކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  عالمةއަދި ޭރގަ
ނޑުކަމުަގއިވާ . އަިދ ރޭގަ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އަނިދރިކުެރއީްވމެެވ.  عالمة ކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ

ނޑުގެ  عالمةއަދި ދުވާލުކަމުަގއިވާ  . (އަިދ ރޭގަ  عالمةތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްވީ ތަކެިތ ފެންނަގޮތަށް އަލިކޮންނެވެ
.  عالمةއެއީ ހަނދުކަމާއި ުދވާލުެގ  އެކަންތައްަތްއ  ) ދެންފަހެ والّله أعلمެއއީ އިރުކަމުަގއި ވިދާޅުވާ ޭބކަލުންވެސްެވއެވެ

ވަންތަކަން އެދިގަނެ އެކަންކަްނ ލިިބގަތުމަށާއި އަދި ައހަރުތަުކެގ  فضلގެ  ربّ އެފަދައިންލެއްވީ ކަލޭމެން ކަލޭމެްނގެ 
. އަދި ކޮންމެއެއްޗެްއވެސް އެ عدد އެއްެޗްއ  ދެނެގަތުމަށާއި މައްސަރުތަކާއި ދުވަސްތަުކގެ ހިސާބު ދެނެގަތުމަށެވެ

.  بيانލާނެގ ކޮށް ތިމަންރަސްކަ تفصيل  ކޮށްދެއްވީމެވެ

.  عمل ނެ އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަްށވެސް އޭނާކުރާ )13( އެއް އޭނާެގ ކަރުަގއި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެޅުއްވީެމވެ
.) އަދި ފަތުަރއިެލވިފައިވާ ފަތެއް ދުަވހުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قيامة (އެއީ އޭނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުްއވިއިުރގައެވެ

. (އެއީ އޭނާކުިރ  .)  عملއޭނާއަށް ނެރެދެްއވާހުށީމެވެ  ގެފަތެވެ

. މިއަދު ަކލޭެގ  قيامة( )14( .) ކަޭލ ކަޭލގެ ފަްތކިޔާށެވެ ގެ މައްޗަްށ  نفسދުވަހުން އޭނާއަްށ އެންގޭނެެއވެ
 .  ހިސާބުކުރާމީހަުކކަމުގަިއ އެފަތް ފުދޭނެއެވެ

) އެކަމުެގ ަދރުަމޔާއި ަސވާބުުހރިކަން ކަށަވަީރ ހަމަ އޭނާެގ !ލިިބގެންފިމީާހ (ދަންނައެވެފަހެ ތެދުމަުގ  )15(
. އަިދ މަގުފުރެދިއްޖެމީާހވެސް (ދަްނނައެވެ نفسއަމިއްލަ  ) ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަުމގެ ގެއްލުމާިއ ަހާލުކ !އަށެވެ

. އަދި ފާފައިެގ ބުރަ އުުފލާމީހަ نفسހުންނަހުރީ ހަމައެމީހެްއގެ  ކު އެހެންމީހެްއގެ ފާފައިެގ ުބަރ އަށެވެ
. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  އަުކ ފޮނުއްވައިފުމަށްދާންދެން ދެްނ އޭގެަފހުގަިއ މެނުީވ  رسولނުއުފުލާނެއެވެ

 ( : މީސްތަކުންެގ ގާަތްށ ވޮޑިގެންދެއްވާކަލަުކކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  عذاب(މީސްތަކުންނަށް . (އެބަހީ ނުވެެއވެ
ނުއްަވއި އެީމހުން އެޭބކަލަކަްށ ނުކިޔަމަންތެިރވުމަށްފަހު މެނުީވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަްށ ބޭކަލަކު ފޮ رسول
.) عذاب  ނުދެއްވާހުށީމެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =   .   އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އިރާދަުކރައްަވިއފިއްޔާ      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  ރަށެއް ަހލާކުކުެރއްވުމަށް    =  ެَرفُ އެރަށުގ . (ކިޔަމަންތެރިވުމަްށ)  ُمتـْ ންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް

. أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ   ކުރައްވަެމވެ     =  އެރަށުަގއި ފާސިދުެވ ( ެދންފަހެ އެމީހުން (ކިޔަމަންނުވެ

.   ނުކިޔަމަންތެރިވެއެވެ       = ) ެމަްއޗަށް ކޯާފގެ ބަސްފުޅު  أهلދެންފަެހ ެއރަށުގ (  حقّ ވެރިްނގެ

 .  ވެދެއެވެ    = .   ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއރަށް ހަލާުކކުރަްއވައި ބަރުބާދުުކރަްއވަމެވެ   

 = . ނޑައެޅިގެން ވާ ހަލާކުކުރުމަކުން  ކަ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކިހާަވރަަކްށ

 (. : ވަރަްށގިނައިން ަހލާކު ުކެރއްވީމެވެ  ހަލާކުުކރެއްވިްނހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ    =  ُقَـْرن  . ތަކުގެތެރެއިން

)  أّمة(   ތަކުގެތެރެއިން        = نوح عليه الّسالم  .  އަށްފަހު          އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ

. ربّ   ފުދިވޮޑިގަންނަވައެވެ       =  .  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ފާފަތަކާމެދު       

. خبر =  ކުރައްވާ އަދި ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި        =  މިއަވަްސ

. (ދަންނައެވެ  )  !ދުނިޔެއެދޭކަމުގައިީވ މީހާ        =  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހަކަށް އެތާނގަިއ

.  އަވަސްކޮށްދެއްވަެމވެ        =  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެްއޗެއް         = .  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހަކަށް ނަަރކަލަްއވަމެވެ
   =  (. . (އޭނާ އެތާ އަނދައެވެ  އެތަނަށް އެމީހާ ވަންނަތަނެއްކަމުގައި          = 

)  رحمةެގ  الّله( حالނިކަމެތިވެ މަލާމާތްލިިބގެންާވ    އާިއ ދުުރވެެގން     =  އެދެފިމީާހ  آخرةއަިދ

 : )  ثوابގެ ދަރުމަޔާ  آخرة(އެބަހީ  އެދެފިމީހާ       =  ެعملއަދި އެދުވަހަށްޓަަކއި އޭނާ އެުދވަހުގ 

. (ެއީއ  .) عملއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެގެންާވ އަދި އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑިގަންނަާވ  الّلهކުރި   އެވެ     =  އޭާނ

  . حالވެގެންވާ  إيمان      =  ( . (އެފަދަމީހުން  ފަހެ އެމީހުން    =  ެعملއެމީހުންގ 

.   ވިއެވެ     = شكر .    ވެރިވެވިގެން  =  ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނެގ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

.   މަދަދުދެއްވަމެވެ      =  ދުނިެޔ އެދޭމީހުންނަށާިއ : އެބައިމީހުންނަާށއި މިބައިމީހުންނަްށ (އެބަހީ

)  آخرة  އެދޭ މީހުންނަށް        =  ެގެ  ربّ ކަޭލގެފާުނންގ.   ދެއްވުމުން         

 ގެ ދެްއވުންނުވެއެެވ  ربّ އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ  =    =   / . އުނިވާނޭ ެއއްޗެއްކަުމގައި

.   މަނާވާނޭއެއްޗެއްކަމުަގއި
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َرفُ އަދި ރަށެއް ަހލާކުުކރެއްވުމަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އިރާދަުކަރއްވައިފިއްޔާ އެރަށެްއގައި ތިބި  )16( ންނަްށ  ُمتـْ
)  الّله( . ( أمرއަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށް َرفُ ކުރަްއވައެވެ ންނާއި ކަންކަމަށް ވެިރވެފަިއާވ  جّبارންނަކީ ނުބައި ނުލަފާ  ُمتـْ

. އެމީހުންނަީކ ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތިމީހުންނާއި އަނިޔާެވިރ ރަސް ަގިއ  حياةަކލުންނާިއ ނުބައި ުނލަފާ މުއްސަނދިންނެވެ
.  ލިިބ އެކަމުަގިއ ތަނަވަސްެވ ބޮޑާެވ އަ  نعمةގިނަ  ކޮްށ ބުނާނަމަ ތަނުަގިއ  جملة◌ަޗާތަޅާމީހުންނެވެ

 .  ) والّله أعلمބަސްކިޔާމީހުންކުެރ ތަނަވަސްކަމުަގއި އުޅޭ ނުަބއިމީހުންނެވެ

. ދެން އެހަިއުރްނ  ދެންފަހެ މިބައިމީހުން އެރަށުަގއި ނުބަިއކަންތައްތައްކޮްށ ރަްށ ފާސިދުކޮށްފާނެއެވެ
. ދެން އެކީއެކަްއޗަކަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެރަެށްއ  حقّ އެބައިމީހުންގެމައްޗަްށ ކޯފާގެ ބަސްފުޅު  ވެދެެއވެ

 .  ހަލާކުުކރައްަވއި ބަރުބާދުުކރަްއވަމެވެ

. (އެއީ އެމީހުްނ  أّمـة އަށްފަހު ވަރަށްގިނަ ه الّسالمنوح عليއަދި  )17( ތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ
.) އަިދ (އޭ  އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންެގ  ربّ ) ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّلهފާފަވެރިެވ ނުކިޔަމަންތެިރވުމުންނެވެ

. އެްއވެސް ކަެމްއ  خربފާފަތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ެއކަމުގެ  ުކރައްވާނޭަކލަކުކަމުގަިއ ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ
 .  އެކަލާނގެއަްށ ސިްއރުވެގެްނ ނުވެެއވެ

އަށް އެދޭމީހަކަށްވިްއޔާ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  منفعގެ ލާބަޔާިއ  حياةމިއަވަސްވެގެންާވ ދުނިޔޭގެ  )18(
. ދެން އޭނާއަށް  ދުވަހުްނ  قيامةއެދިވޮޑިގެންނެވިަވރަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް މިދުނިެޔއިން ދެއްވާހުށީމެވެ

. ނިކަމެތިެވ މަާލމާތްލިބި  ޭއާނ  حالްނ ދުރުެވގެންވާ  رحمةެގ  الّلهތިމަންރަސްކަލާނެގ ަލއްވާހުީށ ނަރަަކއެވެ
. އެ  ނަރަކައަްށ ވަންނަހުއްެޓވެ

 كاميابގައި  آخرةއަށްޓަކައި  آخرةއެދިގެން އެ  ثوابގެ ދަރުމަޔާ  آخرةއަދި  حالވެގެންވާ  إيمانއެމީހަކު  )19(
 عملވެިރވެވޭނޭ  شكرތަކާއި މަސައްކަތްތައް އެއީ  عملފަެހ އެފަދަމީހުންގެ  !ތައް ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ عملވާފަދަ 
) . .)  نعمةއެފަދަމީހުންނަށް ސުވަުރގޭެގ  تعالى الّلهއެވެ  ތައް ދެއްާވނެތެވެ

) އަދި މިމީހުންނަށް (އެބަީހ:  )20( : ދުނިޔެ އެިދގެން މަސައްކަތްުކރިމީހުންނަށާއި އަދި އެމީހުންނަށާއި (އެަބހީ
 ربّ އަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރިީމހުންނަށާއި ދެަބއިމީހުންކުރެ ކޮންމެ ބަަޔކަށްވެސް ަކލޭގެފާނުންގެ  آخرةއެދިގެން  آخرة

. (ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެބަަޔކު އެދޭގޮަތކަށް ުކރިޔަށް ދިއުމުެގ  مددގެ ދެއްވުންތަކުން އެކަލާނގެ  ކޮށްދެއްވަެއވެ
.) އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ  . ގެ އެ ربّ ތަނަވަސްކަންދެއްވަެއވެ ) ަވކިމަދުނުކުރަްއވައެވެ ެދްއވާ ދެްއވުންތަްއ (ދުނިޔޭގައި

.) مشرك(ކާފަރަކަށްވިޔަްސ  . އިރާދަކުެރއްވި ވަރަކަްށ ދެއްަވއެވެ  އަކަށްވިޔަސް ވަކިމަދުނުކުަރއްވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ޭަކލޭގެފާނު ނިކަންބަްއަލވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!         =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  މާތްކުރެއްީވ ކޮންފަދައަކުންކަން        = .   އޭގެ ެއއްބަޔަކުގެަމއްޗަށް އަނެއްބަޔަކު   

ނޑައެޅިގެން  .  آخرةއަދި ކަ      = )تقوى . ) ަދރަޖަތައް މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ   ވެރި މާތްމީހުންނަށް
     = .    މާތްކުރެއްވުމާއި މަތިވެރި ުކރެއްވުުމގެ ގޮތުން މާބޮޑުވެގެންވެެއވެ      

. ( الّلهކަޭލ  = .)  الّلهއާއެުކ ނުލާެށވެ  އާ ަބއިވެިރ ނުކުރާެށވެ    =  ްއެހެްނ  إلهެއހެނ) .  شريكއަކު

 (  އަކު  =  . ފަހެ އެހައިރުން ކަލޭ ވެދާނެެއވެ        =  މަލާމާތްލިބެވިގެްނ

  ދެރަކުރެިވގެންވާމީހަުކ ކަމުަގއި      =  ( .  ربّ އަދި ަކލޭެގ (ފާނުންގެ އަުމރުކުަރއްވަނީ

(   (އަމުރުކުެރއްވީ       = .  އެަކލާނގެ ނޫން ފަރާތަކަށް ކަލޭމެން އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެ
           =  (ކަލޭމެްނ) إحسانއަިދ މައިންބަފައިންނަްށ  .  ތެިރވުމަށެވެ       = 

.   ކަލޭެގ ކައިީރގަިއ ފޯރައްޖެްއޔާ     = .   ެއދެމީހުންކުރެ އެކެއްެގ މުސްކުޅިކަން     

=  ( . (މުސްކުޅިކަން    ނުވަަތ އެދެމީހުްނގެ    =  ވެްސ  ُأفُّ ފަެހ ކަޭލ އެދެމީހުންނަްށ

) ނުބުނާށެވެ    !(ޗުއްޕުވެސް  = ެއަދި އެދެީމުހންނަށް އަޑުގަދަކޮށް ިބރުގަންނަާވ ނަހަދާށެވ!     

  = ެއަދި ކަލޭ އެދެމީހުންނަށް ބުނާށެވ!         =  ( . (އޯގާވެރިބަސް  މާތްބަސް
    = ެއަދި ކަލޭ އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ިތރިކޮްށލާށެވ!       = .   ނިކަމެތިކަމުގެ ިފޔަ

      = رحمة .   ގެގޮތުން    =  ޭއ އަޅުެގ . 1  އެވެ ربّ އަިދ ަކލޭ ދަންނަވާށެވެ     

 !ލަްއވާންދޭވެ رحمةއެދެމީހުންނަްށ އިބަަރސްކަލާނެގ  =          =  އެދެމީހުްނ މިއަާޅ

. تربيةކުޑައިުރ   ުކރިފަދައިްނ އެކަމަށްޓަކައި    =  ربّ ަކލޭމެންެގ .  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ    

   =  ެމައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮްށހިތުމާއި ނުބައިކޮްށ  –ތަކުގައިވާ އެއްެޗއް  نفسކަލޭމެންގ)

 (   ހިތުމުގެގޮތުން      =  ( .  صالحކަލޭމެންނީ (ނިޔަތުގައި ރަނގަޅުމީހުންކަމުގަިއވަންޏާ

.)  جزاء(އެކަލާނެގ އެކަމަްށ ހެޮޔ  ދެއްވާނެތެވެ     = .   ަފހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންިވއެވެ
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      =  ްވާމީހުންނަށް ގިނަގިަނއިްނ  رجوعއަށް  حضرةގެ  الّلهވެ  توبةތިމާގެ ފާފައިނ

.     ފުއްސަވާކަލަުކކަމުގައި     =  حقّ ައދި ގާތްތިމާގެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ .  !އަދާކުރާެށވެ

      =  حقّ އަިދ މިސްކީނުންނަާށއި އަިދ ދަތުުރވެރިންނަށްވެްސ (އެީމހުންެގ 

   )!އަދާކުރާށެވެ       =  އިްސރާުފ  !ނުކުރާށެވެ خردއަކާއި ނުލައި ގިނަ  حقّ އަދި އެއްވެްސ)
 )!ނުކުރާށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަނެއްބަޔަކު މާތްުކރައްާވ ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭގެ އެއްަބއެއްގެ މައްޗަށް !އެވެ رسول الّله(އޭ  )21(

)  آخرةއަދި ( !މަތިވެރިުކަރއްވާފައިވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން ަކލޭގެފާނު ނިކަްނ ދެކެވަޑައިގެންބައްަލވާށެވެ އެދޭބަޔަކަށް
. މާތްކުެރއްވުމާިއ  ثوابގެ ދަރަޖަތަްއ އަިދ އެތާނެގ  آخرةހަމަކަށަވަރުންެވސް  އާއި ދަރުަމ މާބޮޑުވެގެންވެެއވެ

. މަތިވެރިކު  ެރއްވުން މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ
ަފހެ އެހެްނ ހަދައިފިނަަމ  !ނުކުރާށެވެ إختيار !އަކުނުލާެށވެ شريكއަކު އެހެްނ  إلهއާއިެއކު އެހެްނ  الّلهކަލޭ  )22(

: ެއހެން  ކޮށްފިނަމަ ަމލާމާތް ިލބެވިގެންވާ އަދި ދެަރކުރެިވގެންވާ ީމހަކު ކަމުަގިއ  إختيارއެްއ  إلهއެބަހީ
 : . (އެބަހީ ގެފަރާތުްނ  الّله تعالىއަޅުންެގ ފަރާތުން މަލާމާތްލިެބވިގެން  صالحބޭކަލުންނާިއ  مالئكةކަލޭވެދާނެއެވެ

 (.  ނިކަމެތި ކުރެިވ ދެރަުކރެިވގެންވާ މީަހކުކަމުގަިއ ވެދާނެެއވެ
ުކރެއްީވ  حكمކުރެްއވީ / ުނވަތަ ނިޔާކުެރއްވީ / ނުވަތަ  أمر ربّ ) ކަޭލގެފާނުންގެ !އެވެ الّله رسول(އޭ  )23(

. އަިދ މައިންބަފައިންނަށް   إحسانހަމަސީދާ އެަކލާނގެ ނޫްނ ފަރާތަކަްށ ަކލޭމެން އަޅުކަްނ ނުކުޅައުމަށެވެ
. އެދެމީހުންުކރެ އެަކކު ނު . ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްުކރުމަށެވެ ވަތަ އެދެމީހުން ކަލޭެގގާތުގައި ވަނިކޮށް (ަކލޭެގ ތެރިވުމަށެވެ

: އެދެމީހުންުކރެ އެަކކު ނުވަތަ ދެީމހުްނ  ) މުސްކުޅިކަމާ ހަމައަށް ފޯަރއްޖެްއޔާ (އެބަހީ ބެލުމުގެދަށުގައި ވަނިކޮށް
ނުަވަތ ަކލެއަްށ ބަލަންދިމާެވއްޖެއްޔާވެްސ އެއިްނ މީަހކު ކުާރ ކަމަކުްނ  حالމުސްކުޅިވެ ަގއިބާރުދެަރވެގެންާވ 

އަދި އެދެމީހުންނަްށ  !ބުނާބަހަކުން ކަޭލ ހިތްހަަމ ނުޖެހުނަސް ެއއިން މީހަކަްށ ކަލޭ ުޗއްޕުވެސް ނުބުނާށެވެ
އަިދ އެދެމީހުންަންށ  !ނުރުހިގެްނ އެމީހުންެގ ުކރިމަތީ އަޑުގަދަކޮްށ އެީމހުން ސިްއސުވާ ބިުރގަންނަވަިއ ނުހަދާށެވެ

  !އޯގާތެރި ރަނގަޅުބަސްބުނާށެވެ
(އެބަީހ:  !ގެގޮތުން ކަޭލ އެދެމީހުންނަށްޓަކައި ނިކަމެތިކަމުގެ ފިޔަ ތިރިކޮްށލާށެވެ رحمةދި އޯގާެވރިކަމާއި އަ )24(

.) އަިދ ކަޭލ ދަންނަވާށެވެ އެދެމީހުްނ  !އެވެ ربّ ޭއ އަޅުެގ  !އެދެމީހުންނަށް ބާަރަބރަށް ިކޔަމަންތެރިކަްނ އަދާކުރާެށވެ
 !ލައްވާނދޭވެ رحمةކޮށްދެްއވިކަމަށްޓަކަިއ އެދެމީހުންނަށް  ةتربيމިއަޅާ ކުޑަކޮށް ުހރިދުވަސްަވރު ަބލާ 

:  ربّ ތަކުގަިއވާކަންތަްއ ކަލޭމެންެގ  نفس) ަކލޭމެންެގ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )25( . (އެަބހީ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމާއި ނުބަިއކޮްށ ހިތުމުގެގޮތުްނ ކަލޭމެންގެ ހިތުަގއިވާހާ އެއްެޗއްވެސް އެަކލާނެގ 

.) ކަލޭމެްނގެ ނިޔަތްތައް ތެދުކޮްށ  ކުރެއްުވްނ  عفوގަިއ ވެވޭ ކުށަށް  حالކޮށްވަންޏާ (އެފަދަ  صالحދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
.) ެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ތިާމެގ ފާފައިްނ  أّميد ވާމީހުންނަްށ ގިނަގިަނއިްނ  رجوعއަްށ  حضرةގެ  الّلهވެ  توبةކުރެވެެއވެ

 .  ފުއްސަވާ ަކލަކުކަމުަގއި އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންވެެއވެ
ންނަށާއި ދަތުރުެވރިންނަށްވެްސ އެމީހުންެގ  مسكينُ އަިދ  !ދޭށެވެ حقّ އަދި ގާތްތިމާެގ މީހުންނަްށ އޭނާެގ  )26(

 !ކޮށް ުނހަދާށެވެ إسرافތައްކޮށް خردއަކާއިނުަލއި ގިަނ  حقّ އަދި ެއއްވެްސ  !~އަދާކުރާށެވެ حقّ 
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްކޮށް އިސްރާފުކުރާމީހުން  خردއަކާ ނުލަިއ ގިނަ  حقّ ހަމަކަށަވަރުނ     = އެމީހުންީވ

     =   ީأخންގެ  شيطانއެއ .  ންކަމުގައެވެ     =  ިشيطانއަދ .   ވިއެވެ

      =  ެربّ އޭނާގ .   އަށް ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަކުކަމުގައި       =  އަދި (ޭއ

.!އެވެ رسول الّله (އެަބހީ އެމީހަކަށް ެއއްޗެްއ  ) ކަލޭގެފާނު އެމީހުންެގކިބައިން އެނބުރިވަޑައިގެންފިއްޔާ

 (   ދެއްވަންވެފައިވާމީަހކަށް އެއްޗެްއ ނެތުމުގެސަބަބުްނ ނުދެއްަވިއ ހުއްަޓއިލަްއވަންޏާ             

) ައކަ رحمةްނ  حضرةެގ  ربّ ކަޭލގެފާނުންެގ  = .  ށް (ރިޒުޤަކަށް   އެދިވަޑަިއގެން    =  ކަޭލގެފާނު ެއ

.  رحمة   އެްއ އެދިވަޑަިއގަންނަވާ     = .   !ފަެހ ަކޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވާެށވެ     

 =  .     ރަނގަޅު ފަޭސހަބަހެއް     = ެއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުނުލައްވާށެވ!    

       =  ެއއްވެްސ އެއްެޗއްނުީދ : . (އެބަހީ ކަޭލގެފާނުންގެ ަކރުފުޅުގަިއ ކަސްތަޅުއެޅިެގންވާ އެްއޗެއްކަމުަގއި

  )!ވަރަށްެދއްވާށެވެ حقّ ީމހުނަށް  !އަތްފޮރުވާފައި ނުބާްއވަވާށެވެ    =  ްއަދި އެއަތ

  !އިުނލައްވާށެވެ އްވަފަތުރު      =  އަތްޕުޅުގައި އޮތްއެއްެޗްއ : . (އެބަހީ ެއކީ ެއކަްށ ފެތުރުއްވުމަކުން

 ) !އެކަށްދެއްވާ ހުސްވެްސ ނުކުރަްއވާށެވެ   =  . ފަހެ ެއހައިރުްނ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑަިއގެންފާނެއެވެ

((.  (މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް ބޮޑުެވގެން ދިޔަޔަސް ކަލޭގެފާުނ ވެވަޑައިގެންފާނެ ެއވެ       = 

. (މިއާޔަުތެގ ލަފުޒީތަރުޖަމާއަށްުވރެބޮޑަްށ  މަލާމާތް ލިިބގެންާވ ހިތާަމލިބިގެންާވ ބޭަކލަުކ ަކމުގައި

 (.   އާޔަތުގެމުރާދަށްބެްއލެވުން އެދެވެެއވެ  =   ربّ ހަަމކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންެގ .       

=  .  ރިޒުުގ ތަނަވަްސކުރަްއވައެވެ      =  .  ެއކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް     =  އަިދ

 . ) ދަތިުކރައްާވ މަދުކުރަްއވައެވެ   (އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް       =  ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގ

 .  އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންނާމެދު ވޮޑިގެްނ ވިެއވެ      = ތަްއ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެްނާވ  خبر

.   ކަލަކުކަމުގައި      = ެަކލޭމެން ކަލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާެށވެ!(ޭއ މީސްތަުކންނޭވ (!  
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      = فقير  .  ވެދާނެކަމަށްބިރުން      =  އެމީހުންނަށް ރިޒުގުދެއްވަީނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ     = (.   އަދި ކަލޭމެންނަށްވެސް (ރިޒުގުދެއްވަނީ ތިމަންަރސްކަލާނެގއެވެ

     =  .  ހަަމކަށަވަރުްނ ެއކުދިން ެމރުންވިއެވެ      = .   ބޮޑުވެގެންާވ ފާފަެއއްކަމުގައި
       =  ެއަދި ކަލޭމެން ޒިނޭއާިއ ގާތްނުވާށެވ!          =  ހަމަކަށަވަރުން ެއކަން ީވ

.)  فاحش . (ހުުތރުކަންބޮޑު އަިދ ަހއްދުފަހަނަޅައިެގންފައިވާ ކަމަކަެށވެ  ކަމެއްކަމުގައެވެ     =  އަިދ

 .    އެއީ ނުބައިެވގެންާވ ގޮތެކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 أخއާގެ  شيطانކުރާމީހުންނަކީ  إسرافކޮށް  خردއެއްނެތި ބޭކާރު  حقّ އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެއްެވސް  )27(

. އަދި  .  ربّ އާީވ އޭނާެގ  شيطانންނެވެ  އަށް ކާަފރުވުން ބޮޑުމީަހކުކަމުގައެވެ
އަކަށް އެދިވަޑައިގެން އެމީހުންެގ  رحمةން  حضرةގެ  ربّ ) ކަލޭގެފާނުންގެ 1އެވެ رسول الّله(އަދި އޭ  )28(

: ކަޭލގެފާނުން އެބަޔަކަށް  ) (އެބަހީ އަދާކުރަންވެފަިއވާ މީހަުކ  حقّ ފަރާތުން މޫނުފުޅު އަނބުރުއްވަިއލަންޏާވެސް
) ަފެހ  އައިސް ކަމަކަްށ އެދި އެފަދަ ހޭަދއެއް ކުރެްއވެންނެތި އެަކމާ ލަދުފުޅުން މޫނުފުޅު އަނބުރުްއވަންޏާވެސް

 !ރަނގަުޅ ފަސަޭހބަސްފުޅު ވިދާޅުވާށެވެ  އެމީހުންނަށް
 !އަދި އެްއވެސްއެްއޗެްއ ހޭދަނުުކރުމަށްޓަކަިއ އަތްނަގަިއ ަކރުަގއި ައއްސަިއ ކަސްތަޅުއަޅާފައި ނުބާްއވާށެވެ  )29(

: ކޮންމެހެްނ ހޭދަުކރަންވީ އެއްެޗްއ  !އަދި އެއަްތ އެީކއެކައްޗަކަްށ ފަތުާރލައި ިނއުޅާލަިއ ނުަހދާށެވެ (އެބަހީ
ފަހެ އެހެްނހަދައިފިއްާޔ މަލާމާްތ  !) އަދި ުހރިހުިރހާއެްއޗެއް ެއީކ ހޭދަނުކުރާެށވެ !ކޮށް ނުބަހައްޓާެށވެ ހޭދަނު

: ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހިއްޖެ ހޭދަެއްއ  !ލިބެވިގެންވާ އަދި ހިތާމަކުރަިނވި މީހަކުކަުމގައި ަކލޭވެދާެނއެވެ  (އެބަހީ
. އަ .) ނުކޮށްފިނަމަ އެމީހުންގެ ަމލާމާތް ލިބޭނެެއވެ  ދި އެކީއެކަްށ އަތްމަތިހުސްކޮށްފިނަމަ ހިތާމަުކރަންޖެހޭނެއެވެ

ެއކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް ރިުޒުގ  ربّ ) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ !އެވެ  رسول الّله(އޭ  )30(
 . . އަިދ އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް ރިޒުުގ މަދުކުރަްއވާ ދަތިުކރައްަވއެވެ ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ

ތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ބައްލަާވވޮޑިގެްނާވ  خبرހަމަކަށަވަރުން ެއކަލާނގެ ވޮޑިގެންވީ ެއކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ 
. ކަލަކުކަމު  ގަެއވެ

 !ވެދާނޭކަމަްށ ބިރުްނ ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ދަރިްނ ނުމަރާށެވެ  فقير) އަިދ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  )31(
. ހަމަކަށަަވރުްނ  ) ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ އެކުދިންނަށާއި އަދި ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުެދއްވަނީ (އަދި ދެްއާވނީވެސް

. އެކުދިން މެރުމަީކ ބޮޑުވެގެންާވ ފާފައެއްކަމު  ަގއިވިެއވެ
ހަމަކަށަަވުރން އެކަންތަކަީކ ހުތުރުކަންބޮޑު، އަިދ  !އަދި ަކލޭމެން ޒިނޭއާިއ ގާތްުނވާށެވެ  )32(

. (އެީއ އެކަމުެގ ެވރިާޔ ނަރަަކއަށް  . އަިދ އެީއ ނުބަިއވެގެންާވ މަގެެކވެ ކުރަނިިވ  واصلހައްދުފަހަނަޅައިގަތުމެކެވެ
 (.  މަގެކެވެ
. އަދި ކިއެްއހެއްޔެ حرامމިވަީނ ޒިނޭ  الّله !ދަންނައެވެ  ގާްތވެްސ  އެޔާ  .؟ވެ ކުރަްއވާފަިއ އެކަންެޏއްޫނނެވެ

.  حرامއެއީ އެކަން  !ނުވާން އަންގަވާަފއެވެ   . والّله أعلمކުރެއްވުުމގެ އެންމެަމތީ ދަރަޖައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ްއެއް ނުމަރާެށވެ نفسއަދި ަކލޭމެނ!        = حرام الّله  . ކުރައްވާފައި އެވާ

     =  ّحق  .  އަާކލައިގެންމެނުވީ         =   ްވެއްޖެމީާހ.  قتلއަިދ އަނިޔާެވރިވެިވގެނ

 ) !(ދަންނައެވެ     =  .  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވެ      = 

.  ولىއޭނާގެ    ެވރިޔާއަްށ ާބރެއް     ަހއްދުފަހަނަޅައިެގްނ) . ފަެހ ޭއނާ އިްސރާފު ުނކުރާހުށިކަެމވެ

 (.  ނުދާހުށިކަމެވެ     = قتل  ( . (މީުހން މެރުމުގައި  ކުރުމުގައި     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

: ަމރުވިމީާހގެ  . (އެބަހީ .)  ولىއޭނާވިއެވެ  ވެިރޔާވިއެވެ     = نصر  .   ލިިބގެންވާ ީމހަކުކަމުގައި

   =  ެއަިދ ަކލޭމެން ގާތްނުވާެށވ !      = .   ޔަތީމުންެގ މުދަލާއި         

= .  އެރަނގަޅު ގޮތަށްމެނުވީ       =   .  އެކުއްޖާ ބޮޑުވެ ބުއްދި ހަމަޖެހެންދެން   

    =  ަބރާބަރުުކރާށެވެ  !ތަކާއި އެްގރީމެންޓުތައް ަކލޭމެން ފުއްދާށެވެ  عهدއަިދ މީހުންގެމެދުަގއިާވ!   

  =  ްعهدހަމަކަަށވަރުނ .   ތައް       =  . .ވިއެވެ  ސުވާލު ެވވެނިވި އެއްޗެްއކަމުގައި
      =  ެހަމަަހމަކޮށް ފުއްދާށެވ ( ކަލޭމެން މިނަންާޏ   =  !  އަދި ކަލޭމެްނ މިނުން (މިނެކިރުން

  =  ެއަިދ ކިާރ ވަޒަންކުރާށެވ! – .   !ިކރާށެވެ         = عدل  . ވެިރ ސީާދ މީޒާނުން

 (   (ހަމަހަމަ ކަށްާޓއިން     = ) عدلމިެނކިރުން  يعنى:އެގޮްތ  . ) ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ  ެވރިކޮްށ ހަމަުކރުން
          =  ިثوابއަދ .    އާއި ދަރުަމއިގެގޮތުްނ މާރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ   =  އަދި ަކޭލ

. / ނުުހއްޓޭށެވެ  . !ނުބުނާށެވެ  !/ ނުުކރާށެވެ           =  ެއ ެއއްޗެއްަގއި ކަލެއަްށ އެނގުެމއްުނާވ

) ނޭނގޭވާހަަކ ނުދައްކާެށވެ  . (އެކަމެްއގެ މަޢުލޫމާުތ ކަެލއަށް ނެތްކަމެްއގެ ވާހަކަ !  އެއްޗެއްަގއި  

   =  .   ހަމަކަަށވަރުްނ ކަންފަތާިއ ޮލލާިއ އަިދ ހިތް        =  . އެުހރިާހ އެއްެޗއްވެސް
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 (.  (އެ ކޮންމެ ެއކައްޗެއް   = ެވިއެވ        =  އޭނާގެ ފަރާުތްނ

  ސުވާލުެވވޭނެއެއްެޗއްކަމުގައި            =  ިفخرއަދި ަކލޭ ބިމުގައި ބޮޑާކަމާއ 

  !ވެރިކަމާއެުކ ނުހިނގާެށވެ         =   ެނޑު ފަޅައިނުލެވޭެނއެވ  !ަހމަކަށަވަރުން ކަލެއަްށ ބިންގަ

             = ެުނވެވޭނެއެވ (   !އަދި ފަރުބަދަަވރަށް އުސްވެސް (ދިުގވެސް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)  نفسތެރިުކރައްވާަފއިވާ އެއްވެްސ  الّله تعالى حرمةއަދި  )33( އަކާިއ ނުލަިއ  حقّ އެއް (މަރަށް މަރުހިފުންަކހަލަ

) މަރައިެލވިއްޖެ ކޮންމެ ީމހެއްެގ  !ނުމަރާށެވެ  ވެިރޔާައްށ  ولىއަދި އަނިޔާެވރިގޮތުަގއި (އަނިާޔވެރިެވވިގެން

. (އެއީ  ގެގޮތުން ަމރަށް މަުރހިފުމުގެ ާބާރިއ  قصاصހަމަކަށަވަރުންެވސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބރެއް ެދއްވީމެވެ

.) ފަެހ  އިްސރާފުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައިގެްނ  )މެރުމުގައި (ކުރުމުަގިއ /  قتلމަރުގެދިަޔ ހިފުމާިއ މިފަަދ ބާރެވެ

: މަރަށް މަުރހިފުމުގަ !ނުދާށެވެ (މިއަމުރަކީ މިކަމުެގ  !އަށް އަނިޔާކޮށް ނުހަދާށެވެ خالفއާއި  قواعدއި އެބަހީ

.)  ހަމަކަށަވަރުން ަމރާލެވުނުީމހާގެ   نصرވެރިާޔއަކީ  ولىމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ކޮންމެމީަހކަށް އޮތް އަމުރެެކވެ

 .  ލިބެވިގެންާވ މީހެކެވެ

(ރަނގަޅު ެހޔޮގޮތަީކ  !މުދަލާިއ ކަލޭމެން ގާތްނުވާށެވެ ކުއްޖާެގ  يتيمއަދި ރަނގަޅު ެހޔޮގޮތުަގއި މެުނވީ  )34(

.) އެއީ އެކުއްޖާ  خردވާ  حّقއެމުދާ ތަރައްޤީކޮށް ބެެލހެއްޓުންފަދަ ކަންކަމުަގއި އެކަމަށް  ވެ ބުްއިދ  بالغކުރުމެވެ

. އަދި ކަލޭމެންގެ   الّله(އެއީ  !ތަކާއި އެއްބަސްުވންތައް ކަލޭމެން ބަރާަބރަށް ފުއްދާށެވެ  عهدހަމަޖެހެންދެންނެވެ

ދުވަހުންވެްސ)  قيامةތަކަކީ ( عهدތަކެެވ.) ހަމަކަށަވަރުން  عهدތަކާއި މީސްތަކުްނގެ މެދުގަިއވާ  عهدއާއިމެދުވާ 

 .  ސުވާލުެވވޭނެ އެްއޗެކެވެ

ެވރި ސީދާ މީޒާނުން / ތިލަފަތުން ކަލޭމެްނ  عدلއަދި  !އަދި މިނުން ކަލޭމެން ހަަމހަމަކޮށް ފުއްދާށެވެ  )35(

.)   !ވަޒަންުކރާށެވެ ކިރާ  : ކިރުްނ ހަމަހަމަުކރާށެވެ .  ެއކަން އާއި ދަރުމައިެގގޮތުން ثواب(އެބަހީ  މާހެޮޔވެގެންެވއެވެ

އެހެީނ  !އަދި ެއ ެއއްޗެއްަގިއ ކަލެއަްށ އެނގުމެއްނެްތ އެއްެޗއްެގ ނުަވތަ ކަމެއްެގ ވާހަަކ ަކލޭ ނުދަްއކާށެވެ )36(

. ހަމަކަށަވަރުން ކަންފަތާއި ލޮާލއި އަދި ހި ) އޭނަޔާމެދު ސުާވލުެވވޭނެ ތަކެއްޗެވެ  قيامةތަކީ (ިމހުރިހާ ެއއްޗަކީ

 .  ދުވަހުންނެވެ

އެހެނީ ހަމަކަަށވަުރްނ  !ވެރިކަމާއެކު ނުހިނގާށެވެ فخر) ބިމުަގއި ބޮޑާވެ !އަދި (އޭ އިންސާނާއެވެ )37(

) ަފރުބަަދާޔ  . އަިދ (ބޮޑާވެ މަތިހަށިެނގިޔަސް ނޑު ފަޅައެްއ ނުެލވޭނެއެވެ ) ކަެލއަށް ބިންގަ (ގުންފައިޖެހިއަސް

. . އުސްނުވާނެެއވެ  އެއްވަރަްށ ދިގުވެްސ ނުވާނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .   އެހުިރހާކަމެއް    = .   އޭެގ ނުބައިކަންވިއެވެ      =  ެربّ ކަލޭގެފާނުންގ 

.  حضرةގެ   ގައި     =  .  އެކަލާނގެ ުރހިވޮިޑނުގަންނަވާ ކަންތައްކަމުަގއި    =  ީއެއ– 

: އިސްވެިދއަ  )  نهىތަކާއި  أمر(އެބަހީ  ތަކަކީ            = ެކަލޭގެފާަންށ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ

.  وحىބާވައިލެްއވި   ގެތެެރއިންާވ ތަކެއްެޗވެ     = حكمة  .   ގެެތރެއިން     =  އަިދ

  !ނުކުރާށެވެ إختيار !އާއެކު ަކލޭ ުނލާށެވެ الّله     =  شريكއެހެްނ  .  އެއް / ބަިއވެރިެއއް   

    =  . ) ކަލޭ ަނރަކައަްށ އެއްަލއިލެވޭެނއެވެ  ފަހެ (އެހެންހަދައިފިނަމަ        =  

 .  حالމަލާމާތްލިބެިވ ފައްސަިއލެވިގެންާވ       =  ަކލޭމެްނ  ربّ ) ކަލޭމެންެގ !ންނޭވެ مشرك(ޭއ

  ؟ކުރެއްީވހެއްެޔވެ خاصّ    =  ( ްފިރިހެންޖިންސު ނިސްބަތްުކރުމުނ) .  ފިިރހެންދަރީނުން    

   =  ެذاتބޭކަލުންގެތެެރއިން ެއަކލާނގެ  مالئكةއަިދ އެަކލާނގ ) . )   إختيارފުޅަށް ހިއްަޕވައި  ުކރައްަވއި
    =   (   އަްނހެންދަރިްނ (އަންހެންޖިންސު   =  ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެްނ ( (އެހެންކަމަށްވަްނޏާ

.   ބުނަނީއެވެ      = . ) ަވރަށްވެްސ ބޮޑުވެގެްނވާ ަބހެއް   (ދޮގާިއ އޮޅުަވއިލުމުެގގޮތުން   

    =   ުތަފާތ) .  بيانން  عبارةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަބޔާންކުރައްަވއި އެންގެވީމެވެ

 (.  ކުރެއްވީމެވެ      =  ިقرآنމ  .  ގައި   =  عبرةއެީމހުން ހަނދާންކޮްށ  . ލިބިގަތުމަށް

     =  .   އަދި އެމީހުންނަްށ އިތުުރ ނުެވއެވެ   = نـَْفرة ) . އާިއ ދުރަްށ  حقّ ކަންމެނުވީ

 (  ދިއުންމެނުވީ   =  ޭކަލޭގެފާުނ ިވދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!           =  އެަކލާނގެާއ

.  إلهއެކުގައި،   ންތަކެްއވާނަމަ     =  .   އެމީހުްނ އެބުނާގޮތަށް     =  އެހެްނވެއްޖެއްާޔ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 .  އެއިލާހުންަތއް އެިދގެންފީހެވެ         = عرش ) . )   واصلގެވެިރ ކަލާނެގއަށް    ވުމަށް

=   .  މަގެއް        =  طاهرއެަކލާނެގ ހުްސ  .  ވަންތަވެ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ     

)  بـُْهَتانއެމީހުން އެބުނާ (ދޮުގ  =  ތަކެތީން     =   .   ވަރަށްބޮޑު މަތިެވރިވެވޮޑިގަތުމަކުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)38(   : ވަނަ ާއޔަތާއި ހަމައަށް ެއވާ އާޔަތްތަކުގަިއ  38މިތަނުން ފެށިގެން  َوَقضى َربُّكއެހުރިާހކަމެއްެގ (އެބަހީ

) ނުބައިކަްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  نهىއެވާ  ގައިވަނީ އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑިނުގަންނަާވ  حضرةެގ  ربّ ތަކުގެ

 . .އެަކލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގަންނަވާ ކަންަތއްކަުމގައެވެ  ކަންތައްކަމުގައެވެ

: އިސްވެިދޔަ  )39( ގެ ތެެރއިން ކަޭލގެފާނަްށ  حكمةގެ  ربّ ތަކަކީ ަކލޭގެފާނުްނގެ  نهىއާއި  أمرއެއީ އެބަހީ

. އަިދ  وحىބާވައިލަްއވާ  . ްއވާނުކުރަ إختيار  އަުކ ަކލޭ إلهާއ އެުކ ެއހެން  الّلهގެ ެތރެއިންވާަތކެއްޗެވެ ައުކ  شريكށެވެ

: އެކަލާނެގއާ އެކު  . ފަހެ އެހެން ހަދައިފިނަމަ އެބަހީ ފިނަމަ އަޅުތަކުންެގ ކުރަްއވައި إختيارއަކު  شريكނުލާށެވެ

.  حالން ުދރުކުެރވިގެންާވ  رحمةގެ  الّلهމަލާމާތް ލިބެިވ އަދި   ަކލޭ ނަރަަކއަށް ެއއްލަިއލެވިދާނެެއވެ

 ربّ ) ަކލޭމެންެގ !ެގ އަްނހެންދަރިންނޭ ބުނާމީހުންނޭވެ الّلهަމލާއިކަތުންނަީކ  !ންނޭވެ مشرك(އޭ  )40(

 إختيار ِجْنسُ ފުޅަށް އަންހެން  ذاتކުރައްވަިއ އަދި ެއކަާލނގެ އަމިއްަލ  خاصّ  ِجْنسُ ކަލޭމެންނަށް ފިރިހެްނ 

) ކަލޭެމްނ  ކުރެއްީވހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަލޭމެން ބުނާކަމަށްވަްނޏާ ހަަމކަށަވަރުންވެްސ (ދޮގާއި ުބހުތާނުގެގޮތުން

 .  ތިޔަބުނަނީ ވަރަށްެވސް ބޮޑު ބަެހކެވެ

ްނ  عبارةތަފާތު  حّجةއާިއ  دليلަގއި ތަފާުތ ަވއްތަރުވައްަތރުެގ  قرآنއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ މި ކީރިިތ  )41(

. އެީއ އެމީހުްނ ހަނދާންކޮށް ބަޔާންކު . އަިދ (އެަކމަުކ)  عبرة حاصلރެއްވީެމވެ ާއ  حقّ ތެރިކަމާިއ  نفرةކުރުމަށްޓަކައެވެ

 .  ދުރަށްދިއުން މެނުވީ އެމީހުންނަށް އިުތރު ުނވެއެވެ

ްނ  إلهއެމީހުްނ އެުބނާ ގޮތަްށ އެަކލާނގެާއ އެުކ ެއހެން !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )42(

ންތަްއ މަެގްއ   إلهެއ  )(އެކަލާނގެާއ ކުއްތަންވުަމށް އަްށ ދިއުމަށް  حضرةގެވެިރ ކަލާނެގ  عرشތަކެއް ވާނަމަ 

 . . ހޯދީހެވެ  އެދިގަތީހެވެ

މާމަީތ  الّله تعالىްނެގ މީހުްނ އެބުާނ ބަސްތަކުްނ / އެދޮގުބުހުތާނުތަްއ ފިޔަަވިއ  مشركެއ  يعنى:އެމީހުން  )43(

.ދަރަޖައަކަށް   މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

           =    ްتسبيحހަތްއުޑާއި ބިން އެކަލާނެގއަށ  .  ކިޔަެއވެ     = 
)   مؤمنއަދި އެތަންތާނަގއިވާާހ ބަަޔކާިއ (  ންކުރެ      = .   އަިދ އެަކއްޗެއްެވސް ުނވެއެވެ

    =   حمدކިަޔއި  تسبيحއެަކލާނގެއަްށ .  ުކރާަކމުގައިވާމެނުވީ       =  އެކަމަުކ

 . . ނޭނގެއެވެ  ކަލޭމެންނަކަށް ނުިވސްނެއެވެ    =  تسبيحއެތަކެތީެގ  .  އެއް    =  

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެވޮޑިގެްނވިއެވެ     =  ނުދެއްވާ  عقوبةކޯފާމަޑު (ކުއްިލއަކަްށ( 

 .  ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ ަކލަކުކަމުަގއި      = ުކިޔަވާ  قرآن އަދި ކަޭލގެފާނ

 ( . (ކިަޔވާވިދާޅުވަންޏާ  ވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ              =   ކަޭލގެފާނާއި އަިދ

.  އީމާންނުވާމީހުންނާ ދެމެދު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލައްވަމެވެ    = آخرة  .  ދުވަހަށް      

  =  (. ) ނިވައިކުެރވިފައިވާ ފަރުާދއެްއ (އެއީ ހިތުަގއިލެޭވ ފަރުދާއެެކވެ  (ނުވިސްނޭނޭގޮތުން       

   = .  އަދި އެީމހުންެގ ހިތްތަކުގެމަީތގަިއ ތިމަންރަސްކަާލނގެ ެލއްވީމެވެ    =  ނިަވލެްއ .  ހުރަެހއް
   = . ) ނުވިސްުނމަށްޓަކައެވެ   އެއީ އެ (ކިޔަާވވިދާޅުވާއެއްެޗއް     =  އަދި އެމީހުންެގ

 (. . (ލެްއވީމެވެ  ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި   =   .  ބައްކަމެއް        =  އަދި ކަލޭގެފާުނ
: އެކަލާނގެ ނަންފުޅުކިޔަވައި ވިދާޅުވެ  ذكر ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  . (އެބަހީ ކިޔަވާ ވިދާުޅ  ال إله إّال الّلهކުރައްވައިފިއްޔާ

 ވެ◌ެއްޖެއްާޔ )     = قرآن  .  ގައި    =  : . (އެބަހީ އެކަލާނގެ އެއްކަުއވަންތަ

)  كلمةއެއްކައުވަންތަކަުމގެ   ކިޔައިފިއްޔާ         =  އެމީހުން އެނބުރި ުފރަގަްސީދ

.   ހިނގައިދެއެވެ    =  ُنـَْفَرة  .  ެވ ނުުރހިގެން     =   . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮިޑގެންވަމެވެ

          = .   އެމީހުްނ ެއ އެއްެޗއް އެައހާ ެއއްޗެއް     =  އެމީހުްނ

. ) އަޑުއަހަންތިޭބހިނދު  ކަލޭގެފާނު (ކިަޔވާ ވިދާޅުވާ     =  ީَنْجَوىއެހިނދު އެމީހުން އެވަނ 

 (. . (ިސއްުރ ޖަލްސާހަދަިއގެންނެވެ    ހަދައިގެންނެވެ      =  .  އަނިާޔވެރިްނ ބުނިހިނދުން
     =  تبعކަލޭމެްނ  .   ވާކަމުގަިއ ނުެވއެވެ         = ُޖެހިފައިަވ  ِسْحر
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 .   !) ަކލޭެގފާނު ނިކަން ބަްއލަވާެށވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ   =   މީހަކާމެނުވީ       

    =  ްمثالއެމީހުން ކަލޭގެފާނަށ   .  ޖަހަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން   =  ފަހެ އެމީހުްނ

.     މަގުފުރެދިއްޖެއެވެ     = ) ެحقّ ަފހ .  ) މަގަްށ އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަ ނުެވއެވެ
     =   ެمشركއަދި އެމީހުން (އ  . ) ބުންޏެވެ   ން           =  އަުހރެމެން ކައްޓަށްެވ

  .؟ފީވެ ިހރަފުހަށްވުމަށްފަުހގައިެހއްޔެވެ    =  . ) ފޮނުވޭނީ  އަުހރެމެން (އަލުންދިިރގެން  

     =  ްއައު ެހއްދެވުމަކުނ . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެކަލާނގެ ހުސް  تسبيحހަތްއުޑާއި ބިމާިއ އަދި އެތަންތާނގައިާވހާބަޔަުކ އެކަލާނގެައށް  )44(  طاهرކިޔައެވެ
. ެއކަމަކު އެތަކެތި އެކިޔާ  . ހަމަކަށަަވރުން ކޯފާމަޑު (އަިދ  تسبيحވަންތަކުރެއެވެ ކަލޭމެނަަކށް ނުވިސްޭނނެއެވެ

.  عقوبةކުއްލިއަކަްށ  ) އަިދ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވާަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލާނގެ ވޮޑިގެންވެެއވެ  ނުދެއްވާ

ނުވާ އެ މީހުންނާިއ  إيمانދުވަހަށް  آخرةކިޔަާވ ވިދާޅުވަންާޏ  قرآن) ކަޭލގެފާނު !އެވެ رسول الّله(އޭ  )45(
) އެމީހުންެގ ހިތްތަކުގެމަީތގަިއ  ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު (ަކލޭގެފާނުންެގ ކިަޔާވވިދާޅުވުމުން އެްއެޗއް ނުވިސްނޭނޭގޮތުން

 . . ެއއީ އެިޟހުންގެ ކާިފރުކަމާއި އިންކާުރގެނިވައި ފަރުާދއެއް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެލއްވީމެވެ  ސްބަބުންނެވެ

އަދި އެމީހުންނަްށ ނުވިސްނޭނޭގޮތުްނ އެީމހުންެގ ހިތްަތކުގެމަތީގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނިވަެލްއ  )46(
. އަިދ  : ެއމީހުންގެ އިވުމުގެމަތީަގއި ަބއްކަމެްއ ެލއްވީމެވެ . އަިދ އެމީހުންެގ ކަންފަތްތަުކގެމަތީގަިއ އެަބހީ ލެއްވީމެވެ

ކިޔަާވ  يعنى: َال إله إّال الّلهގެ އެއްކައުވަންތަކަން  ربّ ވުމުގައި ަކލޭގެފާނުންގެ ކިޔަވާ ވިދާޅު قرآنކަލޭގެފާނު 
: އެކަލާނެގ   نفرتންގެމީހުްނ ނުރުިހ  مشركކުރައްަވއި ހަނދާްނކުރައްަވއިފިއްޔާ އެ  ِذكرވިދާޅުވެއްޖެއްޔާ އެަބހީ
 .  ވެގެން ފުަރގަސްދީ އެނުބރިދެއެވެ

ކިޔަާވ ވިދާޅުާވ އަޑުއަހަންތިބޭިއުރ އެމީހުްނ އެައހާ ެއއްޗެްއ  قرآنން ަކލޭގެފާނު  مشركެއ  يعنى:އެމީހުން  )47(
. އެހިނދު އެމީހުން އެވަނީ  . ސިްއރު ޖަްލސާ ހަދަިއ  َنْجوىތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ހަދައިގެންނެވެ

 . ނޑު ބުނެއެވެ . އަދި އެ އަިނޔާވެރިްނގަ  تبعޖެހިފައިވާ މީހަކާމެނުވީ ކަލޭމެން  ِسْحرُ ސިއްރުާވހަކަ ދެއްކުމުަގއެވެ
 .  ވާކަމުގައި ުނވެއެވެ

ޖަހަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން ިނކަްނ  مثال) ކަޭލގެފާނާ މެދު އެީމހުން !އެވެ رسول الّله(އޭ   )48(
. އެީއ  !ދެކެވަޑައިގެންބައްަލވާށެވެ . އެީއ  ِسْحرُ (އެމީހުން ބުެނއެވެ . އެީއ ޅެންވެރިއެެކވެ ޖެހިފައިވާ މީހެެކވެ

.) ފަެހ އެމީހުްނ އެވަީނ  ....... އަދިވެސް އެާބވަތުެގ ެއހެންތަކެތިވެްސ ކިަޔެއވެ .  حقّ މޮޔައެކެވެ މަުގ ެގއްިލ އޮޅިފައެވެ
.  واصلއަދި ސީދާ ތެދުމަގަްށ   ވުމަށް އެމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ

.ނެއަދި އެީމހުން ބުން )49( ައހުރެމެްނ މަރުެވ ކަށްޓަްށެވ ަކށިތައް ފީެވ ވެއްޔަށްެވ ހިރަފުހަްށވުމަށްފަުހ  ވެ
(. . އެީއ ވާނޭކަމެއްނޫެނވެ  އަލުން ެހއްދެވިގެްނ ދެވަނަފަަހރަށްވެސް އަހުރެމެްނ ފޮނުވޭނެެހއްޔެވެ؟ (ނުފޮނުވޭނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެ رسول الّله(ޭއ (!       =  ެކަލޭމެްނ ިހލަޔަށްވާށެވ!   

    = ެނޑަށް (ވާެށވ  ) !ނުވަަތ ދަގަ             =  ުނވަތަ ަކލޭމެްނ

 .  !ހިތަށް ައރާތަކެތީގެެތރެއިްނ އެންމެބޮޑު އެއްޗަކަްށވާށެވ    =  ފަެހ ދެްނ ޭއރުްނ އެމީުހްނ

   ނިކަންހުރެ ބުނާނެެއވެ      = ެފޮނުވާނީ ކާކުބާވަެއވ (  . ؟އަުހރެމެން (ަމރުވުމަށްފަހު އަލުންވެސް
  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!        =  . އެއީ ނެތުމުގެ ތެރެއިން ަކލޭމެން ހެއްެދވިކަލާނެގއެވެ

.)  الّله(  އެވެ      =  .  އެންމެފުރަތަމަފަަހރު          =  ފަެހ އެަހއިރުްނ

. އަކަލޭގެފާނާ ދިމާ  ށް އެމީހުންގެ ބޯަތއް މައްޗަށް ނަގަނަގާަފއި ތިރިކުރާނެެއވެ     =  ްއަދި އެމީހުނ

 .  ބުނާނެއެވެ      =  ެވާނީ ދެްނ ކޮންިއރަކުންބާވައެވ (   ؟(ތިޔަކަމެއް  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވ! 
        =  ްأّميد ދާދިގާތުގަިއ އެކަންވުނ  (. . (ދާދިގާތެވެ  ކުެރވެއެވެ      = 

.  ِنَداءއެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް  . ޮގވާލައްވާުދވަހެވެ  އިއްަވވާދުވަެހވެ       = 

 (. . (ނުވަތަ އެަކލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ޖަވާބުދޭނެއެވެ  ފަހެ ކަލޭމެްނ އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިެވ ޖަވާބުދޭނެއެވެ
     =  . ) ީހކުރާނެެއވެ   އަދި ކަލޭމެން (އެދުވަހުން       =  ( ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި

 .  ދާދިމަދުވަގުތުކޮޅެއްގައި މެނުީވ ލަްސވެ ނުތިބެެއވެ     = ) ެވެިރ)  تقوىއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގ

  !އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ              (އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކަްށ) އެމީހުްނ

 .   ރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާ    ްشيطانހަމަކަށަަވރުނ  .        =  އެމީހުްނެގ މެދުަގިއ

 .   ރުޅިވެރިކަްނ އުފައްދަިއ ފަސާދަކުެރއެވެ  =  ްشيطانހަމަކަށަަވރުނ  .  އާ     = 

 .  އިންސާނާއަށްޓަކައިިވއެވެ       =  عدوّ ަބޔާންވެގެންާވ  .  އަުކކަމުގައި      =  

.ެގކަންތަްއ ކަލޭމެން ربّ ) ކަލޭމެން ެގ !ންނޭވެ  مشرك(އޭ     ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ    =  އެަކލާނެގ

. رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވަންާޏ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް    ލައްަވއެވެ           =  ނުވަތަ އެަކލާނެގ
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. عذابއެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ ެއކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް   ދެއްވާފާެނއެވެ      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުްއވަމުއެވެ      =  ްوكيلެއމީހުންގެމައްޗަށ  .  އަުކ ކަމުގައި       

. ربّ އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ  =  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ            =  އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާާހ

 .  ބަޔަކު      =  .   އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ މާތްުކރެްއވީމެވެ    

    =  نبىބޭަކލުން އަނެއްބަިއ  نبىބައެްއ .  ބޭކަލުްނެގ މައްޗަށް         =  އަިދ

. زَبـُْورއަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  عليه الّسالم داؤد   ދެއްވީމެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑަށް ވާށެވެ !) ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(އޭ  )50(   !ަކލޭމެން ހިަލޔަށް ނުވަަތ ދަގަ

) ދެްނ ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ  )51( . (އެފަދަ ބޮޑުއެއްޗަކަށްވުމަށްފަހު ހިތުގަިއވާ އެންމެބޮޑު އެްއޗަކަށް ަކލޭމެންާވށެވެ
އެީއ  !ނިކަންހުރެ އެމީހުން ތިމަންމެން ިދރުއްަވއިގެން އަލުްނ ފޮނުްއވާނީ ކާކުޯތ އަަހއިފިއްޔާ ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ

. ނެތުމުގެތެރެއިން ުފރަތަމައިންވެްސ ަކލޭމެން ހެއްދެިވ ކަ  . ދެން އޭރުްނ ނިކަންުހރެ ކަލޭގެފާާނ  الّله ލާނެގއެވެ އެވެ
. ތިޔަވިދާޅުވާކަމެއް ދެންވާީނ ކޮންއިަރކުންބާވައެވެ؟  ދިމާލަށް އެމީހުންގެ ބޯަތއް ަހލުވަަހލުވާފަިއ ބުނާނެއެވެ

.  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  ެއކަން ދާދިގާތުަގއި ވެދާނެއެވެ

އިްއވަވާޭނ ދުވަެހެވ. (ނުވަތަ ކަލޭމެންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ِنَداءންނަށް އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެ )52(
) ކަލޭމެން އެކަލާނެގ އަމުރުފުޅަށް އެކަލާނގެައްށ 1އިއްވަވާދުަވސް ހަނދާންުކރާށެވެ ِنَداء ) ފަހެ (އެދުވަހުން

. (އަދި އެދުވަހުްނ) ކަލޭމެން ހީކުރާީނ ދުނި ޔޭގަިއ ދާދި ަމުދ ކިޔަމަންތެރި ކަމާެއކު ޖަވާބުދޭނެެއވެ
 .  ހިނދުކޮޅެއްގައިމެނުވީ ކަލޭމެން ނުތިބޭކަމަށެވެ

) ރަނގަޅު ހެޔޮބަސްބުނާ ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ކަލޭގެާފުނ  )53( އަދި (އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް
. ހަމަކަަށވަުރްނ  شيطانހަމަކަށަަވރުން  !ވިދާޅުވާށެވެ އާ އެމީހުންގެމެދުގައި ުރޅިވެރިކަން އުފައްދައި ފަސާދަުކރެއެވެ

.  عداوةތެރިކަން ަބޔާންވެގެންވާ  عداوةއާ އަީކ އިންސާނުންނަށް އޭާނގެ  شيطان  ތެިރއެކެވެ

. އެަކލާ ربّ ) ަކލޭމެންގެ !ންނޭވެ مشرك(އޭ  )54( ނެގ ކަލޭމެންެގ އެންމެހަިއ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
ަލއްވަެއެވ. އަދި އެަކލާނގެ ެއދިވޮޑިގަންނަވަންާޏ ކަލޭމެނަްށ   رحمةއެދިވޮޑިގަންނަވަންޏާ ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ 

. އަދި އޭ  عذابއެކަލާނގެ  އެީމހުންގެމައްޗަށްާވ ވަީކލަކު ކަމުަގއި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  !އެވެ رسول الّلهދެއްވައެވެ
. (ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާުނ ފޮނުއްވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އެމީހުންނަްށ  ِرَسالَـةކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ

 (.  އިއްވަަވއިދެއްވުމަށެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ދެެނވޮ ربّ އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާބަަޔކު ަކލޭގެފާނުންެގ  )55(  نبىޑިގަތުންބޮޑެވެ
. އަދި  داؤد عليه ބޭކަލުން އޭގެ ެއއްބައިބޭކަލުްނގެމައްޗަށް އަެނއްބައިބޭކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ މާތްުކރެއްވީމެވެ

. زَبـُْورُ އަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  الّسالم  ދެއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ޭކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!        =  ޭކަލޭމެްނ !ންނޭވެ مشرك(އ (

) ހީކުރާަތކެއްޗަށް ربّ ންކަމުގައި އަދި  إله(  !ކޮށްބަލާށެވެ دعاءޮގވައި  (އަިދ ޭބކަލުންނަށް)ންކަމުގައި     

=  .   އެކަލާނގެ ފިަޔވައި  =  ްވެގެން ުނވެއެެވ.  ِمْلكُ އެތަެކއްޗަށް  ނުވަތަ އެބަޔަކަށ

 (.  (ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެެއވެ       =  .   ަކޭލމެންގެ ކިބައިްނ އުނދަުގލެއްފިުލވަިއ ލުމަށް

    =  (.  އަދި އުނދަޫގ ެއހެންފަރާތަކަްށ އަނބުަރއިުލމަށްވިޔަސް (ކުޅަދާނަނުވާނެެއވެ     

=  .  އެމީހުންނަކީ / އެބޭކަލުންނަކީ      = އެިދވަޑައިގަންނަާވ ކުރައްވާ،  دعاء

.  ބޭކަލުންނެވެ      =  އަްށ. حضرةގެ  ربّ އެބޭކަލުންެގ   =  . ކުއްތަްނވެވަޑައިގަތުްނ / ގާތްކަން

    =  .  އެބޭަކލުންކުެރ އެންމެ ުކއްތަންވެގެންވަީނ ކޮންބޭކަލަކުތޯ       =   އަިދ

.   رحمةއެބޭކަލުން އެކަލާނެގ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ        = ެއަްށ  عذابއަދި އެބޭަކލުން އެކަލާނގ

 .   ބިރުވެތިވެވަޑަިއގަންނަވާ      =  ެعذابގެ  ربّ ހަމަކަށަވަރުން ކަޭލގެފާނުންގ  .   

     =  .  ބިރުވެތިވެވޭ ެއއްޗެއްކަުމގައިވިެއވެ        =  . އަދި އެއްވެސް ރަެށއް ނުވެެއވެ

.)  قرية(އެއްވެސް     އެއްުނވެއެވެ    =  އެރަެށއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަާލކު ުކރައްވާެނ

 .  މެނުވީ        = قيامةވުމުގެކުރިން /  قيامة  .  ދުވަސް އައުމުގެކުރިން        = 

) ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  عذابނުވަތަ ެއރަށަކަްށ (އެރަެށއްެގ ބަޔަކަށް  ދެއްވާނެމެނުވީ       = 

.  عذابގަދަވެގެންާވ    އަކުން     = .   އެކަްނިވއެވެ        =  ފޮތުގަިއ

) . ) لوح ْالَمْحُفوظُ ލިޔެވިގެން  ގަިއ ިލޔެވިގެން      = .  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަނާެވވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ
      = ިމ  ތައް معجزة : . (އެބަހީ ން އެދިގެްނ  مشركގެ  أّمةތިމަންރަސްަކލާނގެ  ފޮނުއްވުމުން

)  معجزة    ނުފޮނުއްވީ        =  ަمعجزةތަކުގެމީހުން ( أّمةއިސްވެދިޔ (

.  ދޮގުކުރުންކަމުގައިމެުނވީ ނުެވއެވެ      =  ثمودއަދި ިތމަންރަސްކަލާނެގ  . ބާގައިގެމީހުންނަށް ެދއްވީމެވެ

       = معجزةއެްއގެގޮތުްނ ( دليل  ( .  َجَملُ އެއްެގގޮުތން  ފުޅު        =  ަފހެ އެމީހުްނ
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 .  އެއަށް އަނިޔާެވރިވީެއވެ        =  ެعبرةއާއި  دليلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ   . ނުފޮނުއްވަމެވެ

         = .   ބިރުގެންެނވުމަށްމެނުވީ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ކަލޭމެްނ !އެވެ الّله رسول(އޭ  )56( ްނ  ربُّ ންކަމުގަްއޔާިއ  إلهފިޔަވަިއ  الّله) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ

ފަހެ ކަލޭމެނަށް ޖެހިފަިއާވ  !ކޮށްބަލާެށެވ دعاءކަމުގައި ހަދަިއގެން އެަފރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުާރ ފަރާތްތަކަްށ ގޮވާ 
 . އުނދަގުލާިއ ދަތިކަްނ ަކލޭމެންގެ ކިބައިްނ ފިލުަވއިލުމުެގ ެއްއވެސް ާބރުެވރިކަމެްއ އެފަރާތްތަކަްށ ލިބިގެްނ ނުވެެއވެ
. ކުޅަދާނަވެގެްނ  އަދި އެ އުނަދގޫ ެއހެން ފަރާތަކަްށ އަނބުަރއިލުންވެްސ އެއިންފަރާތަކަށް ިމލްކުވެގެންުނވެއެވެ

 . ނުވެއެވެ

. މިއާޔަތުްނ އިޝާރަްތވެގެްނ މިވަނީ   ގެފާނަށާިއ  ُعَزيـْرُ ބޭަކލުންނަށާއި  مالئكةންުކރެ  مشركަދންނައެވެ
. ފަެހ މިއިން އެްއވެސް ބޭަކލަކީ الّسالم عليهمގެފާނަށާއި ( عيسى ެގ  الّله) މިބޭބޭކަލުންނަށް އަޅުކަންުކރި ބަޔަކަށެވެ

. އެއިްނ ެއއްވެްސ ބޭކަަލކީ  إْذنَ  އަކުކަމުަގިއ  إلهފުޅަށް މެނުީވ އެއްވެްސ ަކެމއްކުރެްއވޭޭނ ބޭކަލުންނެްއނޫނެވެ
. އެއީވެްސ ހަމަ  ربّ ނުވަތަ  .  الّلهއަކުކަމުގަިއވުން ެއކަށީގެންާވ ބޭކަލުންނެއްނޫެނވެ ައްށ  الّلهެގ އަޅުންނެވެ

އަށް ގާތްކަާމއި ުކއްތަންުވްނ  حضرةގެ  الّله. ކޮންމެ ބޭަކލަކުވެސް ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެންވާ މާތްބޭަކލުން ތަެކެކވެ
 . . ދެން މިއަންނަ ާއޔަތުގަިއ އެވަީނ ެއވާހަކައެވެ  .  أعلم والّلهއެދިވަޑައިގަންނަވަނީެއވެ

. އަިދ   ަމށްކުއްތަންވުއަށް  حضرةގެ  ربّ އެބޭކަލުންނީ އެބޭކަލުންެގ  )57( އެދިވަޑައިގަންނަާވ ބޭަކލުންނެވެ
. ައިދ  އެކުއްތަންވުމުގަިއ އެންމެ ުކއްތަންވެ ވަޑަިއގެންނެެވނީ ކޮންޭބލަކަށްތޯ ބެްއލެވުމަށް ވާދަުކރަްއވާ ބޭކަލުންެނވެ

. އަްށ ބިުރވެތިވެ ވަޑައިގަންނަވަ عذابއަށް އެދިވަޑައިގަންނަަވއި އަިދ އެކަލާނެގ  رحمةއެބޭކަލުން ެއކަލާނެގ  ެއވެ
.  عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ   އަީކ ބިރުވެިތވެވިގެްނވާ ެއްއޗެކެވެ

 އަުހލުވެރި  ވުމުގެ ުކރިން ެއރަށެއް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަހލާކު ނުކުރައްވާނެ ުނވަތަ ެއރަށެއްގެ قيامة )58(
: ކޮންމެ  عذابބަޔަކަށް ގަަދވެގެންާވ  . (އެަބހީ  قَـْريَـةތިމަންރަސްަކލާނެގ ނުދެއްވާެނ އެްއވެސް ރަށެްއ ނުވާނެެއވެ

. ުނވަތަ އެރަށެްއގެ ބަަޔކަށް ގަދަވެގެންާވ  قيامةއެއްވެްސ  ވުމުެގ ކުރިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަހލާކުުކަރއްވާހުށީމެވެ
. އެީއ އެބަޔަުކ  عذاب .)  رأمގެ  الّلهްނ ދޮގުކޮްށ  رسولދެއްާވހުށީމެވެ ފުޅުތަކަްށ ނުކިޔަމަންތެރިެވއްޖެހިނދުންނެވެ

.  الَمْحفوظ َلْوحُ : يعنىއެކަންވަނީ ފޮތުަގއި  . ފޮޅުވަތްދެމިގެންނެވެ  ގައި ލިެޔވިގެންނެވެ

) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބޮޑެތިބޮޑެތި  أّمةއަދި (މި  )59( އިސްވެދިަޔ  ންނެވީ ފޮނުވުމުން މަނާވެވޮޑިގެ معجزةއަށް
) އެ  معجزةތަކަށް ( أّمة . (ޭއރުން އެ  أّمةފޮނުއްވުމަށްފަހު ަތްއ  أّمةަތކުގެ މީުހން ދޮގުކުރުންކަމުަގއިވުމެވެ

.) އަދި  أّمةހަލާކުވެދިޔަފަަދއިން ިމ   معجزة -ެއއްގެގޮތުްނ  دليلބާގަިއގެ ީމހުންނަށް  ثمودވެްސ ހަލާުކވެއްޖައީެހވެ
. އަދި މީސްތަކުން ިބރުގެންނެވުމަށްމެނުވީ  جملއެއްގެގޮތުން  . ފަެހ އެމީހުން އެއަށް އަނިޔާެވރިވީއެވެ  –ެދއްވީމެވެ

.  معجزةނުވަތަ ކުްއލިއަކަށް ހަލާެކއް ފޮނުްއވުމަށްމެނުވީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެފަދަ  ފޮނުްއވާނެކަމުގަިއ ނުވެެއވެ
.) عذابިފއްޔާ ހަމަުކއްލިައކަށް އާ ޮދގުކޮށް رسولެއއް ފޮނުއްވުމަށްފަުހ ދެން  معجزة(އެފަދަ   އަތުވެދާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =  ޭކުރެްއވިހިނދު (ހަނދުމަފުޅު وحى) ތިމަންރަސްަކާލނގެ ކަޭލގެފާނަށް !އެވެ رسول الّله(އ 

  ) !ކުރައްވާެށވެ  =  ެربّ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާުނންގ .        =  މީސްތަުކްނ

 (. . (ެއކަލާނެގ ިއރާދައިގެެތރެއިން ެއކަކަށްެވސް ދެމިނުގަނެވޭނެއެވެ  ވަށާލައްަވއިފިއެވެ        = 

 .  އަދި ުހވަފެން ނުވަަތ ދެއްެކވި ދެްއކެވުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުަލއްވަމެވެ       =  ަކލޭގެފާަންށ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދެްއކެވެ      =  ާإمتحانމީސްތަކުންނަށްވ .   އެްއ ކަމުގަިއ މެނުވީ
       =  ިއެގަސްވެސް  لعنةއަދ) . .)   إمتحانލެއްވެިވގެންވާ ަގހާއި އެއް ކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ

    = قرآن  .  ގައި ނަންގަނެވިގެންވާ     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީުހްނ

 .  ބިރުގަންނަވަމެވެ    = .   ަފހެ އެމީހުންަނށް އިތުރުުނވެއެވެ     = 

.  حقّ ބޮޑުވެގެންވާ މަގުުފރެދުންމެނުވީ /   އާިއ ދުރަށްދިއުންެމނުވީ        =  مالئكةއަިދ 

.  وحىބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ   ކުރެްއވިހިނދު     =  އަްށ  آدم عليه الّسالمތިޔަބޭކަލުްނ

  !ކުރައްވާށެވެ سجدة        =  سجدةމެނުވީ އެ އެންމެބޭަކލުން  إبليسދެންފަެހ .   ކުެރއްވިެއވެ
   = .  އޭނާ ދެންނެިވއެވެ   =   ްކުރާނޭހެއްެޔވެ؟  سجدةއަުހރެނ        = 

.  مخلوقއިބަރަސްކަލާނެގ މަށިން ހެއްދެިވ   ައކަށް   = .  އެޮސުރ ދެންނެވިއެވެ        

     =  ދެއްާވ  خبرއާ މެުދ ނިކަން  مخلوقއިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާގެމައްޗަްށ ާމތްކުރެއްިވ

   !ބައްލަވާށެވެ  =  .  އިބަރަްސކަލާނެގ މިއަާޅ ފަސްކުރައްަވއިފިއްޔާ        = قيامة 

 .  ދުވަހާ ހަމައަށް         =  ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ އޭާނގެ ަދރިފަސްކޮޅު މަގުުފރައްާދ ާވ ވައްާދ

. .  =    ހުށީމެވެ   ދާދިމަދުބަޔަކުމެނުވީ     = ކަލޭދާެށވެ الّله تعالى وحى .  !ކުރެްއވިއެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 . .)  قيامة(ކަޭލ ތިޔަުހރީ ފަްސކުރަްއވާފައެވެ  އާއިެޖހެންދެންނެވެ       =  ފަެހ އެީމހުންކުެރ

. (ދަންނައެވެ تبعކަލެއާިއ    ) !ވީމީހުން   =  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ ނަރަަކ ެއީއ

 .   އެމީހުންނާއި ަކލެއާިއ އެންމެންެގ ޖަޒާއެވެ    =  ާجزاءފުރިހަމަެވ ބަރާަބރުވެގެްނވ 

 .   އެއްގެގޮތުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. މިފަދައިްނ  ربّ  ) ަކލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )60( އެންެމހަިއ މީސްަތކުން ވަށަިއލައްަވއިގެްނ ވެެއވެ

ތެިރކަމާިއ ދެނެވޮޑިގަތުުމްނ  قدرة(އެކަލާނގެ  !ކުެރއްވިހިނުދ ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ وحىކަލޭގެފާނަްށ އެކަލާނެގ 

. ކަޭލގެފާނާ އިދިކޮުޅމީހުންގެ ފަރާތުން ތިމަންރަްސކަލާ ނގެ ކަލޭގެފާުނ ހަމައެކަކަށްވެސް ޭބރު ނުެވވޭނެއެވެ

. އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުން ދެެކ ބިރުފުޅުގެން ވަޑައި ނުގަންަނވާ ުހށިކަމެވެ ައިދ  !ސަލާމަތްކުރަްއވާހުށީމެވެ

) އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް އެދެއްެކިވ !ކަން އިއްވަވާެށވެ رسولކުރެވިަފއިވާފަދައަކުން  أمرކަލޭގެފާނަށް 

ގެ ރޭަގއި އެަކލޭގެާފނަށް އެދެއްކެވުނު އެިކއެކި ތަކެްއޗާއި ތަންތަނުެގ  معراجއި އާ إسراءދެއްކެވުން (އެއީ 

.) އެީއ މީސްތަކުންނަށްާވ  . (އޭެގ ސަބަުބްނ  إمتحانވާހަކައެވެ އެްއކަމުގައިމެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުނލައްވަެމވެ

.) އަދި އެއްބައެއްެގ އީމާންކަން ގަދަވެ އަނެއްބައެްއގެ ދެކޮޅުެވރިަކން ގަދަވިއެ  ގައި ެއގަހެްއގެ ާވަހަކ  قرآنވެ

. (ެއގަހަީކ  إمتحانލެްއވިގެްނ އެވާަގހުެގ ާވހަކަވެްސ ެއއީ މީސްތަކުންނަށްާވ  لعنةނަންގަނެވިފައިާވ   َزقُّومُ ެއކެވެ

:  مفّسرގަސްކަމުގަިއ ގިނަ  .) އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ އެަބހީ ން (އެކިެއިކ  مشركން ވިދާޅުވިެއވެ

. ަފހެ ބޮޑުެވގެންާވ މަގުުފރެދުމާއި ގޮތްގޮތު ) ިބރުގަންނަވަމެވެ ާއ ދުރަށްދިއުންމެނުީވ އެީމހުންނަްށ  حقّ ން

 .  އިތުރުނުވެެއވެ

. ދެންަފެހ  أمرބޭކަލުންނަށް ިތމަންރަސްކަލާނެގ  مالئكةކުރާޭށ  سجدةއަްށ  آدم عليه الّسالمއަދި  )61( ކުރެްއވީމެވެ

. އަދި އެ  سجدةނޫން އެހެންުހރިހާ ޭބކަލުން  إبليس . އިަބރަސްަކލާނެގ  الّله( إبليسކުރެްއވިއެވެ ) ދެންނެިވއެވެ އަށް

:  سجدةއަކަށްތިމަން  مخلوقމަށިން ހައްދަވާފަިއވާ  .)  سجدةކުރަންވީެހއްެޔވެ؟ (އެބަހީ  ނުކުރާނަމެވެ

. އިބަރަސްކަލާނގެ ިމއަޅާގެ މައްޗަށް މާތްކުރެއްވި  إبليسއަދި އެ  )62( އާއިމެުދ  مخلوقދެންނެވިއެވެ

ދުވަާހއިހަަމއަށް ފަްސުކރެއްވިްއޔާ ހަމަކަށަަވރުން ުހވައިކޮށްާފ  قيامةއިަބރަސްކަލާނގެ ިމއަޅާ  !ބައްލަވާށެވެ

 . . މަދުބަޔަކުމެނުވީ އޭނާެގ ދަރިފަސްކޮުޅ މަގުފުރަްއދާ ވާވައްާދހުށީމެވެ  ދަންނަވަމެވެ

. ކަލޭދާށެވެ الّله وحى )63( .) ަފެހ  مةقيا(ކަލޭ ތިަޔހުރީ  !ކުރެއްވިެއވެ އާއި ހަމައަށް ފަސްކުރަށްވާަފއެވެ
. އެީއ ކަލޭމެނަްށ ބަރާބަުރ ފުިރހަަމ  تبعއެމީހުންކުެރ ކަެލޔާ  ީވ އެންމެންެގ ޖަޒާއަީކ ނަރަކައެވެ

.  ޖަޒާއެއްގެގޮތުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = ެއަިދ ކަޭލ ދަށްުކރުާވ ޖާހިލުކޮްށ ބަލާެށވ!       =   އެމީހުްނގެތެރެއިްނ ކަެލއަްށ

.  ކުޅަދާނަވީހާބަޔަކު    =  .  ކަޭލގެއަޑުން / ކަޭލެގއަޑުގެ ސަބަބުން    =  އަިދ

  !ގޮާވއެއްުކރާށެވެށް ކަޭލ ނައެމީހުން    =  ފައިމަުގގަިއ ( ކަލޭެގ އަސްތަާކއި (އަްސވާރުންތަކާއި

 .  ހިނގާމީހުންނާއި   =  ެއަދި ަކލޭ އެމީހުްނ ބައިެވރިކުރާެށވ!           = 

 .  މުދަލާއި ދަރީުނގައިވެސް   =  ްވެސް ކޮށްދޭެށވެ وعدއަދި ކަޭލ އެމީހުންނަށ!  :  قيامة(އެބަހީ

 .... .)  وعدނުވާނޭކަމަށާއި ުސވަުރގެޔާިއ ނަަރކަ ުނވާނެކަމަށް  ކުާރށެވެ        =  شيطانއަިދ 

.  وعدއެމީހުންނަށް ުކރާ    ނުވެއެވެ   =  .   ަހމަސީދާ ހެްއލުމެއްކަމުގައިމެނުވީ   = 

 . ) އަޅުން  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ (ިކޔަމަންތެރި        =  އެމީހުންގެމައްޗަްށ

.  حجةކަލެއަށް އެްއވެސްބާެރއް   އެއްނުވެއެވެ        =  ޭއެވެ رسول الّلهއަދި (އ! (

ކުރަްއާވ  قائمަކލޭގެފާުނ ރަްއކާތެރިުކރައްާވ އަިދ ކަލޭގެފާނުންެގ ކަންތަްއ ސީދާކުަރއްާވ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންެގ  

. ވޮޑިގެންވެކަލަކުކަމުގައިފުދި   ެއވެ    = ެربّ ) ކަލޭމެންެގ !(އޭ މީސްަތކުންނޭވ  .  އެވެ    

   =  .  ަކލޭމެނަށްޓަކައި ނައުަފހަރު ުދއްވަަވނީ    =  . ނޑުގައި  ކަ     

   =  فضلއެަކލާނެގ  .   ވަންތަކަމުން ކަލޭމެްނ ހޯދަިއ އެދިގަތުމަށް / ލިިބގަތުމަށް     

= .  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ެއކަލާނގެ ވޮޑިެގންވިއެވެ    = ލެއްވުން  رحمة

 .  ބޮޑުކަލަކުކަމުގައި      =  ިނޑުގައ . (ކަ  َغَرقُ އަދި ކަޭލމެނަށް އުނދަގުލެއް ޖެހިއްޖެްއޔާ

 (   ވުންފަދަ    =  . ނޑުގައި  ކަ       =  ާކުރާ ަފރާތްތަްއ  دعاءަކލޭމެން ޮގވ

 (. . (ެއހީއެއްނުވާނެެއވެ   ގެއްލިދެެއވެ    = ) . )  الّلهހަމައެަކާލނގެ މެނުވީ   މެނުވީ         
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=  .  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން އެއްގަމަކަށް ަލއްވައި ސަލާމަތްުކރައްަވއިފިއްޔާ    = 

) . .)  شريكކަލޭމެން އެނބުިރ ފުރަަގސްދެއެވެ  ުކރުން ދޫނުުކރެެއވެ     =  . އަިދ އިންސާނާިވއެވެ

     = )نعمةގެ  الّله  . ) ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހަުކކަމުގައި   އަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 !އަދި ކަލޭ އަޑުގޮްއވައިގެން އެމީހުންކުރެ ކަލެއަށް ކުޅަދާނަވީ ބަޔަކު ޖާހިލުުކރުވައި ދަށްުކރުވައި ހަދާށެވެ )64(

އަދި ކަލޭ އެމީހުންނަށް މުދަލާިއ  !އަދި އެމީހުންގެމަްއޗަށް ކަޭލގެ އަްސވާރުންނާއި ފައިަމގުގެ ަލޝްކަރަށް ޮގވާށެވެ
ނާންނާނެކަމަށާއި ސުވަރުގެާޔިއ  قيامة( !ތައް ކުރާށެވެ وعدއަދި އެީމހުންނަށް  !ެށވެކުރާދަރީނުންވެސް ބައިެވރި

.) އަދި  وعدނަރަކަނުވާކަމަށް އެމީހުންނަށް  . ދުނިޔޭގައި ނެޭގ މަޖަލެއް ނަގަން ބުނާށެވެ  وعدއާގެ  شيطانކުރާށެވެ
 .  ހަމަ ހެްއލުމެއްކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެއެވެ

  . ގައި ިލއުއްވާފަިއވަނީ އެީއ  تفسيرއެކަލޭގެފާނުންގެ  أبُوَجْعَفر الطّبرىއާގޮއްވާ އަޑުކަމުަގއި  شيطانދަންނައެވެ
. ެއއީ  . އަދި  ُمَجاِهدލަވަޔާިއ ކުޅިވަުރކަމަށެވެ ވިދާޅުވިކަމަްށ  إبن عّباس رضى الّله عنهماކިޔާ ބޭަކލެއްގެަބެހވެ

.  الّلهލިއުއްވާފަިއވަނީ ެއއަޑަކީ   .والّله أعلمއަްށ އުރެދުމަކަްށ ގޮާވ ކޮންމެ ީމހެއްގެ އަޑެވެ

. ރިބާެގ  َحَرامގައި  شريعةމަކީ އަދި މުދަލުގަިއ ބަިއވެރިުކރު  ކުރަްއވާފައިވާގޮތްގޮތަްށ މުދާ ހޯދުެމވެ
 .  ގޮތުންނަމަވެސް ވަްއކަންކޮށްގެންނަމަވެްސ އަދި ނުވަަތ ފޭިރެގންނަމަވެސް މެއެވެ

ދަރީނުން ބައިެވރިުކރުމަކީ ޒިނޭކޮްށގެން ަދރިން ހޯދުމާ ބުދުެގ އަޅުގެނަމުެގ ނަމުން ދަރިންނަްށ  
. ނަންކިއުމާއި މިފަ  . والّله أعلمދަ ގޮްތގޮތެވެ

އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެްއވެްސ  !އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް ިކޔަމަންގަތްއަުޅން ދަންނައެވެ )65(
. (އޭ  حّجةއެއް  دليلބާރެއް އަދި  ) ކަލޭގެފާނު ަރއްކާތެރިުކރައްާވ ައިދ !އެވެ رسول الّلهއެއް ކަލެއަކަށް ުނވެއެވެ

.  الّلهކުރަްއވާ ަކލަކުކަުމގައި  قائمކަލޭގެފާނުންގެ ކަންތައް ސީދާުކރަްއވާ   ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ

ނޑުގަިއ ނައުފަަހރު ދުްއވަވަނީ ހަމަ ަކލޭމެންގެ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )66( .  ربّ ) ކަލޭމެންނަށްޓަކަިއ ކަ  الّلهއެވެ
. އެީއ އެކަލާ .  فضلނެގ އެވެ ވަންތަކަން (ވިޔަފާިރޔާިއ ދެންެވސް އެހެްނ ބޭނުމުގަިއ) ަކލޭމެން އެދިގަތުމަށްޓަކަެއވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނނަށް ނުހަނު ޯއގާވަންތަވެވޮޑިގެްނ  ެލއްުވްނ  رحمةހޯދައިގަތުމަށްޓަކަެއވެ
 .  ބޮޑުވެގެންވެއެވެ

ނޑުގަިއ ަކލޭމެނަްށ  )67( )  َغَرقُ ދަތިއުނދަޫގ ކަމެްއ ދިމާވެއްެޖއްާޔ (އަދި ކަ  الّلهވުންފަދަ ކަެމްއ ދިމާވެއްޖެއްޔާ
. (އެއިްނ ފަރާެތްއެގ  ފިޔަވައި އެފަރާތްތަކަްށ ކަލޭމެްނ ޮގވާ އަޅުކަންކޮށްއުޅުނު ުހރިާހ ފަރާތްތަކެްއ ެގއްލިދެެއވެ

.) ދެންފަެހ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ަކލޭމެން  ެއއްގަމަކަށް ލައްަވިއ އެހީއެއް މަދަދެއްުނލިބެއެވެ
. ފިއްވައިސަލާމަތްކޮށްދެ . ( شريكްއޔާ ަކލޭމެން އެނބުރިގަެނއެވެ  ނުކުމެ  ގެ ކިޔަމަނުން الّلهނުކޮށް ނުތިބެއެވެ

.) އަދި އިންސާާނވީ ( . نعمةެގ  الّلهއެނބުރިގަނެއެވެ ) ކާަފުރވުން ބޮޑު މީހަކުކަުމގައެވެ  އަށް
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   ަތުރަޖމާ     

     = ެ؟ ކަލޭމެން ތިޔަވަނީ އަމާންެވގެންެހއްޔެވެ އަޅެފަހ         =  އެކަލާނެގ

 (. . (ގަންބަވަިއ ނުގަންނަާވނެކަމަށް  ކަލޭމެންނާއިގެްނ ގަންބަވަިއގަތުމާމެދު      =  އެއްގަމުެގ ެއއްފަާރްތ

 .  / ބިމުގެ އެއްފަރާތް      =  .   ނުަވތަ އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވުމާމެދު
    =  ( . (ހިަލވާޭރވެއްސެވުމާމެދު   ިހލަ        =  ދެން ކަލޭމެންނަށް ަކލޭމެްނ

. .)ނުދެކޭނެއެވެ .عذاب(އެކަލާނގެ  =     (ނުވާނެއެވެ   ) ދިފާޢުކޮށްދޭނޭ އެކަުކވެސް    

ނޑަްށ  =      .؟ނުވަތަ ކަލޭމެން އަމާންީވހެއްެޔވެ = އެކަލާނެގ ކަލޭމެން އެތަނަށް  އެބަހީ (ކަ

)  إعاد  ނުކުރައްވާނެކަމަށް     =  .  އަނެއްފަަހރު       =  ދެްނ އެަކލާނެގ

 .  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްަވއި         =  .  އެއްޗެިތ ހަާލކުކުރާފަަދ ގަަދވައެއް  = 

.  َغَرقދެން ކަލޭމެން   ވެ     =  .   ކަލޭމެން ކާަފުރވުމުގެ ސަބަބުން       =  ދެްނ

 .  ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނާނެއެވެ          =  ކުރާެނ  تبعއެކަމުގެމަްއޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގއާިއ

.    ދިމާުކރާޭނ އެކަުކވެސް)( އެކަކުވެސް     =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.  މާތްކުރެއްވީމެވެ    =  .  އާދަމުގެދަރިން     =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީުހްނ

.  އުފުއްލެވީމެވެ      = . ނޑުގައި  އެްއގަމާިއ ކަ    =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ

.   ރިޒުގުދެއްވީމެވެ     = حالل .  ރަނގަޅުަތކެތީން     =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.  އެމީހުން މާތްުކރެއްވީމެވެ         =  ތަކުންކުެރ  خلقތިމަންރަސްަކލާނެގ ހެއްދެިވ

 .  ގިނަބައެއްގެމައްޗަށް    =  . ނޑައެޅިގެން ވާ މާތްކުރެްއވުމަކުން  ކަ         

  ) !އަދި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޮގވާލަްއާވދުވަސް (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ  =   =  

. (އެއީ އެބަަޔކު ދުނިޔޭަގއި  إمامއެބައެއްގެ  . / ނުވަަތ  إمامވެގެންއުޅުނު  إقتداءވެ  تبعގެނަމުން ކަމުގައި ބުެނވުނެވެ

 (.  އެބަޔަކަށް ާބވަިއލެއްވުުނ ފޮތްކަމުގަިއ ބުެނވުނު         =  ފަެހ އެމީަހކަްށ ފަތްދެވިއްޖެމީާހ  
  = .   އެމީހެްއގެ ކަނާތަށް / ކަނާތްފަރާތަށް    =  .  ފަެހ އެބައިމީހުން    
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   = .    އެމީހުންގެ ފަތްކިޔާނެއެވެ    = .   އަދި އެމީހުންނަށް އަނިޔާ ނުވެވޭނެެއވެ

   =   َފަތީލާއަކީ ަކދުރުނޮޅާލީމާ އޮށުގެ ފެޅުނުތާ މަތީގައިާވ ރޮދިފަށެއްފަަދ  َفِتْيال) . އެއްގެ މިންވަރަށްވެސް

.) ކަދުރުގެ   ފަށްަވރެކެވެ
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ަކލޭމެން ތިަޔވަީނ އަޅެފަހެ ކަލޭމެންނާިއގެން ބިމުެގ ެއއްފަރާްތ އެަކލާނެގ ގަންބަވަިއގަތުމާމެދު  )68(
ުނވަތަ އުޑުން ިހލަތަކެްއ ؟ ގަންބަަވިއ ނުގަންނަވާނެކަމަްށ ކަލޭމެްނ ހިތްހަމަޖެހިގެންތިބީެހއްޔެވެ ؟އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ

ްނ  عذاب އެކަލާނެގ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްވުާމ މެުދ ކަލޭމެްނ ައމާންވެގެންވަނީހެއްެޔވެ؟ ދެން ެއކަލާނގެ 
.  دفاعކަލޭމެން   ކުރާެނ އެކަުކވެސް ަކލޭމެނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ

. ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނަށް ދިމާވާ ެއކިބާވަުތގެ މުސީބާތަކީ ިމއާޔަތް މިއިާޝރާތްކުާރ   ދަންނައެވެ
. ދާިދ އިހަށްދުަވހު އެދިޔަ ސުނާމީ އާިއ އެާޔ ދާދިގާތުަގއި ކިސަޑުެއިޅ  ކަންކަމުގެތެރެއިންާވ ކަންކަމެވެ

ނަޫގރޯޅިއަރަިއ ކުދިކުދިެވގެންދާ އެކިަތންތަން ބިންހެލިގެން ހަލާުކވެގެންދާ ތަންަތްނ ނިވައިވާަވރަށް 
އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއ  عالمةތެރިކަމާިއ އެއްަކއުަވންތަކަމުގެ ކިތަްއކިތަްއ  قدرةގެ  الّله !ހަނދުމަކުރައްވާެށވެ

.  غافلކަްނކަމުން މުޅިން ކޮންމެދުވަހަކު އެބަ ހިނގައިޭދހެއްޔެވެ؟ މީސްތަކުން މިވަީނ އެބާވަތުގެ  ވެގެންނެވެ

)                       (  :105سورة يوسف  

ނޑަްށ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )69( ) ނުވަތަ ކަލޭމެން ތިޔަތިީބ ައލުްނވެސް އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެ ކަ
: އަލުްނ  إعادނުކުރައްވާނޭކަމަށް ( إعادއަނެއްފަހަރު  ) އަމާންވެގެންހެއްެޔވެ؟ ދެން ޭއރުން (އެބަހީ ކުރެއްވުމާމެދު

ނޑަށް ކަލޭމެން  ) ގަދަވައެްއ  إعادކަ ) އެަކލާނެގ ކަލޭމެްނގެ މައްޗަްށ (ސާމާނުތަްއ ަހލާކުކުާރވަުރގެ ުކރައްަވއިފިއްޔާ
ނޑަްށ  . ެދްނ  غرقފޮނުއްވަިއ ދެން ަކލޭމެން ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުން ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ކަ ކުަރއްވައިފާނެެއވެ

 تبعްއ ބުެނ އެކަމާމެުދ ތިމަންރަސްަކލާނގެާއ ކަލޭމެނާމެދު ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަންތަްއކުރެްއވިގޮތާދޭތެޭރ އެއްޗެ
 .  ކުރާނޭ ެއކަކުވެްސ ކަލޭމެން ނުދެކޭެނއެވެ

. އަދި އެްއގަމާިއ بنى آدمއަދި ހަމަކަށަވަރުން އާދަުމގެދަރީން ( )70( ) ތިމަންަރްސކަލާނގެ މާތްކުެރއްވީމެވެ
. އަދި ރަނގަޅު  ނޑުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން އުފުއްލެވީެމވެ ރިޒުުގ އެމުީހންނަްށ  لحالކަ

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ނޑައެޅިގެންާވ  خلقތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދއްވީމެވެ ތަކުންކުރެ ގިނަބައެްއގެމައްޗަށް ކަ
 .  މާތްކުރެއްވުމަކުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުން މާތްކުެރއްވީެމވެ

އަީކ އެބަޔަުކ  إمام(އެ  !ންކުރާށެވެގެނަމުްނ ގޮވޭދުަވސް ހަނދާ إمامކޮންމެބަޔަކަށްވެސް އެބައެއްެގ  )71(
ވެގެންއުޅުނު ީމހާކަމުގަިއ ބުނެވުެނެވ. / ުނވަތަ އެަބޔަކަށް ާބވައިެލއްވުުނ ފޮތްކަމުގަިއ  إقتداءވެ  تبعދުނިޔޭގައި 
 . ) އެމީހެްއގެ والّله أعلمބުނެވުނެވެ ގެފަތް އެމީހެއްެގ ކަނާތަށް ެދވިއްޖެމީާހ ަފެހ  عمل) ދެންަފހެ (އެުދވަހުން

 . ކީ ކަދުުރ އަ َفِتْيالَ ( .އެްއގެ މިންަވރުވެްސ އެމީހުންނަށް އަނިޔާނުވެވޭެނއެވެ َفِتْيالَ އެމީހުން އެމީހުްނގެ ފަތްކިޔާެނއެވެ
 ހިަމ  ފަށްަވރެެވ.) ކަދުުރގެ ނޮޅައިލީމާ އޮށުެގ ފެޅުނުތާނގައިވާ 
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =  ) ިތެރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމާިއ އެަކލާނެގ  قدرةގެ  الّلهއަދި މިދުނިޔޭަގއ

) ކަނުެވ  نعمةދެއްވާފައިާވ   ވެގެންވާމީާހ  غافلތަާކ މެދު       =  آخرةަފެހ އޭާނ 

.  ގައިވެސްވާީނ ކަނުެވ އަނިދރިވެގެންާވ މީހަުކކަމުގައެވެ     =  އަދި މަގުފުރެުދްނ

 .  މާބޮޑުވެގެންނެވެ     =  ްيعنى: مشركއަދި އެމީހުނ  .  ން ގާތްވެގެްނވެއެވެ      = 

َنـةއެމީހުން ަކލޭގެފާނު  . ِفتـْ   ވެިރކުރުވުން        =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާަންށ

. وحىބާވައިލަްއވާ   ފިޔަވައި      =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަްށ ކަޭލގެފާުނ

.  ދޮގުއުފެއްދެވުމަށް   =   ( . (ބާަވއިަލއްވާތަކެތިނޫން ެއހެންތަކެއްޗަށް  އެނޫންތަކެއްޗަށް     

=  . . ހަދާނެއެވެ . =   އަދި އޭރުްނ އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ހިފާނެއެވެ  މިތުރަކުކަމުގައި   

     =  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ސާބިތު ނުކޮށްދެއްވިނަމަ     =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 .  ކަލޭގެފާުނ ގާތްެވވަޑައިގެންނެވީެހވެ   =  .  އެމީހުންެގ ފަރާތަްށ ލެނބިވަޑަިއގެންނެވުން  

   =.   ކުޑަމިންވަެރއް    =  ެއހެންވެްއޖެއްޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގކަލޭގެފާަންށ

 .  ރަހަދެއްެކވީހެވެ     =  عذابންެގ  مشركޑަބަްލ (ެގ  عذابގަިއ  حياةދުނިޔޭެގ  (   ެގ ޑަބަލް
    =  ިعذبގެ ޑަބަލް  آخرةއަދ  .    އާއި    =  ދެން އަދި ކަލޭގެފާުނ

.   ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ        =  ްنصرތިމަންރަސްކަލާނެގއާ ދެކޮޅަށ  . ދޭނޭ ހަމައެކަުކވެސް

: ތިމަްނރަސްކަލާނގެއާ އިދިކޮޅަށް ަކލޭގެފާނަށް  .) نصر(އެބަހީ   ދޭނޭމީހަކު     =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ

 .   އެމީހުން ގާތްވެގެްނވިއެވެ          = )ބިމުން ކަލޭގެފާނު ބިުރގަންނަާވ  مّكة ( ގެ

 އިލުމަށް ސިއްސުވަ        =  .  އެމީހުން ކަޭލެގފާނު އެބިމުން ނެރުމަށްޓަކައި     

 = .  އަދި އެހެންވީނަމަ އެމީހުން ލަސްވެ ނުތިބީހެވެ   =  .   =   ކަލޭގެފާނަށްފަހު

 .  ދާދިމަދު ހިނދުކޮޅެއްގައި މެނުވީ           =  އެއީ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮނުއްިވ

 .   ބޭކަލުންނާމެދު ކަންތަްއ ގެންދެވިމަގެވެ       =  ކަލޭގެފާނުެގ ކުީރގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  رسولފޮނުއްވި    ންކުރެ        =   ކަޭލގެފާުނ  أصولއަިދ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމަގަްށ (ެއ ( އަށް

 .  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ     = ްވާތީއެއްވެްސ ަބދަލުވުމެއ.  
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى  

 نعمةތެރިކަމާއި އެްއަކއުވަންތަކަމާއި އެަކލާނގެ ެދއްވާފައިާވ  قدرةގެ  الّلهއަދި މިދުނިޔޭގައި އުޅުނުިއރު ( )72(
) ހިްތ  ގައިެވސް ވާީނ ކަނުެވ  آخرةވެ ކަނުެވގެންވާމީހާ ަފހެ އޭާނ  غافلތަކާމެދު ނުވިސްނާ ެއކަންކަމާމެދު

 . . އަދި މަގުުފރެދުން މާބޮޑުވެެގންވާ މީހަކުކަމުަގއެވެ  އަނދިރިވެގެންވާީމހަކު ކަމުގައެވެ
ންގެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ބާވަިއލައްާވ  مشركއެ  يعنى:) އެމީހުން !އެވެ رسول الّله(އޭ   )73(

. އެއީ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަޭލގެފާނަްށ  ِفتَنـةގައި ކަޭލގެފާނު وحى ވެރިކުރުވުން ހަމަކަށަަވރުން ގާްތވެގެންވެެއވެ
އްޗަށް ަކލޭގެާފުނ ބާވައިލެްއވިގޮތްނޫން އެހެްނ ގޮތަކަށް ަކލޭގެފާނު ަހއްދަވައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެމަ

: އެމީހުްނ އެުބާނ ގޮތަކަްށ  . އަިދ އެހެްނ ަކލޭގެފާުނ ހައްދަވައިފިްއޔާ (އެބަހީ ބޮޑުދޮގެއް އުފައްަދއިގަތުމަށެވެ
) ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންެގ މިތުރަުކކަމުގައި ަކލޭގެފާނު .  ކަލޭގެފާނު ހައްދަވައިިފއްޔާ  އެމީހުން  ހަދާނެއެވެ

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ސާބިުތކުރަްއވައި ަރއްކާެތރި ނުކުރެްއވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާުނ  )74(
 .  އެމީހުންގެ ަފރާތަށް ކޮންމެވެްސ ކުޑަމިންވަރަކަށްނަމަެވސް ލެނބިވަޑައިގެންނެވުން ގާްތވެގެންެވއެވެ

: އެމީހުްނ ބުނާގޮތަކަްށ ލެ –އެހެންވެއްޖެއްާޔ  )75( ހަމަކަަށވަރުްނ ދުނިޔޭެގ  –ނބިވަަޑއިގެންނެވުނުނަމަ އެަބހީ
: ދުނިޔެއާއި  عذابއާއި އަދި މަރުގެ  عذابގެ  حياة . (އެަބހީ ގެރަހަ ޑަބަލްކޮްށ  عذابގެ  آخرةގެރަހަ

. (ދަންަނއެވެ ެގ  عذابންނަށް ެދއްާވ  مشركއެީއ  !ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ދެްއކެވީމުެހވެ
 =) زيدة الّتفسير. = ޑަބަލްކަމުގައިވިެއވެ

ދޭނޭ ހަމައެކަކުވެސް ކަލޭގެފާނަްށ  نصرދެން އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގއާ އިދިކޮޅަށް ކަޭލގެފާނަށް  
 .  ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ

ނެެރލުމަށްޓަަކިއ  -ގެ ބިމުން  مّكة -ކަލޭގެފާުނ ހުންނެިވ ބިމުން  –ން  يعنى: مشركއަދި އެމީހުން  )76(
: އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު އެތަނުްނ  . ފަެހ ެއހެންވީނަމަ (އެަބހީ ކަލޭގެފާުނ ބިރުގަންނަާވ ިސއްސުވާކަމުަގއިވިެއވެ
. (އެީމހުންގެމައްޗަްށ  ) ކަޭލގެފާނަށްފަހު ދެން އެީމހުން އެތާނގައި ދާިދކުޑަހިނދުކޮޅަކުމެނުވީ ނުތިބީހެވެ ނެރުނުނަމަ

.) އެއް ފޮ عذاب  ނުއްވަިއ އެމީހުްނ ހަާލކުކުަރއްވައިފީެހވެ
. މިއާޔަތުގައި އަދި އެހެްނގޮތަކަށް މާނަކިޔާފަިއވެއެެވ. އެމީހުންގެ އުނދަގޫބޮޑުެވގެން    أمرގެ  الّلهދަންނައެވެ

ކުރެއްވުން އެއީ އެމީުހން އެކަޭލގެފާނު އެރަށުްނ ނެރެިލކަމުގައި މާނަުކރެްއިވ  هجرةއަްށ  مدينةފުޅަށް އެކަލޭގެފާނު 
. ދެން އެކަޭލގެފާނު ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަުހ ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު މެނުވީ އެމީހުން ނުތިބެއެެވ.  ބޭކަލުންވެއެވެ

. ހަނުގރާަމއިގައި ަމރުވެ َبْدرُ ބޮޑެތިމީހުން  جّبارއޭގެތެރެއިްނ ނަގާކިާޔ އުޅުނު   .  والّله أعلمދިޔަީއއެވެ
ބޭކަލުންާނ މެުދ  رسول) ެއީއ ކަލޭގެފާނުްނގެ ކުރީަގިއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފޮނުއްިވ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )77(

. އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . އަދި އެގޮތަށް ެއއްވެސް ބަަދލެއް އަންނާީތ ُسنَّةކަންތައްވެގެން ދިަޔގޮތެވެ . ގޮތެވެ އެވެ
. ކަލޭގެފާނު ދެ  ެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވެ

: ކޮންެމ   ން ފޮނުްއވުމަށްފަހު އެީމހުން އެބޭަކލަކަްށ އަނިޔާެވރިެވ  رسولއަކަްށ  أّمةއަކަށްެވސް ެއ  أّمةއެބަހީ
އެްއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  أّمةއެބޭކަލަުކ މަރަިއ ނުވަަތ ރަށުްނ ނެެރލައިފިނަމަ ދެްނ ލަެހއްނުެވ ެއ 

. އެީއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  .  سنّـةހަލާކުުކރައްވަމެވެ . އެއަަކށް ބަދަލެްއ ނާންނާނެއެވެ رسول الّله صّلى الّله عليه އެވެ
. އެރަުށން އެކަޭލގެފާނު ނެެރލުމަށް  الّلهކުރެއްީވ  هجرةއަްށ  مدينةއިން  وسّلم  مّكة  مشركެގ  مّكةއަންަގވައިގެްނނެވެ

. އެަކލޭގެާފނު  دقصން   عملންެގ  مشركއަްށ ވަޑައިގެންނެވުމަީކ ެއ  مدينةކުރިަޔސް އެމީހުންނަްށ އެކަމެއްުނވެއެވެ
. ެއއީ  . أمرެގ  الّلهއެއް ނޫނެވެ  ފުޅެކެވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      = ޭކުރައްވާށެވެ قائم(ަކލޭގެފާނު ނަމާދު  !ށެވެ ކުރާ قائمނަމާދު ކަލ! (      = 

. (މެންދުރު ނަމާދާއި  ) ލަނބަިއލުމުން )  عصرއިރު (މެދުން  ނަމާދުގެ އިޝާރަތް        =  ނޑުެގ ރޭގަ

) . )  عشاء◌ި ◌ިނަމާދާއ مغربއަނދިރިވެއްޖައުމަށްދާންދެން  ަނމާދު ގެ އިާޝރަތް    =   އަިދ

  ( . (ފަތިސްނަމާދުގެ ިއޝާރަތް    ފަތިހުގެ ކިެޔވުން  =  .  ހަމަކަށަަވރުން ފަތިސްނަމާދު
      =  حاضرހެކިވެިވގެންާވ (ނުވަަތ . ) ނަމާދެއްކަުމގައިވިެއވެ  ވެވިގެންވާ   =  

ނޑު.   އަދި ޭރގަ      =  ނޑު ދަންވަުރ  !ކުރައްވާށެވެ تـََهجُّدُ ން  قرآنފަެހ ކަޭލގެފާނު ެއ : ޭރގަ (އެބަހީ

 )  !ނަމާދުފުޅުކުރައްވާށެވެ    =   خاصّ ެއއީ ަކލޭގެފާނަްށ .  ވެގެްނވާ އިުތރުކަމެކެވެ     

   =  ެކަލޭގެފާނު  ربّ އެއީ ަކލޭގެފާނުންގ.   ފޮނުއްވުމަށްަޓަކއެވެ        = ލިބެވިގެންވާ  َحْمد

.  مقام  އަކަށް   =  ެއވެ ربّ ޭއ އަޅުެގ  !) އަިދ ަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ!      

  !މިއަޅާ ވައްދަވާނދޭވެ =      =  : . (އެބަހީ )  المدينة المنّورةެވއްދެވޭ ތެދުވެރިތާކަށް  އަށް
     =  .  އަިދ މިއަާޅ ނެރުްއވާންދޭވެ    =  : . (އެބަހީ  مّكة المكرمةނެެރޭވ ތެދުވެރިތަނަކުން

  (  އިން       =  ެލަްއވާންދޭވެ ން މިއަޅާއަށް  حضرةއަދި އިބަރަްސކަލާނގ !     

    = دليلއެްއ / ގަަދ  حّجةވެރި  نصر  .  އެއް    =  ެއަދި ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!       

.  حقّ  =   އަތުވެއްޖެއެވެ     =  ިހަލާކުވެ ނެތިވެ ހިނގައްެޖއެވެ باطلއަދ .     =  

 . باطلހަމަކަށަވަރުްނ       = ވެ ނެތިވެދާ އެއްެޗއް ކަމުަގއިވިެއވެ باطل .       

. قرآنއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  =  ން ބާވަިއލައްވަެމވެ          = شفاءއާިއ އަދި ަބލީެގ  رحمة 

 (  (ބަލި ފަސޭަހކުރަނިވިތަކެތި  = مؤمن   (. . (އެހެންމީހުންނަކަްށ ނޫނެވެ    ންނަށް

  =  .   އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް އިުތރުނުވެއެވެ     = ީގެއްލުމާއި ހަާލކުމެނުވ.    

       =  ެنعمةއަދި އިންސާނާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ  . އެނބުިރ  =  ދެއްވައިފިއްޔާ

. (ތިމަންރަސްަކލާނގެ  .)  ذكرފުރަގަސްދެއެވެ  ން އެނބުރިދެެއވެ     =  ( (ތިމަންރަސްކަލާނގެއާ ުދރުވެ
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 .  އޭނާ އޭނާެގ ފަރާތަްށ ޖެހިދެެއވެ       =  އުނދަުގލާިއ) .  مصيبةައދި އޭނާއަްށ ނުބައިޖެހިއްެޖއްޔާ

 (  ޖެހިއްޖެއްޔާ      =   ްأّميدއޭނަ މުޅިނ  .   ަކނޑައިލާ މާޔޫސްވެގެްނވާމީހަކުކަމުަގއިވެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑުެގ އަނދިރިއަްށ ަކލޭެގފާނު ނަމާދު  )78( އަިދ  !ކުރައްވާެށވެ  قائمއިރުމެދުން ލަނަބއިލުމުން ރޭގަ

ވެވެިނ  حاضرހަމަކަށަަވރުން ފަިތސްނަމާދަކީ ހެކިވެވިގެްނވާ ނުވަތަ  !ކުރައްވާށެވެ قائمފަތިސްނަމާދުވެސް 
: އިންސާނުންނާއިއެކު ުދވާލު ިތއްބަވާ  . (އެބަހީ ނޑު ތިއްބަާވ  مالئكةނަމާދެއްކަމުގައިިވެއވެ  مالئكةބޭކަލުންނާއި ރޭގަ

. ިޢލްމުވެރިްނ ވިދާޅުވާގޮތުަގއި  މިއާޔަތުްނ  حاضرބޭކަލުން ފަތިސްނަމާދަށް    فَـْرضُ ވެވަޑައިގަންނަަވއެވެ
(.  ފަސްނަމާދަށް އިޝާރާތްވެގެްނވެއެވެ

) !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )79( ނޑު ދަންަވުރ (ައވަހާރަފުޅުލެއްެޕވުމަށްފަުހ ތެދުވެވަޑައިގެން ) އަދި ރޭގަ
. އެއީ ަކލޭގެފާނުންގެ  خاصّ އެީއ ކަޭލގެފާނަށް  !ނަމާދުފުޅުކުރައްވާށެވެ  حمدކަލޭގެފާނު  ربّ ވެގެންވާ ކަެމކެވެ

.  قيامةއަކަްށ ( مقامލިބެވިގެންާވ  ) ފޮނުްއވުމަށްޓަކައެވެ  ދުވަހުން

މިއަޅާ ތެދުެވިރ  !ެއވެ ربّ ) ޭއ އަޅުެގ !(ދަންނަާވށެވެ !) އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )80(
 تفسير علمއެއްކަމުގައި  تفسير(މިބަސްފުޅުގެ  !އަދި ތެުދވެރިތާކުން މިއަޅާ ނެުރއްާވނދޭވެ !ތަނަކަށް ވައްދަވާނދޭވެ

. އަދި ނެރުއްާވ ތެދުވެރިތަނަީކ  المدينة المنّورةވެރިންގެ ވަރަްށގިނަ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަނީ ަވއްދަވާ ތެދުެވރިަތނަކީ  އެވެ
.) އަިދ އިަބރަސްަކލާނެގ  مّكة المكرمة އެްއ  دليلއެްއ އަިދ ގަަދ  حّجةވެިރ  نصرން މިައޅާއަށް  حضرةެއވެ
.  قائمއެްއ  إسالمى دولةަގއި  مدينةެއއީ  !ދެއްވާނދޭވެ  ކޮށްދެއްުވމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުންކަުމގައި ބުނެވުެނވެ

.  حقّ  !އަދި ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ )81( . ހަމަކަށަަވރުން  باطلއަުތވެއްޖެއެވެ  باطلހަލާުކވެ ނެތިވެހިނގައްޖެއެވެ
 .  އެއީ ނެތިވެދާނޭ އެއްޗެެކވެ

. މިއާޔަތުގައި ެއވާ   . ބައެއްބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ  باطلއާއި  حقّ ދަންނައެވެ ެގ  حقّ އާއިމެދު ބަްސތަފާތެވެ
.  قرآنމުރާދަކީ ީކރިތި  . އަނެްއބައި ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަނީ  شيطانއަކީ  باطلެއވެ  جهادންނާ  مشركއަީކ  حقّ އާެއވެ

 . . އަދި އަެނއްބައިބޭކަލުްނ ވިާދޅުވަނީ  شركއަކީ  باطلކުރުމެވެ ގެ ުރހިވޮޑިގަތުމާިއ  الّلهއަކީ އެކަމެްއގައި  حقّ ެއވެ
. އަދި  . =  باطلއެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރކަންވާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ  =  والّله أعلمއަކީ ޭއގެ އިދިކޮޅެވެ

) ާއއި އަދި  شفاءންނަށްޓަކައިާވ ަބލިބަލީެގ  مؤمنގަިއ  قرآنއަދި ިމ ކީރިިތ  )82( . އަިދ  رحمة(ފަރުވާ ވެެއވެ
. ން ގެ قرآنއަނިޔާވެރިންނަށް ކީރިިތ   ްއލުމިާއ ހަލާކުމެުނވީ އިުތރު ނުވެެއވެ

ދެއްާވ  نعمةފިއްލަވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭާނއަށް  مصيبةއަދި އިންސާނާއަށް ެޖހިފައިާވ އުނދަުގލާއި  )83(
ކުރުމުން އޭާނ އެނބުިރ ފުރަގަްސެދ◌ެއެެވ.  شكرކޮށް  ِذكرތަނަވަސްކޮށްދެއްވައިފިްއޔާ ތިމަންރަްސކަލާނގެއަްށ 

. އަިދ އޭނާއަްށ ނުބަޔާއި އުނދަގޫ ޖެިހއްޖެއްޔާ އޭާނއަކީ މުޅިން ނާއުއްމީުދވެ މާޔޫސްެވގެްނާވ އެކަންކަން  ނުކުެރއެވެ
.  މީހަކުކަމުގަިއ ވެދެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ޭއެވެ رسول الّله(އ!.  !)  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ    =  ްعملކޮންމެމީހަުކވެސ  .  ކުެރއެވެ
       =   ެدينއޭނާގެ ގޮތަށް / އޭނާގެ މަގަށް / ުނވަތަ އޭނާގ  .  އަށް    =   ެފަހ

. ربّ ކަލޭމެންގެ     ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ        =  މަގުގެގޮތުން އެންމެ ތެދުމަގުގަިއވަީނ

.  ކާކުކަން    =  (. . (ސުވާުލކުރެެއވެ  އަދި އެމީހުން ަކލޭގެފާނާއި ުސވާލުކުރާެނއެވެ     = 
 .   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ =  ފުރާނަޔާ މެދު       =  ެربّ ފުރާނައަކީ ތިމަންކަޭލގެފާނުގ 

. (ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުމަްށ  حضرةގެ  .) خاصّ ްނ ވާކަމެެކވެ  ވެގެންާވ ކަމެކެވެ         = 

. علمއަދި  .  =      ގެތެެރއިން ަކލޭމެނަށް ދެވިގެްނ ނުވެެއވެ   ދާދިމަދުންމެނުވީ   = 

.) !އެވެ رسول الّلهއަދި (ޭއ    ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންފީިވއްޔާ           

  =  ިوحىތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާނަށް ބާވައިެލއްވ  . ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެންދަވައިފީެހވެ

          =  .  ދެްނ އެކަމާމެުދ ކަލޭގެފާނަްށ ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ      

)  دليلީދ އެކަްނ ސީދާކޮށްދޭނޭ އެކަކުެވސް (އެއްވެްސ  نصرތިމަންރަސްަކލާނެގ މައްޗަްށ ކަޭލގެފާނަށް  =  އެއް
       =  ެرحمةންވާ  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގ  .   އެއްމެނުވީ  =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 . .  فضلއެކަލާނެގ އޯާގވަންތަކަން  ވަންތަކަން       =  ކަލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ

 .    !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ =  ބޮޑުއެއްޗެއް ކަުމގައިވިެއވެ        = 

. ނޑައެޅިގެން އިންސީންނާިއ ޖިންނިން ޖަމާވިޔަސް   ކަ      = .  އެމީހުްނ ގެނަސްގަތުުމގެމައްޗަށް
     =  ިقرآنފަަދ  قرآنމ .   އެއް   =  ަެއްއ  قرآنއެމީހުން އެފަދ

 (. . (ނުގެނެވޭނެެއވެ   ނުގެންނާނެއެވެ    =  .  އަދި ވިޔަސް        =  ޭއެގ

 . . ވާގިެވރިންކަމުަގއި  އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ެއހީވާކަމުަގއި      =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 ( . بيانތިމަންރަސްކަލާނެގ (މީސްތަކުންނަށް  ކުެރއްވީމެވެ     =  ިقرآنމ  .  ގައި      
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=  .  ހުރިހާ ަވއްތަރެްއގެ މިސާލަކުން        = .    އަދި ގިނަ މީސްތަކުން މަނާވެގެންފިއެވެ

    = ) . )  حقّ ކާަފރުވުންމެނުވީ   ާއ އިިދކޮޅުވުންމެނުވީ    =  .  އަިދ އެމީހުްނ ބުންޏެވެ
      = .   ައހުރެމެްނ ކަޭލގެފާނަކަށް އީމާން ނުވާހުށީމެވެ            = 

 .  ކަލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަށް ބިމުްނ ފަޅުއްވައިދެއްވަންދެން    =  .  ފެންއާރެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކޮންމެ މީހަކުވެސް އޭނާގެ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާއަްށ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )84(

. އަިދ އޭގެެތރިެއްނ އެްނމެ ތެދުމަގުގަިއ ވަީނ ކާކުކަްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  عملފެންނަގޮތަކަށް   ربّ ކުރަމުންދެއެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

: ފުރާނަާޔމެދު އެމީހުން ކަލޭގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެެވ.  ُروح) !އެވެ رسول الّلهއަދި (އޭ  )85( އާއިމެދު އެބަހީ

.  خاصّ އެީއ އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަުތމަށް  ُروح !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ވެގެންާވ ކަންކަމުގެެތރެއިންާވ ކަމެކެވެ

.) އަދި ން(އެކަން ކަލޭމެ ްށ ނަ ން◌ެގެތެެރއިން ދާދި މަދުމިންވަރެްއ މެނުވީ ަކލޭމެ علمނަކަްށ ނޭނގޭނެއެވެ

 .  ދެވިގެންނުވެއެވެ

) ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެދިވޮިޑގެންފިއްޔާ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަލޭގެފާނަްށ !އެވެ رسول الّلهއަދި (ޭއ  )86(

. ( وحىބާވައިލަްއވާ  ެއްއ  علمއި ގެ ެއންމެހަ قرآنހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެގންދަވައިފީހެވެ

.) ދެން އެކަމާމެދު ތިމަްނރަސްކަލާނގެާއ ިއދިކޮޅަށް ކަޭލގެފާނަށް  އަުކ  وكيلކުރާޭނ  وَكالةީދ  نصرގެންދަވައިފީހެވެ

 .  ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިނުގަންނަވާނެެއވެ

: ަކލޭގެފާނަްށ ބާވަިއލެއްިވ  رحمةންވާ  حضرةެގ  ربّ ހަމައެކަނި ަކލޭގެފާނުންެގ  )87( . (އެބަހީ  وحىއެއްމެނުީވއެވެ

 فضلއާއި  رحمةކުރައްވާފަިއ އެވަނީ ހަަމއެކަލާނގެ  ثابتއެކަލާނގެ ނުގެންަދވައި ަކލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅުަގއި 

.) ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ  .  فضلވަންތަކަމެވެ  ވަންތަކަން ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަށް ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ

އެއް ގެނައުމަްށ  قرآنަކލޭމެން އިންސީންނާއި ޖިންނީްނ ޖަމާވެގެން އެފަދަ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )88(

. އަިދ އޭެގ ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކާިއ ވާިގވެރިެވ  قرآنމަސައްކަތްކުރިޔަްސ އެފަަދ  ެއއް ުނގެނެވޭނެއެވެ

.  އެހީތެރިިވޔަސް ެއކަމެއް ނުވާެނއެވެ

ގަިއ މީސްތަކުންނަށްޓަކަިއ ހަމަކަށަަވރުން ިތމަންރަސްކަލާނެގ ކޮންމެ ވައްތަަރކުންެވްސ  قرآنއަދި މި  )89(

. ފަެހ މީސްތަކުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ( بيانތަްއ  مثال )  حقّ ކޮށްދީފީމެވެ  إختيارވުންމެނުީވ  كافرާއއި އިދިކޮޅުހަދައި

. (ެއކަލާނެގ  .)ކުރުމުން މަނާވެ قبولތައް  دليلތަކާއި  حّجةނުކުރިއެވެ  ގަތީއެވެ
) ބިމުން ފެންއާެރްއ  مشرك) އަދި ެއ 1އެވެ رسول الّله(އޭ  )90( . (މިރަށުގެ ން ކަޭލގެފާނަށް ެދންނެވިއެވެ

. إيمانފަޅުއްވައިގެން ގެންަނވައިފުމަށްދާންދެން އަުހރެމެން ަކލޭގެފާަނށް   ނުވާުހށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = .ްނުވަތަ ަކލޭގެފާނަށް ބަީގޗާއެްއ ެވއްޖައުމަށްދާންދެނ       =  ކަދުުރ

 .  ރުކާިއ މޭބިސްކަދުރުގެ     =  .  އަދި ެފންއާރުތަްއ ފަޅައިގެން ދެމިދެމިއޮންނަ   = 

 .  އެގަސްތަކުެގ މެދުން     = . ނޑައެޅިގެްނ ާވ ފެންއެރުމަކުން   ކަ         =  ނުވަަތ

. ) ެވރި ނޑަށް ނޑުގަ   އުޑު (އެތިގަ     =  .  ަކލޭގެފާނު ތިަޔހީފުޅުކުރައްާވ ފަދައިން   = 

 .  އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް   =  . ނޑަށް ނޑުގަ   އެިތގަ           =  ނުވަަތ ކަޭލގެފާުނ

.  مالئكةއާއި  الّله  ބޭކަލުން ގެންަނވައިފުމަށްދާންދެން    =  ެقبيلةހަމަ ފާޅުގައި / ނުވަަތ ކޮންމ 

.   އަކަށްވެސް ފެންނަގޮތަށް        =  .    ުނަވތަ ކަޭލގެފާނަށް ގެެއއް ވެއްޖައުމަށްދާންދެން

    =  ( . (ޒީނަތްތެރިކުރެވިަފއިވާ  ރަނުގެ         =   / ްނޑަކުނ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނު (ަހރުގަ

) އުޑަށްއަރު .ްއވަނުވަތަ ސިޑިޔަކުން  އި       =  ަކަމަްށ ރާވަޑަިއގެންނެވިއަދި ކަލޭގެފާުނ އުޑަށް އ

. قبولއަހުރެމެން   ނުކުރާހުށީމެވެ        =  . އަހުރެމެންގެމައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއިފުމަށްދާންދެން    

   = . . !އެވެ  رسول الّله(ޭއ  =   އަުހރެމެން އެފޮތް ިކޔަވާނޭފޮތެއް  ) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
      =  ވަންތަކަާމއެވެ طاهرގެ ހުސް  ربّ އަހުރެންެގ!      =  އަުހރެން އެބަވޭހެްއޔެވެ؟  

      = )ފޮނުއްވެިވގެންާވ  رسول ( .  آدمކަމާއިގެން  ގެދަރިައކުކަމުގައިމެނުވީ        

=  .   އަދި މީސްތަކުން މަނާނުވެއެވެ   =  ްإيمانއެމީހުނ  .   ވުމުން       = 

 .    އެމީހުންގެގާތަށް ތެދުމަގު ައއިހިނދުން    =  .  އެމީހުން ބުނުންމެނުވީ   = الّله 

  .) ؟ފޮނުއްވާނޭހެްއޔެވެ الّله. (؟ފޮނުއްވީހެއްެޔވެ      = آدمބޭކަލަކުކަމުގައި  رسول  .  ގެދަރިައކު
  =  އެވެ رسول الّله(ޭއ!.  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ         = .  ބިންމަތީގައިވީނަމަ

        = مالئكة  .  ބޭކަލުން ރަނަގޅަށް ހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހިންަގވާ ކަމުަގއި    
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      =  .  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެބޭކަލުންެގ މަްއޗަްށ އުޑުން ާބވައިެލއްވީެހވެ
      = ބޭަކލަކުކަމުަގއި ަމލާއިަކތްބޭކު رسول    =  ޭކަޭލގެފާުނ !ެއވެ رسول الّله(އ (

  !ވިދާޅުވާށެވެ       =  الّلهެހކިވެިރއަކުކަމުަގިއ  .  ފުދެއެވެ        =  އަުހރެންާނ

 .  ކަލޭމެނާ ދެމެދު      =  ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެ ެއކަލާނެގ އަޅުތަކުންނާއިެގްނ

.  ވޮޑިގެންވިއެވެ       = ތައް ދެނެވޮޑިެގންވާ ބައްަލވާވޮޑިގެންާވ  خبر.   ކަަލކުކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނުވަތަ ކަދުުރ ރުާކއި މޭބިސްކަދުުރ ެގ ބަގީޗާެއއް ަކލޭގެފާނަްށ އޮވެފަިއ އެގަސްތަުކގެ ެތރޭގަިއ ފެންއާރެްއ  )91(

 (.  ފެޅިގެން ދެމެވިއްޖައުމަށްދާންދެން (އަުހރެމެން ަކލޭގެފާނަށް ީއމާންނުވާހުށީމެވެ

ނުޑ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނު ތިޔަހީފުޅުކުަރއްވާފަދައިން އުޑު ކުދިކުދިވެގެން އޭ )92( ނޑުގަ ގެ އެތިގަ
އަކަްށވެސް ފެންނާނޭގޮތަްށ ަކލޭގެފާުނ  قبيلةއަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ވެރިއްަޖއުމަށްދާންދެން ނުވަަތ އަުހރެމެްނގެ ކޮންެމ 

.)  إيمانބޭކަލުން ގެންނަވައިފުމަށްާދންދެން (އަހުރެމެން ކަޭލގެފާނަށް  مالئكةއާއި  الّلهއަހުރެމެންެގގާތަށް  ނުވާހުށީމެވެ
އަުހރެމެްނ  ބޭކަުލން ފެންނަފަށަށް ގެންނަވައިފުމަށްދާންދެން مالئكةއާިއ  الّلهހަމަ ފައުޅުަގއި އަުހރެމެންނަށް ނުވަތަ 

 .  އީމާނެއްނުވާނަމެވެ

ނުވަތަ ރަނުން ޒީނަތްތެރިވެގެްނވާ ގެެއއް ަކލޭގެފާނަށް ުހެރއްޖައުމަށްދާންދެން (އަހުރެމެން ަކލޭގެފާނަްށ  )93(
.) ނު إيمان . އަދި ކަޭލގެފާނަށް ނުވާހުށީމެވެ  تبعވަތަ ސިޑިޔަކުން ަކލޭގެފާނު އުޑަށް ައރާވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެންނެވެ

ވެގެންވާ ފޮތެއް އަުހރެމެން ކިޔެވުމަށް ަކލޭގެފާނުން ގެންނެވިްއޔާމެނުވީ ަކލޭގެފާނު އުަޑްށ  بيانވުމަށް 
. (އޭ މިހުިރހާކަމެއްެގ ޖަވާުބގަިއ)  !އެވެ رسول الّله އަރާވަޑައިގެންެނވިކަމަށް އަހުރެމެްނ ތެދެްއ ނުކުރާނަމެވެ

. ފަެހ  طاهرހުސް    ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވިަފިއާވ  رسولވަންތައެވެ
: އަުހރެންނަކީހަމަ ފޮނުްއވިގެންާވ  آدم އަކީމެެވ. لرسو ގެދަރިއަކުކަުމގައި މެނުީވ އަުހރެން އެަބވޭހެއްެޔވެ؟ (ެއބަހީ

 (.  އެކަލާނެގ އަުހރެންނާމެދު ިއރާދަކުރެްއވިކަމެއްމެނުވީައހުރެންަނކަށް ނުވާނެއެވެ

 الّله تعالى آدم ނުވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގަިއ " إيمانއަދި މީސްތަކުންގެގާތަްށ ތެދުމަގު ައއިހިނދުން އެމީހުން  )94(
.  رسولގެދަރިއަުކ   ކަމާއިގެން ފޮނުްއވީހެްއޔެވެ؟" ިމހެން އެމީުހން ބުނުންކަމުގައިމެނުވީ ުނވެއެވެ

ބިންމަތީަގއި ހިންަގވާ ހައްދަަވއި ހަމަޖެހިވަޑައިގެްނ  !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ1ެއެވެ رسول الّله(އޭ  )95(
މަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުޑުްނ ބޭކަަލކުކަމުގައި ހަ رسولމަލާއިކަތްބޭކަލުްނ އުޅުއްވާނަަމ އެބޭކަލުްނގެގާތަށް 

 .  މަލާއިކަތްބޭކަަލކު ފޮނުއްވީުމހެވެ

 الّلهކަލޭމެންނާިއ ތިމަންަކލޭގެފާާނ ދެމެދުގައިާވ ެހކިެވރިއަކުކަމުަގއި  !ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ )96(
. ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ އަޅުތަކުންެގ  އަދި ބައްލަާވވޮޑިގެްނާވ  ތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ خبرފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

.  ކަލަކުކަމުގަިއ  އެކަލާނގެ ވޮޑިގެްނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ިދަންނައެވެ الّلهއަދ) .  ) !ތެދުމަގު ދައްކަވައިފިއަޅަކު      =  ފަހެ އޭނާއަށް އެވަީނ

 . . / ތެދުމަގުަގއިވާމީހަީކ އޭނާއެވެ  ތެދުމަގު ލިިބގެންނެވެ      =  އަދި އެކަލާނގެ ަމގުފުރައްދަަވއިިފ

  ) !އަޅަކު (ދަންނައެވެ      =  ިފަެހ ަކލޭގެާފނު އެމީހުންނަށްޓަަކއ            . ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވާނެެއވެ

         =  އެހެްނ  نصرއެކަލާނގެ ފިަޔވަިއ (އޭނާއަްށ ( . نصرދޭނެ  ވެރިންތަެކއް      

   =  ެمحشرދުވަހުން އެމީހުން  قيامةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ކުރައްވާހުށީެމވެ      = 

 ( . (މޫނުވަތަށް  އެމީހުންގެ މޫނުތަކުގެމަްއޗަށް       =  ކަނުއަނދިިރ މަންމަން ައިދ

 .  ބީރުބަޔަކުގެގޮުތގައި       = . ) ނަރަަކއެވެ   އެމީހުންގެ މަކާނަކީ (ޖާގައަކީ    =  ެއ

 ހިމޭންވެލާ ކޮންމެހިނދެްއގައި ، ނަރަކައިގެ އަޑުމަޑުވެަލއި       =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. ްއވައެމީހުންނަށް އަލިފާން އިތުރުކޮށްދެ . އެނދުން އިުތރުޮކށްދޭހުށީމެވެ  މެވެ    =  އެއީ އެމީހުންެގ

.  جزاء  އެވެ    = .  ެއހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ކާަފރުވުމުެގ ސަބަބުންނެވެ     = 

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަށް    = .    އަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަހުރެމެން ކަށްޓަށްވުމަށްފަުހގައިެހއްޔެވެ؟     = ިފީވެ އަދ .  ވެއްޔަށްވެ      =  އަހުރެމެްނ

ނޑައެޅިގެން ފޮނުވޭނޭހެއްޔެވެ؟   ކަ      = .    އަލުންބަލުން ައލަށްެހއްދެވިގެން      

      އެމީހުން ަފހެ ނުދެކެނީބާވަެއވެ؟  =     =  ްتعالى الّلهހަމަކަަށވަރުނ 

 .  އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެިވކަން   =  ްއެކަލާނގެ ކުޅަދުްނވަންތަވެވޮޑިގެންވާަކލަކުކަމުަގއި ވާނެކަނ     

    = .  އެމީހުންގެ ސިފަޔަށް އެގޮތަށް އެމީހުން ެއކަލާނގެ ހެއްެދވުމަށް       =  އަިދ

: އެ ،  އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އަަޖލެއް ން ހަލާކުުކރައްވާޭނ ވަކިމުއްދަތެްއ  مشركމުއްދަތެއްލައްވަިއ (ެއބަހީ

   އެކަލާނެގލައްވަިއ)     = ާއެާޔއިމެދު ެއއްެވސް ޝައްެކއްނުވ         =  ފަެހ
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.)  مشركއަނިޔާވެރިްނ ( .(އެމީހުްނ ޤަބޫލުނުކުރިެއވެ ) މަާނވެގެންފިއެވެ   ން   = 

. كافرދެކޮޅުވެރިކަންމެނުވީ /    ކަންމެނުވީ  =  ޭކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!     

  =  .   ަކލޭމެންނަށް މިލްުކވާނަމަ      =  خزانةގެ  رحمةެގ  ربّ ައހުރެންެގ  . ތައް

)  خزانة(މުދަލުގެ    ތައް    =  ްخردއެހެންެވއްޖެްއޔާ ކަލޭމެން (އެއިނ  . ) ހިފެެހއްޓީހެވެ  ނުކޮށް
      = فقير  .  ވެދާނޭކަމަށް ބިރުން   =  .  އަދި އިންސާނާވިއެވެ   = 

.  َبِخْيل    އަކުކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ !ތެދުމަގު ަދއްކަވާމީހަުކ (ދަންނަެއވެ އެމީަހކަށް ّهللا އަދި  )97( ) ތެދުމަގުަގއިާވ މީހަީކ އެމީެހކެވެ

ދީ ވާގިެވރިާވޭނ  نصر) ަފެހ އެފަދަ ީމހުންނަށް އެަކލާނެގ ފިޔަަވިއ !އެކަލާނެގ މަގުުފރައްދަވާމީާހ (ދަންނަެއވެ

. އަދި  نصرއެހެން  ދުވަހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުްނ  قيامةވެރިންނެއް ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެެއވެ

. ކަުނ މަންމަން އަދި ބީރުބަޔަުކކަމުގައިވާ  محشر . އަދި އެމީހުްނެގ  ކުރައްވާހުީށ އެމީހުްނގެ މޫނުވަތަށެވެ ާހލުގައެވެ

. އެނަަރކައިެގ އެނދުމާިއ ެތޅުން މަޑުވެލާ ކޮންމެހިނދެްއގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ޓިކާނާއަކީ ޖާަގޔަކީ ަނރަކަެއވެ

 .  އެމީހުންނަށް އެނދުމާއި އަލިފާން އިތުރުުކރައްާވހުށީމެވެ

ވެނީ ހަމަކަަށވަރުން ެއމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތްއ އްއެމީހުންނަށް އެޖަޒާ އެދެ )98(

. (އެީއ އިންާކރުކުރުުމގެގޮތުްނ  . އަދި އެމީހުން ދުނިޭޔގައިތިބިިއުރ އެމީހުން ބުްނޏެވެ ދޮގުކުރިކަމަށްޓަކަެއވެ

.) އަުހރެމެން ަފެހ މަރުެވ ކަށްޓަްށވެ ކަިށތައް ފީެވ ވެއްޔަށްވުމުްނ ައލުްނ އާހެއް ެދވުމަކުްނ ބުނިބުނުމެކެވެ

 (.  އަހުރެމެން ހެއްދެވޭނޭެހއްޔެވެ؟ (އެީއ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ

.) ހަމަކަށަވަރުްނ  الّله وحى(އޭގެ ޖަވާުބގަިއ  )99( އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވިކަްނ އެމީހުންަންށ  الّلهކުރެްއވިއެވެ

.) އެފަދަ ކަންކަމަށް ކުޅަ ދުންވަންތަވިކަަލކަށް އެމީހުްނ ފަހެ ނޭނގެނީހެއްެޔވެ؟ (އެމީހުންނަށް ެއކަން އެނގޭނެެއވެ

. ަފެހ  މަރުވުމަށްފަހު އެީމހުންގެ ސިފަޔަްށ އެމީހުްނ އަލުްނ ހެއްދެުވމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާނެކަން ކަށަވަެރވެ

: އެމީހުންެގ ގޮތަކަށްީވ  مشركއަނިޔާވެރިން ( . (އެބަހީ ) ކާފަރުކަާމއި ދެކޮޅުވެިރކަން މެނުީވ އިތުރު ުނކުރެެއވެ ން

.) ކާފަ  ރުކަމާއި ދެކޮޅުެވރިކަމެވެ

. رسول الّله(އޭ  )100( ތައް އެބަީހ:  خزانةގެ  رحمةގެ  ربّ ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ

ނުކޮށް މީހަކަްށ  خردވެާދނޭކަމަށް ބިރުން ކަލޭމެްނ އެއިން  فقيرވީނަމަވެސް  ملكނަށް ންތައް ަކލޭމެ خزانةމުދަލުގެ 

. އަދި އިންސާާނވީ  . بخيلއެއްޗެްއ ނުދީ ހިފެެހއްޓީހެވެ  މީހަކުަކމުގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =   ެعليه الّسالم( موسىއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ .  ) އަށް ެދއްވީމެވެ   

      = معجزة/ ނުވަ  دليلވެ ފައުޅުެވގެންވާ ުނވަ  بيان .           =  ފަެހ

   !ންނާ ސުާވލުުކރައްވާށެވެ بنى إسرائيلކަލޭގެފާުނ   = ) موسى عليه އެމީހުްނގެގާތަްށ އެަކލޭގެފާުނ

. الّسالم   ) ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން     =  فرعونފަެހ  .  އެކަލޭގެފާނަްށ ވިދާޅުވިެއވެ  

     =  ޭެއވެ موسىއ! .   އަހުރެްނ ަކލެޔާެމދު ހީުކރަނީ      =  ُޖެހިފަިއާވ  ِسْحر

.   މީހަކުކަމުގައެވެ   =  ުيعنى: موسى عليه الّسالم –އެކަލޭގެފާނ –  .  ވިދާޅުވިއެވެ     =  ޭއ)

. !އެވެ فرعون ) ހަމަކަށަވަރުން ަކލެއަށް އެނގޭނެއެވެ      = ) . އިސްވެދިޔަ ނުަވ  يعنى: މިއާޔަތްތައް

.معجزة     ) ބާވައިނުލަްއވައެވެ       =  ިربّ އުޑުތަކާއި ބިމުގެވެރ  .  މެނުވީ   

. (ެއއީ  دليلއެީއ  = .)  دليلެގ ެއއްކަުއވަންތަކަމުެގ  الّلهުކރަންއެދޭމީހަކަށްާވ  حاصل عبرةތަކެެކވެ  ތަކެކެވެ   

   =  ޭއެވެ فرعون(އ!.   ) އަދި ކަލެޔާމެދު ައހުރެން ީހުކރަނީ       =  ޭفرعونއ 

. !އެވެ  ަކލެއަީކ ުހރިާހ ހެވަކުްނ މަނާވެގެްނވާމީހަކުކަމުަގއެވެ   = ) . )  فرعونފަހެ އޭާނ ހީުކރީ   ހީކުރީ

   =  ްނ  يعنى: بـَُنو إسرائيلއެމީހުްނ– .  ިސއްސުާވލާ ެނރެލާށެވެ      = ) ްمصرބިމުނ 

 (  ގެބިމުން    =  : .  غرق) فرعونފަހެ  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭާނ (އެބަހީ  ކޮށްލެްއވީމެވެ    

   = .   އަިދ އޭނާާޔ އެކުަގއިާވ އެންމެންާނ ެއކު      =  އަިދ ޭއގެފަހުަގިއ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެންެގވީމެވެ        = بـَُنو إسرائيل  .  ންނަށް       =  ަކލޭމެްނ

   !)ބިމުގައިވަޒަންެވިރވާށެވެގެ  بـَْيُت المقدس( !ބިމުގައި ވަޒަންވެިރވާށެވެ      =  ެآخرةފަހ 

.  وعدގެ   ފުޅުއަތުވެއްޖެްއޔާ      =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން އެންެމްނ

 .  މައްސުނިކުރައްަވިއ އެއްުކރައްާވހުށީމެވެ      =  ާބވައިަލއްވަވަީނ  قرآنއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ

.  حقّ   އާއިގެންނެވެ     =  ެއަީއ  محّمد( قرآنއަދި އ ( .   حقّ ގެފާނަށް  އާއިގެންނެވެ     
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މާނަ  ގެ اإلسراءسورة        ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

=  .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ        =  ިދެއްާވ  خبرއުފާވެރ

. خبرބޭކަލަކުކަމުގަްއޔާއި އަދި ބިުރވެތި    ދެއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގައިެމނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 دليل) އަށް ތިމަންަރސްަކލާނގެ ަބޔާންވެ ަފއުޅުވެގެންާވ ނުަވ عليه الّسالم( موسىއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )101(

: ނުަވ  . (އެ ނުަވ  معجزةއެބަހީ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަތްޕުޅުެގ  ، ކޮޅު عصاءއަކީ، ެއަކލޭގެފާނުންގެ  معجزةދެއްވީމެވެ

.  ،މޭާވ މަދުކުރެްއވުން  ،–ތަދުމަޑު އަހަރުތައް ،  ެލއި ،ބޮއް  ،–އުކުނު ، ގޮއްފުޅަނގި  ، طوفان ،– معجزة މިެއވެ

.  مشهور معجزةތަަކކީ އެންމެން ދަންނަ  معجزةްސ މި ހުރިނަމަވެ إختالفގައި  معجزة(މީގެ ބައެްއ  ) والّله أعلمތަކެވެ

: !އެވެ  رسو الّله(އޭ  އެމީހުންގެގާތަްށ  !ންނާ ސުވާލުުކރައްާވ ބަްއލަވާށެވެ بنى إسرائيل) ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންާނއި އެބަހީ

އެކަލޭގެފާނަްށ  فرعونމިއާޔަތްަތކާއިގެްނ ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން ަފހެ  يعنى: موسى عليه الّسالم –އެކަލޭގެފާުނ 

. ޭއ  . (ނުވަަތ  ِسْحرُ އަުހރެންނަށް ަކލެޔާމެދު ހީަވނީ ކަލެައކީ  !އެވެ موسىދެންނެވިއެވެ ޖެހިފަިއވާ ީމހަކުކަމަށެވެ

.) سحر  ވެރިޔަކުކަމުަގއެވެ

. (ޭއ ވިދާޅުވިއެ يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  )102( ) ހަމަކަށަަވރުން މިއާޔަތްަތްއ !އެވ فرعونވެ

. އެއީ  ربّ ބާވައިލެްއވީ އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ ވެރި  ެގ  الّلهކަމުގައި މެނުީވ ނުާވކަން ކަލެއަްށ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ

 عبرةކުރާ  دليلކަން ތެދުކަުމގެ މަްއޗަށް  رسولއަދި އަުހރެންގެ  ، ކޮށްދޭ بيانއެއްކައުވަންތަކަާމއި ކުޅަދުންވަންތަކަން 

. ޭއ  دليلން ފުރިގެްނވާ  ) ކަލެައކީ ހުިރާހ  يقينއަުހރެންނަށް ީހވާގޮތުގަިއ (ނުވަަތ  !އެވެ فرعونތަކެކެވެ ުކރާގޮތުަގއި

. ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ މީހެކެެވ.   ހެވަކުން ހުސްވެގެްނވާ މީހެެކވެ

) مصرއަދި އެބަނީއިސްރާީއލުން ( )103( . ދެންފަެހ  قصد فرعونބިމުން ނެރެލައި ސިއްުސވައިލުމަށް އެ  ގެ ކުރިއެވެ

ނޑުގައި  .  غرقތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާޔާިއ އަދި އޭނާޔާއެުކގައިާވ މީސްތަކުްނ އެ އެންމެްނ ކަ  ކޮށްލީއެވެ

. ކަލޭމެްނ ( بنى إسرائيلއަދި ޭއގެފަހުަގއި  )104( )  المقدسبيت ންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެންގެވީމެވެ ގެ

ފުޅުައތުވެއްޖެއްާޔ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ އެންމެްނ  وعدވުމުގެ  آخرةދެންފަެހ  !ބިމުގައި ވަޒަންެވރިވާެށވެ

. ްއވާ) މަްއސުނިކޮށް ެއއްކޮށްލަްއވައި(ކައްވަޅުތަކުންނެރު  ހުށީމެވެ

. (އެއީ  حقّ ބާވައިެލއްވީ  قرآنއަދި ތިމަންރަސްކަާލގެ އެ  )105( ތަކާއި  نهىފުޅުތަކާއި  أمرގެ  الّلهއާއިގެންެނވެ

. އަދި  حقّ އާއި ދެންވެްސ އެބާވަތުެގ އެންމެހައި  أخالقއާއި  عدل إنصافތަކާއި  حكم محّمد صّلى الّله އަކާިއގެންނެވެ
. (އަިދ އޭ  حقّ ވީވެްސ ހަަމ  واصل قرآنއާ ހަމައަށް ެއ  عليه وسّلم  خبر) އުާފވެރިކަމުެގ !އެވެ رسول الّلهގޮތުަގއެވެ

ދެއްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައިމެުނވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާުނ  خبرއްވާ ބޭކަލަކު ކަުމގައްޔާއި އަދި ބިރުެވރިކަމުގެ ދެ

. رسول  ކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =   تفصيلކޮށްދެއްވަިއ  قرآن بيانއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއ  .   ކޮށްދެއްވީމެވެ   

   =  ެقرآنކަލޭގެފާނު އ .  މީސްތަކުންނަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް    = ) .  تـَْرتِْيـلُ ލަސްލަހުން

 (  ކޮށް       =  ެقرآنއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އ . ނޑައެޅިގެން (ފަހަރުފަހަރުްނ)  ކަ

.   ބާވައިލެްއވީމެވެ    =  ޭއެވެ رسول الّله(އ!.  !) ކަލޭގެާފނުން ވިދާޅުވާށެވެ            = 
 خزانةެގ  رحمةެގ  الّله(އެކަމަކުްނ  !ނުވަތަ ނުވާެށވެ  !ވާެށވެ  إيمانއަްށ  قرآن) ކަލޭމެްނ ެއ !(އޭ މިތިބަމީހުންނޭވެ 

 (.    އަށް އުނިއިތުރު ނުވާެނއެވެ     =  ްއްދެ علمހަމަކަށަވަރުނ .  ވުނުމީހުން    

  ބާަވއިލެްއވުމުގެ ކުރީަގއި ާބވާތްެލއްވުނު ފޮތްތައްިކޔެވިޢާލިމުްނ )  قرآنގެުކރީގަިއ ( قرآنއެ  =    

.قرآنއެމީހުންގެމަްއޗަށް (ެއ   =   ) ކިޔެވިއްޖެްއޔާ          =  އެމީހުންގެ މޫނުތަްއ

)  الّله( :  حالކުާރ  سجدةއަށް . (އެަބހީ .)  سجدةިތރިކުރެެއވެ  ުކރެއެވެ     =   .އަދި އެީމހުން ބުނެއެެވ

        =  ެطاهرެގ ހުްސ  ربّ އަޅަމެންގ .   !ވަްނތަކަމާއެވެ        =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.  وعدގެ  ربّ އަޅަމެންގެ  .ވިއެވެ  ފުޅު   =   އެޔާމެުދ) . ނޑައެޅިގެންވާނޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އެއީ ކަ

 (.  ޝައްކެއްނެތެވެ        =  ޯއަްށ)  سجدةއެމީހުންގެ މޫނުތަްއ ( حالއަދި އެމީހުން ރ

 .  ތިރިކުރެެއވެ          =  ެއެމީހުންނަށް ިބރުވެިރކަމާއި މަޑުމޮޅިކަްނ  قرآنއަދި އ

.  އިތުރުކޮށްދެއެވެ   =  ޭަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ (!            =  
 إله(އެީއ ހަަމ ެއްއ  !ގޮވާެށވެ !ކުރާެށވެ دعاءއަށް  رحمنނުވަަތ  !ގޮވާށެވެ !ކުރާށެވެ دعاءއަްށ  الّلهކަލޭމެން 
 (.  އެކެވެ         =  إله(އެީއ ެދ  !ކޮށް ދަންނަވާެށވެ دعاءުކރާނެ ނަމަކުްނ  دعاءއެތަނުްނ ކަލޭމެްނ 

. އެީއ ހަަމ އެްއ  .) إلهއެއްނޫނެވެ    އެކެވެ      =   ފަހެ އެކަލާނގެއަށް އެންމެ ިރވެިތ

. خاصّ ފުރިހަމަ ނަންފުޅުތައް     ވެގެންވެއެވެ   =  އަދި ކަލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅުކުރައްވާއިރު (ައިދ

) އަޑުފުޅު ގަދަނުކުރަްއވާށެވެ دعاء    !ކުަރއްވާިއރުވެސް     =  އަިދ ޭއގަިއ އަޑުފުޅު ވަްނހަނާެވްސ

  )!(މާބޮޑަށް އަޑުމަޑު ނުުކރާށެވެ !ނުކުރައްވާށެވެ            =  ( އެދެމެދުން ަމގެއް (ވަެރއް

  ) !ުކރައްވާށެވެ إختيار( 1އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ    =  ުވިދާޅުވާށެވެއަދި ަކލޭގެފާނ!     = 
.الّلهވެގެންވަނީ  ثناء خاصّ އާއި  تعريفއެންމެހައި   އަށެވެ        =  އެކަލާނގެ ދަރިަކަލުކ

. إختيارނުހިއްޕަވާ / ަދރިކަލަުކ    ނުކުރައްވާ      =  .  އަދި އެކަލާނގެއަށް ުނވެއެވެ    
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   =  ިِمْلِكيّـةُ އެކަލާނގެ ވެރިކަާމއ  .  ގައި ެއއްވެސް ބައިވެރިެއއް        =   އަިދ

.) نصرއެކަލާނގެއަްށ ެއއްވެްސ  . (ބޭނުންވެވޮޑިގެްނ ނުވެެއވެ   ެވރިއަުކ ާވގިވެިރއަުކ ނުވެެއވެ     =

ެވރިއަކު ވާގިެވރިައކު ބޭނުންވުމަކީ ދެަރކަމާއި ނިކަމެތިކަމުގެެތރެއިންާވ  نصرނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަމުގެެތރެއިން (
. އެފަދަ ަފރާތެއް     އަކަްށވުން ެއކަށީގެން ނުެވއެެވ.) إلهކަމެކެވެ      =  އަދި ެއކަލާނެގ

 . ކުރަްއވާށެވެވަންތަ عّزةކުރަްއވަން އެްނގެވިަވރަށް ެއކަލާނެގ މާތްކުރައްާވ ވަންތަ عّزةމާތްކުރައްާވ 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެީއ ަކލޭގެފާނު ެއ  باطلާއއި  حقّ ކޮށްދެްއވައި  بيان قرآنއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ  )106( ވަކިކޮށްދެއްވީމެވެ

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއ  تَـْرتِْيلُ މީސްތަކުންނަށް ލަސްަލހުން  قرآن ކޮށް ރީތިކޮްށ ކިަޔާވ ވިދާޅުވެދެްއވުމަށެވެ
.  قرآن ނޑައެޅިގެން އެކިފަހަރުަފހަރުމަތިން ބާަވއިލެްއވީމެވެ  ކަ

 إيمانނުވަތަ ަކލޭމެން  !ވާށެވެ إيمانއަށް  قرآنކަލޭމެން ެއ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )107(
.) ހަމަކަށަަވރުން އެ  خزانةގެ  رحمةގެ الّله (އެކަމުން  1ނުވާށެވެ  قرآنއަށް އުނިއިތުރު ނުވާެނއެވެ

)  الّلهކިޔެވިއްޖެއްާޔ އެީމހުންގެ މޫނުތަްއ ( قرآنވުނުމީހުްނގެމައްޗަްށ ެއ އްދެ علمބާވައިލެްއވުމުގެކުީރގަިއ   سجدةއަށް
.  حالކުރާ   ތިިރކުރެެއވެ

. އަޅަމެންގެ  )108(  وعدެގ  ربّ ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެންގެ  !ވަންަތއެވެ طاهرހުްސ  ربّ އަދި އެީމހުން ދަންނަަވއެވެ
 . . ެއއީ ޝައްެކއްނެތްކަމެކެވެ ނޑައެޅިގެން ވާޭނކަމެކެވެ  އެއީ ކަ

) ޯރ  عبرةއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظގަިއވާ  قرآنއަދި އެމީހުްނ (ެއ  )109(  الّلهއެމީހުންެގ މޫނުތަްއ  حالގެ ސަބަބުން
. އަިދ އެ  سجدةއަށް  . (ިމީއ  قرآنއަށް ތިރިުކރެއެވެ އެމީހުންނަށް މަޑުމޮޅިކަމާއި ބިރުވެރިކަްނ އިތުުރކޮށްދެއެވެ
.)  خبرންގެ  مؤمنއިންގެތެރޭގަިއ ތިބި ރަނގަޅު  نصارىންނާއި  يهودى  އެކެވެ

 دعاءއަށް  الّله) ަކލޭމެން 1ންނޭވެ مشرك(ޭއ މިތިބަ  !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )110(
އެތަނުްނ ކޮންމެފަރާތަކަްށ ގޮވިަޔްސ  !ގޮވާެށވެ !ކުާރށެވެ دعاءއަށް  رحمنނުވަަތ ކަލޭމެން  !ގޮވާށެވެ !ކުރާށެވެ

. (އެީއ ެދ  . ެއީއ ހަަމ ެއއްކައުވަންަތ އެްއ  إلهމައްސަލައެއްނެތެވެ . އެީއ  إلهެއއްނޫނެވެ .) ފަެހ  الّلهއެކެވެ ެއވެ
. އެންެމ ފުިރހަަމ  އެކަލާނގެއަްށ އެންެމ ރިވެިތވެގެންާވ އެންމެ ުފރިހަަމ ެއންމެ ކީރިިތ ނަންފުޅުތައްވެއެވެ

. އޭ  ނުަވަތ  !ކަޭލގެފާނު ނަމާދުފުޅުކުރައްާވއިުރ މާބޮޑަށް އަޑުހަުރ ނުކުަރއްވާށެވެ !އެވެ رسول الّلهސިފަފުޅުތައްވެއެވެ
އަިދ އެދެމެދުެގ  !މާބޮޑަށް ވަންހަނާ ނުުކރައްވާެށވެ !އަޑުފުޅު މަޑުވެސް ނުކުަރއްވާށެވެކުރައްާވއިުރ މާބޮޑަށް  دعاء

 !ުކރައްވާެށވެإختيارވަރެްއ 

. މިއާޔަތް ާބވައިެލއްވުނު ސަބަަބކާއި އަދި މިާއޔަތުން މުރާދުާވ މާނަޔަާކ މެދު ަވރަށްބޮުޑ   ދަންނައެވެ
. ެއވާހަކަތަްއ  إختالف .  بيانގަިއ ފޮތްތަކު تفسيرއެބަހުއްޓެވެ . މިހެންެވ މިވާހަަކ ހަނދާންކޮށްދިނީމެވެ  ވެެގންވެއެވެ

ވެގެންވަީނ  خاصّ އެްއ  ثناءއާިއ تعريف އެންެމހައި  !) އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(ޭއ   )111(
. އަދި ެއކަލާނެގ ެވރިކަާމިއ  الّلهހަމަ  . އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެްސ ދަިރކަލަކުނުާވ ކަލާނގެއެވެ އަށެވެ

. އަދި (ދެރަީމހުންނަށް  ވެރިންނާިއ ެއހީތެރިްނ ބޭނުންވާގޮތަްށ)  نصرމިލްކުގަިއ ބައިެވރިވާޭނ އެކަުކވެސް ުނވެއެވެ
. (ެއކަލާނެގ އަމިއްަލ ޒާތުފުޅާއިގެްނ ވެިރއަކު ާވގިެވރިއަކު ބޭ نصرއެކަލާނގެއަްށ އެްއވެސް  ނުްނވެޮވޑިގެން ނުވެއެވެ

.) އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ  . ވަންތަ عّزةފުޅާއި ބަްސުފޅުން އެކަލާނެގ  عملފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ ުކރައްަވއި މާތްުކރަްއވާށެވެ
.) (އެކަލާނެގ ހައިަބވަންތަކުރަްއވައި  ބޮޑުކުރައްވާެށވެ
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uv 
 މާނަ  ގެ  الَكهف ُسورة

  )110(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       الَكهف ُسورة 

   ަތުރަޖމާ     

     =  الّلهެވެގންވަނީ  خاصّ އެްއ  ثناءއާިއ  تعريفއެންމެހަިއ .   އަެށވެ        = 

. صّلى الّله عليه وسّلم محّمدއެކަލާނގެީއ އެކަލާނގެއަޅާ ( ) ގެަމއްޗަށް ބާވަިއލެއްވި ކަލާނެގއެވެ   =  ްފޮތ

: ކީރިތި  –   – قرآنއެބަހީ     =  .  އަދި ެއކަލާނގެ އެފޮތުަގއި ނުލަްއވައެވެ     =  

 . . باطلއެއްވެސް ގުދުކަމެއް   ކަމެއް   =  ާސީދ ( .  عدل(އެއީ ވެރި ފޮތެެކވެ         = 

. عذاب ގަދަވެގެންވާ (އަވަސް)  އަކަށް އެކަޭލގެފާނު މީސްތަކުްނ ބިރުގެންނެވުމަށް     =  حضرةއެކަލާނެގ 

 . ވާން       =  ިخبرތަކުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ  مؤمنއަދ  .  ދެއްވުމަށާއި    

     =  ްصالح عملއެމީހުނ .   ތައްކުރާ   = .   ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަްށ ހުިރކަމަށް  

      =  .  ރަނގަޅުވެގެންާވ ަދރުމައެއް   =   .  އެމީހުން އެަދރުމައިަގއި ދެމިތިބޭ   

  =  އަބަުދ– .   ދާއިމީގޮތެއްަގއި     =  .   އަދި ެއކަލޭގެފާުނ ބިރުގެންެނވުމަށާއި   = 

.    އެބުނިމީހުން     = ކުަރއްވައިފިޭޔ  إختيارދަިރކަލަުކ ހިއްަޕވާ  الّله       =  

. (އެހެްނ  .)އެމީހުންނަށް އެކަމުަގއި ނުެވއެވެ   ބުނުމުގަިއ ނުވެެއވެ    = .    އެއްވެްސ އެނގުމެއް

     =  ( . (އެއްެވސް އެނގުމެއް  އަިދ އެމީހުްނގެ ކާބަަފއިންނަކަށްވެްސ ނުވެެއވެ     = 

. كلمةއަީކ ބޮޑުވެގެްނީވ  كلمةއެމީހުން އެބުނި    އެެކވެ       =  . އެމީހުންެގ އަނގަތަކުްނ ނިކުންނަ

     = (. . (އެމީހުްނ ބުާނކަމުގައި ުނވެއެވެ   އެމީހުްނ ނުބުނެއެވެ     = .  ދޮގެއްމެނުވީ

         =  ޭنفس) ކަލޭގެާފނު ކަލޭގެފާނު !އެވެ رسول الّله(އ  .  ފުޅު ހަލާކު ކުރައްވާަކހަލަެއވެ
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       =  ްއެމީުހނ) . )  قبولއެީމހުންެގ އަސަރުަތކުގެމައްޗަށް   ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން     =  

 .  އެމީހުން އީމާންނުވުމުން      =  ިމި ީކރިތ) . )  قرآنމިާވަހކައަށް  އަށް   =  

 .  ހިތާމައިން     = ްހަމަކަށަވަރުނ .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެްއވީމެވެ         =   ބިންމަތީގައިާވ

.  ތަކެތި     =  .  އެބިމަްށާވ ޒީނަތެއްކަމުގައި    =  ްإمتحانއެީއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުނ 

.   ކުރެއްވުމަށެވެ        =  ކުރުމުގެގޮތުން އެންމެ ހެޔޮެވގެންވަނީ ާކކު عملއެމީހުންކުެރ ) ކަން

   ދެއްކެވުމަށް)

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެކަލާނގެީއ އެަކލާނެގ  الّلهވެގެްނވަނީ ހަަމ  حقّ އެްއ  تعريفާއއި  ثناءއާިއ  حمدއެންމެހައި  )1( އަށެވެ

) ފޮތް  صّلى الّله عليه وسّلممحّمد އަޅާގެމައްޗަށް ( . އެފޮތުަގިއ  قرآنކީރިތި  يعنى:ގެމަްއޗަށް ބާވައިލެއްވި ަކލާނގެެއވެ
 .  އެކަލާނެގ އެއްެވސް ގުދުކަެމއް ކަތިކަެމއް ނުަލއްވަެއވެ

. މީސްތަކުންަނށް  عدلއެއީ ސީދާެވގެންާވ  )2(  ން އަތުވެދާޭނ ގަދަެވގެންވާ  حضرةެގ  الّلهވެިރ ފޮތެއްެގގޮތުގަެއވެ
. އަދި  إنذارއަކާ މެދު އެކަޭލގެފާނު  މީސްތަކުންނަށް  عذابއަވަސް  . ބިރުގެންނެވުމަށެވެ  صالح عملކުރެއްވުމަށެވެ
) ރަނގަޅުވެގެންވާ މާްތ ދަރުމައެއް ުހރިކަމުގެ އުފާެވރި  قيامةންނަށް ( مؤمنކުރާ  އެމީހުންނަްށ  خبرދުވަހުން

. އެީއ ފޮތް ބާަވއިލެްއވުމުގެ ެއއް  .  مقصدދެއްވުމަށެވެ  އެވެ

)3(  . . ސުވަުރގޭގަެއވެ ) އަބަދާއަބަުދ ދެމިތިބޭ ހުއްެޓވެ  އެމީހުން އެަދރުމައިގަިއ (ެއރަނގަޅު އުޖޫަރއިގައި

)4(  ( އްަވއިފިޭޔ ބުާނ ުކރަ إختيارދަރިަކަލކު ހިތްަޕާވ  الّله(އަދި ެއކަލޭގެފާނަްށ އެފޮްތ ބާަވއިލެްއވީ
.  إنذارމީހުންނަށްވެސް އެަކލޭގެފާނު   ުކރައްަވއި ބިުރގެންނެވުމަެށވެ

.އެްއވެސް އެނގުމެއް އެކަލާނގެާއ މެދު ނުވަތަ އެމީހުން ެއހެން ބުނުމާމެދު އެީމހުންނަށްވެސް )5(  ުނވެއެވެ
. އެއީ ހަމައެކަނި އެީމހުންެގ  علم -އަދި އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަްށވެސް އެްއވެސް އެނގުމެްއ  އެއް ނުވެއެވެ

. އެމީހުން ބުނަނީ  ހަމަ ސީދާދޮގުކަމުަގިއ  كلمةއަނގައިން ނުކުންނަ ބޮޑުވެގެްނވާ  އެއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެއެވެ
.  މެނުވީ ނުވެއެވެ

ނުވެ /  إيمانއަށް  قرآنެގމީހުން މި ީކރިތި  قومކަޭލގެފާނުންގެ  يعنى:) އެމީހުްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )6(
. އެކަާމ  نفسތެދުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމަފުޅުން ކަލޭގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގެ  ފުޅު ހަލާކުުކރައްާވކަހަަލއެވެ

 .  ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާެށވެ

. ެއީއ  )7( ހަމަކަށަވަރުން ބިންމަތީަގއިވާހާތަކެތި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބިމުގެ ޒީނަތެއްކަމުގައި ލެއްވީމެވެ
ކުރުމުގެގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވަީނ ކާކުޯތ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުން ކުެރ  يعنى: –އެމީހުން 
. އެކަްނ  إمتحانބައްލަާވ  . (ތިމަންރަސްކަލާނގެ  تحقيقުކރެއްވުމަށެވެ ތަަކްށ  نهىފުޅުތަކާއި  أمرއަްށ ގެންނެވުަމށެވެ

.ތިމްފަރުވާތެރިެވ ކިޔަމަންެތރިވަނީ ކޮންަބއެއް    ނަރަސްަކލާނގެ ެދނެވޮޑިގެންވާކަން އެްނގެވުމަށެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

            =  .  އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެބިންމަީތގައިވާހާތަކެިތ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލަްއވާހުށީމެވެ
   =  : . (އެބަހީ ބިންމަތީގަިއވާހާތަެކިތ އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ ނުާވ ުހސް ހަމަހަމަބިމަކަށް

(.   ހަލާކުުކރެއްވުމަށްފަހު ބިން ހުސް ހަަމހަމަ ބިމަކަށް ހައްދަާވުހށީމެވެ    =   ޭއެވެ رسول الّله(އ! (

   ؟ކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރެްއވީތޯއެވެ      = ) َكْهفُ ހަމަކަށަވަރުްނ ޮހހޮޅުެގ އެކުެވރިްނ 

 (  ބާގައިގެމީހުން  =   .  އަިދ އެާތ ލިެޔވިފައިާވ ލިުއމާއި    =  .   އެކަންކަންީވކަމުގައި

         = ) ެقدرةތިމަންރަސްކަލާނގ  ( ތަކުގެތެރެއިްނ  حّجةތަކާއި  دليلތެރިކަމާއި އެއްކައުވަންތަކަުމގެ

. عجائب   ކަންތައްތައްކަމުގައި       = ެއ.  ޒުވާނުން ވަންހިނދުން      = ްއެތާނެގ (އެހޮހޮޅަށ

(   ރައްކާތެިރކަން ލިބިގަތްހިނދުން   =   ެއެމީފަހ .  ހުްނ ދެންނެވިއެވެ      =  ެربّ ޭއ އަޅަމެންގ 

  !އަޅަމެނަށްދެއްވާނދޭވެ !އެވެ       =  ެرحمةން  حضرةއިބަަރސްކަލާނގ  .   އެއް     

  = ެއަދި އަޅަމެންގެ ކަންތަކުގައި އަޅަމެނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވ!     =  އިބަރަސްކަލާނެގ

.  عملރުއްސަާވ މަގަްށ   ކުރުމުގެ ސީދާަމގު        =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެީމހުްނެގ

 . ) ަލއްވާ ބަންދުކުެރއްވީމެވެ  ކަންފަތްތަކުގެ މަތީގައި (ނިދި     =  .  ހޮހޮޅުގައި    

  = ) .  ކުރެވިގެންވާ ައހަރުތަކަުކ)  عددއަހަރުތަކަކު      =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަލުންވެްސ

.  އެމީހުން ހޭަލއްވަިއ ފޮނުއްވީމެވެ   = ) ްކުަރއްވަިއ  تحقيقތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުނ

(  ދެއްކެވުމަށް      =  جماعةެދ  .  ންުކެރ ކޮންޖަމާޢަތެއްޯތ ހިމަނައިގަތުންބޮޑީ     

    =  .    އެމީހުން ލަސްވެތިިބ މުއްދަތަކާއިމެދު  =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަްށ

 .  ވާހަކަ ކިަޔއި ދެއްވަމެވެ       =  ّخبرތެދުގޮތުގައި އެމީހުްނގެ  حق  .  ތައް     = 

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ޒުވާނުންތަކެކެވެ       =  ربّ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ .   އަްށ އީމާންވި
       = .   އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމުހންނަށް ތެދުމަގު އިތުުރކޮށްދެއްވީމެވެ        

   =   ެنـُْورُ އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެ ހިތްތައް (އީމާންކަމުގ  . ) ބަންނަވައި ގަދަކުރެްއވީމެވެ  ން
    =  . ) ތެުދވިހިނދުން  އެމީހުން (ކާފަރު ރާޖާގެ ުކރިމައްޗަށް   =  (އެ ރާޖާއަްށ) ްއެމީހުނ

 .  ބުންޏެވެ     = އަކީ  ربّ ައހުރެމެންެގ          =  ربّ އުޑުތަކާއި ބިމުެގވެިރ .    އެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

             =   ްކޮްށ  دعاءއަކަށް ގޮވާ  إلهައހުރެމެން އެކަލާނެގ ފިޔަވައި ެއހެން އެްއވެސ

  .  ނުހަދާހުށީމެވެ      =  ްއެހެނ : )  إلهއެހެން ައހުރެމެން ހަދައިފިއްޔާ (އެަބހީ އަކަށް ޮގވައިފިއްޔާ

 .   ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ބުނީއެވެ   =  ިباطلދޮގު އަދ .  ކަމުން ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ވާހަކަެއއް

  ބަހެއް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެބިންމަތީގަިއވާހާތަކެތި ހަލާުކކުރަްއާވ އެބިން އެްއވެސްއެއްެޗއް ނުާވ އޮމާްނ  )8(

. އެީއ  .  قيامةހުސްބިމަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހައްދަާވހުށީމެވެ  ދުވަހުންނެވެ
ލިޔެވިފަިއވާ ލިއުމާިއ ބާގައިގެމީހުންާނއި އަިދ އެތާނަގއި  َكْهُف) ހަމަކަަށވަރުްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )9(

)  قدرةމިކަންކަމަކީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( ތަކުގެތެރެއިން ބޮުޑ  عالمةތަކާއި  دليلތެރިކަމާއި އެއްކައުަވންތަކަމުގެ
 ކަމެއްކަމުގައި ކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރަްއވަނީތޯއެވެ؟  عجائب

. "އޭ އަޅަމެންގެ  الّلهުކރިހިނދުން އެމީހުން ( منزلއެޒުވާނުން އެޮހހޮޅަށްގޮސް އެާތ  )10( ) ދެންނެވިއެވެ  ربّ އަށް
އަިދ އަޅަމެންެގ ކަންތަކުގަިއ  !އެއް ެދއްވާނދޭވެ رحمةން އަޅަމެންނަށް  حضرةއިބަރަސްަކލާނެގ  !އެވެ

)  قوم(އިބަރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުްނ ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި ކާަފުރ  އާ ދުރަށް ފިލަިއގެން މިއަިއ ކަންތަކުަގއި
 !"ކުރުމުގަިއ އަޅަމެނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވަިއ ސީދާމަގު ަދއްކާަވނދޭވެ عملއިބަރަސްކަލާނގެ ރުއްސަވާމަގަްށ 

) ަގަދ އިފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންެގ ކަންފަތްތަކުގެމަތީަގއި (ބޭުރގެއަޑުތައް ނު  )11( ވޭނޭގޮތުން
.  ددعނިދިލައްވަިއ  ނޑައެޅިގެންވާ އަަހރުތަކަުކ އެޮހހޮޅުގައި ެއމީހުން ނިންދަވާ ބެއިިތއްބީމެވެ  ކަ

. އެީއ  )12( ) ފޮނުއްވީެމވެ ދެން އަލުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ ހޭައރުވަިއ (މީހުން އުޅޭ ިހސާބަށް
ންކުރެ ކޮންަބއެްއޯތ  جماعةްނ ބޮޑީ ދެ އެމީހުން ެއހޮހޮޅުގަިއ ނިދާފައި ަލސްވެތިބީ ިކހާދުވަަހކުތޯ ބަަލއި ހިމަނައިގަތު

.  تحقيقދެނެވޮޑިގަނެ އެކަން   އަށް ގެނައުމަެށވެ
.  كافرންނާއި  مؤمنއެއްކަމުަގއި ބުނެވެީނ  جماعةއެދެ     والّله أعلمންކުރެ ެދބައެކެވެ

ތައް ަކލޭގެފާަންށ  خبرގޮތުގައި ހަމަސީދާ ތެދަށް އެމީހުންގެ  حقّ ) ތިމަންަރސްކަލާނެގ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )13(
. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކީ އެމީުހންގެ އަންގަވަމި . އަިދ  إيمانއަށް  ربّ ިއދެްއވަނީއެވެ ވި ޒުވާން ބައެކެވެ

. إيمانތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގ އީމާންކަމުެގ މައްޗަށް   ކަމާއި ތެދުމަގު އިުތރުކޮށްދެއްވީެމވެ
) ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ހިތްަތްއ  )14( އަދި އެމީހުން (އެކާަފރު ރާޖާގެ ުކރިމަތީގައި ތެުދވިހިނދު

.) ފަހެ އެމީހުްނ  نور(އީމާންކަމުގެ  . (އެީމހުންނަށް ސާބިތުކަްނ ދެއްވީމެވެ ) ބަންނަވަިއ ހިފެެހއްޓެވީމެވެ ން
. އަޅަމެންެގ  ) ބުންޏެވެ . އެަކލާނެގ ފިޔަަވއި އެހެްނ އެްއެވްސ  ربّ ގެ ވެިރ އަީކ އުޑުތަާކއި ބިމު  ربّ (އެރާޖާއަށް ެއވެ

. އަދި އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ޮގވާ  دعاءއަކަށް އަހުރެމެްނ ޮގވާ  إله ކޮްށ  دعاءކޮްށ އަޅުކަންކޮްށ ނުަހދާނަމެވެ
ަގއިވާނެކަްނ ކަމުން ހައްދުފަަހނަޅާފައާިވ ވާަހކައެްއ އަުހރެމެން ބުނިކަމު باطلހަދައިފިނަމަ ހަމަކަަށވަރުްނ ދޮގު އަދި 

 .  ކަށަވަރެވެ
مشهور  ކުަރއްވަނީ  بيانއިްސވެދިޔަ އާޔަތްތަކާިއ އަދި ަފހުން މިއަންަނ ބައެއް ާއޔަތުން ެއ  !ދަންނައެވެ 

. އެމީހުންނާމެުދ  خالصةބާގައިގެމީހުންގެ ާވހަކަިއގެ  َكْهفُ  عيسى ވެގެންވަީނ އެމީހުންނަކީ  بيانގައި  تفسير طبرىއެވެ
. ެއއީ  مؤمنމަތީގައި އުޅުނު  دينގެ  عليه الّسالم . އެމީހުްނގެ ރަެށއްކަމުގަިއ  إسالم دينންކަމުގައެވެ އައުމުގެކުރީަގއެވެ



                      
 

9 5 7   

މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

. ެއއީ ިމހާރު  َأْفُسوسކުރައްވާފަިއވަނީ  بيان . އެރަުށގެ ަރސްގެފާނަކީ ބުދަްށ  َطْرُسْوسކިޔާ ރަށެއްކަމަށެވެ އެވެ
. އެއީ  يـَُفوسއަޅުކަންކުރާ ރާޖާއެެކވެ . އެ ރާޖާ އެރަށުގެ އެންމެން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުްނ ކިޔާ މީހެކެ ِدقـْ ވެ

އަްށ  الّلهދޫނުކޮށް  دينބާވައިލެްއވި  الّلهމަޖުބޫރުކުރިހިނދުން މިދެންނެވި ޒުވާނުން އެކަން ބޮޑުެވގެން 
. އެފަރުބަދައަ ްށ ކިޔަީނ އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކަިއ ެއރާޖާާއ ފިލަންގޮްސ އެމީހުންވަީނ ެއތާވާ ަފރުބަދައެއްެގ ހޮހޮޅަށެވެ

. އެ ޮހހޮޅަށް އެމީހުްނވަދެ ހަމަޖެހުމުން  بنجلوس . ދެްނ  الّله تعالىއެވެ ގަދަ ނިންޖަކުން އެީމހުން ނިންދެވީެއވެ
 . ސޫރަތުގެ ނަންވެސް މިވަނީ އެީމހުން ހޮހޮޅުަގިއ  َكْهفُ އެމީހުން ހޭެއރުއްވީ ތިންސަޭތކަ އެތަްއއަހަަރކަށް ފަހުންނެވެ

 . . فُ َكهْ ތިބުމުން އެނަމުންނެވެ . ދެން މިއަންނަ ާއޔަތްތަކުގައިވެްސ އެވަީނ އެމީހުންެގ ާވހަކައެވެ  އެއީ ޮހހޮޅެވެ

 

   ަތުރަޖމާ     

     = (. .  قومއަުހރެމެންގެ   ( އެމީހުްނ އެމީހުންނާބުނެއެވެ   ގެ މިމީހުން        

    =  ިإختيارންތަކެްއ  إلهއެމީހުން އެކަލާނެގ ފިޔަަވއ  .  ކޮށްފިއެވެ        =  އެމީހުްނ

.  إله(އެ  ) ނުގެނަީއ ކީއްެވެގންހެއްޔެވެ؟ / ނުވަތަ ގެންނާނެނަމައެވެ  ންތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް   

 =   ާحّجةއެއް / ނުވަަތ  دليلބަޔާންވެގެްނވ .   ެއއް     =  އަނިޔާެވރިކަން ބޮީޑ ފަެހ

 ކާކުހެއްެޔވެ؟      = .އުފައްދައިގަތް މީަހކަށްވުެރ           = އަށް  حضرةގެ  الّله تعالى

 ދޮގެއް      =  ކަލޭމެން އެމީހުންނާިއ (. (އެ ޒުވާނުން އެއްބަަޔކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުންެޏވެ

 : . قوم(އެބަހީ ) ވަިކވީހިނދުން   ގެ މީހުންނާއި        =  ިއެމީުހްނ ފިޔަވައި  الّلهއަދ

.   އަޅުކަންކުރާ ަތކެއްޗާއި         =  .    ފަެހ ަކލޭމެން ޮހހޮޅަށް ދަމާހިނގާެށވެ    

.  ربّ ކަލޭމެންގެ  =  ކަލޭމެނަށް ފަތުުރއްވަިއ ދެއްވާނެތެވެ      =  ެرحمةއެކަލާނގ .  ގެތެރެއިން
       =  އަދި ކަލޭމެންގެ ކަންތަކުގައި އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ލުއިކޮށްދެއްާވ

 .  ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނެތެވެ   =   ިمنفعއޯގާވެރ  .   ުކރަނިވި ރަނގަޅުގޮތް    =  އަިދ

 .   ކަލޭގެފާނު އިުރ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ  = .   ެއ އިުރ ައރައިފިއްޔާ       = 

 . .  =   އެމީހުންެގ ހޮހޮޅަާޔ ދުރަްށ ލެނިބލާތީ / ކަިތކޮށްލާތީ  ކަނާތްފަރާތަށް      = 
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 . .  =     އަދި ެއ ިއުރ އޮއްސެީނވިއްޔާ  އެމީހުްނ ވާތްަފރާތަށް ދޫުކރެެއވެ   = 

 .  حالއަދި އެމީހުންާވ          =  .  އެ ހޮހޮޅުގެ ަތނަވަސް ހުސްތަނެްއގައި        
)  قدرةެގ (هللاއެއީ  = .  دليلތެރިކަމުގެ   ތަކުގެތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެ   = ތެދުމަުގ  الّله

 (. . (ދަންނަެއވެ  ދައްކަވައިފިއަޅަކު     = .  ފަހެ ތެދުމަުގ ލިބިގެންާވ މީހަީކ ހަމަ އެއީެއވެ
     =  (. . (ދަންނައެވެ   އަދި އެަކލާނގެ މަގުުފރައްދަަވއިފިައޅަކު    =  ެފަހ

 .  އެމީހަކަށްޓަކަިއ ަކލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނެއެވެ       =  އޭނާއަށް ސީދާަމގު ަދއްކާޭނ

 .    ސަހަރޯެވރިއަކު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަުހރެމެންެގ  الّلهން އެީމހުން އެމީހުންނަށް ބުނިކަުމގަިއ  مؤمن(އެޒުވާްނ   )15( ގެ މީހުްނ  قومއެ އަްނގަވަނީ

. ެއމީހުން ެއ  إختيارންތަކެްއ ހިަފއި  إلهފިޔަވަިއ އެހެްނ  الّله  ށް ވާނެކަމަ صحّ ންތަކަްށ އަޅުކަންކުރުްނ  إلهކޮށްފިއެވެ

 . ާއއިމެދު ބޮުޑ ދޮގެްއ  الّلهއެްއ ނުގެަނއީ ީކއްވެގެންެހއްޔެވެ؟ ފަެހ  دليلބަޔާންވެގެންާވ ގަަދ ދަީލލެްއ ގެނައިނަމަެއވެ

 (.  އުފައްދައިގަތްމީހަކަްށވުެރ ވަކިންބޮޑު އަނިާޔވެިރއަކީ ާކކުހެއްެޔވެ؟ (އެއަްށވުެރ ބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ ނުވާނެެއވެ

.) އަިދ ކަލޭމެްނ އެމީހުންނާިއ (އަދިވެްސ އެމީހުްނ އެ  )16( ގެ މީހުންނާިއ  قومއެބަީހ:  –މީހުންނަށް ބުްނޏެވެ

 ربّ ަކލޭމެންގެ  !ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރާ ތަކެްއޗާ ވަިކވީހިނދުން ދެން ހޮހޮޅަށް ދަމާހިނގާށެވެ الّلهއަދި އެމީހުން 

ކަލޭމެނަްށ ތަނަވަސްުކރައްަވިއ އަިދ ކަޭލމެނަށް މިހާުރ މިޖެހިފަިއާވ ކަންތަކަްށ އެަކލާނެގ  رحمةއެކަލާނެގ 

. (ދެންފަެހ މިބައިމީުހްނ  منفعފަސޭހަކޮށްދެއްވަިއ ޯއގާވެިރ  ހުިރ ރަނގަޅުގޮްތ ެއކަލާނެގ ދައްކަވާފާނެެއވެ

. ދެން ޖެހިގެން މިއަންަނ އެމީހުން ނި الّلهހޮހޮޅަށްގޮސް ހޮހޮޅުަގއި އޮށޯެވލީހިނދުން ގަދަ ނިދިން  ންދަވައިފިއެވެ

އާިއ މާތްކަމުެގ ބައެްއ  َهْيَبةާއއި  كرامةއެމީހުންނަްށ ދެއްވާފަިއާވ  الّلهއާޔަތުގަިއ މިވަީނ އެމީހުްނ ނިދާފައިތިބިިއރު 

.  خبر  )والّله أعلمއެވެ

) އަދި އިުރއަރަިއގެން އަންނަިއރު އެީމހުންގެ ހޮހޮޅު ފިަޔވައި ކަނާތްަފރާތަށް އިުރ !އެވެ رسول الّله(އޭ   )17(

. އަިދ އިރުޮއއްސޭންދާއިރަްށ ވާތްފަރާތަށް ލެނބިގެންާދީތ  ލެނބިގެންދާތީ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަާވށެވެ

. އަދި އެީމހުންވަނީ ެއހޮހޮޅުެގ ތަނަަވސް ހުސްތަނެއް . (މި މިކަްނކަމަކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ  قدرةެގ  الّلهަގއެވެ

 ( .  حّجةތަކާިއ  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކަުއވަންތަކަމުގެ ތެދުމަގު ދަްއކަވައިފިއަޅަުކ  الّلهތަކުގެެތރެއިންވާ ކަންކަމެވެ

. އަިދ އެަކލާނެގ މަގުފުރައްދަވައިިފއަޅަކު ދަންނަެއވެ 1ދަންނައެވެ ްށ ީސާދ އެމީހަކަ !ތެދުމަުގގައިވާީމހަީކ އެމީހެެކވެ

.  ރާސްތާ ދައްަކއިދޭނޭ ސަަހރޯެވރިއަުކ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިނުަގންނަވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

         =  .  އަިދ އެމީހުްނ ހޭލަިއގެން ތިިބކަމުގަިއ ަކލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރަްއވާނެއެވެ      = 
.  حالއެމީހުން އޮށޯވެ ނިދާފައިތިބި     =  .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ފުރޮޅުއްވަމެވެ

    = .   ކަނާތްފަރާތަށާިއ ވާތްަފރާތަށް    =  .  އަދި އެމީހުންެގ ކުއްތާ   

   =  .  އޭގެ ދެއަތް ފަުތރައިގެްނވެއެވެ    =  / ިޮދރުމަތީގައި / ުނވަތަ ގޯތިތެޭރގައ ( (އެހޮހޮޅުގެ

 . ނޑުގައި  ނުވަތަ ވެލިގަ       = .   ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ބައްލަަވއިލެްއވިނަމަ      

  =  .  ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ ފުރަގަސްެދއްވަިއ ފިްއލަަވއިފާނެއެވެ        =  އަިދ

 عّزةއެމީހުންެގ ފަރާތުްނ ކަޭލގެފާނު ިބރުފުޅުން ފުިރއްޖައީހެެވ. އެީއ އެމީހުންެގ ކިބައިގަިއާވ ހައިބަތާިއ 

.  ތެރިކަމުންނެވެ        =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ހަމައެފަދައިން (ހޭައރުވަިއ

. ) ފޮނުއްވީެމވެ  އަލުންވެްސ ދުނިޔެއަށް       =  އެމީހުްނގެ މެދުަގިއ އެމީހުްނ އެމީހުނާިއ ުސާވުލ

 .   ކުރުމަށްޓަކައެވެ       =  (. . (އެއްެސވެ  އެމީހުްނގެތެރެއިްނ ބުނާމީހަުކ ބުންޏެވެ      

 =  ލަސްވެތިީބ ކިާހއިރަކުޯތއެވެ؟ (  ކަލޭމެްނ (ނިދިފައި   = . ) ބުންޏެވެ  (އޭެގ އަނެއްަބޔަކު      

      =  ީތިބ ( .އަހުރެމެން ލަްސވެ (ނިދިފައި . ނުވަތަ ދުވަހެްއގެ ބައެއްަގއެވެ   ދުަވހެއްގަެއވެ    

= (. . (އޭެގ އެއްަބޔަކު ބުްނޏެވެ   އެމީހުން ބުްނޏެވެ           =  ( ކަލޭމެން (ނިދިފައި

.  ربّ ލަސްވެތިބިަވރެްއ ކަލޭމެންެގ   ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ       =  ކަލޭމެްނ ަކލޭމެންުކެރ ފަެހ

 !އެކަކު ފޮނުވާެށވެ       =  ްކޮޅާއިގެނ (  (ފައިސާ       =  .  ރަށަށް  = 

 .  ފަހެ އެމީހަކު ބަާލހުށިކަމެވެ       = ) ެކާނާ އެންމެ  أهلއެރަުށގ (  طاهرވެފައި  حاللވެރިންކުރެ

 .  ވެގެންވަީނ ކާކުތޯ      =  ކަލޭމެންެގގާތަްށ ( ފަެހ އެމީާހ އެއިްނ ރިޒުގާއިގެްނ (ކާނާާޔއިގެން

.   އަންނަހުށިކަމެވެ  =  .   އަދި އެީމހާ މަޑުމައިތިރިެވ ބަލައިގެންއުޅޭ ހުރިކަމެވެ    
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

    =  ެވިޔަުނދޭހުށިކަމެވެ خبرއަދި ހަމައެކަކަްށވެސް ަކލޭމެންގ!   =ްހަމަކަށަަވރުން އެީމހުނ  

    =  .  ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް ފައުޅުވެއްޖެްއޔާ    =  رََجمُ އެީމހުން ކަލޭމެްނ  . ކުރާނެެއވެ

 (.  (ތަޅާމަރާނެއެވެ     =  .  ުނވަތަ އެމީހުްނ ކަލޭމެްނ އަނބުާރ ގެންދާނެއެވެ     = 

)  دينއެމީހުންގެ   އަށް (ބުދުދީނަށް          =  އަދި އޭރުން ދެން ދުވަހަކުވެސް ކަލޭމެްނ

.   ސަލާމަތްނުވާނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި އެމީހުްނ އޮޯށވެ ނިދާފަިއ ތިބިިއރުވެްސ އެމީހުްނ ޭހލައި ތިބިކަމުގައި ަކލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުަރއްވާނެއެެވ.  )18(

. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ތިބުމުްނ  އަދި ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްަފރާތަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން ފުރޮޅުއްވަމެވެ
. އަިދ އެީމހުންެގ ކު . ގެއްލުމެްއވެދާނެތީއެވެ ނޑުމަތީ ޭއގެ ެދއަތްފަތުރައިގެްނ އޮެތވެ ްއާތ އެޮހހޮޅުގެ ޮދރުމަތީ ެވލިގަ

ގަިއވަނިކޮށް ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގެންނެވިނަމަ އެމީހުންނާިއ ދުރަށް ަކލޭގެާފުނ  حالއެމީހުން އެ 
. އަދި އެީމހުންގެ ފަރާތުން އެފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގެ ސަބަުބްނ  بةهيއާއި  كرامةފިއްލަވަންދުވެވަޑަިއގެންފީހެވެ

. މިީއ  . (ެއގޮތުގައި އެީމހުްނ ތިންސަތޭކަ އެތައް ައހަރެްއވަންދެން ތިއްބެވެ ކަލޭގެފާނު މުޅިން ބިރުން ފުރިއްަޖއީހެވެ
.)  قدرةގެ  الّله  ތެރިކަމަށް ބަލާިއރު ދާދިކުޑަކުޑަ ކަެމކެވެ

އަދި ހަމަ އެފަަދއިން (އެބަީހ: އެޒުވާނުްނ އެޮހހޮޅުގައި ނިްނދަވާ ރަްއކާތެރިކަމާިއއެކު ތިމަންަރސްކަލާނެގ  )19(
 . . އެއީ އެމީހުން އެމީހުންާނ ސުވާުލކޮށްހެދުމަށެވެ ) އެމީހުްނ ހޭައރުވަިއ ފޮނުއްވީމެވެ  ބެލެހެއްޓެވިފަދައިން

) ޭއގެތެރެއިްނ   . "ކަލޭމެނަށް ނިދިފަިއ މިހޮހޮޅުަގިއ (ދެންފަހެ އެމީހުން ހޭލަިއގެން އެކަުކ ުބންޏެވެ
. "އަހުރެމެން މިތިބީ އެއްދުވަުހ ނުވަތަ ުދވަހެްއެގ  ."؟ލަސްވެތިބީ ިކހާއިަރކުހެއްެޔވެ އެމީހުން ބުންެޏވެ

. "ަކލޭމެން ަލސްވެތިބިވަރެްއ ކަލޭމެންެގ  ." އަދި އަނެއްީމހަކު ބުނެފިއެވެ .  ربّ ބައެއްގައެވެ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ
.)" ދެންފަެހ ަކލޭމެންކުެރ އެކަުކ ިމ ިރހިފައިސާކޮޅާއިގެްނ ރަށަްށ   !ށެވެ ދާ(އެގޮތެްއ އަުހރެމެންނަކަްށ ނޭނގެއެވެ

އަިދ އެއިްނ  !ެވގެންވަނީ ކާކުތޯ ަބލާށެވެ طاهرެވފައި  حاللވެރިންުކރެ ކާނާ އެންެމ  أهلއަދި އެމީާހ ެއރަށުެގ 
. އަިދ އެމީާހ މަޑުމައިތިރިވެ ރަނގަޅަށް ަބލައިގެްނ އުޅޭހުށިކަމެވެކޮންމެވެސް ާކއެތިކޮޅަ  1ކާއިގެްނ އަންނަހުށިކަެމވެ

  !ެއއްިވޔަނުދޭހުށިކަމެވެ إحساسެއއް އެނގި  خبرއަދި އެކަކަްށވެސް ަކލޭމެންގެ 

ްށ އެނިގއްޖެްއާޔ އެމީހުންނަ خبر"އެހެނީ، ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ަފއުޅުވެ ކަލޭމެންެގ  )20(
. އެހެންނޫީނިވއްޔާ އެމީހުންެގ  رجمކަލޭމެން  . ތަޅާމަާރ ހަދާނެެއވެ ) އެީމހުްނ  دينކުރާނެެއވެ އަްށ  (ބުދުދީނަށް

. ަކލޭެމްނ  . އެހެްނވެއްޖެއްާޔ ދުަވހަކުވެްސ ދެްނ ކަލޭމެްނ ކާމިޔާބުނުވާނެެއވެ ކަލޭމެން ވައްދާނެއެވެ
." (މިމީހުންނަށް މި ހީވީ މިމީހުންނަްށ ނިދުނީ  .  عامّ ސަލާމަތްނުވާނެއެވެ  الّلهކޮށް މީހުން ނިދާވަރަށްކަމަށެވެ

.)އެއްދަ معجزةމީސްތަކުންނަށް  . ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ  އްކަާވ ކަމަކަށް ލަފައެްއ ނުކުރެުވނެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

    =  .  އަިދ އެފަދައިން    =   ( ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމައްޗަްށ (އަނެއްބައިމީހުން

 .  ފައުޅުކުރައްވަިއ ދެއްެކވީ   =  .   އެމީހުްނ ެދނެގަތުމަށްޓަކައެވެ     = 

.  حقّ ފުޅު ެއއީ  وعدެގ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ    ެއއްޗެއްކަން     =  قيامةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  .  ދުވަސް
      =  (. . (އަންނާނެކަާމމެދު ޝައްކެއްނެެތވެ   އެޔާމެުދ ޝައްކެއްނެެތވެ        =  

.  إختالفއެމީހުންގެމެދުގަިއ ދެބަސްވެ  .  =   ވީހިނދުން  އެމީހުންެގ ކަންތަކާ މެދުަގއި   =  އަިދ

 .  އެމީހުން ބުންޏެވެ           =  ެކޮންމެވެްސ  ِذْكَرىކަލޭމެން އެމީހުންގެމައްޗަށް (އެީމހުންގ ( ގައި

 !ބިނާއެއް ހަދާށެވެ       =  ެއެމީހުންެގ ކަންތަްއ ދެެނވޮޑިގެންވެއެެވ.  ربّ އެމީުހންގ

 .  ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ      =.  ކުރިައރަިއ ގަދަވެގަތްީމހުން ބުންެޏވެ     =  އަިދ

 އެމީހުންގެ ކަންތަކުަގއި .     =  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނގެ މައްޗަށް ައހުރެމެން ހިފާހުީށ

  ހަދާހުށީ       = .   މިސްކިތެެކވެ    =   .  ނިކަންހުރެ އެީމހުން ބުނާެނއެވެ    = 

 (. އެއީ ތިްނ (މީހުންނެވެ     =  .  ހަަތރުވަނަީއ އެމީހުންެގ ުކއްތާއެވެ       = 

 . . އެީއ ފަސްމީހުންނެވެ އަދި އެމީހުން ބުެނއެވެ     =  އެމީހުްނގެ ަހވަނައަީކ އެމީހުންެގ

.  ކުއްތާއެވެ      = غيب . .) ނޭނގި ީހވާގޮތަށް . (ރޭ ދަލަށް އުކަީނއެވެ   އަށް ހިލައުކުމުެގގޮުތން
       = . . ެއއީ ަހތްމީހެކެވެ   އަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ        =  އަދި އެމީހުންެގ

.   !ކަލޭގެފާނު ވިާދޅުވާށެވެ =  އަށްވަނައަކީ އެމީހުްނގެ ކުއްތާެއވެ     =  ެربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

 .  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ  =  ެއަާކ މެދު. عددއެމީހުްނގ        =  މަދުމީހަކަށްމެުނީވ

.  عددއެމީހުންގެ     އެނގިގެްނ ނުވެެއވެ  =  ުދެބަސްެވ  ފަހެ ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނާމެދ

   !ނުކުރަްއވާށެވެ جدل !ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ     =  ެއއީ  جدلފައުޅުެވގެންާވ) .  قرآنއަކުންމެނުވީ

 (.   ންއެންގެިވ ވަެރކެވެ     =  ފަުތާވ ( އަިދ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނާމެދު (ހޮހޮޅުގެެވރިންނާމެދު

   !ނުއައްސަވާށެވެ        =  : .  أهل كتاتއެމީހުންުކރެ  އެބަހީ  ންުކރެ ހަަމއެކަކުެގ ކިބައިންވެސް
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އަނެއްަބއިމީހުންގެމައްޗަްށ ފައުޅުކުަރއްވަިއ ދެއްެކީވ  )21( އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ (މިޮހހޮޅުގެ އެކުެވރިން

. އެީއ ހަމަކަަށވަރުން   قيامةއެއްޗެއްކަާމއި އަިދ ހަމަކަަށވަރުން  حقّ ފުޅު ެއއީ ހަަމ  وعدގެ  الّلهހަމައެފަދައިންނެވެ
. އެއީ އެމީހުންގެ މެދުަގއި   محشرދުވަހަކީ ޝައްެކއްނެތި އަންނާނެ ދުަވހެއްް◌ކަން އެމީހުން ެދނެގަތުމަށްޓަކައެވެ

.  إختالفއަށް ފޮނުއްވުމާމެދު ދެބަސްެވ   ވީހިނދުންނެވެ
(ހޮހޮޅުގެ އެކުެވރިން އެޮހހޮޅުގައި ނިދިފައިިތބި ދިގުމުއްދަތުގެތެރޭަގއި ޭއރު އެތާނެގ  1ދަންނައެވެ 

يـَُفوسވެރިޔަކަށް ހުރި ބުދުދީނުގެ ރާޖާ  ) ރަސްކަމަްށ تيذوسيسރަސްކަެލއް ( إسالمމަރުވެގޮސް އަުލން އެހެން  ِدقـْ
. އެހެންގޮްސ ަގިއ  دينގެ  عيسى عليه الّسالمެވ  إسالمއަާރ ވަޑައިގެްނ މީސްތަކުްނ  އުޅޭކަމުގައިިވއެވެ

އަްށ  قيامةޒަމާންދިގުވުމުން މީސްތަކުންގެމެދުގައި އަލުންވެްސ މީސްަތކުން މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިރިގެްނ 
. އެކަމާ ރަސްގެފާނު ަވރަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑަިއގެްނ  إختالفފޮނުއްވުމާމެދު ދެބަސްވުން އުފެދި  ތައް އުފެދިއްޖެެއވެ

)  معجزةއަކަށް  (އެފަަދ  دليلކުން ފޮނުއްވޭނެކަމުގެ އަށް މީސްތަ محشر  دعاءން އެދިވަޑައިގެން  حضرةގެ  الّلهއަކަށް
. އެދުވަސްަވރު ޮހހޮޅުގެ އެކުެވރިން ޭހެލވިގެން ާކއެތިކޮޅެއް ހޯދުމަށް އެތަނުން އެކަކު ރަށަްށ  ކުރައްވާކަުމގައިިވއެވެ

ޒަމާްނ ދިގުވެފަިއވާތީ އޭނާާޔ ބާޒާރުެގ މީހުްނ ސުާވލުކޮްށ އަރައިގެްނ އުޅެނިކޮްށ އެމީާހ ގެްނގުޅުނު ފައިސާގެ 
ތަްއ އަްއސަވަިއ  خبرވީނުވީއެްއ ނޭނިގގެން ރަސްގެފާނުްނ ައރިހަްށ އޭާނ ގެަނއީއެެވ. ދެން ރަސްގެފާުނ އޭނާުކރެްނ 

. ވެގެންއުޅޭގޮތެްއ އެނގިވަޑައިުނގެން އޭާނގެންނަވައިގެްނ އޭާނގެ އެުކވެރިްނެގ ގާތަްށ ހޮހޮޅަށް ވަ ޑައިގެންނެީވއެވެ
ހޮހޮޅުގައި ތިބި ޭއނާގެ ެއހެން އެކުެވރިންނާއި ބަސްުފޅު ވިދާޅުވެ ރަސްގެފާނަށް މައްަސލަ ރަނގަޅަްށ 

ވާނެކަުމގެ ުފރިަހަމ  قيامةއެްއކަމާއި އަދި  حّجةތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  قدرةެގ  الّلهސާފުވެވަޑައިގެން އެީއ 
. އެހެނީ ތިންސަތޭަކ  އެއްކަން ރަސްގެފާނަށާއި دليل ައރިހުަގއިވާމީހުންނަްށ ރަނގަޅަށް އެނގިއްެޖއެވެ

އެތައްއަަހރެއްވާންދެން ބަޔަކު ނިންދަަވއި ބޭތިއްބެވުމަށްފަުހ އެމީހުންނަށް އެއްވެސް ބަަދލެއްނައިސް އެމީހުްނެގ 
ވުމަށްފަހު އަލުން ިދރުއްަވިއ ފޭރާމަކަށްވެސް ެއއްވެސް ާބކަމެއް އަޔަނުެދއްވާ ެބލެހެއްެޓވިަކލަކަށް މީސްތަކުން ަމރު

. ްށ އެއްކުެރއްވުމަކީ އެއްވެްސ އުނދަގޫކަމަކަ  ުނވާނެކަން ަސާލމަތް ބުއްދިއަކަށްވިްއޔާ އެނގޭނެއެވެ

        -  މިތަނުން އިާޝރަތްވަީނ ޮހޮހޅުގެ އެުކވެރިްނ އެާހގިނަ ުދވަުހ ނިދިފައިތިބުމަށްފަުހ

. ެއ ޮހހޮޅުގެ ެއކުވެރިްނ މިރަށުެގ މީހުންަންށ  ހޭއަރުްއވައި އެވަގުުތ ެއރަށުގަިއ އުޅުނުމީހުންނަށް ދެއްެކވި ާވހަކައެވެ
އަލުންވެްސ އެމީހުްނ ގަދަ ނިދިން ނިންދަވައި އެމީހުްނގެ ޮހހޮޅު މީސްތަކުންެގ ލޯމަިތްނ  تعالى الّلهދެއްކެވުމަށްފަހު 

 . . މިީއ ވަރަްށ ދިުގވާހަަކއެވެ . އަިދ ފަހުްނ  بيانފޮތްތަކުަގިއ  تفسيرއާިއެއކު  تفصيلނިވައިކުރެްއވީއެވެ ވެގެްނވެއެވެ
.  تفصيلތަކުންވެސް ަބއެއް  آيةމިއަންނަ   )ّله أعلموالބަޔާންވެގެްނވެއެވެ

. "އެމީހުންނަށް  وحى تعالى الّله( . އެބަހީ ަރށުގެ މީހުން ބުންޏެވެ .) އެމީހުން ބުންެޏވެ ހޮހޮުޅެގ  يعنى:ކުރެއްވިއެވެ
."  ربّ އެމީހުންެގ  !އެކުވެރިންނަްށ ކަލޭމެްނ ބިނާއެއް ހަދާށެވެ އެމީހުންގެ އެންމެަހއިކަމެއް ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ

. "އަހުރެމެްނ އެމީހުންނަްށ ބިނާކުރާީނ އެންމެކުިރޔަށް ބަސްކީމީހުން ދެންފަހެ ހޮހޮޅުެގ އެުކވެރިންެގ ކަންތަކާމެުދ 
 ".  މިސްކިތެކެވެ

. "މިީއ  )22( (އަދި ޮހހޮޅުގެ ެއކުވެރިްނގެ ކަންތަާކއިމެދު ާވހަކަދެއްކިީމހުްނ) އެމީހުްނ ނިކަންހުެރ ބުނާނެއެވެ
."  عددެގ ޒަމާނުގަިއ އެމީހުްނގެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އާއިމެުދ ވާަހކަދެއްިކ މީހުންގެާވހަކަެއވެ

. އެމީހުްނގެ . "އެީއ ތިންމީހުންނެވެ .  އެމީހުންބުނެއެވެ ." އަިދ އެމީހުން ބުނެެއވެ ހަަތރުވަަނއަކީ އެމީހުްނގެ ކުއްާތއެވެ
. އެއީ  . އެމީހުންެގ ހަވަނަަޔކީ އެމީހުްނގެ ކުއްާތއެވެ : ނޭނިގ  غيب"އެއީ ފަސްމީހެެކވެ . (އެބަހީ އަށް ހިަލއުކުމެވެ
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. އަިދ އެމީހު . "އެއީ ހަތްމީހެކެވެ .)" އަދި އެީމހުން ބުނެއެވެ ންެގ އަށްވަަނއަކީ އެީމހުްނެގ ހީވާގޮތަށް ބުނާބުނުމެކެވެ
." (އޭ   ربّ އެއް ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ  عدد) ކަޭލެގފާނު ވިދާޅުވާށެެވ. "އެމީހުންގެ !އެވެ رسول الّلهކުއްތާއެވެ

. މަދުމީހަކަށްމެނުވީ އެމީހުންެގ  . އަިދ ފައުޅުެވގެންާވ  عددދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ  بيانއާިއ  حّجةނޭނގެއެވެ
)  أهل كتابވީ އެމީހުންާނމެދު (އަކަށްފަހުގައި މެނު އަދި ހޮހޮޅުގެ ެއކުވެރިންާނއިމެުދ  !ނުކުރާށެވެ جدلންނާއި

) : ) އެކަުކގެ ކިބައިްނވެްސ  أهل كتابއެމީހުންކުެރ އެބަހީ  "!ނާއްސަވާށެވެ فتوىންކުރެ

 

   ަތުރަޖމާ     

        = ެއަދި ެއއްވެސްކަމަާކއިމެދު ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުނުވާ ހުށިކަމެވ!           

 = .     ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މާދަމާ ެއކަންކުރާނަެމވެ     =  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާޭއ  الّله

 (   (މިހެން ވިދާޅުވެފައިމެނުވީ  =  ެކުަރއްވާށެވެ މަހަނދު ربّ އަދި ކަލޭގެފާނު ކަޭލގެފާނުންގ!  

   = .  ަކލޭގެފާުނ ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއްޔާ    = ެ1އަިދ ވިދާޅުވާށެވ          = 

. أّميدއަހުރެންނަށް ތެދުމަގުދެއްކެވުން  ربّ އަހުރެންގެ   ކުރެވެއެވެ         = 

.  ތެދުމަގުގެގޮތުން މިއަށްުވރެމާ  ގާްތގޮތަކަށް       =  އަިދ އެމީހުން އެމީހުންގެ ހޮހޮޅުގަިއ

.  ލަސްވެތިއްބެވެ      =  .   ތިންސަތޭކަ އަަހރު       =  އަދި އެމީހުްނ

 (. . (ނުވަައހަުރ އިތުުރކުރިެއވެ  ނުވައެއް އިުތރުކުިރއެވެ  = ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ!          

 =  ލަސްވެތިިބވަރެްއ ( .  الّلهއެީމހުން (ެއހޮހޮޅުގައި  ދެނެވޮޑިަގތުންބޮޑެވެ            
) އެކަލާނެގއަށް  غيبއުޑުތަކާއި ބިމުގެ  = .  خاصّ (އެތަންތާނގައިވާ ިސއްރުތަްއ ދެނެވޮޑިގަތުން  ވެގެންެވއެވެ

       =  އަދި އެކަލާނގެ ައއްސަވާވޮޑިގަތުުމެގ ! ެއކަލާނެގ ދެކެވޮޑިގަތުމުެގ ބޮޑުކަމާއެވެ

 !  ބޮޑުކަމާއެވެ         =  .   ެއކަލާނެގ ފިޔަަވިއ އެމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވެ  =  އެްއވެްސ

  ސަހަރޯެވރިއަުކ       =  حكمއަިދ ެއަކލާނެގ   . ގަިއ ަކލޭގެފާުނ ބައިެވރިނުކުަރއްވާށެވެ
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      = .  ހަމައެކަކުވެސް  =   ޭުނވަަތ  !) އަދި ަކލޭގެފާނު ކިަޔވާވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله(އ

 !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ تبع      =  وحىަކލޭގެފާނަްށ  .  އިއްވެވޭަތކެތި       = 
.  ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ    ގެ ފޮތުން      =   ެكلمةއެަކލާނގ  . ފުޅުތަކަށް ބަދަލުވުމެއްނުވެެއވެ

 (.  (ބަދަލުކުރާނެމީހަުކ ނުވެެއވެ        =  އަދި ެއކަލާނެގ ފިޔަވަިއ ކަޭލގެފާުނ

.  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ     =  .   ލެނބިލާނެަފރާތެއް / ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއް

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. الّله )!އެވެ رسول الّلهއަދި (އޭ  )23( ) ހަމަކަށަަވރުން  އިރާދަުކރެއްިވއްޔާޭއ (މިހެން ިވދާޅުވެފައިމެނުވީ

  ربّ  އަިދ ކަޭލގެފާނުގެ ަކލޭގެފާނުގެ !ެއއްވެސްކަމަާކއިމެދު ވިދާޅުނުވާހުިށކަމެވެމާދަމާ އަހުރެންުކރާނަމޭ  )24(
. !އަިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !މަތިން ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއްޔާ ކަލޭގެފާުނ އެަކލާނެގ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

.  أّميدއަދި މިއަްށވުެރވެސް ތެދުމަގާިއ މާތްގޮތަކަްށ ައހުރެންނަށް މަގުދަްއކަވާފާނެކަމުެގ  ربّ އަހުރެންެގ   ކުރެެވއެވެ

) އެމީހުންެގ  )25( : ހޮހޮޅުެގ އެުކވެރިްނ ( އެހެންމީހުންނަްށ އެމީހުްނ ފައުޅުވުމުގެުކރިން އެމީހުން އެަބހީ
. ެއހެންވީާމ  . އަިދ ޭއގެެތރެއަށް ުނވައަަހުރ އެމީހުްނ އިތުުރކުރިެއވެ ) ިތއްބެވެ ހޮހޮޅުގަިއ ތިންސަތޭކައަަހުރ (ނިދާފައި

. އެީއ ީމލާދީ އަަހރާިއ ހިޖްީރއަހަާރ މުޅިއެކު ތިންސަތޭަކ ނުވަައހަުރ އެމީހުްނ ހޮހޮޅު ގަިއ ނިާދފައި ތިއްެބވެ
 .  ދެއަހަރުެގ ތަފާތުކަމުގަިއ ވެދާނެއެވެ

 الّله"އެީމހުން ެއހޮހޮޅުގަިއ ލަސްވެތިބިަވރެްއ  1) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ رسول الّله(އޭ  )26(
. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ  . އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމުެގ  خاصّ އެަކލާނގެައށް  غيبދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ ވެގެންވެެއވެ

!" އަދި ެއކަލާނގެ ިފޔަވައި އެމީހުންނަްށ  !. އަދި އެކަލާނެގ އައްަސވާވޮޑިގަތުމުގެ ބޮުޑކަމާއެވެ ބޮޑުކަމާއެވެ
. އަދި އެކަާލނގެ  ގައި ހަމައެކަކުވެސް ކަލޭގެފާުނ  حكمއެހެންއެއްެވސް ސަަހޯރވެިރއަކުނުވެެއވެ

އަކަށް އަިދ  قانونއަށް އެހެންމީހަކު ބުނާަބހަކަށް އަދި  خالفއާއި  حكمބާވައިލެްއވި  الّله( !ކަމެވެބައިވެރިނުުކރާހުށި
. އެީއ އެަކލާނގެއާ  حكمއަކަށް ކިޔަމަންވުމަކީ އެަކލާނގެ  قواعد ކުރުުމެގ  شريكގަިއ އެހެންމީހަުކ ބައިވެރިުކރުމެވެ

. އެއީ  . އަދި شريكގައި  إلهّيةމަތީވަނައެކެވެ .  َكْهفُ ިމހިސާުބން  ކުރުމެވެ والّله ބާގައިގެމީހުންގެ ވާހަކަ މިނިމުނީެއވެ
 )أعلم

ގެ ފޮތުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލަްއާވ  ربّ ) ކަލޭގެފާނުންގެ !އެވެ رسول الّله އަދި (އޭ )27(
ފުޅު ބަަދލުކުރާޭނ  كلمةއެަކލާނެގ  !ވަެވަޑއިގަންނަވާށެވެ تبعާއއި  وحىނުވަަތ ެއ  !ކިޔަާވ ވިދާޅުވާށެވެ وحى

. ުނވަތަ ެއ  . އަިދ އެަކލާނގެ ިފޔަވަިއ  كلمةއެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ ފުޅުތަކަށް ަބދަލުވުމެއް ުނވެއެވެ
ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއް ނުވަތަ އެަފރާތަކަށް ބުަރެވލާނޭ އެހެންެއއްވެްސ ފަރާެތއް ކަޭލގެފާނަްށ 

.  ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ެކެތްކުަރއްވާށެވެފުޅު  نفسއަދި ކަލޭގެފާުނ ކަޭލގެފާނުގ!            

)  دعاءއަްށ  ربّ އެބައިީމހުންެގ  =  ކުރާމީހުންނާެއކު (އަޅުކަންކުރާމީހުންނާއެކު       =  

 ހެނދުނާއި ހަވީުރ         =  وجهއެީމހުން އެަކލާނެގ  ( ފުޅު އެޭދ (ެއކަލާނެގ ރުހިވޮޑިގަތުންއެދޭ

       = ެއަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ދެލޯފުޅު އަނުބރުއްވައިުނލައްވާެށވ!    =  . އެމީހުން ފިޔަވައި

(  (އެމީހުންނާއި ދުރަށް         =  ެޒީނަތަށް  ގެ حياةކަލޭގެފާނު ދުނިޭޔގ

 .   އެދިވަޑައިގަންނަވަިއގެން  = ެއަިދ ކަޭލގެފާނު ިކޔަމަންވެވަޑައި ުނގަންނަވާށެވ!        

 ކުރެއްވިީމހަކާ  غافلތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހެްއގެ ހިތް  =    =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުުމްނ

. ِذكر -  ކުރުމުން      =  تبعއާ  هوى نفسއަިދ އޭނާ އޭނާެގ  .  ވެ        = 

 ނުވަަތ ހިތާމަޔަކަށްވި  –ވެގެންިވ  خالفއާިއ  حقއަދި އޭާނގެ ކަންތަްއ ގެްއލިަހލާކުވެގެްނިވ    =  ޭއ)

   1) އަދި ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ رسول الّله        =  ّحضرةގެ  ربّ ވަނީ ަކލޭމެންގެ  حق 

 .  ންނެވެ      =  ާވާެށވެ إيمانފަހެ އެދޭމީހަުކ ފަެހ އެީމހ!       =   އަިދ

.  !އެދޭމީހަކު ފަެހ އެމީހަުކ ކާފަުރވާށެވެ      =  ހަމަކަށަަވރުން އަނިާޔވެރިންަންށ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތައްޔާުރކުރެްއވީމެވެ  = (   އަލިާފނެއް (ނަރަކަ       =  އެތާނެގ

 . ) އެމީހުން ވަށައިލަިއގެންވެއެވެ  ފޭލިގެތައް (ުނވަތަ އަލިފާނާިއ ދުމުގެ ަފރުދާތައް      =  ައިދ

 . ) އެދިގެންިފއްޔާ  އެމީހުން އެތަނުން ަސލާމަތްވުމަްށ (ނުވަަތ ފެނަށް   =  .  އެީމހުންނަށް ފެންދެވޭނެެއވެ
      =  ُُمْهل ) . . /  َمْعَدنއަީކ ިވިރފައިހުިރ  ُمْهلކަަހލަ ފެނަކުން . / ނުވަަތ ދޮާހއި ކަޅުލެއެވެ ެއވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 . ނޑެވެ    )والّله أعلمނުވަތަ ތެލުްނ ެކކިގެްނ ނުކުންަނ ގަުރގަ          =  މޫނުތަްއ މުޅިން◌ެ ިފެހާލ

 .  އަންދައިލާ   =  .  އެބުއިން އެއީ ނުބަިއވެގެންވާ ބުއިމެެކވެ       = 

 . ) ގޮސްތިެބ ޖަމާވާން ނުަބއިވެގެންާވ ތަނެކެވެ    އަދި އެތަން ެއއީ (ނަަރކަ ެއއީ   =  

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އީމާންީވ މީސްތަކުން       =  صالح عملއަދި އެމީހުްނ   .  ތައް ކުރި  

   =  ހަމަކަށަަވރުްނ.   ތިމަންރަސްަކލާނެގ ގެްއލެިނ ނުކުރައްާވހުށީ ެމވެ          

.  عملގެގޮތުން ރަނގަޅު ރީތި  عمل =  ކުރިމީހުންެގ ދަރުމަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ފުޅު އެިދެގން / އެކަލާނެގ ރުިހވޮޑިގަތުން އެދިގެްނ وجهެގ  ربّ އަދި އެަބއިމީހުން އެބައިމީހުންެގ  )28(

) އެކަލާނެގައށް  ނޑު ފުުޅ  نفسކުރާމީހުންާނ އެުކ ކަލޭގެފާުނންެގ  دعاءހެނދުނާއި ހަވީުރ (ުނވަތަ ުދވާލާިއ ރޭގަ

ެގ ޒީނަތްތެރިަކްނ  حياةއަދި ދުނިޭޔގެ  !އެމީހުންާނ އެުކ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ 1ކެތްކުރައްވާެށވެ

(އެމީހުންނާ ުދުރެވ  !އެމީހުން ފިަޔވައި ަކލޭގެފާނުގެ ެދލޯފުޅު އަނބުރުްއވައި ނުަލއްާވށެވެ، ދިވަޑައިގެންއެ

 ) !ވަކިވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ

 غافلކުރުމުްނ މުޅިން  ِذكرއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީެހއްެގ ހިްތ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހަނދާންކުރުމާިއ  
 !ވެގެންވާ މީހަކަްށ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ تبعއާ  هوى نفسއަދި އެމީަހކު އެމީެހއްގެ ، ކުރައްވާފަިއވާ 

. ނުވަތަ  .  خالفއާިއ  حقّ އަދި އެފަދަމީހާެގ ކަންތައްވަީނ މުޅިން ގެްއލި ަހލާކުެވގެންނެވެ  ވެ ހިތާަމޔަކަށްވެފައެވެ

. ( حضرةގެ  ربّ އެަވނީ ކަލޭމެންެގ  حقّ " 1ވިދާޅުވާެށވެ) އަިދ ކަޭލގެފާނު !ެއވެ رسول الّله(އޭ  )29(  هدايةންނެވެ

.) ފަެހ  حضرةދެއްކެވުމާއި ަމގުފުރެއްދެވުްނ ވަީނ ހަަމ އެކަލާނގެ  . ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ ނޫނެވެ އީމާންވާްނ ަގއެވެ

.)"  1ެށވެއެދޭީމހަުކ ފަހެ އެީމހަުކ ކާފަރުވާ ކާފަރުވާން  އަދި  !ވާެށވެ إيمانއެދޭމީހަކު އެމީހަުކ  (އެމީހަުކ އެޭދގޮތެކެވެ

.) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ައލިފާނެްއ  مشركހަމަކަށަވަރުން އަިނޔާވެރިންނަށް ( ންވެސް ވަނީ ަހމަ އޭގެތެރޭންނެވެ

. އެ އަލިފާނުގެ ފޭިލގެަތއް އަލިފާނާއި ދުމުގެ ފަރުދާަތއް އެމީހުން ވަށަިއގެްނ އްވީތައްޔާރުުކރެ . އެއީ ަނރަކަެއވެ މެވެ

.އަ ެގ ނުވަތަ ޮދހާއި ކަޅުލެއިެގ ފެނުްނ  َمْعَدنދި އެީމހުން ފެނަށް އެދި އާދޭސްުކރުމުން ިވިރފައިވާ ވާނެއެވެ

. އެބުއިން ެއއީާވ  . އޭގެސަބަބުން އެމީހުންގެ ޫމނުތައް ފިހި އަނދައިގެންދާެނއެވެ އެމީހުންނަށް ފެންދެވޭނެއެވެ

. އަދި އެތަނަކީ ގޮސްތިެބ ޖަމާވާން !ނުބައިވެގެންވާ ުބއިމެކެވެ  ނުބައިވެގެންވާ ތަެނކެވެ

ްނ  عملހަމަކަށަަވރުން ރަނގަޅު ެހޔޮ  !ތައްކުރިމީހުްނ ދަންަނއެވެ صالح عملވެގެްނ  إيمانހަމަކަށަވަރުްނ  )30(
. عمل  ކުރިމީހުންގެ ދަރުމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެގއްލެނި ުނކުަރއްވާހުށީމެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

       =  ްއެމީހުންނަށ) . )  قيامةއެމީހުންނަށް ހުއްެޓވެ  ދުވަހުން ހުރީ     =  ތިބޭ  قائم

.    ސުވަރުެގއެވެ◌ެ       =  އެމީހުންެގ : . (އެބަހީ އެމީހުްނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމިދެމިވާ

 (  ކޮޓަރިތަކުގެދަށުްނ ާއރުތައްދެމޭ     =  .   އެީމހުްނ އެާތ ަގހަނާއަޅާނެއެވެ        

= .   ރަނުގެ އުޅާތަކުން      =  .  އަދި އެމީހުން ލާނެއެވެ     =  .  ފެހިކުލައިގެ ފޭރާން
       =  ފަށުވި ޭފރާމުެގ ތުނި އޮމާްނ ވަްއތަރާއި އަދި އޭެގ.   ބޯވައްަތރުގެ   = 

 .  حالއެމީހުން އެސުވަުރގޭގަިއ ލެނގިގެްނ ތިޭބ          = .    ސޯފާތަުކގެމަތީގައި  = 

) އެންމެރަނގަޅުވެގެްނވާ  . ثواب  (އެސުވަުރގެ ެއއީ . ދަރުމައެވެ   އެވެ        =  އަިދ

.   އެސުވަުރގެ ގޮސްތިބެ އަރާމުުކރުމަށް ރަނގަޅުވެގެންެވއެވެ     =  ޭެއވެ رسول الّله(އ! (

  !ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ޖައްސަަވއިދެއްވާެށވެ  = .  ދެމީހުންގެ މިސާލު      = 

 .  އެދެމީހުންކުެރ އެކަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއވީމެވެ        =  .  މޭބިސްކަދުުރގެ ދެބަީގޗާ
        =  .  އަިދ އެދެބަީގޗާ ވަށައިގެްނ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކަުދރު ރުްއ ެލއްވީމެވެ    

        =  . ނޑެއްލެއްވީެމވެ  އަިދ އެދެބަގީާޗގެ ދެމެދުަގިއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ދަ       =  

 ( . (ދެބަީގޗާއިންުކރެ ކޮންމެ ބަީގޗާއެްއވެސް  ދެބަގީޗާވެސް    =  (ގަްސގަހުެގ މޭާވ) އެއެްއޗެއްެގ ކާާނ

 (. ނޑާއިއެކު ގަސްތައް ަފއްކާވެ ޭމވާއާއި ޮގވާން އަތުވެއްެޖއެވެ . (ދަ  އަތުވެއްޖެއެވެ           = 
 (. . (ހުިރހާ ެއއްޗެއްވެްސ ބަރާަބރުވެގެްނވެއެވެ  އަދި އޭެގ މޭވާއިން އެއްވެްސ އެްއޗެއް މަުދވެގެން ނުެވެއވެ

   ިއަދ = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަޅުއްަވއި ހިންެގވީމެވެ    = ިއެދެބަގީާޗގެ ދެމެދުގައ    

 ފެންކޯރެއް  =       =  ނުވަަތ ރަނާިއ ިރހި / ުނވަތަ ގިަނ) . އަދި އޭާނއަށް ިގނަވެގެންވާ މޭވާ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 (.  މުދާވެއެވެ      =  .  ފަހެ އޭނާ އޭނާެގ ެއކުވެރިޔާއަްށ ބުންޏެވެ      =  އޭާނ

 .  އަނެއްމީހާޔާ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ެތރޭގައި       =  މުދަލުގެގޮތުން ކަެލއަށްވުެރ ައހުެރްނ

 (. . (މުާދ މާގިނައެވެ . (މީހުްނ  عّزةައދި މީހުްނ ގިނަވުުމގެގޮތުްނ މާ =     މާގިނައެވެ ތެިރއެވެ

 (.  ގިނައެވެ     = .  އަދި އޭނާ އޭނާގެ ަބގީާޗއަށްވަނެވެ         =  އޭނާ އޭނާެގ

   . حالއަށް އަނިޔާވެރިެވގެންވާ  نفس      =  . . ައހުރެން ހީއެްއ ނުކުރަމެވެ   އޭނާ ބުންޏެވެ

         =  .   މިތަކެތި ދުަވހަކުވެްސ ހަާލކުާވނޭކަމަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)31(  . އެތަންތާގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިދެމިހުންނަ، ާގއިމުވެތިބޭ ސުވަރުގެތަްއ އެމީހުންނަށް ހުންނަ ުހއްޓެވެ

. އަދި ަފށުވީގެ ތުނި އޮމާން ފޮއްާޗއި އަދި ޭއގެ ބޯފަށުވީެގ  އެމީހުން އެތާނގައި ރަނުންވާ އުޅާތްައ އަޅާނެއެވެ

. އަިދ އެމީހުްނ އެސު . އެސުަވުރެގ ފެހިކުލައިެގ ހެދުންތަްއ ލާެނއެވެ ަވރުގޭަގއިވާ ސޯފާތަުކގައި ލެނގިގެްނ ތިބޭނެއެވެ

. ރަނގަޅުވެގެްނވާ  نعمةއާއި  ثوابއެއީ  .  نعمةއެވެ . އަިދ ެއއީ ގޮސްތިބެ އަރާމުުކރުމަށް ރަނގަޅުވެގެންާވ ތަނެވެ  އެވެ

 مثالއްެގ ދެފިިރހެނެ –ންނަްށ  مشركއެ  يعنى: –) ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް !އެވެ رسول الّله(އޭ  )32(

) ތިމަންރަްސކަލާނެގ މޭބިސްކަުދރުެގ ދެބަގީާޗ  1ޖައްސަވައިދެއްވާެށވެ އެތަނުން އެކަކަްށ (މުއްސަނދިމީާހއަށް

. އަިދ  ) ވަަށއިެގން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަުދރުރުއް ލެްއވީމެވެ . އަދި އެދެބަގީާޗގެ (މޭބިސްކަދުރުެވޔޮތައް ދެއްވީމެވެ

ނޑުބިމެ  އް ލެއްވީމެެވ. އެދެބަގީޗާެގ ދެމެދުގައި ދަ

. އޭެގ މޭވާއާއި  )33( ގެތެެރއިން ކުޑަމިންވަރެްއވެްސ  نتيجةދެބަގީޗާގެ ގަސްަތކުގައި މޭާވއައިސް ފަްއކާވެފައިެވއެވެ

) ތިމަންރަްސކަލާނގެ ފެންާއރެްއ  . އަދި އެދެބަގީާޗގެދެމެދުގައި (ގަސްތަކުގެތެޭރގައި މަދުވެ އުނިވެގެންނުވެެއވެ

 (. . (ުހރިާހ ގޮތަކުންވެްސ ކަންތައްތަްއ ޭއނާއަށް ބަރާބަުރވެގެންެވއެވެ  ފަޅުއްވައި ހިންެގވީމެވެ

.) ދެންފަހެ އޭނާ އޭނާެގ އަދި އޭނާއަށް ގިނަެވގެން )34( . (އަދި ރަާނއި ިރހި އަދި ގިނަމުދާވެއެވެ ވާ މޭވާެވއެވެ

. "ކަލެއަްށވުެރ އަުހރެން މުދާގިނަވެފަިއ އަދި ީމހުްނ  فقيرއެކުވެރިާޔއާއި ( ) ވާަހކަދެއްކުމުގެެތރޭގަިއ ބުންޏެވެ މީހާއާ

."  عّزةގިނަވުމުގެގޮތުން ާމ   ތެރިއެވެ

. (ެއއީ  حالއަށް އަނިޔާވެިރވެގެންވާ  نفسށްވަނީ އޭނާގެ އަިމއްލަ އަދި އޭނާ އޭާނގެ ބަގީާޗއަ )35(  محشرގައެވެ

.) ޭއާނ  قيامةވުމާއި  كافرއަށް ފޮނުއްވުމާއިމެުދ  ވުާމ މެދު ޝައްުކވުމާއި މިބާވަތުެގ ކަންތަުކގެ ސަބަބުންނެވެ

. އަުހރެން ީހކުރާގޮުތގައި އަުހރެންގެ މިމުދާ ުދވަހަކުެވސް  .ބުންޏެވެ  ހަާލކުވެގެްނ ނުދާނެއެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

          =  قيامةއަިދ  .    ދުވަސް އަންނާނެަކމަކަށް އަުހރެން ހީއެްއ ނުކުރަެމވެ

      =  ައހުރެން ައހުރެްނގެ  قيامةއަިދ (ކަލޭމެްނ ތިޔަބުނާ ގޮތަްށ ( .)  ربّ ވެގެން   ގެގާތަްށ ދެވުނުނަމަވެސް
   =  .  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެންނަްށ ފެންނާނެކަން ަކށަވަރެވެ     =  މިބަގީޗާއަްށވުެރ ހެޮޔ

 މާރަނގަޅު ތަކެތި       = .ްއެނބުރިދާތަނުގެ ޮގތުނ          =  އޭނާޔަށް އޭާނެގ

. فقير(  ) އެކުެވރިާޔ ބުންޏެވެ      =  .  އޭނާ އަނެއްމީހާާޔ ވާހަކަެދއްކުމުގެތެޭރގައި  = 

.ކަލޭ ކާފަރު   ؟ެވއްޖައީމުއެވެ    = .  ކަލޭ ހެްއދެވިފަރާތަށް   =  ީآدم عليه ވެލީން (އެއ

.)  الّسالم    އެވެ     =  ދެްނ މަނިފޮދަކުްނ–  (   (ދެން ކަޭލ މަނިފޮދުވަަރކުން ހެއްދެވި

      = .  ދެން އެކަލާނގެ ކަލޭ ފުރިހަމަ ފިިރެހނަކަށް ހެއްދެވި    =  . އެހެނެއްކަމަކު ައހުރެން

 (.  (ކާފަރުނުވާހުށީމެވެ      = ربّ އެއީ އަުހރެންެގ  الّله  .   އެވެ  =  ްشريكއަިދ އަުހރެނ 

 .   ނުކުރާހުރީެމވެ      =   ربّ އަުހރެންެގ  .  ާއއި ހަަމއެކަކާވެސް           = 

 ކަލޭ ަކލޭެގ ބަގީާޗއަށް ވަންހިނދު   =  .  މިފަދައިންީކނަމައެވެ           = ) ޭެގ އ

.  الّلهމާނައަކީ  .)  حضرةެގ  الّلهިއރާދަކުެރއްވިގޮެތވެ . މިއެވެ ކަޭލ  =     ންމެނުީވ ބާެރއް ލިބުެމއްނުވެއެވެ

 .  އަހުރެން ދުއްޓަސް         = ާއަުހރެން ކަލެއަށްުވރެ މުދ   .  މަދުކަމުގައި    = 

.   އަދި ދަރިންނާއި        =  ެأّميدއަުހރެންނަށް ދެއްވުްނ  ربّ އަދި އަުހރެންގ  .  ކުރެެވއެވެ
        =  . . ާމހެޔޮއެއްެޗއް  ަކލޭގެ ަބގީޗާއަްށވުެރ މާހެޔޮކަން    =  އަދި ެއކަލާނެގ

 (  (ކަލޭގެ އެބަގީާޗގެ މައްޗަްށ ފޮނުއްަވއި        =  ްعذابއުޑުނ .   އެއް    =  ދެްނ

  އެބަގީޗާވެ     =  ްއެއްވެސ. ) ބިމަކަށް    އެއްޗެްއނުވާ އޮމާން (ފައިކައްސާލާ ޒާުތގެ

         =  ނޑު ިބމުގެތެރެއަްށ އެކަްށ ވަދެގޮްސ ެއއްވެްސ ފެންފޮދެްއ ނުވަތަ އެތާނެގ ފެންގަ

.   ނެތްތާކަށް އެތަންވެ        = ްކަލެއަށް ކުޅަދާނަވެގެްނ  ދެންފަހެ އެފެން ހޯދައިގަތުމަށ

.  ނުވާހުއްޓެވެ   =  ަހލާކު އައިސް އޭާނެގ : . (އެބަހީ އަދި އޭނާެގ މޭވާތަްއ ވަށަިއލެވިއްޖެެއވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 (.  މޭވާތައް ވަށަިއލާ ހަލާކުކޮށްިފއެވެ      =  ާއޭާނ  حالދެންފަހެ އޭނާގެ ެދއަތްތިލަ ުފރޮޅ

.  ފަތިސްކޮށްފިއެވެ        =  خردއޭާނ ެއއަށްކުިރ .    ގެމައްޗަށް          =  ެއ

 ގަސްތައް ޭއގެ މޫތަކުެގ މައްޗަްށ ވެިރ   = .   އަިދ އޭނާ ބުނެެއވެ        =  ައހުެރްނ

  ؟ކޮންފަދަ ރަނގަޅުހެއްެޔވެނުކުރިނަމަ  شريك      =  ެربّ އަހުރެންގ .    އާއި ހަމަ އެަކކާވެސް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) "ައހުރެން ީހކުރާގޮުތގައި ތިޔަބުާނ  )36( . (އަދި ކަޭލ  قيامةއަދި (އޭނާ ބުންޏެވެ ދުވަހެއް ނާންނާނެއެވެ

) އަުހރެން ައހުރެންެގ  قيامة قائمތިޔަބުނާގޮތަށް  އަށް ދެވުނުނަމަވެސް އަހުރެްނެގ  حضرةގެ  ربّ ވެގެން
 ".  މިބަގީޗާއަށްވުެރ މާހެޮޔ ރަނގަޅުތަކެިތ އަުހރެންނަށް އެނުބރި ދެވޭތަނުގެ ގޮތުްނ ލިބޭނެއެވެ

. "ކަޭލ ކަޭލހެއްދެިވ ކަލާނގެއަްށ  حالއަށް ާވހަކަދައްާކ ) އެކުެވރިޔާ އޭނާفقيرއޭނާގެ ( )37( ބުންޏެވެ
. އެކަލާނގެއީ ކަޭލގެ ބައްޕަ (އެ ކާފަރުވެއްޖައީމު ) ވެލިން ަހއްދަވައި އަދި ކަލޭ ަމނިފޮދުަވރަކުްނ آدم عليه الّسالمވެ

 ".  ހައްދަވަިއ ދެން ފުިރހަމަ ބަރާަބރު ިފރިހެނަކަށް ހެއްދެިވ ކަާލނގެއެވެ

.) އެހެނެ )38( ނޑައެޅިގެން އަުހރެންގެ  الّلهއްކަމަކު އަހުރެްނ (އެަކލާނގެއަށް ކާފަރުނުވާހުށީެމވެ .  ربّ އެއީ ކަ އެވެ
.  شريكއާއި ހަަމއެކަކާިއވެސް  ربّ އަހުރެން އަުހރެންގެ  . ބައިެވރި ނުުކރާުހރީމެވެ  ނުކުރާުހރީމެވެ

.  الّلهކަލޭ ަކލޭެގ ބަގީާޗއަށް ވަތްއިުރ " )39( ންމެނުވީ ބާެރއް ލިބުެމްއ  حضرةެގ  الّلهއިރާދަުކރެއްިވގޮތެވެ
. (އެފަދައިްނ ނުބުނީ ކީްއވެހެއްެޔވެ؟) ކަެލއަށްވުެރ އަުހރެން މުދަާލއި ދަރިްނ  ." މިފަދައިން ބުނިނަމައެވެ ނުވެއެވެ

 .  މަދުކަމުގައި ަކލޭ ދުއްނަމަވެސްމެެއވެ

. އަދި ކަލޭެގ  أّميدއަށްުވރެ މާެހޔޮެއއްޗެތި ދެްއވުން ައހުރެންނަށް ކަލޭެގ ބަީގޗާ ربّ "އަހުރެންެގ  )40( ުކރެވެެއވެ
އެއް ފޮނުއްވަިއ އެތަަނކީ އެއްވެްސ އެއްެޗއްނުވާ ފަިއކައްސާާލކަހަަލ އޮމާްނ  عذابބަގީޗާއަށް އެަކލާނގެ އުޑުން 

 .  ހުސްބިމަކަށް ހައްަދވައިފާނެއެވެ

ނުވަތަ އެތަނަކީ އެތާނެގ ފެން އެތާނގެ ބިމުެގ އަޑިއަށް އެކަށްވަދެގެންގޮްސ ފެންފޮދެއް ނެތްތަނަކަްށ  )41(
 ". . ދެން ޭއރުން އެފެްނ ހޯދުމަށް ަކލެއަްށ ކުޅަދާނަވެެގން ނުވާނެއެވެ  ވެދާނެއެވެ

. ދެބަގީޗާެގވެރިާޔ ބަގީޗާއަްށ ދިޔައިުރ އެތަން !ދަންނައެވެ  އޮީތ އެަކްށ ކަންީވގޮތަކީވެސް އެއީެއވެ
. އޭނާ އެތަންތަނަށް ކުިރ  1ހަލާކުވެފަެއވެ ކޮންެމވެސް ބަާލއެއް ފޮނުްއވައި އެތަން މުޅިން ސުންނާފަތިވެ ަހލާކުވީެއވެ

. ދެން ިމލިާޔ ދެތިްނ  منفعއާިއ ހޭދަިއގެ ބަަދލުގަިއ ެއއްވެްސ  خرد އެްއ ލިބެންނެިތ ގަސްަތއްވެިރ ަބރުބާދުވެފައެވެ
.  خالصةޭހ ވާަހކައިެގ އާޔަތުގައި އެވަނީ އެޔާބެ  އެވެ

: އޭނާެގ މުދާތަކަށް ކޮންމެވެްސ  )42( ) ވަށަިއލެވިއްެޖއެެވ. އެބަހީ އަދި އޭނާެގ މޭވާތަްއ (އޭާނގެ މުދާތައް
. ދެންފަެހ އޭނާ އެބަގީާޗއަށްކުިރ  الّلهއާފާތެއް  ާއއި ައިދ  خردފޮނުްއވަިއ އެތަކެިތ ަހލާކުކުަރއްވައިިފއެވެ

.  مصيبةއެޔަށްޖެހިފައިވާ  . އަދި އޭނާ ބުެނއެވެ ގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމައިން އޭާނެގ ދެއަތްތިލަ ފުރޮޅާކަމުަގއިވިެއވެ
 ."؟ނުކުރެުވނުނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުވީްސހެއްޔެވެ  شريكއާއި ެއކައްޗަާކވެސް  ربّ "އަހުރެްނ އަުހރެންގެ 
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ްجماعةއަދި އޭނާއަކަށް އެްއވެސ .  ެއއްނުވިއެވެ    =  ްދޭނޭ نصرއޭނާއަށ–

 (   (އެހީވާނޭ   = الّله  .  ފިޔަވައި        = ) ިކުރެވެނިވި މީަހުކ  َمنعَ ) عذابއަދ

.   ކަމުގަިއ އޭާނ ނުވިއެވެ         =  ِمْلكُ ވެރިކަމާިއ . ވަންަތ  حقّ  =    އެާތ ވަީނ ހަަމއެކަނި

. (އެއީ  الّله .)  قيامةއަށެވެ  ދުވަހެވެ       =  ީދެއްވުން ހެޔޮެވގެންވާ ކަލާނގެއެެވ. ثوابއެކަލާނގެއ 

       =  .  އަދި ފަުހކޮޅުގެ ބަަދލުދެއްވުްނ ހެޮޔެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ     =  رسول (ޭއ

1) ކަޭލގެފާނު އެީމހުންނަށް ޖައްަސވައިދެްއވާށެވެ!އެވެ الّله      =  حياةދުނިޔޭެގ   . ގެ މިާސލު

    = . . ވާރޭފަަދއެވެ   ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެބާަވއިލެްއވި ފެނެްއފަދައެވެ  = .  އުޑުން
     =  .   އަދި އެފެނާ ގުޅި އެކުެވ މައްސުނިވެ     =  .  ބިމުގެ ފަތްޕިލާެވލި

     =  .ދެން އެފަތްޕިލާވެލި ހިކި ކުދިކުދިެވ         =  ވައި އަިއސް އެތަެކިތ

.  ބުރުއްސަިއލާ   =  ިالّلهއަދ .  ވޮޑިގެންވިއެވެ         =  ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަްށ

 .  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަަލކުކަމުގައި      = .  މުދަލާއި ަދރިންނަކީ         = 
.  حياةދުނިޔޭގެ   ެގ ޒީނަތްތެރިކަެމވެ      =  ައްށ  يعنى:  آخرة( بَاِقَياُت الصَّاِلَحاتُ އަިދ

) عملފައިދާކުރާ ހެޮޔ ކޮންމެ   އެއް      =  ެحضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ  .  ގައި ހެޮޔކަންބޮޑެވެ
    = ثواب  (. . (ދަރުމައިގެގޮތުން  ގެގޮތުން     =  ިأّميدއަދ .   ކުރުމުގެގޮތުން ހެޔޮެވގެންވެއެވެ
         =  އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފަރުބަދަތަްއ ދުއްާވލައްާވ ިވއްސާލަްއވާ ުދވަްސ

 ) !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ       =  ފައުޅުވެގެްނވަނިކޮްށ ( އަދި (އެްއވެސްއެއްެޗއްނެތި

. ނޑު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ  ކަލޭގެފާުނ ބިންގަ     =  محشرއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ 
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 . ) ހުށީމެވެ  ކުރައްާވ (ެއއްކުރަްއވާ           =   އަދި އެމީހުންކުެރ ެއކަކުވެްސ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދޫނުކުރަްއވާހުށީމެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ ( الّلهެއއް  جماعةީދ ެއހީތެރިވާޭނ ެއއްވެްސ  نصرއަދި އޭނާއަްށ  )43( ެގ  الّلهފިޔަވައި އޭނާއަކަްށ ނުވިެއވެ
.  َمَنعَ ) عذاب  ކުރެވޭނެމީަހކުކަމުގަިއ އޭނާ ުނވިއެވެ

) ެވރިކަމާިއ  قيامة( )44( . ެއކަލާނެގއީ  الّلهވަންތަ  حقّ ވަީނ ހަމައެކަިނ  ِمْلكُ ދުވަހުން  ثوابއަށެވެ
.  جزاءދެއްވުމުގެގޮތުންނާިއ އަދި ފަުހކޮޅުގެ ދަރުމަާޔއި   ދެއްވުމުެގގޮތުން ހެޮޔވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

ެއީއ  !ގެ މިސާުލ ޖައްސަަވއިދެއްވާެށވެ حياة) އަިދ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ދުނިޭޔެގ 1އެވެ  رسول الّله(އޭ  )45(
. ދެްނ އެާވރޭފެން ެވހި ނޑެއްގެ މިާސލެވެ . ވާޭރގަ  ، އުޑުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވި ފެެނއްގެ މިާސލެވެ

) ދެން ގަސްތައްހިިކ ކުދިކުދިެވ ވަޔަްށ  އެފެނާއި ބިމުގެ ފަތްޕިާލވެލި އެކުވެ (ގަސްތައް ރަގަނޅުވެ ަފއްކާވުމަށްފަހު
ނޑިތަކަކަށްީވއެވެ .  الّله تعالى. އަިދ ބުރައިގެންދާފަދަ ކު  ކޮންމެކަަމކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ަކލަކުކަމުގަިއ ވޮޑިގެންިވއެވެ

  . ގެ މިސާުލ ފެނެއްެގ މިސާލުގަިއ މިޖެއްސެވީ ެފނަީކ އެއްތަނެްއަގިއ  حياةދުނިޔޭގެ  الّله تعالىދަންނައެވެ
. އެފަދައިްނ ދުނިޔެވެްސ އެްއ  قائم . ހަމައެފަަދއިން ފެނަީކ އެއްގަިއ ނުއޮ حالةވެ އޮންނަެއއްޗެއްނޫނެވެ ންނާނެެއވެ

. ހަމައެފަދައިން ވަކިމިންވަރަކަްށ  . ދުނިެޔވެސް އެފަަދއިން ދެމިނުއޮންނާނެއެވެ އަބަދު އޮންނަ ެއއްޗެއްނޫނެވެ
. ދުނިޔެއިްނ ފުޭދ  منفعފެންހުރެއްޖެނަމަ  . ދުނިޔެވެްސ އެފަދަެއވެ . ގިަނވެއްޖެއްާޔ ެގއްލުްނ ދީފާނެއެވެ ކުރާނެެއވެ

. ވަކިމިން . ގިނބައިަވރުތަކުން ެގއްުލންކުރާނެއެވެ ތެރިންެގ  حكمةމިއީ  والّله أعلم –ވަރެްއ ފައިދާުކރާނެއެވެ
 .  ބައެއްބަހެވެ

. އަިދ  حياةމުދަލާއި ަދރިންނަކީ ދުނިޭޔގެ  )46( ެގ  ربّ އަކީ ކަލޭގެފާނުންެގ  بَاِقَياُت الصَّاِلَحاتެގ ޒީނަތެކެވެ
.  حضرة .  ثوابގައި މާހެޔޮެވގެންވާ ެއއްޗެެކވެ  ގެގޮތުންނާއި ފަހުޮކޅު ދަރުމަދެއްވުމުގެ ާމހެޔޮެވގެންވެއެވެ

  . . ވަރަްށގިނަ ބޭަކލުްނ  بَاِقَياُت الصَّاِلَحاتދަންނައެވެ އަާކއިމެދު ދަންނަބޭަކލުންެގ މެދުގައި ބަސްތަފާތެވެ
َة ِإالَّ بِاللَِّه اْلَعِليِّ ْالَعِظْيمُسْبَحاَن اللَِّه َواْلَحْمُد ވިދާޅުވަނީ އެއީ  ُر َوَال َحْوَل َوَال قـُوَّ  لِلَِّه َوَال ِإلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبـَ

. އަދި އަެނއްބައި ބޭަކލުން ވިދާޅުވަނީ އެީއ  . އަދި އަނެއްބައިޭބކަުލްނ  فرضމިބަސްތައްކަމަށެވެ ފަސްނަމާދު ކަމަށެވެ
. އެއީ ބުނާބަހެއްނަަމވެސް ކުރާ صالح عملކައި ކުެރވޭ ކޮންމެ އަށްޓަ آخرةވިދާޅުވަނީ އެއީ   عملއެއް ކަމަށެވެ

 . . އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ބުނެެވއެވެ  .  والّله أعلمއެއްނަމަވެސް ހަމަހަމައެވެ

އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފަރުބަދަތަްއ ދުއްވަިއލާ ިވއްސިވިާހލިކޮށްަލއްާވ ދުަވްސ  )47(
ނޑު އެްއވެސްެއއްޗެއްނެތި ހަމަ ހާަމޔަށް ވަިނކޮށް ަކލޭގެާފުނ !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ) އަިދ ބިންގަ

. (ނުވަތަ އެބިމުގަިއ ވަޅުލެވިަފއިާވހާ މީހުންނާިއ ތަކެިތ ނެެރ ފައުޅުވެގެްނ ވަނިޮކްށ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
.) އަިދ އޭގެެތރެއި ން އެަކކުވެސް ދޫނުުކރައްަވއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނ ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

. محشر . އެއްުކރައްާވހުށީމެވެ  ކުރައްވާހުށީެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = . . –އަދި އެމީހުްނ ހުަށހެޅެވިއްޖެއެވެ : އެީމހުން ހުަށހެޅެވޭނެއެވެ  އެބަހީ    =  ކަޭލގެފާނުންެގ

.  حضرةގެ  ربّ   އަށް  = .   ސަފަކަށް       =  ހަމަކަށަވަރުްނ (. (އެމީހުންނަްށ އެންގޭެނއެވެ

.  حضرةކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ   އަްށ ގެނެވުނީއެވެ     =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ

 .  ހެއްދެވިފަދައިން      =  . ފުރަތަމަފަހަރު     =  ެކަލޭމެްނ ؟އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވ .

 . ) ހީުކރީމުއެވެ   (ދުނިޔޭގައި   =  ީމިއ) .  قيامةތިމަންަރސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ނުލަްއވާނެކަމަށް

  (.  ދޮގުކުރިމީހުނަށއެންގޭެނ ބަސްފުޅެކެވެ    =  . . އަިދ ތަނެއް ނޑައެޅިގެންާވ ަވގުތެއް  ކަ   

  = ) ިعملއަދ . ) ފަތްބޭއްވެވިދެއެވެ   ގެ    =  ުން (ކުށްވެިރ  مجرمއަދި ކަލޭގެފާނ

 . ) ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ  ނުލަފާމީހުން     =  އޭގަިއވާ ަތކެތީެގ ސަބަބުން ިބރުްނ

 ފެންކަޅިވާތަން.         =  އޭ ައހަރެމެންގެަމއްޗަށްުހރި ަހލާކެްއެގ . އަދި އޭާނ ބުނާނެއެވެ

 .  ބޮޑުކަމާއެވެ      =  ެعجائب. (؟މިއީ ކޮންކަަހލަ ފަތެއްެހއްޔެވ (.   ފަތެކެވެ   

      =  . : ބޮޑުފާފައެްއވެްސ ކުޑައެއްެޗއްވެްސ ބޮޑުއެއްެޗްއވެސް ދޫނުުކރައްވަެއވެ (އެަބހީ

(.   ކުޑަފާފައެއްވެސް ދޫނުކުރަްއވައެވެ     =  ްޭއގައި އެއެއްޗެއ .   ހިމަުނއްވާފައިވާމެނުވީ    

= .  އަދި އެމީހުން ދެކޭެނއެވެ       =  ާحاضرއެއް  عملއެމީހުން (ދުނިޔޭގަިއ) ކުިރހ 

 .   ވެގެންވަނިކޮށް      =  ެربّ އަިދ ކަޭލގެފާނުގ .   އަނިޔާވެރިވެވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ    = 

 .  ހަމައެކަކަށްވެސް        =  وحىއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަލާއިކަތްޭބކަލުންނަްށ .  ކުެރއްވިހިނދު
     =  ްކުރައްވާށެވެ سجدة) އަށް الّسالمعليه ( آدمކަލޭމެނ!          =  ފަެހ

.  سجدةނޫން އެހެންބޭކަލުން  إبليس  ކުރެއްވިެއވެ       =   ީِجنِّ އޭނާ ވ .  ންގެތެރެއިންނެވެ  
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 .ނުިކޔަމަންތެރިީވއެވެ ފަހެ އޭނާ =      =  ެފުޅު ރައްދުކޮްށ  أمرފުޅަށް (އެކަލާނގެ  أمرގެ  ربّ އޭނާގ

 (.  އެކަލާނެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުމެއްޖެެއވެ      = ާކުރަނީެހއްޔެވެ؟  إختيارހިފަިއ  އަޅެފަހެ ަކލޭމެން އޭނ  

   =  ިޅާިއ އޭނާެގ ދަރިފަސްކޮ އަދ     = .  ަސހަޯރވެރިންކަމުގައި      =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  ފިޔަވައި        =   حالންކަމުގައިާވ  عدوُّ އެީމހުން ކަލޭމެންެގ .         

=  . އަނިޔާެވރީންގެ އެބަދަލު ވާ ނުބަިއވެގެންވެެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އަިދ އެމީހުންނަްށ  حضرةެގ  ربّ އަދި އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ  )48( އަްށ ަސފަކަށް ހުށަހެޅޭނެެއވެ

.) "ހަމަކަށަވަރުްނ ފުރަތަމަފަަހރު ތިމަންަރސްަކލާނގެ ަކލޭމެން ެހއްދެވިފަދައިން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  އެންގޭނެއެވެ

) ހީކުީރ  حضرة . ކަލޭމެން (ދުނިޭޔގައި އުޅުނުިއރު . އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ އަށް ކަލޭމެން ގެނެވުީނއެވެ

: ހިސާބުަބއްލަާވ  ނޑައެޅިގެންވާ ވަކިަވގުތެއް (އެބަހީ )  جزاءތަކަށް  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ކަ ދެއްވުމަށް

." (މިީއ  .) ދޮގުކުރިީމހު قيامةވަކިވަގުތެްއ ނުަލއްވާނެކަމަށެވެ  ންނަށް އެންގެޭވ އެންެގވުމެކެވެ

:  عملއަދި  )49( . (އެބަހީ .) ފަެހ  عملގެ ފަްތ ބޭއްެވވިދެއެވެ  مجرمގެ ފަްތ ކޮްނމެމީހެއްގެ އަތުގަިއ ބޭއްވިެދއެވެ

: ނުބައިުނލަފާމީހުން –ން  . (ހިތާމަކޮްށ  -އެބަހީ އެމީހުންެގ ފަތުގަިއވާަތކެތި ދެކެފައި ިބރުން ިސހިގެންދާނެއެވެ

. "ައހުރެމެންގެމަްއޗަްށ ުހިރ ހަާލކެއްެގ ބޮޑުކަމާެއވެ .) އަިދ ބުނާނެެއވެ ިމީއ ކޮންކަަހަލ  !ރޮއިހަދާނެެއވެ

. (ުހރިހާ ެއއްޗެްއ  . ކިތައްމެ ކުޑަފާފައެްއވިޔަސް އަދި ބޮޑުފާފައެްއވިޔަސް އޭަގއި ނުހިމަނާ ނުވެއެވެ ފަތެއްހެއްޔެވެ

.)" އަދި އެީމހުން ދުނިޔޭގަިއ ކު  .  حاضرއެއް  عملރިނަމަކުިރ އެބަހުއްޓެވެ  ވެގެންވާީތ އެމީހުްނ ދެކޭނެއެވެ

ބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެްނގެވިހިނުދ  مالئكةކުރުމަްށ  سجدة) އަށް عليه الّسالم( آدمއަދި  )50(

. އޭނާީވ  سجدةބޭކަލުްނ  مالئكةމެނުވީ އެންމެހަިއ  إبليس) ފަެހ !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ  ِجنِّ ކުެރއްވިެއވެ

. ަފހެ އޭނާ އޭނާެގ  .  أمرގެ  ربّ  ންގެތެރެއިންނެވެ آدم عليه ފުޅު ރައްުދކޮށް އެަކލާނެގ ކިޔަމަނުްނ ނުކުމެއްޖެއެވެ
.  سجدةއަށް  الّسالم  ނުކުރިއެވެ

ވެްސ  حالންކަމުގަިއވާ  عدوّ އާއި އޭނާގެ ދަރިފަްސޮކޅު ކަލޭމެންގެ  إبليس) އެ !ގެދަރިންނޭވެ آدم(އޭ  

ކާފަރު އަިދ  ؟ކުރަނީހެްއޔެވެ إختيارަސހަރޯެވރިންަކމުގައި ބަލައި އެއީކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފިޔަަވއި 

. (އެީއ  އަްށ  إبليسއަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ބަދަލުގައި  الّلهއަނިޔާވެރިންގެ ބަަދލަކީ ނުބައިެވގެންވާ ބަދަލެެކވެ

(.  ކިޔަމަންވުމެވެ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =   ްއެމީހުނ   ( . حاضرތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް  (އެީހވާން   ނުކުރަމެވެ   

   = .    އުޑުތަކާިއ ބިން ހެއްދެިވހިނދު  =  ެތަްއ  نفسއަިދ އެމީހުްނގ

.  ހެއްދެވުމުގަިއވެސް    =  ިއަދ.  ތިމަންރަސްކަާލނގެ ވޮޑިގެންނުވަމެވެ     = 

. إختيارމަގުފުރެދިގެންވާމީހުްނ ހިއްަޕވާ އަިދ   ުކރައްވާަކލަކުކަުމގައި     =   ިއެހީތެރިންކަުމގައ 
    = ) مشركއަދި އެަކލާނެގ  ( . وحىންނަށް .) َوِحى ހުންނަށް( އެމީުކރައްވާދުަވހު   ުކރަްއވާނެއެވެ

   = .  !ކަލޭމެން ޮގވާށެވެ      =  شريكއެތަކެއްާޗއިމެދު އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ 

)  –ންކަމުގައި  . –(ބައިެވރިންކަމުގައި  ކަލޭމެން ހީުކރިތަކެްއަޗށް    =   ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަކެްއޗަްށ

.   ގޮވާހުއްެޓވެ           =  ްإجابةފަހެ އެތަކެތި ެއމީހުންނަށ .   ނުދޭނެއެވެ       = 

 . އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންެގ ދެމެދުެލއްވީމެވެ     =  / ަހލާކުވާނޭތަނެްއ / ނަރަކަިއގެ ވާދީއެްއ

.  عداوة  ތެރިކަމެއް      =   ިން  مجرمއަދ.  ނަރަކަދެކޭނެެއވެ     =  އަިދ އެމީހުންަންށ

 . . يقينއެނގޭނެއެވެ  ކުރާެނއެވެ      = .  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން އެތަނަްށ ވަންނާނޭކަން  

   =  .  އަދި އެީމހުން ނުދެކޭެނއެވެ      =  .  އެނަރަކަާޔ ދުރަށްދާނެތަނެއް     

=  (. . (މިސާލުޖަހައިދީފީމެވެ  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތަފާތުކޮށް ަބޔާންދީފީމެވެ    

 =  ިقرآنމ .  ގައި   = ިމީސްތަކުންނަްށޓަކައ      =  ހުިރހާ ވައްަތރެއްެގ

 .  މިސާލެއް    =  .   އަދި އިންސާނާިވއެވެ   = ކޮށް އަރަިއރުންުވްނ  جدل

 .  ގިނަމީހަކުކަމުގައި       = .   އަިދ މީސްތަކުން މަނާނުވެއެވެ   =  . އެީމހުން އީމާންވުން

        =  އެމީހުންގާތަްށ ތެދުމަުގ.  އަިއހިނދުން      =  އަިދ އެމީހުްނ

.  حضرةެގ  ربّ  އެމީހުންެގ     ގަިއ ފާފަފުއްެސވުމަށް އެދުމާއި   =  .  އެމީހުްނ ގާތަށް އައުންމެނުވީ
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

      =  ެأّمةއިސްވ .  ތަކުގެގޮތްަތއް       =  ްعذابނުވަތަ އެމީހުންނަށ .  އައުމަށްމެނުވީ

    =  .  ހަމަކުއްިލއަކަށް / ނުވަތަ ހަމަފާޅުގައި

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)51(  ( އާިއ އޭނާެގ ަދރިފަސްކޮުޅ  إبليسއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އުޑުތަކާިއ ބިންެހއްދެވުމުގަިއ (އެީހތެރިވާން

)  حاضر . އަދި އެމީހުން (އެއްބަޔަުކ ހެއްދެިވއިރު އަެނއްބަޔަކުވެސް . ައިދ  حاضرނުކުރުވަމެވެ ނުކުުރވަމެވެ

. (އަިދ  ވާގިވެރިްނކަމުގަިއ  މީސްތަކުްނ މަގުުފރައްދާ ބަަޔކު ހިއްޕަާވނޭކަލަކުކަމުގަިއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނުވެެއވެ

. އެހުިރާހ ތަކެތި ހެއްދެީވ ެއއްވެ ްސ ެއީހތެރި ވާގިެވރިއަކާުނލަިއ ހަަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކިއެއްހެްއޔެވެ

 (.  އެކަންޏެވެ

) އެކަލާނެގ އަންގަވާުދވަްސ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ مشرك(އަދި އެ  )52( ) (އެކަލާނެގ !ންނަށް

.) ތިމަންރަްސކަލާނގެއަްށވާ  (އެީއ  !ވާެށވެންކަމުގައި ކަލޭމެން ހީުކރި ފަރާތްތަކަށް ަކލޭމެން ގޮ شريكއަންގަވާނެއެވެ

.) ދެންފަހެ އެމީހުން އެތަެކއްޗަށް ގޮވާނެއެެވ.  عذاب َمَنعَ ދީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  نصرއެތަކެތި ކަލޭމެނަށް  ކުރާށެވެ

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާިއ އެމީހުްނ  جوابއަދި އެތަކެިތ އެީމހުންނަށް ެއއްވެްސ  އެއް ނުދޭނެެއވެ

. / ނުވަަތ  عداوةންތަކާ ދެމެދު  شريكއެހީކުިރ  . / ނުވަތަ ނަރަަކއިގެ ވާދީއެއް ލެްއވީމެވެ ތެރިކަމެއް ލެއްވީމެވެ

 ހަލާކުވާނެތަނެްއ ެލއްވީމެެވ. 

) ނަރަކަ ދެކޭނެެއެވ. އަދި އެމީހުން އެތަނަށް ވަންނާނެކަްނ  مجرمއަދި ނުބައި ނުލަފާމީހުން ( )53( ން

. އަދި އެތަނާ ުދރަްށ (އެއިން  ) ދާނެ އެއްވެްސގޮތެްއ އެމީހުންނަކަްށ  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ ބަަޗއިގަންނާނެގޮތެއް

 .  ނުފެންނާނެއެވެ

ގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قرآنއަދި ހަމަކަށަަވރުން ހުިރހާ ަވއްތަރެްއގެ މިާސލެްއ މީސްތަކުްނނަށްޓަކައި މި  )54(

. އަދި އިންސާނާ ވަީނ  . ގަދަ ކުރުންބޮޑު، އިދިކޮޅުހެދުން  جدلޖައްސަވާހެއްދެވީެމވެ  ީމހަކުކަމުގަެއވެ

 حضرةގެ  ربّ ވުމުން މަނާވެ އެމީހުން ގެ  إيمانއަދި މީސްތަކުންގެގާތަށް ތެދުމަގު ައއުމަށްފަހު އެމީހުން  )55(

ތަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެގެންދެިވ  أّمةގައި ފާފަފުއްސެވުމަްށ ދެންނެވުން މަނާވީކަމެއްކަުމގައި އިހުަޒމާނުގެ 

. ެއއީ  أصول އަންނަންދެން އީމާންުނެވ  عذابއަދި އެގޮތް އެމީހުންނަށްވެްސ އައުން ކަމުގައިމެނުީވ ނުވެއެވެ

. ނުވަތަ ކުްއލިއަކަްށ ނުވަތަ ހަމަފައުޅުގައި އެމީހުންަނށް  . عذابތިބުމެވެ  އައުންކަމުގައިމެނުީވ ނުވެެއވެ

 



                      
 

9 7 7   

މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

      =   رسولއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  .   ބޭކަލުން ނުފޮނުއްވަމެވެ       
.  خبرދެއްވާބޭކަލުންކަުމގައްޔާިއ އަދި ިބރުވެރިކަުމގެ  خبرއުފާވެރިކަުމގެ  =  ދެއްވާ ބޭަކލުންކަމުގައިމެނުވީ

      =  ްجدلއަދި ކާފަރުވީ މީސްަތކުނ .  ކޮށްހަދައެވެ    = ކަންކަމުން /  باطل

 ތަކެތީން. باطل         =  ްحقّ ކޮށް  باطل حقّ އެއީ އެމީހުން ެއއިނ  .  ނެތިކޮށްލުމަށެވެ   

  =  ިއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް އެމީހުްނ ހިަފއި / ހަދައ      =  ްއަދި އެމީހުންނަށ

. إنذار  ވެވުނުތަކެއްޗާިއ / ިބރުގެންނެވުުނ ތަކެއްާޗއި   =  . މަލާމާތެއް ކަމުގަިއ / ުފރައްާސރައެއްކަމުަގއި

     = ެ؟އަިދ އަނިާޔވެރިކަްނ ވަކިންބޮޑީ ކާކުހެްއެޔވ .   = . ހަނދާންކޮށްދެވުނު މީހަކަްށވުރެ

      =  ެެގ އާޔަތްތަްއ ربّ އެމީާހގ     =  ދެން އެީމހާ ެއ އާޔަތްަތކުން ޫމުނ

 .  އަނބުރައިލި  = .  އަދި އޭނާ ހަނދާންނައްަތއިލި       =   އޭނާގެ ދެއަްތ

 ( . (އޭނާ ކުރި ފާފަތައް  އިސްކުރިކަންތައްަތއް     = ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގ .  ލެއްވީެމވެ
     = .  އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގެ މަތީަގއި   = . ނޑެއް / ހުަރހެއް / ބަންދެއް   މަތިގަ

  = .   އެމީހުންނަށް އެނުވިސްނޭނޭގޮތުން      = ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި އަދި އެމީހުންެގ    
=  (. . / ބަރުކަމެްއ (ލެއްވީމެވެ  ބައްކަމެއް     = ) .  دعوةއަިދ ކަޭލގެފާނު އެީމހުންނަށް ޮގވިޔަސް

 (  ދެއްވިޔަސް      = .ްތެދުމަގަށ       =  ދެން އެހައިރުން އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ

 .  ނުލިބޭނެއެވެ     =  .  ދުަވހަކުވެސް     =  ެއއީ ގިނަގިނައިްނ  ربّ  އަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ

.  ފާފަފުއްސަވާ ކަލާނެގއެވެ     = رحمة .   ގެެވރި    =  އެކަލާނގެ އެމީހުްނ

)  عذابހިތްޕަވާނޭނަމަ (  ދެއްވާނޭނަމަ     =  އެމީހުންކުރިކަންތަކުްނ (އެމީހުންުކރި ނުބައިކަންތަުކެގ

 ސަބަބުން)        =  ްعذابހަމަކަށަަވރުން ެއަކލާނގެ އެމީހުންނަށ  .  އަވަސްުކރައްަވއިފީހެވެ
       =  ިއަދ. ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެްއވެއެވެ  ކިއެއްހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންނަށް ކަ          

=  (. . (އެމީހުންަނށް ނުވާނެއެވެ  އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި އެމީހުްނ ނުދެކޭނެއެވެ   =  ސަލާމަތްވާްނ

 .   ދާނެތަނެއް  =  (   އަދި އެރަށްަތއް (އެރަްށރަށުގެމީހުން    =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ
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.  ހަލާކުުކރެއްވި     =  .  އެމީހުން އަނިޔާެވރިީވިހނދުން    =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 .  ލެއްވީމެވެ  = .  އެމީހުން ހަލާކުުކރެްއވުމަށް     =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ  عّينކަ
 .  ވަކިވަގުތެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ދެއްާވ ބޭަކލުންކަމުގަިއ  خبرދެއްވާ ޭބކަލުންކަމުަގއްޔާިއ އަދި ބިރުވެރިކަުމގެ  خبرއަދި އުފާެވރިކަމުެގ  )56(

: ތިމަންރަްސކަލާނެގ  رسولމެނުވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  . (އެބަހީ ބޭކަލުން ފޮނުއްީވ  رسولބޭކަލުން ނުފޮނުްއވަމެވެ
ަތއް ހުރިކަުމެގ  نعمةދުަވހުްނ ސުަވރުގެާޔއި އެތާނެގ ތަފާތު  قيامةތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ިކޔަމަންާވ އަޅުންނަށް 

ދުވަހުން ނަރަަކާއިއ  قيامةދެއްވުމަށާއި އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ އަޅުންނަށް  خبرއުފާވެރިކަމުގެ 
.) އަދި ކާފަުރވެއްޖެ މީސްތަކުްނ خبرުހރިކަމުގެ ިބރުެވރި  عذابއެތާނގެ ތަފާތު  އަިދ  باطلދެއްވުަމށެވެ
. އެީއ  جدلތަކުްނ  دليلތާކުންތާކުނުޖެހޭ  . ައިދ  حقّ ލަިއ ނެތިކޮށް حقّ ކޮށްހަދަެއވެ ފިުލވައިލުމަެށވެ

ކުެރވުނު އަިދ ބިުރގެންނެވުނުތަކެިތ އެީއ މަލާާމތާިއ  إنذارތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަާކއި އެމީހުންނަށް 
 .  ފުރައްސާރަަޔކަށް ހަަދއިލިެއވެ

މިއާޔަތުގަިއއެވާ  !ދަންނައެވެ    ިއާއި ދެންވެްސ  قرآنއޭ އޮތްބަސްފުޅުގެ މުރާދުކުރަްއވަނީ ކީރިތ

. އަދި އެމީހުންނަށް  وحىބާވައިލެްއވި  ތަކާިއ  معجزةބޭކަލުންނަށް ދެްއވުނު  رسولެވވުނުތަކެތީެގ މުރާދަީކ  إنذارެއވެ
. މިހުިރހާ ތަެކއްޗަކީ ަމލާމާތްކުރެވޭ َعادَ  އަދި ކުޅިަވރުކަމުގައި ކާފަރުންތަްއ  باطل ، ފޫވައްޓަވައިފަނިވި ކަންަތއްތަކެވެ

.   ހަދައިލިެއވެ

ތަކުން އޭާނ  آيةެގ އާޔަތްތަްއ ހަނާދންކޮށްދެވުމަށްފަހު ދެން ެއ  ربّ އަދި އެމީހެްއގެ ގާުތގައި އެމީހެްއގެ  )57(
މޫނު އަނބުރައިާލ އަދި އޭނާކޮށްފަިއވާ ފާފަތައް ހަނާދންނައްތާލި މީހަކަށްުވރެ ަވކިންބޮޑު އަނިޔާެވރިައީކ 

.) ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނެގ ހިތްތަކުގެމަތީަގިއ ކާކުހެއްެޔވެ؟ (އެއަށްުވެރ ބޮޑު އަނިާޔވެިރއަުކ  ނުހުންނާެނއެވެ
. އަިދ އެމީހުްނެގ  އެމީހުންނަށް ނުވިސްނޭޭނގޮތުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ މަްއެޗއް ނުވަަތ ުހރަެހއް ލެއްވީެމވެ

. ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ތެދުމަ ) ލެއްވީެމވެ ގަށް ކިތަންމެަވރަަކްށ ކަންފަތްތަކުގެމަތީގައި ބައްކަމެއް (ަބރުކަމެއް
. ލެްއވިގޮވާ  ޔަސް ހަމަހިލާުދވަހަުކވެސް އެީމހުންނަކަށް ތެދުމަގެްއ ނުލިބޭނެއެވެ

. އަިދ އެީއ  ربّ ) އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )58( އެީއ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ ކަލާނެގއެވެ
. އަދި އެމީސްތަކުްނކުރާ ފާފަޔާއި ނުލަފާ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ހިއްޕަވާނެަނަމ  رحمة ގެވެރިކަލާނގެއެވެ

. ައދި އެހެންނަމަވެްސ އެީމހުންނަށް ( عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ  ދެްއވުމުެގ)  عذابައވަސްކުަރއްވައިފީެހވެ
. (ެއއީ  ނޑައެޅިގެން ެވއެވެ .) އަިދ އެަކލާނގެ ފިަޔވައި އެމީހުްނ  قيامةވަކިވަގުތެްއ ކަ ުދވަހެވެ

.  ސަލާމަތްވާންދާނެތަނެއް އަިދ ސަލާމަތްކޮށްދޭނެމީހަުކ އެމީހުްނނަކަށް ނުވާނެއެވެ

ވެރިން އަނިާޔވެރިީވހިނދުްނ  أهلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއހަލާކުުކރެްއވި ުހރިހާ ރަށްރަެށއް އެރަށްރަށުެގ  )59(
ނޑައެޅުއްވި ަވުގުތ  . (ެއކަ ނޑައެޅުއްވީމެވެ އެރަށްރަްށ ހަާލކުކުެރއްވުމަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަވކިވަުގތެއް ކަ

. ެއކަންކަމުން މި  .) حاصل عبرةވެރިން  أهلެގ  مّكةއެރަށްރަްށ ހަާލކުވެގެންދިަޔއީއެވެ  ކުރުންހުއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  عليه الّسالم( موسىއަިދ.       ) އެަކލޭގެފާނުންެގ ޒުވާނާއަްށ ވިދާޅުވިހިނދުން

    =  . ) ުނހުއްޓާހުށީެމވެ  އަުހރެން (ައހުރެންެގ ދަތުރު     ްއަުހރެނ =  . ފޯަރއްޖައުމަށްދާންދެން

         = َمْجَمَع الَبْحَرْين  ( ނޑު ބަްއދަލުވާތަނަށް   އަްށ (ދެކަ       =  ނުަވަތ

.  ޒަމާންތަކަކު އަުހރެން ހިނގާހުށީމެވެ     =  .  އެދެޭބަކލުން ފޯިރހިނދުން      =  ނުޑ އެދެކަ

.  جمعބައްދަލުވެ   ވާތަނަށް      =  ްމަފުޅު އެދެބޭަކލުންގެ މަސްމަތިްނ ހަނދުެއދެބޭކަލުނ 

.  ނެތިއްޖެއެވެ      =  (. . (އެމަސް ހިނގައްެޖއެވެ  ފަހެ އޭތި އޭތީގެ މަގުިހފައިފިއެވެ    

    =  . ނޑުގައި ހޮރެްއހަދައިގެން  ކަ     =  ( ނޑު ބައްދަލުވާތަން އެދެބޭކަލުްނ (ދެކަ

.  ވަޑައިގެންނެވުނުފަހަނަޅައި  ހިނދުން     = ) ުއެކަޭލގެފާނުްނެގ يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނ (

.  ޒުވާނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ      = ެއަހުރެމެްނގެ މެންދުރުގެކެއުން ައހުރެމެންނަށް ގެންނާށެވ!    

   =ްހަމަކަށަވަރުނ  .   އަހުރެމެންނަށް ެޖހިއްޖެއެވެ      =   ިއަުހރެމެންގެ މިދަތުުރގައ 
    = .  އުނދަގުލާިއ ަވރުބަލިކަން     = ) ާަކލޭގެާފުނ  يعنى:އޭނ . ) ދެންނެިވއެވެ ޒުވާނާ

 . !ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ          = .  އަހުރެމެން އެހިލަ ކައިީރގައި ައރާމުކޮށްލަންތިބި ަވގުތު
      = .  ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެްނ މަސްމަިތން ހަނދާންނެތިއްޖެއެވެ    =  އަިދ

.   އަހުރެން އެމަސްމަތިން ހަނދާންނައްާތ ނުލައްަވއެވެ  = މެނުވީއާ شيطان .    = 
 .  އަހުރެްނ އެމަހުެގ ާވހަކައިން ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް    =  . އަދި އޭިތ އޭތީގެަމގު ހިަފއިފިއެވެ

 (.  (އެމަސް ދިޔަމަގުން ހިނަގއްޖެއެވެ        =  ިނޑުގައ . عجائبކަ   ގޮތަކަށް  = 

 . .  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ   ވިދާޅުވިއެވެ           =  އަުހރެން ިމއެދޭކަމަީކ

 (. . (މަސްމަތިން ހަނދާންނެތުމެވެ   ތިޔައީއެވެ          =  ދެންަފހެ އެދެބޭަކލުން ވަޑައިގެންނެިވ
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. އައިކޮޅަށް ައލުންވެްސ ހިނގަ تبع(އަސަރުގެމަްއޗަށް  ) ފަހަތަްށ ވަޑަިއގެންފިއެވެ  .ާވ ވަޑަިއގެންފިއެވެވެގެން
      =  ްتبعއެއަސަރަށ .   ވެގެން      = ެއެދެބޭަކލުންނަްށ َخِضُر عليه الّسالمއަޅަކު ( ފަހ (

.  ފެނިވަޑައިގެންފިއެވެ       =  ެތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރ         = އެބޭކަަލކަްށ

. رحمة ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ދެއްވާަފއިވާ     =  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ .  ން    =  އަިދ

 .  އެބޭކަލަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުގަންނަަވއިދެއްވި        =  ްނ  حضرةތިމަންރަްސކަލާނެގ

. ( علم .)  خاّص علمއެއް  އެއް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ވިދާޅުވިހިނުދ  يـُْوَشُع بُن نُون) އެަކލޭގެފާނުންެގ ައރިުހގައިާވ ޒުާވނާއަށް (عليه الّسالم( موسىއަދި  )60( އަށް

. ") !(ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ނޑު އެްއވާތަނަށް  َمْجَمَع اْلَبْحَرْينِ އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  –އެެވ ކިޔާތަނަްށ (ދެކަ
) ދެވިއްޖައުމަށްދާންދެން ނުވަތަ އެތަކެއްދުވަސްތަކެއް ނުވަތަ ައހަރުތަެކއްވަންދެން އަުހރެމެްނެގ  ނޑުގުޭޅތަނަށް ދެކަ

 ".  މިދަތުރު ހުއްަޓއިނުލާ ކުރިޔަށްާދހުށީމެވެ

ނޑުގުޅޭ ހިސާބަްށ) ދެންފަ )61( : އެދެކަ ހެ އޭގެ ދެބޭކަލުްނ އެހިސާބަށް ވަޑައިގެންނެވުނުހިނދުން (އެބަހީ
) ަމހުގެ މަތިްނ އެދެބޭކަލުްނ ހަނދު .  މަފުުޅވަޑައިގެންނެވުނުހިނދުން އެދެބޭކަލުްނ (ގެންގޮސްފަިއވާ ނެތިއްޖެެއވެ

ނޑުގަިއ މަގެްއ ހަދައިފާ އަދި އެމަސް . (އެީއ ޮހރެއްގޮތަްށ  އޭތިދިަޔގޮތް އެނގޭގޮތަށް ކަ އޭިތ ހިނަގއްޖެއެވެ
(.  ހެދިފައިވާ މަެގކެވެ

) عليه الّسالم( موسىދެންފަހެ އޭގެ ދެބޭކަލުން އެތަން ފަހަނަޅައިކުިރޔަށް ވަަޑއިގެންނެވުނުހިނދުން  )62(
. "އަުހރެމެންގެ ެމންދުރުގެ ކާނާގެންނާށެވެ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންެގ  !އެކަލޭގެފާނުންެގ ޒުވާނާއަށް ވިދާޅުވިެއވެ

 ".  މިދަތުރުގައި އަހުރެމެންނަށް އުނދަގުާލއި ަވރުބަލިކަްނ ޖެހިއްެޖއެވެ

. "ަކލޭގެފާުނ ނިކަން ަބއްލަވާެށވެ  )63( ނޑުގެ ަކއިރީަގިއ  !އެޒުވަނާ ދެންނެވިެއވެ އަުހރެމެން އެހިަލގަ
. އަދި އަހުރެްނ އެމަސްމަިތްނ އަރާމުކޮށްލުމަްށ ތިބިހިނދު އެމަހުގެމަތީން އަުހރެން ަހނދާންނެތި އްޖެއެވެ

."  شيطانހަނދާންނައްތުވައިީލ   އާކަމުަގއިމެނުވީ ނުެވއެވެ

." ދެންފަެހ އެދެބޭކަލުްނ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  )64( . "އަުހރެން އެދޭތަނަކީ އެީއއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
. (އެމަސް ދިިރގެން ިދަޔ  رجوعއިކޮޅަށް ވެގެން އަ  تبعއެދެބޭކަލުން ވަޑަިއގެންނެވިމަގުެގ އަސަާރ  ވެވަޑައިގެންފިެއވެ

 (.  ހިސާބަށް ވަޑައިގެންިފއެވެ

. އެއަޅަީކ  )65( ދެންފަހެ އެތަނުން އޭގެދެބޭަކލުން، ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަުޅންކުރެ އަޅަކު ދެކެވަޑަިއގެންފިއެވެ
)  رحمة خاصّ އެްއ ( رحمةން އެއަޅާއަްށ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  . އަިދ އެއަޅާައްށ އެއް ދެއްވާފަިއވާ އަޅެކެވެ
. އެީއ ( علم) خاصّ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ( ްނ  مفّسرކަމުގަިއ  َخِضُر عليه الّسالمއެްއ ުއގަންނަވައިދެްއވީެމވެ

(.  ވިދާޅުވިއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   موسى عليه الّسالمއެބޭަކލަކަްށ .  ވިދާުޅވިއެވެ     =  تبعައހުރެްނ ަކލޭގެފާާނ 

.  ) ؟ވަންތޯއެވެ؟ (ެއކީ ައރިހުަގއި ގެންދަވާނުޯތއެވެ     =  ކަޭލގެފާނު އަުހރެންނަްށ

 .  އުގަންނަވައިދެްއވުމުގެމައްޗަށް        =  ތެދުމަގުގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަށް އެންެގވިފަިއާވ

 ތަކެތީން   = ) َخِضُر عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ.   ) ވިދާޅުިވއެވެ        =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 .  ކަލޭގެފާނަށް ައހުރެންނާއެުކ ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ   = ިވެވަޑަިއގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކެތްތެރ   

   = ް؟ކިހިނެްއތޯއެވެ ެތރިެވވަޑައިގަންނަވާނީއަދި ަކލޭގެފާނު ކެތ                 = 

.  علمއަދި  خبرއެކަމެއްގެ   ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގެންފައިނުާވ ކަމެއްގައި   =  ުيعنى: موسى عليه އެކަލޭގެފާނ

.  الّسالم  ވިދާޅުވިއެވެ     =  .   ނިކަންހުެރ ކަޭލގެފާނަށް އަހުރެްނ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ   

  = الّله .    އިރާދަކުެރއްވިްއޔާ ކެތްެތރިއަކުކަމުަގއެވެ   =  އަދި އަހުރެްނ ކަޭލގެފާނަކަްށ

 . . (އަމުުރގެގޮތުްނ)  =   ނުއުރެދޭނަމެވެ .  يعنى: َخِضرُ ެއކަލޭގެފާުނ  =   އަމުރެއްަގއި ވިދާޅުިވއެވެ

     =  تبعފަެހ ކަޭލގެފާނު ައހުރެންާނ  .   ެވވަޑައިގެންފިއްޔާ    =  ަފހެ ކަލޭގެފާުނ

.  އަހުރެންނާިއ ސުާވުލ ނުކުަރއްވާށެވެ     =  .  އެއްެވސްކަމަކާ ބެޭހގޮތުން           = 

 .  بيانހަނދާންކޮށްދީ  =   އަހުރެން އެކަަމކުން ކަލޭގެފާނާ ވާހަކަދައްަކއިފުމަށްދާންދެން

.   ކޮށްދިނުމުގެގޮތުން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. "ެތދުމަގާއި  موسى عليه الّسالم )66( ގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނަްށ  حقّ އެބޭކަަލކަށް ވިދާޅުވިެއވެ

އުގަންނަވައިދެްއވިފައިާވ ތަކެތީގެެތރިެއްނ ައހުރެންނަްށ ަކޭލގެފާނު ުއގަންނަވައިދެްއވުމުެގ މައްޗަްށ ަކލޭގެފާާނ 

. تبعއަހުރެން   )"؟ވަންތޯއެވެ؟ (ކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހުަގއި ައހުރެން ގެންދަވާނުތޯއެވެ

. "ހަމަކަށަވަ  )67( ރުން ަކލޭގެފާނަށް އަުހރެްނނާ އެކު ކެތްތެރިެވވަޑައިގެން ހުންެނވުމަކަްށ އެބޭކަލަކު ވިދާޅުިވއެވެ

.  ފުޅުކުޅަދާނަ  ނުވާނެއެވެ

އެއް ަކލޭގެފާަނށް އެނގިވަޑަިއގެންފައި ނުާވކަމެއްގެމައްޗަްށ خبرއެކަމެއްގެ އެއްވެްސ އެނގުމެްއ އަިދ  )68(

 "؟ކަލޭގެފާނު ކެްތކުރަްއވާނީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ

. "عليه الّسالم( يعنى: موسىއެކަލޭގެފާނު  )69( އިރާދަކުރެްއވިއްާޔ ކަޭލގެފާނު އަުހރެްނ  الّله) ވިދާޅުވިއެވެ

 ". . އަދި ކަލޭގެފާުނންގެ އަމުރުފުޅަކަށް އަުހރެން ނުުއރެދޭހުށީމެވެ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ ކެތްެތރިއަުކ ކަމުގަެއވެ

. "ކަލޭގެފާުނ އަުހރެންނާ  )70( ވެވަޑައިގަންނަވަންާޏ (އަުހރެންނާެއުކ  تبعއެބޭކަލަުކ ވިދާޅުވިއެވެ

) އެްއވެސްއެްއޗަކާ މެުދ އަިދ އެއްެވސްަކމަކާ މެދު ައހުރެްނ އެކަމެްއ  ކޮށްދެްއވުމުގެގޮތުްނ  بيانވަޑައިގަންނަވަންޏާ

 "!އްވެްސކަމަކާ މެދު ައހުރެންނާ ުސވާުލ ނުކުރަްއވާށެވެކަލޭގެފާނާ  ފަށައިގެން ވާހަކަަދއްކަވައިފުމަށްދާންދެން އެ 
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މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

   ަތުރަޖމާ     

   = ) ްَخِضُر عليه الّسالمއާއި  موسى عليه الّسالمދެންފަހެ އޭގެ ދެބޭކަލުނ  ( ) ދެބޭކަލުން (އެކުގައި އާ

.  ވަޑައިގެންފިއެވެ      =  .  އެދެބޭކަލުްނ ސަވާުރެވވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެން     =  . ނަވަށް

     =  އްވައިލަ ވަ) ެއނައު ފޫވައްޓަ َخِضُر عليه الّسالم( يعنى:އެބޭކަލަުކ.   އިފިެއވެ       = 

. يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  . ަކލޭގެފާުނ އެނަުއ ފޫވައްާޓލެްއވީތޯއެވެ   ؟ވިދާޅުވިެއވެ    = 

)  أهلއެނަވުގެ  ނޑުގައި .  غرقވެރިްނ (ކަ  ކޮށްލުމަށްޓަކައި    =  ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާުނ

ންނެވީ ތިޔަގެނަސްގެ     =   ާمنكراةބޮޑުވެގެންވ .  އެކެވެ  =  ުَخِضُر عليه ( يعنى:އެކަލޭގެފާނ

.الّسالم   ) ވިދާޅުވިއެވެ      =  އަހުރެން ނުދަންނަވަންތޯއެވެ؟       =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން     =  ިއަހުރެންނާއެކު ކެތްެތރިވެވަޑައ 

.   ގެންނެވުމަށް  =  ުموسى عليه الّسالم(يعنى: އެކަލޭގެފާނ .   ) ވިދާޅުވިއެވެ   =  ަކލޭގެާފުނ

 (. . (އަުހރެންކުީރ ކުށެްއކަމުގަިއ ނުބައްލަވާށެވެ  އަހުރެްނ ނުހިއްަޕވާށެވެ    =  އަުހރެްނ

 .   ހަނދާންނެތިގެން ީވކަމަާކ މެދު  =  .  އަިދ ކަޭލގެފާނު ައހުރެންނަްށ ނުޖައްސަވާެށވެ    

   =  .  އަުހރެންެގ ކަންތަުކގަިއ އަުހރެންނަށް ދަިތ އުނދަގޫ   =  ދެންފަހެ ޭއގެދެކަލުްނ

.  ވަޑައިގެންފިއެވެ        =  އެދެކަލުްނ ކުަޑފިރިހެންކުއްޖަާކ ބައްދަުލވެ ވަޑަިއގެންފުމަށް ދާންދެްނ

   =  : . َخِضرُ ފަެހ އެަކލޭގެފާނު (އެބަހީ ) އެކުއްޖާ މަާރލަްއވައިފިއެވެ   ގެފާނު  =  އެކަލޭގެފާުނ

. يعنى: موسى عليه الّسالم  ވިދާޅުވިއެވެ         =  އެްއ  طاهر نفسަކލޭގެފާުނ ހަަމ

 ތިޔަމަރައިެލއްވީތޯއެވެ؟     =  ްبدلއެއްގެ  نفسއާާކ ނުލައި (އެހެްނ  نفسއެހެނ  (  އަާކ ނުލައި
         =  منكراةހަމަކަަށވަރުން ކަލޭގެފާުނ ތިޔަކުރެއްީވ ަވރަށްބޮޑުވެގެންާވ  .   އެެކވެ

                                       

                                      

           



                      
 

9 8 4   

މާނަ  ގެ الكهفسورة   ފަނަރަވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  –ދެންފަހެ އެދެބޭކަލުްނ  )71( އާިއ ދެބޭކަލުްނ (އެުކއެކުގަިއ)  الّسالمَخِضُر عليه ާއ  موسى عليه الّسالمއެބަހީ

. (ދެން އެދެބޭަކލުްނ ނަވަްށ  . އެީއ އެދެބޭަކލުން ަނވަކަްށ އަާރވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެނެވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ

 ( ) ނަުއ  َخِضُر عليه الّسالمއަރާވަޑައިގެްނ ހަމަޖެހިވަޑަިއގަތުމަށްފަހު އެނައުގެ (ފިަލއެއް ނައްުޓވާލަްއވާ

. ފޫވައްޓަވާލަ  . "ަކޭލގެފާނު އެނަވުެގ  موسى عليه الّسالمއްވިައފިެއވެ ކޮށްލެއްވުމަށްޓަަކިއ  غرقވެރިން  أهلވިދާޅުވިއެވެ

." منكراةހަމަކަަށވަރުން ިތޔަކުރެްއވީ ބޮޑުެވގެންވާ  ؟އެނައު ފޫވައްާޓލެްއވީތޯއެވެ  އެކެވެ

. "ަކލޭގެފާނަްށ އަުހރެންނާއެކު  َخِضُر عليه الّسالم )72( ކެތްތެިރވެވަޑައިގެްނ ނުހުންެނވޭނެ ވާހަަކ  ވިދާޅުވިެއވެ

(. : ދެންނެވީމެވެ ." (އެަބހީ  އަހުރެން ނުދަންނަވަންޯތއެވެ

. "ައހުރެންނަްށ ހަނާދންނެތުނުކަމަކާ މެދު ަކލޭގެފާނު އަުހރެްނ  موسى عليه الّسالم )73( ވިދާޅުިވއެވެ

. އަދި އަހުރެްނގެ ކަްނތަކުގައި ައހުރެންނަށް ަކލޭގެފާނު ދަތި އުނދަޫގ  ކުށެއްކުރިކަމުަގއި ނުބަްއލަވާށެވެ

".  ނުޖައްސަވާށެވެ

. އެއީ އެދެބޭަކލުން ކުޑަކުއްަޖާކ  )74( ދެންފަހެ އޭގެދެބޭކަލުްނ އެވަޑަިއގަންނަވާމަގުން ވަޑައިެގންފިއެވެ

. ދެންފަހެ   موسى عليه الّسالم. އެކުއްޖާ މަުރއްވާަލއްވައިފިެއވެ َخِضُر عليه الّسالمބައްދަލުވެވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެންނެވެ

. "އެްއވެސްމީހެްއގެ މަުރގެ ބަަދލަކާ ނުަލއި ހަމަ   ؟އެއް ކަޭލގެފާނު ތިަޔ މަރުްއވާލެްއވީތޯއެވެ  طاهر نفسވިދާޅުވިއެވެ

." منكراةހަމަކަށަވަރުްނ ތިޔަކުެރއްވީ ވަރަްށވެސް ބޮޑުވެގެްނވާ   އެކެވެ
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މާނަ  ގެ سورة الكهف      ވަނަ ފޮތްސޯޅަ   

   ަތުރަޖމާ     

    =  ުيعنى: َخِضرُ އެކަލޭފާނ  .  ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ        =  އަހުރެްނ ކަޭލގެފާނަްށ

.؟  ނުދަންނަވަންތޯއެވެ      = ާހަމަކަށަވަުރން ކަލޭފާނަްށ ކުޅަދާނަވެވަޑައިނުގަންަނވާނެ ވ.  ހަކަ
       =.ްއަހުރެންނާއިއެކު ކެތްތެރިވެވަޑަިއގެންނެުވމަށ    =  ުيعنى: موسى عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނ 

–  .   ވިދާޅުވިއެވެ   =  .    އަުހރެން ކަލޭގެފާާނއި ސުާވލުކޮށްފިއްޔާ   = 

) ދެން .  އެކަމަށްފަހު (މިފަހަރަށްަފހު   ެއހެން އެްއވެސް ކަމެްއގެ ވާހަކައިން     =  ދެން ކަޭލގެފާުނ

 .  އަހުރެންނާއިެއުކ ނުއުޅުއްވާނީެއވެ         =  ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެންގެފަރާތުްނ ަކލޭގެފާަންށ

 . . ލިބިއްޖެެއވެ  ފޯރައްޖެއެވެ    = .  އުޒުރެއް   =   . ދެންފަހެ އޭގެ ދެބޭކަލުން ވަޑައިގެންފިއެވެ

      =  .  ޭއގެ ދެބޭަކލުން ވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެން     =  ެأهلރަށެްއގ .  ވެރިންގާތަށް
    =  ެެވރިންެގ ކިބައިން ކާނާއަްށ އެިދވަޑަ أهلއެދެބޭކަލުްނ އެރަުށގ.  އިގެންފިއެވެ    =  

.  ދެންފަހެ އެމީހުން   މަނާވެގެންފިެއވެ    =  ްމެހުމާންދާީރ  ِضَيافَـةُ އެދެބޭކަލުންނަށ) . ދެއްވުމަށް

 (  އަދާކުރުމަށް       =  ( ނޑެއް ދެންފަެހ އެދެބޭަކލުން ެއރަށުްނ ފާރެްއ (ބިްއގަ

.ދެކެވަޑައިގެންނެ  ވިެއވެ     =  . . ވެއްޓޭންވެފަިއވާ   އެާފރުވެއްޭޓިހތްވެފައިވާ      =  ަފެހ

. يعنى: َخِضرُ އެކަލޭގެފާނު ( ) އެާފރު ތެދުކުަރއްވަިއ ަރގަޅު ކުރައްަވއިފިއެވެ يعنى: އެކަލޭގެފާނު (    ގެފާނު

. موسى عليه الّسالم  ) ވިދާޅުވިއެވެ     =  .  ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ        

  = .  އެކަމުގެމައްޗަްށ ކަލޭގެފާނަްށ އުޖޫަރއެއް ހިތްޕެވޭެނއެވެ  =  ުيعنى: َخِضُر عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނ 

 .  ވިދާޅުވިއެވެ          = ްމިފަހަުރ މިއީ އަުހރެނ.  ނާ ަކލޭގެފާނާ ދެމެދު ވަކިވުމެވެ
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       =  ްبيانދަންނަވާ  تفسيرއަިދ ނިކަންުހރެ އަުހރެން ަކލޭގެފާަނށ .  ކޮށްދެއްވާހުށީެމވެ    

      = ެއެކަންކަމަށް ކަޭލގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެަވޑައިނުގެންނެވުނު ކަންކަމުގ     = 

.    ކެތްތެރިވެވަޑަިއގެންނެވުމުގެގޮތުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. ކަލޭގެފާނަށް އަުހރެންނާއެކު ކެތްތެރިެވވަޑައިނުގެންނެވޭނެާވހަކަ ަކލޭގެފާަންށ  َخِضُر عليه الّسالم )75( ވިދާޅުވިއެވެ

. އަހުރެން ނުދަންނަވަންޯތއެވެ؟. އެބަީހ: ދެންނެވީމެ  ވެ

. މިފަހަރަށްަފހު ދެްނ ައހުރެން ކަލޭގެފާނާިއ ުސވާލުކޮށްފިއްާޔ ދެްނ ކަޭލގެފާުނ  موسى عليه الّسالم )46( ވިދާޅުވިެއވެ

. ޭއރުން ހަމަކަށަވަރުްނ (ކަޭލގެފާނު ައހުރެންނާ ވަކިެވވަޑައިގެންނެވުމަްށ) އުއަހުރެންނާއެުކ ނު ޅުއްވާީނއެވެ

 ގެފާނަްށ ލިބިވަޑަިއގެންފިނޫންތޯއެވެ؟. އެްއ ކަލޭ ُعُذرُ އަހުރެންގެަފރާތުން 

) އެވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް ވަޑަިއގެ )77( . އެީއ އެދެބޭަކލުްނ ރަދެންފަހެ އޭގެދެޭބކަލުްނ (އަލުްނވެސް ްއެގ  ށެންފިއެވެ

. އަދި އެދެބޭކަލުން އެރަށުެގ  هلأَ  ވެރިންެގ ކިބަިއްނ أهلވެރިންތަކަކާިއ ހަމައަށް ވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެނެވެ

. އަިދ އެބައިމީހުްނ އެދެބޭކަލުންނަށް ކާއެތިކޮޅު ދިނުމުން (ެމހްމާންދާީރ ކާ އެތިކޮޅަކަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވިއެވެ

.) އަިދ  . ެދން އެދެބޭކަލުން އެތަނުން ވަޑައިގެންނެީވއެވެ . (ކާއެތިކޮޅު ނުދެްއވިއެވެ ) މަނާވެގެންިފއެވެ އަދާކުރުމުން

. ދެްނ ވެއްޓޭން ގާްތވެފައިވާ ާފރެްއ އެދެބޭކަލު އެާފުރ  َخِضُر عليه الّسالمްނ އެރަށުްނ ދެެކވަޑައިގެންނެވިއެވެ

.  قائمތެދުކުރައްާވ ރަނގަޅަށް  . ކަލޭގެފާުނ އެިދވަޑައިގެންފިއްާޔ  موسى عليه الّسالمުކރެއްިވއެވެ ވިދާޅުިވއެވެ

 .  ތިޔަކުރެއްިވ ކަންތަކުގެަމއްޗަށް އުޖޫރައެްއ ހިތްެޕވިދާނެއެވެ

. މިަފހަުރ ދެްނ މިީއ އަުހރެންނާިއ ކަޭލގެފާނާިއ ދެމެދު ވަކިާވ َخِضر عليه الّسالم( يعنى:އެކަލޭގެފާުނ  ) ވިދާޅުވިއެވެ

. އަިދ ަކލޭގެފާނު އެކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ކެތްތެރިެވވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުޅަދާނަ ފުޅުެވވަޑައިނުގެންނެުވުނ  ފަހަރެވެ

. بيانަނވާ ނިކަންހުެރ އަުހރެން ކަލޭގެފާނަށް ދަން خبرކަންކަމުގެ   ކޮށްދެއްވާހުށީެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  .  އެނަުއ ދަންނަެއވެ      =  . އެީއ މިސްކީުނ ބަަޔކަށްާވ ނަވެއްކަުމގައިިވއެވެ

       = ީއެމ ( : މީހުންޮގވައިގެން ކުއްޔަށް ދަުތރުކުރާ . (އެބަހީ ނޑުގައި މަސައްކަްތުކރާ   ހުން ކަ
       =  ްَعْيبُ  ުކރީ އެނައު قصدއަުހރެނ  .  ކޮށްލާށެވެ      =  ައިދ

: އެމީހުްނ އެދާްނ ގަސްުތކުރާ  . (އެބަހީ .އެމީހުންގެ ަފހަތުގަިއވެއެވެ ) ރަސްަކލެއް .    ދިމާަގއި  ވެއެވެ     

   =  . ) ކޮންެމ ނަެވއް އޭނާ އަތުލައިގަނެެއވެ   (އައިބެއްނެްތ ރަނގަޅު    =   . ފޭރިގަެނގެން

      = .ެއަދި އެކުޑަކުއްޖާ ދަންނައެވ        = ައިންބަފައިންނަކީ ެދ ފަހެ އޭނާގެ މ

.  مؤمن  ންކަމުގައިިވއެވެ        =  ދެންފަހެ އެކުއްޖާ ބޮޑުެވގެން އެދެމީހުންނަްށ އެކުއްާޖ

 . އިތުރުކޮށްީދ ޖައްސައިފާނެކަމަްށ އަުހރެްނ ބިރުވެިތވީއެވެ      =  ނުކިޔަމަންތެިރކަމާިއ

.   ކާފަރުކަން    =  .   ަފހެ އަހުރެްނ އެދުނީ      =  އެދެމީހުންަންށ  ربّ އެދެމީހުންެގ

 .  ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށެވެ       =   ކަމުގެގޮުތްނ  طاهرއެުކއްޖާއަށްވުެރ ދީންެވރިކަމުގެގޮތުންނާިއ

 .  މާހެޔޮ ރަނގަޅު ކުއްޖެއް      =   ( .  رَْحمُ އަިދ (އެދެމީހުންނަށް  އާިއ އޯގާެވރިކަންމާ ގާތް
    = .   އަދި އެފާުރ ދަންނައެވެ      =  ެދެކުދިންނަށްާވ  يَتيمފަހ

 .  ފާރެއްކަމުގަިއ އެާފރު ވިއެވެ       = .  ރަށުގައި      =  އަިދ އެފާުރެގ

.  ދަށުގައިވެއެވެ     =  ާخزانةއެދެކުދިންނަށްވ .  އެއް         =  އަދި އެދެކުދިންެގ

.  صالحބައްޕައަީކ   މާތްމީހަުކ ކަމުގަިއވިއެވެ      =  ربّ ފަެހ ަކލޭގެފާނުންެގ .    އެދިވޮޑިގެންެނވީ

     = ) ްبالغއެދެކުދިނ  . ) ގަދަފަދަކަމަށް ފޯރުވުމަށެވެ   ވެ        =  އަިދ
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. خزانةއެދެކުދިން އެދެކުދިންެގ    ނެރުމަެށވެ        =  ެންާވ  حضرةެގ  ربّ އެީއ ކަޭލގެފާނުންގ

.  رحمة  ެއއްގެގޮތުން        =  ަާއއި ިވސްނުމަށް އަުހރެްނ  َرأيُ އަިދ އަހުރެންެގ އަމިްއލ

.    އެކަންކަންކުރިކަުމގައި ުނވެއެވެ       =  تفسيرއެީއ  . .  بيانއެވެ  އެވެ         =  

.  އެކަންކަމަށް ަކލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެވަޑައިުނގެންނެވުނު ަކންކަމުގެ   =  /. ކެތްެތރިވުމުެގގޮތުން

 .  ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެމީހުން ުކއްޔަށް މީހުްނ  )78( . އެނައު ެއއީ ނިކަމެތި  މިސްކީނުބަަޔކުގެ އެއްެޗކެވެ އެނައު ދަންނައެވެ

. ދެންފަހެ  ނޑުގައި ދަުތރުކުރަީނއެވެ . އެހެީނ އެމީުހްނ  قصدއަހުރެްނ އުފުލުމަށް ކަ ކުީރ އެނައު  އައިުބ ކޮށްލާެށވެ

. އެރަްސގެފާުނ އެގޮތަށް ަސލާމަތުން  އައިބެްއ  ނެތިާވ ކޮންެމ  ) ރަސްކަެލއްވެެއވެ އެދާދިމާލުގައި (އަނިޔާެވރި

.  َغْصبُ ނަވެއް  . ބުނެވެނީ ދެން އެނައު(އެހެންެވ އެނައު ައއިބު ކޮށްލީއެ ްނ އަތުަލއިގަނެއެވެ އައިކޮޅަްށ  ވެ

 (.  އަނބުރާފައިގޮްސ ރަްސގެފާނުންގެ އަތުްނ ސަލާމަތްވީކަމަެށވެ

. އެކުއްޖާެގ މައިންބަފަިއންނަކީ ދެ  )80( . (އަދި އެކުއްޖާއަީކ  مؤمنއަދި އެކުޑަކުއްޖާ ދަންނަެއވެ ންކަމުގައިިވއެވެ

. އަދި އެްއރިވާޔަތެްއަގއިވަނީ އެީއ ކާފަ .) ދެންފަެހ ނުބައި ނުލަފާ ކުއްަޖކުކަމުގަިއވިއެވެ ުރވާނެ ކުއްޖެްއކަމަށެވެ

އެކުއްޖާ ބޮޑުެވގެން އެކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންނަްށ ނުކިޔަަމންތެރިކަމާިއ ކާފަރުކަްނ ޖައްސައިފާނެކަމަްށ ައހުރެްނ 

 (. . (އެހެންެވ އެކުއްާޖ މެރީެއވެ  ބިރުގަތީއެވެ

ާއިއ  رَحمކަމާއި އަދި  طاهرންވެރިކަމާިއ އަދި އަހުރެްނ އެދުނީ އެކުއްޖާެގ ބަދަލުަގއި އެދެމީުހންނަށް ދީ )81(

 .  އޯގާވެިރކަމުގެގޮތުން ާމހެޔޮ ރަނގަޅު ދަިރއަކު ެދއްވުމަށެވެ

. އެީއ އެރަުށގައިާވ  )82( . އަދި އެތާނެގ ދަށުގަިއ  يتيمއަދި އެފާުރ ދަންނައެވެ ދެުކދިންގެ ފާރެއްކަމުަގއިވިެއވެ

. އަިދ އެދެކުދިން خزانةއެދެކުދިންނަށްވާ  . ދެންފަެހ  صالحެގ ބައްޕައަކީ ެއއްވެެއވެ މާތްމީަހކުކަމުގަިއވިއެވެ

 خزانةފުދުމަށްފަހު އެދެކުދިންނަށް އެދެކުދިންެގ  تصّرفއެދިވޮޑިގެންެނވީ އެދެކުދީން ބޮޑުެވ  ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ 

. ެއއީ ަކލޭގެފާނުންގެ  . އަދި އަހުރެްނ އެ رحمةންާވ  حضرةެގ  ربّ ނެރެދެއްވުމަށެވެ ކަންކަްނ ކުީރ އެއްެގގޮތުންނެވެ

.) ކަލޭގެފާނަށް ެއކަންކަމުގެމައްޗަްށ  رَأىއަހުރެންގެ އަމިއްލަ  . (އެންެގވުމެއްގެމަތީންނެވެ އާއި ވިސްނުމަކަށްނޫނެވެ

. تفسيرކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގެންނެވުނު ކަންކަމުގެ   ައކީ އަިދ ަބޔާނަކީ އެީއއެވެ
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   މާ ަތުރޖަ     

     =   ޭއަދި رسول الّله(އ (. . يعنى: مشركއެމީހުްނ  އެވެ  ްނ ކަޭލގެފާނާ ުސވާލުުކރެއެވެ    

 =   ِާއއި ބެހޭގޮތުްނ  ُذواْلَقْرنـَْين–  (   (އެީއ ކާކުތޯ   =  ޭކަޭލގެފާުނ  رسول الّله(އ (. އެވެ

 . ވިދާޅުވާށެވެ      =  .  ނިކަްނހުެރ ތިމަންކަޭލގެފާުނ ަކލޭމެނަށް ިކޔައިދޭހުށީމެވެ     

 ). خبر( يعنى: – ِذكرއެކަލޭގެފާނުންގެ  =       =  ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާަންށ

 .  ހަމަޖައްސަވައިދެްއވީމެވެ      =  .  ބިމުގައި       =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 . ) ދެއްވީމެވެ  އެކަލޭގެފާނަށް ކޮންމެ ެއއްޗަކުންވެސް (ކޮންމެކަމަކުންވެސް     = އެއް / އެކަމެްއ  علم

 .   ވެވޭނެމަގެއް       =  ިމަގާއި  تبعދެންފަހެ އެކަޭލެގފާނު ސަބަބާއ) .  تبعެވވަޑައިގެންނެވިެއވެ

 (.   ވެވަޑައިގެން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ     =  /. އެކަލޭގެފާުނ ފޯރައްޖައުމަށްދާންދެން

 .   ވަޑައިގެންނެވެންދެން   =   ްއިރުޮއއްސޭފަރާތުނ : ނޑަްށ  بـَرُّ އިރުޮއއްސޭަތނަށް (އެބަހީ ނިމި ކަ

.) ފޯރާ ހިސާބަ  ށް / ދެން އޮންނާނީ ޕެސިފިކް އޯޝަންެއވެ     =  އަދި އެ އިުރއޮއްޭސީތ

 ) . . (ެއއީ ަބލާބެލުމަށް ފެންަނގޮތެވެ  ))  ابن كثيرއެކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިގެންނެިވއެވެ       = 

ނޑަކަށް  ( ނޑަކަށް (ަގރަނބު ފެްނގަ   ))ّتفسيرالزُْبَدُة ކަޅުމަށީގެ ފެންގަ           =  އެތަނުްނ

 .  އެކަލޭގެފާނު ަބޔަކުމީހުން ދެެކވަޑައިގެންވިެއވެ      =  ެوحىތިމަންރަސްަކލާނގ  . ކުެރއްވީމެވެ

. ذوالقرنينއޭ    ެއވެ     =  ްއެއީ ދެްއވުމެ عذابއެހެންޏާ ަކލޭގެފާނު އެމީހުނަށ) .  كافرވެ

 (.   ބައެކެވެ              =  އަިދ އެހެންާޏ އެީމހުނާމެދު ަކލޭގެފާނު ރަނގަޅަްށ
: އެމީހުްނ ހިފާހަްއޔަރުކޮށްާފ އެމީހުންނަްށ ތެދުމަުގ ދައްކައިީދ  . (އެަބހީ ދެއްާވ  دعوةކަންތައްކުރެްއވުމެވެ

 (. . އެކަ =   ހެއްދެވުމެވެ  ޭލގެފާނު ދެންނެިވއެވެ       = ) ަމީތ  شركއަނިޔާެވރިވެއްޖެމީާހ

 . ) ދަންނައެވެ  ދެމިހުރެއްޖެމީހާ        =  عذابފަެހ ނިކަންުހރެ އަހުރެްނ އެީމހަކަްށ 

.  ދައްކާހުރީމެވެ          =  އަށް  حضرةެގ  ربّ ދެން އޭާނ އޭނާެގ  .  ފޮނުވޭނެެއވެ    = 

.  عذابދެން އެކަލާނެގ އެމީަހކަށް   ދެއްވާުހއްޓެވެ      =  عذابވަރަށްބޮޑުވެގެންާވ  .  އަކުން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) އެީމހުން  رسول الّله(އޭ  )83( .)  مشرك ންބުެނގެން يعنى: يهودى( –އެވެ އާިއ ބެހޭގޮތުްނ  ُذْواْلَقْرنـَْينِ ން ބުނެެއވެ

. ިނަކންހުެރ ކަލޭމެނަްށ ައހުރެްނ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  . ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ  خبرކަލޭގެފާނާިއ ސުާވލުކުރާެނއެވެ

. އިން ذريعة ގެ وحى(  ) ކިޔައިދޭުހރީމެވެ

  .  إختالفފޮތްތަުކގައި  تاريخވެރިންެގ ފޮތްތަކާއި  تفسير علمދު އަކީ ކޮން ޭބކަލެްއކަމާމެ ُذْواْلَقْرنـَْينِ ދަންނައެވެ

. މޮަޅށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ  .  الّلهތަކެއްވެއެވެ . އެީއ  تفسيرެގ  أبوجعفر الطبرىއެވެ  ُرومަގއި ބުެނވިގެންެވއެވެ

. އަިދ ހަަމ އެފޮތުގަިއ  ބޭަކލެއްކަމަށެެވ.  مالئكةެއއީ  ގެ އަރިހުްނ ިރވާވެގެންވަނީ َوهب بن  ُمَنبّـةކަރައިެގ ޒުވާނެެކވެ

. އަދި މިނޫންވެސް ވަރަށްގިަނ ގޮތްގޮތަްށ  اإلْسَكْنَدر بن فيليبوسގަިއވަނީ އޭނާައކީ  زبدة الّتفسيرއަދި  ކަމަށެވެ

. ެއ  َوِسْيلةއެބޭކަަލކަށް ަވަރށްގިނަ  الّلهކިޔާފައިވެެއެވ. ކޮންމެޔަކަްސ އެީއ  ތަެކއް ެދއްވާފައިާވ ބޭކަެލކެވެ

 الّلهގަިއ މިވަީނ  قرآنތަކުެގ ާބރުގަިއ ެއކަލޭގެފާުނ ަވރަށްގިަނ ކަންަތއްތައް ކުރެްއވިކަމުގަިއ ވަސީލަތް

. އެގޮތަްށ އަުހރެމެން  . إيمانއަހުރެމެންނަށް އަްނގަވާފަެއވެ  . والّله أعلمވާްނޖެހޭނެއެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެަކލޭގެފާނަ وحى لّلها( )84( .  َتْمِكْينُ ށް ބިމުަގއި ުކރެއްިވއެވެ ކޮްށ ދެއްވީމެވެ

. އަދި ކޮންމެ ކަމެއްގެ  : ކަންތައްތައް ުކރެވޭެނގޮތް ހަމަޖައްސައިދެްއވީމެވެ ާއއި އެކަންެވވޭނެަމުގ  علمއެބަހީ

.ތިމަންރަސްކަލާ  ނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ދެްއވީމެވެ

ވަޑައިގެްނ ދަތުރުފަުތރުކުަރއްާވ އިުރއޮއްޭސ ވެ  تبعތަާކއި  وسيلةއާިއ  علمދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު ެއ  )86( -) 85(

. (އެތަްނ   بـَرُّ ފަރާތުެގ  مغربުކރެްއވި ަބއެއްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަީނ އެީއ  تفسيرހިސާބަށް ވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. އެއީ  ނޑެވެ . ދެން ކުރިމަތީަގއި އޮީތ ކަ . ޕެސިފިްކ   ُمِحْيُط الَهاِدىނިމެންދެން ވަޑައިގެންނެވިކަމަށެވެ ެއވެ

. (ެއއީ ަބލާބެލުަމްށ އޯޝަ ނޑަކަށް އިުރ  އޮއްސޭީތ އެކަލޭގެފާނުދެކެވަޑަިއގެންނެވިެއވެ .) އަދި ކަޅުމަށި ފެންގަ ންއެވެ

.  تفسير علمފެންނަގޮތްކަމުގައި  ) އަދި އެތަނުން ެއކަލޭގެފާުނ والّله أعلمވެރިންުކރެ ބައެއްބޭަކލުން ިވދާޅުވެއެވެ

. (އެ .) (ބަޔަކުމީހުން ދެކެވަޑައިގެންނެިވއެވެ . ތިމަންރަސްކަލާނެގ  وحى الّلهއީ ކާަފރުބަޔަކުކަމުަގިއވިއެވެ ުކރެއްިވއެވެ

.) ޭއ  . އެހެންާޏ ަކލޭގެފާުނ އެމީުހންނަށް  ُذْواْلَقْرنـَْينِ އެންގެވީމެވެ : އެމީހުްނ  عذابއެވެ . (އެބަހީ ެގ  الّلهދެއްވުމެވެ

.) އެހެންާޏ އެމީުހްނ ނުކޮށް އަދި ކަލޭގެފާނަށް ިކޔަމަންނުވެއް قبولއެއްކައުވަންތަކަން  ޖެއްޔާ އެމީހުން ެމރުމެވެ

 .  ދެްއވާށެެވ! دعوةހައްޔަުރކޮށް އެމީހުންނަްށ ތެދުމަގުދައްކަވާެށވެ

. އަނިާޔވެރިެވއްޖެމީހާ  )87( :  –އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ . ަފެހ  –މަތީ ދެމިުހރެއްޖެމީާހ  شْركُ އެަބހީ ދަންނައެވެ

. ދެން އެމީަހކު އެމީހަކުެގ  بعذاނިކަންހުެރ އެމީހަކަްށ ައހުރެްނ  . މަރާުހށީމެވެ ައްށ  حضرةެގ  ربّ ދައްކާހުށީމެވެ

. ދެން އެަކލާނގެ އެމީހަކަްށ ގަދަވެގެްނވާ  . قيامة( عذابފޮނުވާހުށީމެވެ ) ދެްއވާހުއްެޓވެ  ދުަވހުން
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ިإيمانއަދ  .  ވެއްޖެމީހާ ދަންނަެއވެ      =   ާصالح عملއަދި އެމީހ .  ކުރި
     =  ްاَْلُحْسَنىއެއްގެޮގތުގައި " جزاءފަހެ އެމީހަކަށ. ) ހުންނަ ހުއްޓެވެ   " (ސުަވރުގެ

     = ައަިދ އެމީަހކަްށ ނިކަންހުެރ އ .    ހުރެްނ ުބނާނަމެވެ     =  ައހުރެމެންެގ

) . .)  تعليمއަށް ކުއްތަންވެވޭނެ  الّلهކަންތަކުގައި ރަނގަޅު ފަސޭހަގޮތް  އުގަންނައިދޭހުށީމެވެ        

.ވެވަޑަިއގެން ވަޑައިގެންނެ تبعދެން އެކަޭލގެފާނު އެަކލޭގެފާނުގެ ަމގާއި   =   ިވއެވެ       

  =   ްިއރުައރާތަނަށް ވަޑައިގެންފުމަށްދާންދެން ވަޑަިއގެންނެވެންދެނ       =  އެަކލޭގެާފުނ

 .  އެ އިުރއަރާތަން ދެެކވަޑައިގެންނެވިެއވެ     =  .  ބަޔަކުމީހުންގެމައްޗަށް      = 

. އެ  މީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުަލއްވަމެވެ       =   އެ އިުރގެ ކުރިމަީތގައި ެއއްެވްސ

 .  ނިވަލެއް     = .  އެފަދައިން       =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވީމެވެ         =   ާއއި އަިދ ތަޖުރިާބ . علمެއރަސްެގފާނުންގެ ފަރާުތގައިާވ   

          =  ިވެވަޑައިެގްނ  تبعދެން އަލުންވެސް އެކަޭލގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންގެ ަމގާއ

 .  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ         = ިގެ ދެމެދަްށ) ދެ ހުރަުހގެ ދެމެދަށް (ދެފަރުބަދައ

 .  ވަޑައިގެންނެވެންދެން          =  އަިދ އެދެފަރުބަަދއިެގ ފަހަތުްނ އެަކލޭގެފާުނ ބަަޔުކ

 .   ދެކެވަޑައިގެންނެވިެއވެ    =  .  އެީމހުން ާގތްވެގެން ުނވެއެވެ      = 

) ބަހެއްވިސްނުމާއި / (މީހުން ދަްއކާވާ  ހަަކ އެނގުމާއި        =  ޭއ . އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

. ُذْواْلَقْرنـَْينِ    އެވެ        =  يَْأُجْوُج َمْأ ُجْوجހަމަކަށަވަރުްނ  .  މީހުންނަކީ         
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=  .  އެމީހުންނަކީ ބިމުަގއި ފަސާދަކުާރ ބައެެކވެ        =  އަުހރެމެން ަކލޭގެފާނަށް ޓެްކެހްއ

 . ނޑައަޅަންތޯއެވެ  ކަ        =  ްކަލޭގެފާުނ ލަްއަވއިދިނުމަށް / ަހއްދަވައިދެްއވުމަށ         

    = ްއަހުރެމެންނާ އެމީހުންނާއިދެމެދު ުހރަހެްއ / ނިވަލެއް / ބަނ.  ދެއް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 
. އެީއ  جزاءކުރިމީާހ ދަންނައެެވ. ފަހެ އެމީހަކަްށ ރަނގަުޅ  صالح عملއަދި އީމާންވެގެްނ  )88( ހުއްޓެވެ

. އަދި އެމީހަކަްށ ފަސޭހަ ލުއިގޮަތކަށް ައހުރެްނ  . އެީއ  عملސުވަރުެގއެވެ ންެވވޭފަަދ އާިއ ކުއްތަ الّلهކުރާހުށީމެވެ

.  معاملةކުރެވޭނެފަދަގޮތަކަށް މަގުދައްާކ  عمل  ުކރާހުށީމެވެ

.  تبعދެން އެކަލޭގެފާނު ެއކަލޭގެފާނުންެގ މަގާިއ  )89( ) ވަޑައިގެންފިއެވެ  ވެވަޑަިއެގން (އަލުންވެްސ ުކރިޔަށް

. އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަ )90( ޑައިގެންނެީވ އެއީ އިރުއަރާތަނާއި ހަމައަށް ވަޑައިގެންުފމަށްދާންދެނެވެ

. އެމީހުންނާިއ ެއއިރާއިދެމެދު އެއްވެްސ ުހރަހެްއ ނިަވލެްއ ނުވެއެެވ.  ބަޔަކުމީހުންގެމައްޗަްށ ެއ އިުރއަރާތީެއވެ

 . (ބުނެވެނީ އެމީހުން އެއުޅޭތަނަކީ ެއއްވެސް ަފރުބަދައެއްނެްތ އަދި ބިނާއެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުާވ ބިމެއްކަމަށެވެ

ނޑަްށ އިރުައރާ ހޫނުވީާމ ަހރުހަ . ނުވަަތ ފެންފެންގަ ުރހަދަިއ އެތަންތަނަްށ ަވންނަކަމުގައި ވިއެވެ

(.  ގެނބޭކަމުގައިވިެއވެ

.  تجربةއާއި  علمއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެރަްސގެފާނުންގެ ކިަބއިގަިއވާ   )91( ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. އެތާނަގިއާވ  ) ނުވަތަ ިއރުައރާތާނގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތިزبدة التفسير( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. =  خلقއެންމެހައި   = تفسير الطبرىތަކުންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ވަންހަާނެވގެން ނުވެެއވެ

)  تبعދެން އަލުންވެސް އެަކލޭގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންގެ ަމާގއި  )92( ވެވަޑައިގެން (ސަބަބުތަުކގައި ހިއްޕަވަިއގެން

. ވަޑައިގެ  ންނެވިއެވެ

. އެތަނުން އެކަލޭގެފާނު ބަޔަކުީމހުްނ  )93( އެއީ ދެފަރުބަދައިގެ ދެމެދަށް ވަޑައިގެންފުމަްށދާންދެނެވެ

. މީހުން ދައްާކވާހަަކ  . فَـْهمُ ދެކެވަޑައިގެންނެވިެއވެ  ކުރުމަށް ވިްސނައިގަތުމަށް އެމީހުްނ ގާތްވެްސ ނުވެެއވެ

. އޭ   )94( . ހަމަކަށަވަުރން  نـَْينِ ذواْلَقرْ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ ގެ މީހުންނަކީ ބިމުގައި ފަސާދަުކާރ  يَْأُجْوُج َوَمْأُجْوجއެވެ

. ެއއީ އަުހރެމެންނާިއ  ) ނަންގަވާެށވެ . ެއހެންެވ ަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންއަތުްނ ޖިޒީއެްއ (ޓެްކހެއް ބައެކެވެ

.  އެބައިމީހުންނާއިދެމެދު ަކލޭގެފާނު ހުރަެހއް ލައިދެއްވުުމގެ މަްއޗަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ            =  ެދެއްވާފައިާވ  ربّ އަހުރެންނަށް އަހުރެްނގ

) މާހެޮޔވެގެންވެ . ބާރާއި ވެރިކަމާިއ ސާމާުނ (ކަލޭމެންެގ ޓެްކހަށްވުރެ  ެއވެ     =  ފަހެ ކަލޭެމްނ

 . ) އަުހރެްނނަށް އެހީވާެށވެ  ބާރުގެގޮތުން (މަަސއްކަތްހިންގާެނ މީހުންގެނެސް          = 

  .  ކަލޭމެންނާއި އަދި އެމީހުންނާދެމެދު ައހުރެްނ ަލއިދޭހުށީމެވެ   =   .  ުހރަހެއް    

    =  ނުޑ . / ދަގަ ނޑުގެ ބުރިުބރިވަުރ ގެނަސްދޭށެވެ ަކލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހަްށ ދަގަ

.   ގެނަސްދޭށެވެ      =  .   ހަމަހަމަެވްއޖައުމަށް ދާންދެން   = 

 .  ދެފަރުބަދައިގެކޮޅާއި       = ިއަލިާފްނ  އަދ) . . ކަލޭމެން ފުމޭށެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 (.  ރޯކުރާށެވެ      =  .   ެއހުރިާހ ދަަގނޑެއް އަލިފާނަށްވާންދެްނ / ިވރޭންދެން  

   =  . . ަކލޭމެން ތިމަންަކލޭެގފާނު އަިރހަށް ގެންނާށެވެ   އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ     

= . ) އޮއްސާނަމެވެ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ޭއގެމައްޗަށް ވިރިފަިއހުރިޯލ (ނުވަތަ ދަަގނޑު ނުވަތަ ތިމަރަ     

     = .  ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް އެާފރުގެމަތިން ެއުރމަށް ކުޅަދާނަ ނުވިއެވެ          

  = . ) ވެސް އެމީހުންނަްށ ކުޅަދާނަ ނުވިއެވެ   އަދި ޭއގައި ލޯވަޅެއްއެޅުމަށް (ފޫަވއްޓައިލުމަށް  =  

. – يعنى: ُذوا اْلَقْرنـَْينِ  –އެކަލޭގެފާނު   ވިދާޅުވިއެވެ          =   ެންވާ  حضرةގެ  ربّ މިއީ އަުހރެންގ 

.  ةَرْحمَ    އެެކވެ        =  ެފުޅު އަތުވެއްޖެއްޔާ (އެބަީހ:  وعدގެ  ربّ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ

.)  وقتއެމީހުން ނުކުތުމުެގ    އައިސްޖެިހއްޖެއްޔާ    =   ބިމާ ހަމަހަމަވެގެްނވާ ތަެނއްކަމުގަިއ

 .  އެކަލާނެގ އެތަްނ ަލއްވާނެެއވެ       =   وعدެގ  ربّ ައދި އަުހރެންެގ .  ފުޅުވިެއވެ    

.  حقّ  =  ވެގެންވާެއއްޗެއްކަމުަގއި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަުހރެންނަށް އަުހރެންެގ  )95( ދެއްވާފައިާވ ބާރާިއ ސާމާުނ (ަކލޭމެންގެ ޖިޒީާއިއ  ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: މަަސއްކަްތ ހިންގާނެމީހުްނގެގޮތުްނ އަުހރެންނަްށ ޓެކްހަ . ކަލޭމެްނ ބާުރގެގޮތުްނ އެަބހީ ) ާމހެޔޮވެގެްނވެއެވެ ށްވުރެ

. އޭރުން ަކލޭމެންނާއި އެމީހުންނާިއ ދެމެދު އަުހރެްނ  . ބޭނުންވަނީ މަަސއްކަތް ހިްނގާނެމީހުންނެވެ އެހީވެދޭށެވެ

. –ހުރަހެްއ  ) ލައިދޭނަމެވެ  (ފާރެއް

. ެއީއ ދެފަރުބަދައިެގ ކަލޭމެ )96( ) ގެންނާށެވެ ނޑުގެ ބަިއވަރުތައް ނޑު ުބރިބުިރ (ދަގަ ން އަހުރެްނގެގާތަްށ ދަގަ

.) ދެން ކަލޭމެން އެތަނަްށ  . (ދެން އެމީހުން އެކަންތައް ެއގޮތަށް ކުރީމާ ވިދާޅުވިއެވެ ކޮޅާއި ހަމަވާންދެންނެވެ

ނޑު އަ  . އެއީ ެއހުިރހާ ދަގަ . ދެން ިވރުނީާމ އަލިފާންލައި ރޯކޮށް ފުމެހަދާެށވެ . ވިރޭންދެންނެވެ ލިފާނަށްވާންދެންނެވެ

. (ދެން އެަކލޭގެފާުނ  . އަުހރެން ެއތަކެތި އެތަނަށް އޮއްާސހުށީމެވެ ކަލޭމެން އަުހރެންގެގާތަށް އެތަކެތި ގެންނާށެވެ

. އެީމުހންވަނީ އެފާުރގެ އަނެއްަފރާތުގައެ  . އެމީހުންގެ ެއހީއާިއއެކު ވަރުގަަދ ބޮޑުފާރެްއ ލެްއވީއެވެ  )والّله أعلمވެ

. މިއާޔަތްތަކުގަިއ   މީހުންގެ ވާަހކައާިއ އަދި އެީމހުްނ  يَأجوج ومأجوجވެގެންާވ  بيانދަންނައެވެ

ފޮތްތަކުގައި ެއިކ  تاريخފޮތްތަކާއި  تفسيرލެްއވި ބޮޑުފާރުގެ ވާަހކަ  ذوالقرنينއެހެންމީހުންގެތެެރއަށް އަޔަނުދިނުމަށް 

. އެީއ  عبارة . ެއވާހަކަތަްއ އަދި އެހެން ން ބަޔާންވެގެންވެެއވެ ކުެރޭވޯތ  بيانއެްއގަިއ  فرصةދިގު ރިވާޔަތްަތކެކެވެ

. ކޮންމެއަކަސް މި  ވުމާއި ގާތުގައި ދުނިޔެއަށް އަންނާނެ ާވހަކައާިއ  قائم قيامةމީހުން އަދި  يَأجوج ومأجوجބަލާނީއެވެ

އެއްޗެތި ކައިބޮިއހަދާ ބައެއްކަާމިއ  ދިގު އަދި މީހުން ގިނަ ބައެްއކަމާއި އެމީހުްނނަކީ ގިނަބާވަތުގެ عمرއެއީ 

. މިއާޔަތްތަުކގައި ެއވަނީ ޭއގެ  بيانމިވާހަކަތައްވެްސ އެފޮތްތަކުަގއި  .  إشارةވެގެންވެެއވެ  . والّله أعلمތަކެކެވެ

ومأجوجއެފާރުލައްާވ ނިންމެވީމާ ދެން  ُذوا اْلَقْرنـَْينِ ( )97( ގެތެެރއަްށ ގެ މީހުންނަށް އެއްގޮަތކަށްވެސް މީސްަތކުންيَأجوج

. އެާވހަަކ  .) އެމީހުންނަްށ އެފާުރގެމައްޗަްށ  الّله تعالى وحىއަންނާކަށް ކުޅަދާނައެްއ ނުވިެއވެ ުކރައްވާފަިއ މިވަނީެއވެ

 . . އަދި އެފާުރ ފޫވައްޓަިއލާކަށްެވސް ކުޅަދާނަ ނުވިއެވެ  އަރާކަށް ކުޅަދާނައެއް ނުިވއެވެ

. މިއީ ތިމަން )98( ) ވިދާޅުވިއެވެ . ދެންފަހެ އެބައިމީހުން ނުކުތުމަށް  رحمةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުގެ (އެރަސްގެފާނު އެކެވެ

ފުޅުގެ ވަގުުތ އައުމުްނ އެަކލާނެގ އެފާުރ ަހލާކުުކރައްވަިއ ިބާމ  أمرފުޅާއި  وعدެގ  ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 

. އަދި ައހުރެންެގ  : ވެގެންވާ ެއއްޗެއްކަމު حقّ ފުޅު ެއއީ  وعدގެ  ربّ ހަމަހަމަކުރަްއވާނެތެވެ . (އެބަހީ  يقينަގއިވިެއވެ

. އެމީހުން އެފާރު ހަލާުކކޮށް ނިކުންާނނީ  . އެއީ  قيامةންވެސް އެކަންވާނެެއވެ .  َدجَّالُ ވުމާއި ގާތްކޮށެވެ ގެފަހުންނެވެ

.  تفسير  )والّله أعلمފޮތްތަކުގައި ެއވާހަަކ އެގޮތަށްެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭެގ އެއްަބޔަުކ އެދުަވުހ ދޫކުރަްއާވ ހުށީމެވެ  

    =   .  އަނެއްބަޔަކުގެތެރެއަށް ވަދެ މައްސުނިާވޮގތަށް       =  ިއަދި ތާޅަފިލ

.) ފުމެލެވިއްޖެއެވެ : ފުމެެލވޭނެއެވެ  . (އެބަހީ        =  ދެންފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ

.  حسابއެންމެން ( ) ޖަމާކުރަްއވާ ހުށީެމވެ  ބެއްލެވުމަށް        =  އަިދ އެދުަވހުްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނަރަަކ ހުަށހަޅާހުށީމެވެ     =  ނޑައެޅިގެން ކާފަރުންނަށްޓަަކިއ ކަ

 . .  =   ހުށަހެޅުމަކުން  އެމީހުންނަކީ         =  އެމީހުންގެ ލޯތަްއ ނިވަިއވެގެންީވ

 .  މީހުންނެވެ    =  ްِذكرތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހަނދުމަކޮށ ) .  قبول އާިއ ތެދުމަގު حقّ ކުރުމުން

 (.   ކުރުމުން   =   .   އަދި އެމީހުންވިއެވެ         = ) ّއެހުމަށް  دليل حق ( ތައް

 .  ކުޅަދާނަވެގެންނުވާކަމުގައި       =  ؟. އަޅެފަހެ ކާފަރުީވ މީސްތަކުން ހީުކރީެހއްޔެވެ

  .) ؟(ހީކުރަނީެހއްޔެވެ        = ) ެإختيار) އަޅުންހިފުމަށް / صالحތިމަންަރސްކަލާނގ  . ކުރުމަށް

          =  ިإلهންކަމުގައި /  وليّ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފިޔަަވއ   .  ންކަމުގައި     

   =  ުހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނަރަަކ ތައްޔާރުކ .  ރީމެވެ    =  

.  ކާފަރުންނަށްޓަކައި ފައިބާތިބޭ މަންޒިލެްއކަމުގައި  =  ޭرسول الّله(އ ! .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   އެވެ  

  =  ް؟ދެންތޯއެވެ خبرތިމަންކަޭލގެފާނު ަކލޭމެނަށ .         =  ިއ ގަ عمل

 .  އެންމެގެއްލުންބޮޑުވެގެްނވާ މީހުންގެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެފާުރ ފޫަވއްޓާލާފަިއ ނުކުންނަ ުދވަުހްނ މީހުްނ  ގެ يَأجوج ومأجوجއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދުވަހުްނ () 99(

 / ) އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކާ މައްސުނި  قيامةނުވަތަ . ޖިންނީންނާިއ ދުވަހުން ވެ އެކުވާގޮތަށް އެމީހުން ދޫކޮށްާލހުށީމެވެ

. އަިދ ( ) ތާޅަފިިލ ފުންމަވާެލވިއްޖެއްާޔ ދެްނ  قيامةއިންސާނުންވެސް ެއކުެވ އެއްތަނެްއގައިވާނެެއވެ ދުވަހުން

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެ އެންމެންއެކީ ެއކައްޗަކަްށ ޖަމާކުަރއްާވހުށީމެވެ

. ހާމަުކރައްާވ  ދުވަހުން قيامةއަދި އެ ) 100( ކާފަރުންނަށްޓަކައި ތިމަންަރސްކަލާނގެ ނަަރކަ ހުށަހަޅުްއވާހުށީމެވެ

 .  ފާޅުކުރައްވާހުށީމެވެ

) ލޯަތއް ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް ) 101( ކުރުމުން  قبولބަސް  حقّ ކުރުމާއި  ِذْكرُ އެމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ (ހިތުގެ

. އަ އެހުމަްށ ކުޅަދާނަވެގެންނުާވ  دليلބަެހއް އަިދ  حقّ ިދ އެއްެވސް މުޅިން ނިވައިެވ އަނިދރިވެގެްނވާ ީމހުންނެވެ

 .  ބަޔަކުކަމުގައި އެމީހުންވިެއވެ

)  صالحފަަދ  عيسى عليه الّسالمބޭކަލުންނާ  مالئكةއަޅުން ( صالحއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ) 102( އަޅުން

. ؟ކުރުމަްށ ކާފަރުްނގެ މީހުްނ ީހކުރަނީެހއްޔެވެ تيارإخންކަމުގަިއ ހިފަިއ  َوِليُّ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އެީމހުންގެ 

. އެބޭކަލުންނަީކ އެކާަފުރންގެ  .) އަދި ކާަފރުީވ މީސްތަކުްނ  عداوة(އެއްގޮތަކަށްވެްސ ެއހެންނުވާނެއެވެ ތެރިންނެވެ

.  قيامة  ދުވަހުން ފައިބައިތިބޭ ެމހްމާންޚާނާއެއްކަމުަގއި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ަނރަކަ ަތއްޔާރުުކރީމެވެ

.)  رسول الّله(އޭ ) 103( ަކލޭމެންނަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ  خبرގަިއ އެންެމ ެގއްލުންބޮުޑވެގެންާވ ބައެއްެގ  عملއެވެ

.؟ދެއްވަންތޯއެވެ  . ިމހެން ވިދާޅުވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 =   .  އެމީހުންނަކީ    =   ެތެދުމަގެއްނެިތ  عملއެމީހުންގ) . ތައް ގެއްލިހަލާކުވީ މީހުންެނވެ

.)  عمل  ކުރިމީހުންނެވެ      =  ެحياةދުނިޔޭގ  .  ގައި     =  އަދި އެީމހުން ހީުކާރ

  .حال           =  ްعملއެމީހުން އެކުާރ ހަމަކަށަަވރުނ   .  ރަނގަޅުކަމުގައި    

    = .  އެމީހުން އެއީ ކާަފރުވީ މީސްތަކުންނެވެ      =  ެގެ އާޔަތްތަކަްށ  ربّ އެމީހުންގ

)  دليلތަކާއި  حّجة(  ތަކަށް    =  ްއަިދ އެަކލާނގެާއއި ބައްަދލުވުމާއިމެދުގައ  . ޔާއި     =  

 ( .  باطلތަްއ  عملފަހެ އެީމހުންެގ (ހެޔޮ   ވެއްޖެއެވެ      =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ

 .  ބަރުނުކޮށްދޭހުށީމެވެ     = قيامة  .  ދުވަހުން    =  އެްއވެްސ) . އެއްވެސް ވަޒަނެއް

 (  ބަރުކަމެއް       =  ެجزاءއެމީހުންގެ ެއކަމުގ .  އަކީ ަނރަކަެއވެ     =  އެމީހުްނ

 .  ކާފަރުވުމުެގ ސަބަބުން         =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަާކއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

)  عملންނާމެދު އެމީހުން  رسولންދެކި (އެއާޔަތްތަކާއި ންނާއިމެދު އެމީހު رسول  ކޮށް   =   ިމަލާމާތާ އަދ

.     ފުރައްސާރަިއގެގޮތުން   =  ްإيمانހަމަކަށަވަުރނ   .  ީވ މީސްަތކުން       

.  صالح عملއަދި އެމީހުން  = ކޮށް       = .  އެމީހުންނަށް ވިއެވެ      = އެެވ  ِفْرَدْوس

  . . (ގެސްްޓ   =  ކިއުނު ސުަވރުގެ އެމީހުން ފައިބައިތިބޭ މެހްމާންސަާރއެއްގެގޮުތގައި

 (  ހައުސްއެްއގެގޮތުން    =  .   އެމީހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ    = ެމީުހްނ އ

 .  އެތަންފިޔަވައި ނޭދޭނެެއވެ    =  .   އެހެން ެއއްެވސްތާކަށް ބަދަލުވުމަކަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  عملގަިއ އެއްެވސް ތެދުމަެގއްނެތި މަގުފުރެދުުމގަިއ  حياةއެމީހުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ) 104( ކުރި ީމހުންނެވެ

. އެމީ  ހުން ހީުކރަނީ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އެުކރަނީ ހަަމ ހެޮޔކަންތައްކަމަށެވެ

:  ربّ އެމީހުންނަކީ އެމީހުންެގ  )105(  آخرةެގ އާޔަތްތަކަށާިއ އަދި އެކަާލނގެއާިއ ބައްދަުލވާނޭކަމާމެދު އެބަހީ

. ދެންފަހެ އެމީހުން ުކރި އެ  باطل عملންމެަހއި ހެޮޔ ދުވަސް އަންނާނެކަމާމެދު ކާފަުރވެގެންވާ ީމހުންނެވެ

. އަިދ  އެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ثوابގެ އެްއވެްސ  عملދުަވހުން އެމީހުންެގ ެހޔޮ  قيامةވެގެންވެެއވެ

 .  ބަރުނުކުރަްއވާހުށީމެވެ

. އެީއ އެމީހުން ކާފަރުވުުމެގ  جزاءއެމީހުން އެގޮތަށް ކަންތައްުކރުމުން އެމީހުްނގެ  )106( އަކީ ނަރަަކއެވެ

ން ެއއީ ަމލާމާތްކުެރޭވ  رسول. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއި ިތމަންރަސްކަލާނެގ ސަބަބުންނެވެ

 .  ފުރައްސާރަުކރެޭވ އެއްަޗކަށް އެީމހުން ހަދަިއލުމުެގ ސަބަބުންނެވެ

.) އެމީހުްނ  صالح عملެވގެން  إيمانހަމަކަށަވަރުން ) 107( ދުަވހުން ަފއިބައިތިޭބ  قيامةުކރިމީހުްނ (ދަންނައެވެ

) މެ . ( فردوسހްމާން ޚާނާއަީކ (ގެްސޓް ހައުްސ އަކީ ެގ މާނައަީކ ބަހުެގ  فردوسއެވެިކއުުނ ސުަވރުގެކަމުަގއިވިެއވެ

ނޑު އެއްަޗކަށް ހުންާނީނ  . މައިގަ މާނައަށް ބަލާއިރު ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް ގަިއގޯޅިވެގެންާވ ގަސްތަކެވެ

. އެީއ  .  ُرومىމޭބިސްކަދުރެވެ އެީއ ސުަވރުގޭެގ ަދރަޖަތަކުން އެންމެ ަމީތ  فردوس=  سيرزيدة التفބަހުްނ ަބގީޗާއެވެ

 . . އެީއ ސުވަުރގޭގެ މެުދގައިވާތަނެެކވެ . ސުަވރުޭގެގ  عرشގެ  الّلهވަންތަ  رحمنދަރަޖައެވެ ފުޅުވަނީ އެދިމާ މަތީގައެވެ

 = .  =) طبرىއާރުތައް ފެިށގެން އަންނަނީ އެތަނުންނެވެ

.ދެންފަހެ މިސުވަުރގޭގަިއވާމީހުން އެ )108( . އެމީުހން އެތަނުން އެހެންާތކަށް ދާކަށް ނޭދޭނެެއވެ  ާތ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ޭަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެެވ!. رسول الّله(އ (.  ެއވެ         =  ނުޑ އެީއ ކަ

. ދެލިކަ  މުގައިވީނަމަެވސް     =  ެكلمةގެ  ربّ ތިމަންކަލޭގެާފނުންގ  (  ތަކަށް (ކަލިމަތަްއ ލިއުމަށް
        = . ނޑުހުްސވެއްޖަީއހެވެ  ހަމަކަށަަވރުން ކަ           = 

.  ެގ ކަލިމަތަްއ ހުްސވުމުގެ ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ   ުކރިން          =  ނާޑ އަިދ އެކަ

. .) ކަޭލގެފާުނ  رسول الّله(އޭ  =    އެއްވަުރ އެހެން ެދލި އެާއއެކު ައހުރެމެން މަދަދުެގގޮތުގައި ެގނަޔަސް އެވެ

 ވިދާޅުވާށެވެ!.        = ްآدمކަށަވަީރ ަކލޭމެންކަަހލަ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ވާކަނ  . ގެދަިރއަކުކަމުގަެއވެ

       =  ްوحىތިމަންކަލޭގެފާނަށ  .  އިއްވޭ      =  ެإلهހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެްނގ  .  އަކީ
      =   ެإلهހަމަ އެންމ  .   އެކެވެ     = ަިއވާމީާހ / ނުަވަތ ފަެހ އެދޭީމހަކުކަމުގ

 .  ބިރުވެތިވާކަމުަގއިާވ މީހާ      =  ެربّ އެމީާހގ  .    އާއި ބައްދަުލވުމަށް     = 

!.  عملން  صالح عملފަހެ އޭނާ    ކުރާށެވެ   =  / .! !.  شريكއަދި އޭނާ ބައިެވރިނުކުރާެށވެ ނުކުރާށެވެ

      =  ެއޭނާެގ  ربّ އޭނާގ) . )   ربّ ެގ އަޅުކަމުގައި  އަްށ ކުާރ އަޅުކަމުަގއި    = 

. . އެއްވެްސ އެްއޗެއްވެސް  ހަމައެކަކުވެސް
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މާނަ  ގެ سورة الكهف      ވަނަ ފޮތްސޯޅަ   

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. ިތމަންކަލޭގެ رسول الّله(އޭ ) 109( .) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ފުޅުތައް ލިއުމަްށ  كلمةގެ  ربّ ފާނުންގެ އެވެ

ނޑުހާދެލި އަދި އިުތރަށް ގެނަޔަސް އަުހރެންގެ  ނޑުވެފައި އަދި އެކަ ފުޅުތައްލިެޔ  كلمةގެ  ربّ ދެއްޔްެއކަމުގަިއ ކަ

) . ނޑުތަކާިއ ދެލިހުްސވާނެކަން ކަަށވަެރވެ .) كلمةހުސްވުމުގެުކރިން އެކަ  ފުޅު އެހާގިނަވާެނއެވެ

!. ތިމަންަކލޭގެފާނުވާކަްނ ކަށަަވރީ ަހމަ ކަލޭމެންކަަހަލ ކަލޭގެފާނު ވި )110( .  آدمދާޅުވާށެވެ ގެަދރިއަކުކަމުަގއެވެ

) ތިމަންަކލޭގެފާނަްށ  . (ެއ  وحى(އެކަމަކު .) ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންެގ وحىއިއްެވވެއެވެ ވާކަްނ ކަށަަވީރ  إلهގަިއވެއެވެ

. ފަހެ އެީމހަކު އެމީަހކުގެ إلهއެންމެ  އާއި ބައްދަލުވުމަށް އެދޭމީހާ ުނވަތަ އެކަމަށް ިބރުވެތިވާީމާހ  ربّ  އަކުކަމުގައެވެ

. އަދި އޭނާ އޭނާެގ  صالح عملފަހެ އެމީހާ  : އޭނާގެ  ربّ ކުރާހުށިކަމެވެ އަށްުކާރ  ربّ ގެ އަޅުކަމުގައި އެބަހީ

 ެށވެ!. ނުކުރާ شريكއަޅުކަމުގައި ހަމަެއކަކުވެސް، އެކައްެޗއްވެްސ ބައިެވރިނުކުރާެށެވ. އެކަލާނގެއަްށ 

 

 
 
 

  . : ެއ  صالح عملދަންނައެވެ . އެީއ ( عملެއއް ފުިރހަމަވެގެންާވ  شرطއެއްގަިއ ތިްނ  عملއަކީ އަްށ  الّله) 1އެވެ

. ( عملއެއް ބަިއވެރިެވގެންނުވާ  ِشْركތެރިކަމާއިއެކު އެްއވެސް  إخالص  ގެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم) 2އަކަށްވުން

. ( عملގައިވާގޮތަްށ އުނިއިުތރު ނުކޮްށ ެއ  سّنة .  عملައކުކުިރ  مسلمއަކީ  عمل) ެއ 3އެއް އޮތުން އަކަށްވުްނ މިއެވެ

.  صالح عملއަކީ  عملއެްއ އުނިެވއްޖެނަމަ ެއ  شرطންކުރެ  شرطމިތިން   އެއްނޫނެވެ
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ ُسورة َمرَمي 
uv 

  

 )98(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ة مرميُسور  

 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ަالّله(މިައކުރުތަކުެގ މުރާުދ މޮޅަށް ދެނެޮވޑިގެންވަނީ ހަމ (.    އެވެ      

) ކަލޭގެފާނުްނގެ = . رحمةގެ  ربّ (މިއީ . بيان/  ހަނދާންކޮށްދެއްވުމެވެ  ކޮށްދެއްވުމެވެ       =

. عليه الّسالم( زََكرِيَّاއެކަލާނެގ އަޅާ    ) ގެ ފާނަްށ ެލއްވި       =   އެަކލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންެގ

.  دعاءއަށް  ربّ   ދެންނެވިހިނދު      =ަވަންަހނާވެގެންާވ ސިއްުރ ދެންނެވުމ .  ކުން    = 

. ޭއ އަޅުގެ  . ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެިވއެވެ  އެވެ        =   ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާގެ ކަށިަތްއ

. َضِعْيفُ ބަލިކަށިވެ   ވެއްޖެއެވެ      =  : . އެބަހީ އަދި ބޮލުގައި ނުަރގިނަވެ ރޯވެއްޖެެއވެ

.ބޮލު    ގައި ުނރަގިނަެވއްޖެއެވެ      =   ެމިއަާޅ  ربّ އަދި ޭއ އަޅުގ . އެވެ

 ( .  دعاءއިބަރަސްކަލާނގެއަށް (މީެގކުރީަގއިވެސް  ކުރުމުގަިއ މިއަޅާ ނުވެއެވެ    =  ެނާކާމިޔާބުވ

 .  ގެއްލިގެްނވާ މީަހކުކަމުގައި     =  ައަިދ ހަމަކ .  ށަވަރުން މިއަާޅ ބިރުވެިތވެއްޖައީމެވެ    = 

 .   މިއަޅާގެ ބޮޑުބޭބެ ދަރިންނާިއ ގާތްމީހުންނާމެދު   =  . މިއަޅާގެފަހަތުަގއިވާ / މިއަޅާ ަމރުވުމަށްފަހު

          = ުއަިދ މިއަޅާެގ އަންހެނުްނނަކީ ދަރިްނ ނުލިޭބ މީަހކުކަމ.  ގަިއވިއެވެ    

   =  ެحضرةފަހެ އިަބރަސްަކލާނގ  .!  ން ިމއަޅާއަށް ދެއްވާނދޭވެ    = އަުކ /  َوِلى

.   ދަރިކަލަކު    = (  އެަދރިއަުކ މިއަާޅ ވާރުަތކުާރ (މިއަާޅގެ މުާދ ާވރުތަކުރާ         =
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

.  نبىގެފަރާތުން ( ންް آل) ެގ الّسالم عليه( يعقوبއަދި  ) ވާރުތަކުރާ  ކަން       = އަިދ އެަދރިކަލުްނ

.ނލައްވާ   ދޭވެ    = ެރުެހިވގެންވާ ދަިރކަލަުކ ކަމުގަިއ  ربّ އޭ އަޅުގ .  އެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

)1 (  ުމިައކުރ) ީالّلهތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ (.  އެވެ

.) މިީއ ކަލޭގެފާނުންެގ  رسول الّله(އޭ ) 2( ެގ ާވަހަކ  رحمةއަްށ ލެްއވި  زكريا عليه الّسالمއެކަލާނގެ އަޅާ  رّبއެވެ

.  بيان  ކޮށްދެްއވުމުގެ ާވހަކަެއވެ

ދެންނެިވހިނުދ  دعاءއަށް ވަްނހަނާ ިސއްރުގޮެތއްގަިއ ربّ އެަކލޭގެފާނުންެގ  يعنى: زكريا عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު ) 3(

 (.  (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

. އޭ އަޅުގެ ) 4( . ހަމަކަށަވަރުން ިމއަޅާގެ ކަށިތަްއ ބަލިކަށިެވ  ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ  ضعيفެއވެ

) މިއަޅާގެ ބޮުލގައި ުނަރޖަހައި ނުރަގިަނވެއްޖެއެ . (މުސްކުޅިވެގެްނގޮސް . ޭއ އަޅުގެ ވެއްޖެއެވެ .  ربّ ވެ އެވެ

) އިބަރަްސކަލާނެގއަށް މިއަާޅ ދަންނަާވ  ަގއި އަބާއްޖަެވރި ނާކާިމޔާބު އަޅަުކކަމުގަިއ މިއަާޅ  دعاء(މީގެކުރީަގއިވެސް

 .  ނުވެއެވެ

އަށް ފަރުވާެތރިުނެވ  دينއަދި ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ މަރުވުމަށްފަހު ިމއަޅާގެ ބޮޑުބޭބެދަރިންނާއި ގާތްމީހުން () 5(

. އަދި ިމއަޅާގެ އަްނހެނުންނަކީ ަދރިން ުނލިޭބ  عملއަށް  دينއަދި  ) މިއަާޅ ބިރުވެިތވެއްަޖއީމެވެ ނުކޮށްފާނެކަމަށް

. ފަހެ އެހެްނވެ މިއަޅާއަށް އިބަރަްސކަާލނގެ  . ދަރިކަލަުކ  ولىން  حضرةމީހަކުކަމުގައިިވއެވެ އަކު ދެއްވާނޭދވެ

 .  ދެއްވާނދޭވެ

ކަްނ ވާރުަތކުރަްއާވ  نبىންގެަފރާތުން  آلެގ  يعقوب عليه الّسالمާވރުތަކޮްށ އަދި އެދަރިކަލުން މިއަޅާގެ މުދާ) 6(

. އަިދ ޭއ އަޅުެގ  . އަދި އެަދރިކަލުންނަީކ ުރހެވިގެްނވާ ަދރިކަަލކުކަމުގަިއ  ربّ ދަރިކަލަކުކަުމގަިއ ލަްއވާނދޭވެ ެއވެ

: އެަދރިކަލުންނާއިމެުދ އިަބރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑި . (އެބަހީ ގެންާވ އަިދ އިަބރަސްަކލާނެގ އަޅުތަކުންެވްސ ލައްވާނދޭވެ

(.  ރުހޭ ަދރިކަލަުކ ކަމުަގއި ަލއްވާނދޭވެ
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     =)އޭ  الّله وحى (.  އެެވ!.  زََكرِيّاުކރެއްިވއެވެ         = ހަމަކަށަވަރުްނ

. خبرތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ދަިރކަލަކު ލިބިވަޑައިގަންނަާވނޭކަމުގެ އުފާވެރި   ދެއްވަމެވެ     =

. َيْحَيىއެދަރިކަލުްނގެ ނަމަކީ    އެވެ           = އެދަރިކަލުންގެ ުކރިން ެއއްެވްސ

. މީހަކަށް އެނަ : ެއނަން ކިޔާފައިވާ އެކަކުވެްސ ނުވާނެެއވެ . އެބަހީ  ން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނުލަްއވަމެވެ   

. ޭއ އަޅުެގ  = . ربّ އެަކލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ   ެއވެ        =  މިއަޅާއަށް ަދރިއަުކވާީނ

) ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ؟   (ދަރިއަކުލިބޭނީ        =  އަިދ މިއަޅާެގ އަންހެނުންނަީކ ދަރިްނ

.   ނުވިހާ މީަހކުކަމުގަިއ ިވއެވެ         =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާ މުްސކުޅިކަމުގެގޮތުްނ

 .  ފޯރައްޖެއެވެ     = ) عمرކަށިތަްއ ބަިލކަށިވާހިސާބަްށ  (  ނިމޭހިސާބަށް      = އެަކލާނެގ

.  وحى .) ކަންތަްއުހރީ އެފަދައިންެނވެ . (ނުވަަތ މަލާއިކަާތ ވިދާޅުވިެއވެ   ކުރެއްވިެއވެ   = ކަލޭގެފާނުންެގ

.  وحى ربّ   ކުރެއްވިއެވެ        = .  އެއީ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ދާދިފަސޭަހކަމެކެވެ    

.އަ=   ދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ހެއްެދވީމެވެ     =.   މީގެކުރިން   

    = އޭުރ ކަޭލގެފާނުންެގ އެއްެވްސ : . (އެަބހީ ) ަކލޭގެފާނު އެކައްެޗއްކަމުގަިއެވސް ނުވެެއވެ އަދި (އޭރު

 (.  އަސަރެއް ދުނިޭޔގައި ނުވެެއވެ    =  ެއޭ އަޅުގ . .  ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ  އެވެ     

   =  ( .  عالمةމިއަޅާއަށް (އެކަމުގެ   އެއް ލައްވައިެދއްވާށެވެ   =  ެوحىއެކަލާނގ  . ކުރެއްިވއެވެ

) ަކލޭގެފާނުންެގ  .  عالمة(އެކަމުގައި    އަކީ   =ުމީސްތަކުންނާިއ ވާހަަކ  ކަލޭގެފާނ

  (. . (ނުދެއްކެވުމެވެ   ނުދެއްކުމެވެ    =  ( . (ތިންރޭ ތިންދުވާ ވާދެން  ތިންރޭވާދެން    = 

)  َصحّ  . (ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން  ކޮށް ރަނގަޅަށް
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ޭއ  وحىއިޖާބަުކރައްވަިއ އެކަޭލގެފާނަށް  دعاءފާނުންެގ ެއކަލޭގެ الّله تعالى() 7( ) عليه الّسالم( زكريّاުކރެއްިވއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަށް ދަިރކަލަކުދެްއވާނެކަމުެގ އުފާވެިރ  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަްށ  خبرއެވެ

. އެދަރިަކލުންގެ ނަންފުޅަކީ  . އަދި އެަނން މީ يحيىދެއްވަމެވެ ގެކުރީގައި އެއްވެސްީމހަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެވެ

. . ނުވަަތ އެަކލޭގެފާނާ ެއއްފަދަ އެަކކުވެްސ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މީގެުކރީަގއި ނުަލއްވަމެވެ  ލައްވާފައިނުވާެނއެވެ

. ޭއ އަޅުެގ عليه الّسالم( يعنى: زكريّاއެކަލޭގެފާުނ  )8( . މިއަޅާއަްށ ދަރިަކލަުކ ވާ ربّ ) ދެންނެވިެއވެ ީނ ެއވެ

. އަދި މިއަޅާ މުސްކުޅިެވ ؟ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ . މިއަޅާގެ އަންހެނުން ދަރިންުނވިާހ މީހަކު ކަމުގައިިވއެވެ

 .  ދުވަސްވެގެންގޮްސ ކަށިތަްއ މުޅިން ބަލިކަށިެވގެންވެެއވެ

. وحىއެކަލާނެގ  )9( .) ކަންތައްުހރީ އެފަދައިންނެވެ . (ުނވަތަ ަމލާއިކަާތ ވިދާުޅވިއެވެ ކަލޭގެފާނުންެގ  ުކރެއްިވއެވެ

. އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުން މީެގކުިރްނ رّب وحى  . އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ދާިދަފސޭހަކަމެކެވެ ުކރެއްވިެއވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނު ހެއްެދވީ ަކލޭގެފާނުންެގ އެއްެވސް އަސަެރއްނެތިއެވެ

. ޭއ އަޅުެގ  )10( . ިމއަ ربّ އެކަލޭގެފާނުްނ ދެންނެވިއެވެ !.  عالمةޅާއަށް ެއކަމުެގ އެވެ އެްއ ލައްަވއިދެއްވާންދޭވެ

. އެކަމުަގއި ކަލޭގެފާނަށްާވ وحى އެކަލާނެގ  އަީކ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށ ތިންރޭވާންދެްނ عالمة ކުެރއްވިއެވެ

. (ދުުލގަިއ ދަތިކަމެއްހުެރގެން އިާޝރާތުން މީސްތަކުންނާިއ  މީސްތަކުންނާއި ވާހަކަފުޅު ނުދެްއކެވުމަށެވެ

.)ވާހަކަފު  ޅުދެއްކެވުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = قومފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންެގ  .   ގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެންެނވިއެވެ

    =ِمحراب .   ގެތެރެއިން      = ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނުން އެމީހުންނަށް އިާޝރަތުްނ

.    އެންގެވިއެވެ     = َتسبيحއެމީހުްނ .    ިކއުަމށް    = .  ހެނދުނާއި ަހވީރު
   =  يحيىޭއ .   އެވެ         = ) ިބާ  َتوراةފޮތުގައ ( !. ގައި ރަށް ހިަފހައްޓަާވ ށެވެ

.)  عمل(އޭގައިާވގޮތަށް   ކުަރއްވާށެވެ    =  ްحكمއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށ  

. (ފޮތަށް ވިސްނާ  .)   فكرދެއްވީމެވެ  ކުރުމުގެ ބާރު ެދއްވީމެވެ    = ) . ވުމުގެ  بالغތުއްތުޕުޅުއިރު

 (  ކުރިން         = ެرحمةންާވ  حضرةއަިދ ެއީއ ތިމަންރަސްކަާލނގ  .  ެއއްގެގޮތުންެނވެ    =

 ( . ( طاهرއަދި (ފާފައިން )  صالح عملުކރެއްވުމުެގގޮތުންނާއި  ުކރެއްވުމަށާއި      = ިتقوىއަދ 

. ވެރި ބޭަކލަކުކަމުަގއި އެަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިގެންެނވިއެ  ވެ        = އަދި އެކަޭލގެފާނުންެގ

 .  މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮ ިކޔަމަންތެރިއެްއކަމުގައި           = ިجّبارއަދި ނުކިޔަމަންތެރ 

 .   އަކުކަމުގައި އެކަޭލގެފާނުވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ   =ައަދި އެކަލޭގެފާނ.   ށް ސަލާމަތްކަންުހއްޓެވެ
    = .  އެކަޭލގެފާނު ރައްަކއުވީ ދުަވހު      = .  އަދި އެކަލޭގެފާނު އަަވހާަރވާދުވަހުަގއްޔާއި

        =.  އަދި އެަކލޭގެފާނު އަލުން ިދރުއްަވއިގެން ފޮނުވޭދުަވހުގަްއޔާއި      

  =  ކީރިިތ  رسول الّله(ޭއ : .) ފޮތުން އެަބހީ .  َمْرَيمُ ްނ  قرآنއެވެ   ގެފާނުންެގ ާވހަަކ ވިދާޅުވާށެވެ

      =  ެެވރިންގެކިބައިްނ ނުކުމެވަޑައިެގްނ  أهلއެކަމަނާ އެކަަމނާގ

 .  އެކަނިވެވަޑައިގެންެނވިހިނދުން       =) ُِمْحَراب  . ) ިއރުމަތީފަރާތު ތާކަށް  ގެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ ِمْحَراب ދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު  )11( ) ނުކުެމވަޑައިގެންފިއެވެ ން (ނަމާދުުކރައްާވ އަޅުކަންުކރައްވާތަނުން

. ކިއުމަްށ އެކަ تسبيح ހެނދުނާއި ހަީވރު އެމީހުން  ) އެންގެިވއެވެ  ލޭގެފާނު އެީމުހންނަށް (އިޝާރަުތން

.) އެހިނދު  يحيىގެފާނަށް  عليه الّسالم زكريّا(ދެންފަހެ  )12(  الّله تعالىގެފާނު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ

. އޭ  وحىއެކަލޭގެފާނަށް  . ަކލޭގެފާުނ ފޮތުގައި  يحيىުކރެއްވިެއވެ !. ގައި ގަަދއަށް ހިަފހައްޓަވާށެ يعنى: توراةއެވެ ވެ

: އެފޮތުގަިއވާގޮތަްށ ރަނގަޅަްށ  !. ތިމަންރަސްކަލާނެގ  عملއެބަހީ !. އަިދ ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ ުކރައްވާެށވެ

. ފޮަތށް ވިސްނާ  حكمއެކަލޭގެފާނު ުތއްޕުޅުއިރު އެކަޭލގެފާނަށް  .  فكرެދއްވީމެވެ  ކުރެްއވުމުގެ ާބރުދެއްވީމެވެ

ްނާވ  حضرةެގގޮތުންނެެވ. ނުވަތަ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެއް رحمةްނވާ  حضرةއެއީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  )13(

. އަިދ ފާފައިން  .  صالح عملެވވަޑައިގެން  طاهرލޯބިވެތިކަމާއި މާތްކަމެްއގެގޮތުންނެވެ ުކރައްާވ ބޭކަެލއްގެ ގޮތުންނެވެ

.  تقوىފަހެ އެަކލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންނެީވ   ެވރި މާތް ޭބކަލަުކ ކަމުގައެވެ

. އަދި ބޮޑާ، އަދި އެކަލޭގެފާނުން )14( ގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮ އަިދ ކިޔަމަންތެރި ބޭަކލަކުކަމުަގއި ވިެއވެ

 .  ނުކިޔަމަންތެރި ބޭަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ

އަދި އެކަޭލގެފާނު ަރއްކައުވިުދވަހުަގއްޔާއި އަދި ައވަހާަރވާދުވަހުަގއްޔާއި އަދި އެަކލޭގެފާނު އަުލްނ  )15(

. محشرރުއްވަިއ ދި  އަށް ފޮނުވޭުދވަހުވެްސ އެަކލޭގެފާނުންގެ ަމްއޗަށް ސަލާމަތްކަމާިއ އަމާންކަންުހއްޓެވެ

.) މި ކީރިިތ  رسول الّله(އޭ  )16( ގެފާނުންެގ ވާަހކަ މީސްތަކުންނަްށ ކަޭލގެފާުނ  َمْرَيمން  قرآنެއވެ

!. އެކަމަނާ އެކަމަނާެގ  ެގ އިރުމަިތ ފަރާތަްށ ނުކުމެވަޑަިއގެްނ  ِمْحَراب ވެރިންނާިއ ުދރަށް أهلވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ

 އެކަނިވެވަޑައިގެންެނވިހިނދުން(ކަންވީގޮްތ ހަނދުމަފުޅު ކުަރއްާވށެވެ!.)

 

  



                      
 

1 0 0 7   
 

މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          = ާފަހެ އެމީހުން ފިޔަވައި އެކަމަނ.  ހިއްޕަވައިފިެއވެ    = / ްފަރުދާއެއް / ފާރެއ

 .  ހުރަހެއް        = .  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަމަނާގެ ައރިހަްށ ފޮނުއްވީމެވެ     =

  )جبريل عليه الّسالم( روحތިމަންރަސްކަލާނގެ      =ާَتْمِثْيلُ އަށް ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެކަމަނ 

 . ./ އެކަމަާނއަށް ފެނިވަޑަިއގަތެވެ  ވެވަޑައިގެންނެވިެއވެ        = ަآدمފުރިހަމ  .  ގެދަިރއެއްެގގޮތުގައި
     = .  އެކަމަާނ ދެންނެވިއެވެ             = ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ކަލޭެގކިބައިްނ

. ސަލާމަތް .  حمايةްނ  حضرةވަންތަ ކަލާނެގ  رحمنކޮށްދެއްވުން އެދި   އާިއ ރަްއކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ

      = تقوىކަެލއަީކ  .  ެވރިއަކުކަުމގައިވަްނޏާ   = .  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ    

       =ަرسولެގ  ربّ ނާގެ އަހުރެން ވާކަންކަށަވަރީ ކަމ  .  އަކުކަމުގަެއވެ      = ްއަހުރެނ

.  ކަމަނާއަށް ދެއްވުމަށް       =طاهر .   ދަރިަކލަކު      = .  އެކަމަނާ ދެންނެވިެއވެ  

       = .  އަުހރެންނަށް ަދރިއަުކވާނީ ކޮންފަދަައކުްނތޯއެވެ           = އަހުރެްނ ަގއިާގ

.  آدم  ގެދަރިައުކ ނުބީހެއެވެ         = .  އަިދ ޒިނޭކުރާމީހަުކ ކަމުގަިއ އަހުރެްނ ނުވަެމވެ  

     =  . . ކަންތައްުހރީ އެަފދައިންނެވެ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ     =  ެوحى ربّ ކަމަނާގ 

. ކުރެއްިވއެ  ވެ       =   .  އެީއ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ދާދި ފަޭސހަކަމެކެވެ    =  އަިދ

 . . / ލެއްުވމަށް  އެދަރިކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލަްއވާހުށީމެވެ    =   މީސްތަކުންނަށްާވ

.  عالمةދަލީލެއްކަމުަގއި /   ެއއްކަމުގައްާޔއި       =  رحمةންވާ  حضرةއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ 

 .  އެއްކަމުގައްާޔއި       = ) ީعلمގެ  الّلهއަދި އެކަމަކ  ( ފުޅުގައި

.   ނިޔާކުރެވިގެްނވާކަމެއްކަމުަގއިވިެއވެ    = ދެންފަހެ  ެއކަމަނާ އެަދރިކަލުންނާިއގެްނ

.އާލާސްވެއިންނަ   ވައިފިއެވެ       = ( ނޑުފުޅުގައިވާ ދަިރކަލުންނާއިގެން ފަހެ އެކަމަނާ (އެކަމަނާގެ ބަ

.  މީސްތަކުންނާއި ދުރުެވ ވަިކވެވަޑައިގެންފިެއވެ        = .   ދުރު ހިސާބަކަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: އެކަމަނާެގ ފަހެ އެކަ) 16( ވެރިްނ ފިޔަަވއި އެމީހުންނަށް ނުފެންނާނެގޮތުްނ  أهلމަނާ އެމީހުްނ ފިޔަަވއި އެބަހީ

. ދެންފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  . އެމީހުންނަްށ ނުފެންނަގޮތަށް ނިވަަޔަކށް ވަޑައިގެންނެިވއެވެ ނިވައެއް ހިއްޕެިވއެވެ

: ފޮނުއްވީމެވެ  ُروحއެކަމަނާގެ އަރިހަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  . ފަެހ  ِجبريل عليه الّسالم. އެބަހީ ފޮނުްއވީމެވެ

.  آدمއެކަލޭގެފާނު އެކަމަނާެގ ކުރިފުޅުމަތީގަިއ ފުރިހަަމ   ގެދަިރެއއްފަދައިން ފައުޅުވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެކިބައިްނ ސަލާމަތްކޮށްދެްއވުންއެދި ) 17( ) ދެންނެވިެއވެ ވަންަތ  رحمنއެކަމަނާ (އެކަލޭގެފާނަށް

. ަކލެއަކީ  حمايةން ައހުރެން  حضرةކަލާނގެ  ެވިރ  تقوىއިާއ ރައްާކތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ

(. . ( އޭުރ އެީއ ކާުކ ކަމެއް އެކަމަާނއަށް އެިގވަޑައިނުގަންނަވަެއވެ  މާތްމީހަކުކަމުގައިވަްނޏާއެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން އަުހރެންނަީކ ކަމަނާއަ) 18(  ربّ ދަިރކަލަުކ ދެއްވުމަްށ ކަމަނާގެ  طاهرށް އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

.  رسولފޮނުއްވި   އަކީމެވެ

. ައހުރެންނަްށ ދަރިަކލަކުވާީނ ޮކންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ ެއހެނީ އަުހރެންެގ ގަިއގާ ) 20(  آدمއެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 . . އަދި ޒިނޭކުރާީމހަކުކަމުަގއި ައހުރެން ުނވެއެވެ  ގެދަރިއަުކ ނުބީހެއެވެ

. (ކަމަނާގެ ގައިގާ އެކަ) 21( . ކަންަތއްހުީރ ކަމަނާ ތިަޔވިދާޅުވާގޮތަށެވެ ގެަދރިއަުކ  آدمލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

.) ނަމަވެސް ކަމަނާެގ  . އަިދ ކަމަނާައކީ ޒިނޭުކާރ މީހެއްނޫނެވެ ުކރެއްީވ އެކަމަީކ  وحى ربّ ނުބީހެއެވެ

: ކަމަ .. (އެބަހީ ނާއަށް ދަިރކަލަުކ ދެއްވުމަީކ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ދާދިފަސޭހަ ކަމެއްކަމަށެވެ

.) ައދި އެަދރިކަލުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލައްވާހުީށ  ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ ދާދިފަސޭަހ ކަމެއްކަމަށެވެ

)  قدرةމީސްތަކުންނަށްވާ (ތިމަންރަސްަކލާނގެ  . އަިދ  عالمةެތރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުގެ އެއްކަމުަގއެވެ

. އަިދ އެކަމަީކ  رحمةންާވ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  ފުޅުގަިއ ނިޔާކުެރވިގެންާވ  علمގެ  الّلهެއއްކަމުގަެއވެ

 .  ކަމެއްކަމުގައިިވއެވެ

. (އެަދރިކަލުންނަީކ ) 22(  عيسى عليه الّسالمދެންފަހެ އެކަމަނާ އެަދރިަކލުންނާއިގެން އާލާްސވެ ިއންނަވައިފިއެވެ

ނޑުފުޅުގައިާވ އެދަ  .) އަިދ އެކަމަާނ އެކަމަާނގެ ބަ ރިކަލުްނނާއިގެން ުދރު ހިސާބަކަްށ ވަޑައިގެްނ މީސްތަކުންނާިއ އެވެ

.  ވަކިވެވަޑަިއގެންފިއެވެ
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  .  ދެންފަހެ އެކަމަނާއަްށ ރަްއކަުއވުމުގެ ވޭްނވަރުފުޅު އަތުެވއްޖެއެވެ     

  =  .  ކަުދރު ރުކެްއެގ ބުޑުކައިރިއަށް   =  .  ެއކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ          =  

 މީގެކުރީގަިއ ައހުރެން ަމރުވިނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުވީްސހެްއޔެވެ؟           =  އަިދ

. އެކީއެކައްަޗކަށް ހަ  ނދާންނެތެިވގެންވީ ެއއްޗެއްކަުމގައި ައުހރެންވީނަމައެވެ           =  ެފަހ

 ( .( ނިދާއިއްެވވިއްޖެއެވ.◌ެ ) އެކަމަނާއަްށ ގޮަވއިލެްއވިއެވެ   އެކަމަނާގެ ދަށުްނ (ފަހަތުން  =  ކަމަާނ

 .!  ހިތާމަ ނުކުރަްއވާށެވެ       = ަربّ ަވރުްނ ކަމަނާގެ ހަމަކަށ  .  ަލއްވައިދެްއވައިފިެއވެ   = 

 (  ކަމަނާގެ ދަށުަގއި (ިތރީަގއި    =  .  ކުޑަފެންކޯެރއް    =  އަިދ ކަމަނާ ކަމަނާގެގާަތްށ

 .!  ހަލުވަިއލައްވާެށވެ     =  .  ކަދުރު ރުުކގަިއ ހިތްޕަވައިފައި      =  ކަމަނާެގ

.   މައްޗަށް ފައިބާުހއްޓެވެ        = ( . (ފައްާކ މަޑުކަދުރު  ތާޒާ ކަުދރު      =  ކަަމާނ

 .! ) ިހއްޕަވާށެވެ ) ފަރީކުޅުްއވައި (ފެންފޮދު  (ކަދުރު       =  ހިތްޕުުޅ) .! އަދި ލޯފުޅު ފިނިކުރައްވާެށވެ

 (.!  ހަމަޖައްސަވާށެވެ           =  ްآدمައދި ކަމަނާއަށ  . ގެަދރިންކުެރ މީހަުކ ފެނިއްޖެއްޔާ

    =  .!  ފަހެ ކަމަނާ ވިދާޅުވާެށވެ            =  ްرحمنހަމަކަށަވަރުން އަހުރެނ 

.  ވަންތަ ަކލާނގެއަްށ ރޯދައެއް   ހިފުމަްށ ނަދުރުބުނެފީމެވެ      =  އެހެންެވ މިއަުދ ައހުރެްނ

 .   ވާހަކަ ނުދައްާކހުރީމެވެ   =   .  އެއްވެސް އިންސާނަކާއި        =  ެދެންފަހ

. އަށް ވަޑައިެގންނެވި قومއެކަމަނާ އެދަިރކަލުންނާއިގެްނ އެކަމަނާެގ    އެވެ  =   އެކަމަނާ އެަދރިކަލުްނ

   .حالއުފުއްލަވާ        =  ޭއ . .  َمْرَيمއެމީހުން ދެންނެވިެއވެ  ެއވެ     =  ހަމަކަށަވަުރްނ

 (. . (ުކރައްަވއިފީމުއެވެ  ކަމަނާ ގެންނަވައިފީމުއެވެ       = ެްއ. ބޮޑުވެގެންވާ އެއްޗ

 (  (ބޮޑުވެގެންވާކަމެއް       = أُْختُ އޭާހރޫނުގެ  هَـُرْوَن .    އެވެ          =  ކަމަނާެގ ބަްއަޕ
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 .  ނުބައިމީހަކު ކަމުގައި ުނވެއެވެ       = .   އަދި ކަމަނާގެ މަންމަ ނުވެއެވެ    = 

.ޒިނޭކުރާ މީހަކުކަމު   ގައި

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)23 ( . . އެކަމަާނ ވިދާޅުވިެއވެ އަދި ކަދުރު ުރކެއްެގގާތުގަިއ އެކަމަާނ ރަްއކާވުމުެގ ވޭންަވރުފުޅުއަތުވެއްޖެެއވެ

) ައހު ރެްނ އެކީެއކައްޗަކަްށ އަހުރެންނަށް މިކަންެޖހުމުގެ ުކރިން އަހުރެްނ މަރުެވގެންގޮްސ (މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން

ާއއިެގްނ  عيسى عليه الّسالمހަނދާނެތުނު މީހަކުކަމުގަިއވީނަމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުވީސްހެްއޔެވެ؟ (އަދި އެކަމަނާ 

 (.  ރައްކަުއވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ

. ދެންފަހެ އެކަމަނާގެދަށުން ނުވަތަ އެކަމަނާގެ ތިިރން ނުވަތަ ފަހަތުން އެކަމަނާއަށް ނިދާިއއްވެވު) 24( ެނވެ

!. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަމަނާގެ  . ކަމަނާ ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާެށވެ ކަމަނާެގ ތިީރަގިއ  ربّ އެކަމަނާއަްށ ޮގވާލެްއވުނެވެ

 .  ތިޔަވަނީ ފެންކޯެރއް ަލއްވާފަެއވެ

!. ޭއރުން ކަމަނާއަްށ ފައްާކވެފައިާވ މޮ) 25( ުޅ އަދި ކަމަނާ ކަދުރުރުްއ ކަމަނާގެގާތަްށ ދަންމަވާ ހަުލވާލައްވާެށވެ

 .  މަޑު ކަދުރު ފައިބާނެެއވެ

. އަިދ ކަމަނާައްށ ) 26( ފަހެ ކަމަނާ ކަދުުރ ަފރީކުޅުއްވަިއ ފެންފޮުދ ހިްއޕަވައި ހިތްޕުޅު ހަމަޖައްސަވާށެވެ

އަްށ ރޯދައަޭށ މިއަުދ އެއްވެްސ ީމހަާކ  الّلهވަންަތ  رحمنއާދަމުގެދަރިއަުކ ފެނިވަޑަިއގެންފިއްާޔ "އަުހރެްނ މިހުީރ 

. އަހުރެން ވާހަ ." މިހެން ވިދާޅުވާށެވެ  ަކ ނުދައްކާހުށީެމވެ

  . . އެޒަމާނުގަިއ ރޯަދވެރިާޔ ރޯދައަްށ ހުެރގެްނ ވާަހަކ ދެއްކުްނ ނޯންނަކަމުގަިއ ވެެއވެ  ދަންނައެވެ

 = تفسيرطبرى= 

ގެްނ އިްއެވިވ ފޮނުްއވައި الّله تعالى جبريل عليه الّسالمެގގޮތުން َغْيبُ އަދި މިކަމަނާއަށް މިިއވަޑައިގެންނެިވ އަޑުތަކަކީ 

 تفسيرވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކެއްކަމަށާއި ިމގޮތްގޮތަށް  عيسى عليه الّسالمވާހަކަތަކެްއކަމަށާއި އަިދ އެީއ ސީދާ 

. މިދެގޮތުންުކރެ ކޮންމެގޮތަީކވެސް  بيانފޮތްފޮތުގައި  އަްށ ބޮޑުކަމެއްކަމުގަިއ  حضرةެގ  الّله تعالىވެގެންވެެއވެ

 .  . والّله أعلمނުވެއެވެ

) އެދަރިަކލުން ހިއްަޕވައިގެން ެއކަމަނާގެ  )27( ެގ  قومދެންފަހެ އެކަމަނާ އެދަރިކަލުންނާއިގެން (ރައްކަުއވުމަްށފަހު

. ޭއ  . އަދި އެމީހުން ދެންެނިވއެވެ . ކަމަނާ ިތޔަކުެރއްީވ ވަރަްށވެްސ  َمْريمމީހުންގެތެރެއަްށ ވަޑައިގެންެނވިއެވެ ެއވެ

. (ވަރަްށ ހަޑިހު .)  فاحشުތރު ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެެކވެ  ކަމެކެވެ

. އަދި ކަމަނާެގ  أختގެ  َهارونއޭ ) 28( . ކަމަނާގެ ބައްޕައަކީ ނުަބއި ނުލަފާ މީހަކުކަމުަގއި ނުވެއެވެ އެވެ

. (ކަމަނާގެ ަފރާުތން އެފަދަކަމެއް ފާޅުވީ ކީއްެވގެންތޯއެވެ؟)  މަންމައަކީ ޒިނޭކުރާމީހަުކ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ
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މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ްإشارةފަހެ އެކަމަނާ އެތުއްޕުޅު ދަރިކަލުްނނަށ .  ކޮށްލެއްިވއެވެ    =  ްއެމީހުނ

 .  ދެންނެވިއެވެ     =  އަހުރެމެން ާވހަކަ ދައްާކނީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟         

    =  .   ވިހޭތަންމަތީގަިއ ކުޑަކުއްޖެއްކަުމގައިާވ ކުއްަޖކާއި  =  . އެުތއްޕުޅު ދަރިަކލުން ވިދާޅުވިެއވެ

       =  ީالّلهހަމަކަށަވަރުން އަުހރެންނަކ  .  ގެ އަޅާއެވެ     =  އަހުރެންނަށް ފޮްތ

.    އަތުވެއްޖެއެވެ        =  نبىއަިދ އެަކލާނގެ އަހުރެްނ  .  ައކުކަމުގަިއ ަލއްވައިފިެއވެ   

    = ީبركاةއަދި އަހުރެންނަކ .   ލެއްިވގެންވާ މީހަުކކަމުގަިއ އެކަލާނގެ އަހުރެން ލެއްިވއެވެ     

 =  .  އަުހރެންީވ ކޮންމެތަނެއްަގއި    = ްوصّيةއަިދ އެަކލާނެގ އަުހރެންނަށ  .  أمرުކރެއްިވއެވެ

 .  ކުރެއްިވއެވެ       = .  ނަމާދުކުރުމަށާއި ޒަކާތްދިނުމަށް        = އަހުރެްނ

 .  ދިރިހުިރހާ ހިނދެްއގައި      = ޮއަދި އަުހރެންގެ މަންމައަށް ހެޔ .  ކޮށް ހިތައި މާތްކޮށް ހިތުމަށާއި
    =  .  އަދި އެަކލާނގެ އަހުރެްނ ނުލައްަވއެވެ      =  ބޮޑާވެގެންވާ އަބާއްޖަެވރިއަުކ

 .    ކަމުގައި    =  ްއަދި އަހުރެްނގެމައްޗަްށ ސަލާމަތްކަނ–  .  އަމާންކަންހުއްެޓވެ    

=  ( . (ދުނިެޔއަށް ައއިދުވަހު  އަުހރެން ިވހެވުނުދުވަހު     =  .  އަިދ އަުހރެން މަުރވާދުވަުހގައްޔާއި
         = ) ްمحشرއަދި އަހުރެން ދިރިގެނ  . ) ފޮނުވޭދުވަހުަގއްޔާއި  އަށް      

   =  ީއެަބީހ: އިސްވެދިޔަ ާވހަކަތަކަކީ  عيسىގެދަރިަކލުން  مْريمއެއ) . ެގ  عيسى عليه الّسالمއެވެ

 (.   ވާހަކަތަކެވެ     = ީحقّ އެއ  : . (ެއބަހީ  حقّ ) އާއި ބެޭހ ވާަހކަތަކުން عسيى عليه الّسالمބަހެވެ

. قرآنބަހަކީ މި  . އެހެްނގޮތެއްނޫނެވެ  ގަިއ އެާވގޮތެވެ       = އެކަމަކާމެދު އެމީހުްނ

.  َجَدلُ ދެބަސްވެ   ކޮްށހަދާކަމުގެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެކަމަާނގެ  إشارةފަހެ އެކަމަނާ އެތުއްޕުޅު ަދރިކަލުންނަްށ ) 29( ްނ މުރާދުުކރެވެނީ ކަލޭމެްނ  إشارةކޮްށލެްއވިއެވެ

. ހަމަދެންމެ ވިހެއި ކުޑަކުއްޖަކާއި ައހުރެމެްނ !ހަކަ ަދއްކާށެވެއެދަރިކަލުންނާއި ވާ .) އެހިނދު އެމީހުން ދެްނނެވިއެވެ

 ވާހަކަ ަދއްކާނީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ؟ 

. ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެންނަީކ  يعىن: عيسى عليه الّسالمއެހިނދު އެދަރިަކލުްނ ) 30( .  الّلهވިދާޅުިވއެވެ ގެ އަޅާއެވެ

. އަިދ އަުހރެންނަީކ އެކަލާނެގ އަ  : ފޮތްެދއްވުމަށް ނިާޔކުރަްއވައިފިއެވެ . އެބަހީ  نىبހުރެންނަްށ ފޮތް ދެްއވައިފިއެވެ

 .  އަކުކަމުގަިއ އެކަލާނގެ ލައްަވއިފިއެވެ

.  بركاةއަދި އަހުރެންވީ ކޮންމެތަނެްއގަިއ އަުހރެންނަކީ ) 31( ލެއްވިގެްނވާ މީަހކުކަމުގަިއ އެަކލާނެގ ލަްއވައިފިއެވެ

. (އެކަޭލގެފާނުންގެ އެންމެބޮުޑ  منفعކުންނަށް މީސްތަ ބޮޑުމީހަކު ކަމުގަިއ އެކަލާނެގ ލަްއވައިފިއެވެ

.) އަދި އަުހރެްނ  ُمنَكراةުކރެއްވުާމއި  أمرއެއްމަންފާއެއްކަމުގަިއވީ ހެޮޔކަންތަކަށް  ނަހީކުރެއްވުންކަމުަގއިވިެއވެ

.  وصّيةނެގ އަުހރެންނަށް ދިނުމަށް އެކަލާ زكاةދިރިހުިރހާ ިހނދަުކ ނަމާދުކުރުމަށާިއ  ުކރައްވައިިފއެވެ

 .  އަމުރުކުަރއްވައިފިެއވެ

 وصّيةއަދި އަހުރެން އަހުރެްނގެ މަންމައަށް ހެޔޮކޮްށހިތަިއ މާތްކޮށް ހިތުމަށް އެކަލާނގެ އަހުރެންނަށް ) 32(

. އަިދ ބޮޑާ . ކިުބރުވެިރ އަބާއްޖަެވރިއަުކ ކަމުަގއި އެކަލާނެގ އަުހރެން ނުަލއް ؛ކުރެއްިވއެވެ  ވަެއވެ

އަދި އަހުރެން ދުނިެޔއަށް އައިުދވަހުަގއްޔާއި އަދި އަހުރެން ަމރުވާދުަވހުގައްާޔއި އަިދ އަުހރެން ައލުްނ ) 33(

ެގ ނުަރއްކަލުްނ  لشكرާއ ާއއި އޭނާެގ  شيطانއަށް ފޮުނއްވޭދުވަުހވެްސ އަުހރެންގެމަްއޗަށް  حمشرދިރިގެްނ 

 .  އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަްނ ހުއްެޓވެ

.) ެއއީ  الّله تعاىل وحى() 34( : ިއސްވެދިޔަ ާވހަކަތަކަީކ  عيسىގެފާނުންގެ ަދރިކަލުން  َمْرميَ ކުރެއްވިއެވެ . އެބަހީ ެއވެ

. އެީއ عليه الّسالم( عيسىގެފާނުންެގ ދަރިަކލުން  مْرمي . އެމީހުްނ އެާވހަކަތަކާއިެމުދ  حقّ ) ގެ ވާހަަކއެވެ ވާަހކަތަކެކެވެ

. جدل  ކޮށް ައރައިރުްނވަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =الّله  . . ެއކަށީގެންނުވެެއވެ    އަށް ުނވެއެވެ       = އެއްވެްސ ދަރިަކލަުކ

 / . .  إختيارހިއްޕެވުން  ުކރެްއވުން     = ްވަން طاهرއެކަލާނގެ ުހސ .    ތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ

  = .  އެަކލާނެގ ކަމަކަްށ ނިޔަކުަރއްާވ ނިންމަވަންޏާ       = ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

.  وحىއެކަމަކަށް އެަކލާނގެ  " މިފަދައިންެނވެ   ކުަރއްވަނީ "ވާށޭ    = ފަހެ އެހަިއރުން އެކަެމްއ

 . އެވަނީއެވެ   =   ްީއ. الّله تعالىއަދި ހަމަކަށަަވރުނ         =   އަހުރެންނާއި އަދި ކަލޭމެންެގ

.  ربّ   އެވެ      =  .  ފަހެ އެހެްނވެ ކަލޭމެްނ ސީާދ އެކަލާނެގއަށް އަޅުކަންުކރާށެވެ    

    =  ީސީދާވެގެްނވާ މަަގކ.  މިއީެއވެ       = ) ެعيسى عليه الّسالمފަހ  ( ާއއިމެދު

.  إختالفތައް  جماعة   ވެއްޖެއެވެ    =   .  އެމީހުންގެމެދުގައި   =  ަعذابފަހެ ަނރަކައިެގގަދ 

 .   ހުއްޓެވެ   =  .   ކާފަރުވީ މީސްަތކުންނަށް         =  ބޮޑުވެގެންާވ

. (ނުވަތަ އެންމެހައި މީސްތަކުން ެއއްވާ ބޮޑު  حاضرދުވަހެއްގެ  .)  حاضرއަށް އެމީހުން  جماعةވުމުން  ވުމުން
      = .  އެމީހުންގެ ހުރި ިއވުމުގެ ގަަދކަމާއެވެ   = (.  އަދި އެމީހުންގެ ފެނުމުގެ (ގަދަކަމާއެވެ

        = ެحضرةތިމަންރަސްކަލާނގ  .   އަށް އެީމހުްނ އަންނަދުވަހު         =

 . ) އަިނޔާވެރިްނަވނީ : ދުނިޔޭގައި  އެހެނެއްކަމަުކ މިއަުދ (އެަބހީ      = ބަޔާންވެގެްނާވ

 .   މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  الّلهުކުރމަކީ އެއްގޮަތކަށްވެސް  إختيار ދަރިަކލަކު ޕަވައި ިހއް އެއްވެސްދަރިކަަލކު) 35( އަްށ އޮތް ކަމެއްނޫނެވެ
. އެަކލާނގެ އެފަދަ އެ އެންމެހަިއ ކަންތަކުން ހުސް  .  طاهرއެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ ވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ

" އެކަލާނ  وحىގެ ކަމަކަްށ އިރާދަުކރައްަވއި ނިޔާުކރައްވަްނޏާ ަހމަކަށަވަރުން އެކަމަކަށް އެކަލާނގެ "ވާށޭ
) . . ދެްނ އެަހއިރުްނ އެކަމެްއ ެއވަނީއެވެ .)  عيسىކުރައްަވއެވެ عيسى عليه ގެފާުނ ހެއްދެވުްނވެސް ހަމައެފަދައެވެ

. އެީއ ހަމަ  الّلهއެީއ  الّسالم . ގެ  آدمގެ ަދރިކަެލއްނޫނެވެ  ދަިރއެކެވެ
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. ފަހެ އެހެްނވެ ކަލޭމެން އެަކލާނގެއަްށ  ربّ އީ އަުހރެންނާއި ަކލޭމެންގެެވސް  الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުން ) 36(( އެވެ
) . . ސީދާވެގެްނވާ ތެދުމަގަީކ އެީއއެވެ .)  دينސީދާ  حقّ އެކަނި އަޅުކަންުކރާށެވެ  އަކީ އެއީެއވެ

) އެ عيسى عليه الّسالمދެންފަހެ () 37( ވެ ދެބަްސވެއްޖެއެެވ.  إختالفތައް  جماعةމީހުންގެމެދުގަިއ އެކިއެކި އާއިމެދު
ވާދުވަހު ކާަފރުވީ މީސްތަކުންނަށް ނަރަަކއިެގ  حاضرއަށް އެމީހުްނ  جماعةފަހެ އެންމެހައި މީސްތަކުން އެްއވާ ބޮޑު 

.  عذابގަދަ   ހުއްޓެވެ
ދުވަހު އެމީހުންގެ އަޑު އިވުމުެގ އަށް އަންނަ حضرةއެ ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 38(

! ނަމަވެސް އަނިޔާެވރިވީ މީސްތަކުން މިއަދު މިދުނިޭޔަގިއ  ! އަދި އެމީހުންގެ ފެނުމުގެ ބޮޑުކަމާެއވެ ގަދަކަމާއެވެ
) މުޅިން ބީރުވެ  حقّ ފެނުމާމެދު މުޅިން ކަނުވެ އަިދ  حقّ އެވަނީ ( .  بيانއިވުމާމެދު  ެވގެންވާ މަގުުފރެއްދުމެއްަގއެވެ

 

. ދަންނަ  ގެ ީމހުން ހަަތރުބަޔަަކްށ  قومއުޑަށް އުފުއްެލވުމުން ެއކަލޭގެފާނުނެްގ  الّله عيسى عليه الّسالمއެވެ
. ެއ  ާއއިމެދު މިހަަތރު މީހުްނ  عيسى عليه الّسالمކޮށް   إختيارވެރިްނ  فقهގެމީހުްނ ހަތަުރ  أّمةބެހިގެން ދިަޔއެވެ

.  ؟ބުނަނީ ކީކޭތޯ  ެބލީއެވެ

) ާއއިމެދު ކަޭލ ބުނަީނ ކީކޭެހއްޔެެވ. عليه الّسالم( عيسى. ދެންނެވިެއވެ އެމީހުން  އަށް މީހާ  ފުރަތަމަ  އެތަނުން 
. "ެއއީ  يعنى: فقهޖަވާބުގައި އެީމހާ  . ދެން ަހއްދަވަންވީ އެއްެޗްއ  الّلهެވރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ . ބިމަށް ވޮޑިގަތީެއވެ އެވެ

." ިމއީ އެ ހައްދަވަިއ ދިުރއްވާންީވ އެްއޗެްއ ދިރުްއާވ ދެން އުޑަްށ ވޮޑި  . އޭާނެގ  فقهގެންނެވީއެވެ ެވރިޔާެގ ބަެހވެ
. އެމީހުްނީވ  تبعއެބަހާިއ މިސްތަކުންކުެރ ބަަޔުކ  ْعُقْوبِيَّـةއިންެގ  نصارىވިއެވެ .  ِفْرَقةިކޔާ  اَْليـَ ެދްނ  –ކަމުަގއެވެ

. ހަމަަކށަވަރުން ކަެލއަކީ ދޮގުެވރިއަކު فقهއަނެއް ތިން  ކަުމގައި އަުހރެމެްނ  ވެރިން އޭނާޔާ ދިމާއަށް ބުންެޏވެ
 .  ހެކިވަމެވެ

.  ދެން  ) އާއިމެުދ ކަޭލ ބުނަނީ ކީކޭޯތއެވެ؟ އެީމާހ عليه الّسالم( عيسىދެވަނަ މީާހއަށް އެީމހުން ދެންނެވިެއވެ
. އެީއ  . އަދި ީމނާގެ މިބަހާވެސް މީސްަތކުންކުރެ ަބޔަކު  الّلهޖަވާބުގައި ވިދާޅުިވއެވެ .  تبعގެ ދަރިަކލުންނެވެ ވިެއވެ

. ދެންތިބި އަނެްއ ދެ  ِفْرَقةއެވެ ކިޔާ  النَّْسُطورِيـَّةއިންގެ  نصارىންވީ އެމީހު ވެރިން އޭނާައްށ  فقهކަމުގައެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ަކލެއަީކ ދޮގުެވރިއަުކ ކަމުގަިއ އަުހރެ  . މެބުންޏެވެ  ން ހެކިވަމެވެ

ދު  ަކޭލ ބުނަނީ ކީކޭތޯއެެވ. ) ާއއިމެعليه الّسالم( عيسى. ދެންނެވިއެވެ އެީމހުން  މީހާއަށް  ތިންވަނަ  ދެން 
. އެީއ  . އަިދ އޭނާެގ މަންމައަީކ  إلهއެމީހާ ަޖވާބުގަިއ ވިދާޅުިވއެވެ . އަދި  إلهއެެކވެ .  إلهއެީއ  الّلهއެެކވެ ެއކެވެ

. ެއމީހުންވީ  تبعމީނާގެ މިބަހާވެސް މީސްތަކުންކުރެ ަބޔަކު   فرقةއެވެ ކިޔާ  إْسَرائِْيِليَّـةއިންގެ  نصارىިވއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ަކލެއަކީ ޮދގުެވރިއަކުކަމުަގއި އަުހެރްނ ކަމުގަ . ދެން ހަތަުރވަނައަށް އިްނމީާހ އޭނާއަށް ބުންެޏވެ އެވެ

 .  ހެކިވަމެވެ

. ައިދ  الّله) އެއީ عليه الّسالم( عيسى. ނޫނެވެ އެހެންނަކުން. ބުންެޏވެ ހަތަުރވަނަމީހާ އަދި  ގެ އަޅާއެވެ
. ެއއީ  رسولއެކަލާނެގ  . އަިދ އެަކލާނގެ  كلمة ގެ  الّلهާއއެވެ . =  روحފުޅެވެ  = تفسير الطبرىއެވެ

.  حقّ ދެންފަހެ މިއެންމެފަހުން އެބުނިީމހާ އެބުީނ  . އެނޫން އެހެންގޮތެްއ ކަމުނުދާނެ  قرآن بيانަބހެވެ  حقّ ކޮށްދޭގޮތެވެ
.  ތެދުގޮތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ޭަކލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް ބިރުެވރިކަމުގެ  رسول الّله(އ (. !.  خبرއެވެ  ދެއްވާެށވެ    

=   .   ހިތާމައިގެދުަވހު    =   (ހިސާބު ެބއްލެވުުމގެ ކަންތަްއ ނިމޭހިނުދ) . ކަންތަްއ ނިމެވޭހިނދު

       = ިއަދ  (    .  حالކަމެއްކަމުގައިވާ  غافلއެމީހުން (މިހާރު ދުނިޔޭގައި   

    = ްحالނުވާ  إيمانއަދި އެމީހުނ  .      = . ނޑައެޅިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން ކަ

        =.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިްނ ވާރުަތކުރަްއާވހުށީމެވެ     = އަދި އެތާނގެމަީތގައިާވާހ

 .  ބަޔަކާއި         = ިحضرةވުންވަީނ ހަަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رجوعއަިދ އެމީހުްނ އެނުބރ 

. .) އަދި ކަލޭގެފާނު ކިޔައިދެއްވާށެެވ!.  رسول الّله(އޭ =    އަށެވެ  އެވެ          = ްފޮތުނ

: ިމ  )  قرآن(އެބަހީ   ) ެގ ވާަހަކ. عليه الّسالم( إبراهيمން    = ހަމަކަށަަވރުްނ އެަކލޭގެފާުނ

  .  ވެވަޑައިގެންނެވިެއވެ         = ިބޭަކލަކުކަމުަގއި (ތެދުެވިރ  نبىތެދުވެރި ބޭކަލަކުކަމުގަިއ އަދ

 (.    ނަބީބޭކަލަކުކަމުގައި  = ުއެކަލޭގެފާނު އެަކޭލގެފާނުންގެ ބައްޕައަށް ވިދާޅުވިހިނދ        = ޭއ

.  އަހުރެންގެ ަބއްޕާއެވެ    =އަޅުކަންުކރައްވަނީ ީކއްވެތޯއެވެ؟ (  ކަލޭ (ބައްޕަ          =

 .   އަޑުނުއަހާ އަދި ނުފެންނަ ތަކެއްޗަށް        = އަދި ބައްޕާއަށް އެއްވެސްކަމެްއ

 .  ފުއްދައިނުދެވޭ     = .  ޭއ އަުހރެންެގ ބައްޕާެއވެ       =  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެްނގެގާަތްށ

 (. . (ައހުރެންނަށް ލިބިއްެޖއެވެ  އަތުވެއްޖެއެވެ     = ގެތެރެއި علم.  ން      =   ބައްޕަެގ

 .  ގާތަށް ނާންނަތަކެތި   =   ިتبعފަހެ އެހެްނވެ ބަްއޕަ އަހުރެންނާއ  .  ވާށެވެ     = ްއޭރުނ

) ައހުރެްނ މަގުދައްކާ ކަލެއަށް(ބަ .އްޕައަށް     ހުށީމެވެ        =  ސީާދ ހަަމހަމަ މަުގ      =  

.   އޭ ައހުރެްނގެ ަބއްޕާއެވެ     =  ަކިޔަަމްނ  شيطانބަްއޕ) .! ާއއަްށ އަޅުކަން ުނކުރާށެވެ
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 (.!   ނުވާށެވެ   =   ްشيطانހަމަކަށަަވރުނ .  އާ     =  ވަންަތ  رحمن

.  ކަލާނގެއަށްިވއެވެ     = ީއުރެދިގެްނވާ މ.  ހަުކކަމުގައި

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ޭއ  تعالى وحى الّله() 39( .) ިހތާމައިގެ ދުަވހުގެ ވާހަަކއިން ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަްށ  رسول الّلهކުެރއްވިެއވެ އެވެ

) އެންމެަހއި ކަންަތްއ . އެއީ (ހިސާބުބެްއލެވުމުގެ!ދެއްވާެށވެ خبر. ބިރުވެިރކަމުގެ !ކުރައްވާެށވެ إنذار

. އެމީހުން އެވަނީ މިދުނިޔޭަގއި  . (ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުެމގެްނ  حالވެގެންވާ  غافلނިމެވިގެންދާހިނދުންނެވެ ގަެއވެ

.) އެީމހުން  غافلއަްށ ދިއުމާއި ހިސާބު ެބއްލެވުާމ ޖަޒާދެއްވުމާިއ މި މިކަންކަމަށް  حضرةެގ  الّله  إيمانވެގެންނެވެ

. އެ .އެއް ނުެވއެވެ  އިްނ އެްއވެސް ކަެމއް ތެދުނުކުެރއެވެ

) ވާރުތަުކރާހުށީ ހަަމ ) 40( އަދި ހަމަކަށަވަރުން ބިމާއި އަދި ބިމުގެ މަތީަގއިާވހާބަޔަކު (ބިމުގައި ވާހާބަޔަކު

. އަދި އެ އެންމެްނ އެނބުިރ  .  حضرةުވންވަނީ ހަމަ ތިމަންަރސްކަލާނެގ  رجوعތިމަންރަސްކަލާނގެެއވެ  އަެށވެ

.) އަދި ިމ ކީރިިތ  الّلهرسول (އޭ ) 41( ންނަްށ)  مشركގެ ވާހަަކ ަކލޭގެފާނު (އެ  إبراهيم عليه الّسالمން  قرآنއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ އެ  . އަދި  إبراهيم عليه الّسالمކިޔައިދެއްވާށެވެ  نبىވެަވޑައިގެންނެވީ ތެދުވެިރ ބޭކަލަުކ ކަމުގަެއވެ

 .  ބޭކަލަކު ކަުމގައެވެ

) އެކަލޭގެފާނު އެަކލޭގެ) 42( . އެކަޭލގެފާނު (ބައްޕައަށް ފާނުންެގ ބައްޕައަށް ވިދާޅުވިހިނުދ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ

. ކަންފަތަްށ އަޑުނުިއވޭ އަިދ ލޮލަްށ ނުފެންނަ ަތކެއްޗަްށ އަިދ ބައްަޕއަްށ  . އޭ އަހުރެްނެގ ބައްޕާއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

 ކީއްވެތޯެއވެ؟  އެއްވެސްކަމެްއ ފުއްދަިއ ނުދެވޭތަކެއްޗަްށ ބައްޕަ އަޅުކަންކުރަނީ 

)43 ( .! ގެެތރެއިން ބައްޕައަްށ އެނގިގެންނުވާ ތަކެތި ހަމަކަަށވަރުން ައހުރެންަންށ  علمއޭ އަހުރެންގެ ބައްޕާއެވެ

. އެހެންެވ ަބއްޕަ އަހުރެންާނއި  ވާށެެވ!. އޭރުްނ ައހުރެްނ ބައްޕައަްށ ހަމަ ސީާދ  تبعއެނގެއެވެ

 .  ތެދުމަގުދައްކާހުށީމެވެ

. ބައްަޕ  އޭ އަހުރެންގެ ) 44(  رحمنއާވަީނ  شيطان. ހަމަކަށަަވރުްނ !އާއަްށ އަޅުަކން ނުކުރާށެވެ  شيطانބައްޕާެއވެ

.ވަންތަ ކަލާނގެއަށް ުއރެދިފައެ  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   .  ޭއ އަުހރެންެގ ބައްޕާއެވެ     =  .   ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ިބރުގަންނަމެވެ

      =  ްعذابބައްަޕއަށ  .  އެއް ެޖހިދާނެކަމަްށ / އަތުވެދާނޭކަމަށް    =  رحمن 

. حضرةވަންތަ ކަލާނގެ   ން   =  .   ދެން ބައްޕަ ވެދާނެއެވެ    = ެގ އާ شيطان

.  نصر .  يعنى: إبراهيم –އޭނާ =  ވެރިއަކަށް  ގެފާނުންެގ ބައްޕަ ބުންޏެވެ           =

 ންތަކަށް ފުރަގަސްދެނީހެްއޔެވެ؟  إله ކަލޭ ައހުރެންގެ       = ޭإبراهيمއ  .   އެވެ     = ކަޭލ

) ހުްއޓައިނުލައި . (އެކަމުން   ފިނަމަ      = رََجمُ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެން ކަޭލ .  ކުާރހުށީމެވެ   

    = .!  އަދި ސީާދ ައހުރެންާނ ދުރުެވގަންނާށެވެ   =  ) ުيعنى: إبراهيم عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނ (

.   ވިދާޅުވިއެވެ   = ަކަލެއަށް (ބައްޕައ. ) ސަާލމްހުއްޓެވެ  ށް        =   ނިކަންހުެރ

. حضرةގެ ربّ އަހުރެން ަބއްޕައަށް ފާފަފުއްސެވުްނއެދި ައހުރެންެގ   ގައި ދަންނަވާނަމެވެ        

  =  ެހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެންނަށް ޯއގާންވަންތަ ަކލަކުަކމުގައި އެަކލާނެގ ވޮޑިގ .  ންވިެއވެ   =  

 .  އަހުރެްނ ކަލޭމެާނ ވަިކވާހުށީމެވެ         =   ިފިަޔވަިއ ކަލޭމެްނ  الّلهއަދ

 .   އަޅުކަންކުރާތަކެއްާޗއި      =  دعاءއަށް  ربّ އަިދ ައހުރެްނ އަުހރެންެގ  .  ކުާރހުށީމެވެ  

    =  ް(އަުހެރން ނުވުމަށްޓަކައި) أّميدައހުރެން ުނވުނ .   ކުރެެވއެވެ      =   އަުހރެްނ

.  دعاءއަށް ކުާރ  ربّ އަހުރެންެގ   ގައި    = .   އަާބއްޖަވެރިއަުކކަމުގައި     =  ދެންފަެހ

 .  އެކަލޭގެފާނު އެީމހުންނާއި ވަިކވީހިނދުން           =   ިފިޔަވައި އެމީހުްނ  الّلهއަދ

 .  އަޅުކަންކުރާތަކެއްާޗއި      = .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް ދެްއވީމެވެ        
   )عليهما الّسالمގެފާނާިއ ( يعقوبގެފާނާިއ  إسحاق =          =  އަދި އެއިްނ ކޮންެމ
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 އަކުކަމުަގއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްވީެމެވ.  نبىބޭކަލަކު      = އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. ) ދެއްވީެމވެ    އެބޭކަލުންނަށް (ތަނަވަްސކަން      = ެرحمةތިމަންރަސްކަލާނގ .  ން       =

. އަދި ތިމަންރަސް  ަކލާނގެ އެޭބކަލުންނަށް ލެއްވީމެވެ         = ާާއިއ  ثناءމަތިވެރިވެގެްނވ

  . تعريفރަނގަޅުވެގެންާވ ިރވެތި 
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަހުރެްނ ބިރުގަންނަީނ ) 45( އެްއ  عذابްނ ބައްޕައަށް  رةحضވަންތަ ަކލާނގެ  رحمنއޭ އަހުރެންެގ ބައްޕާއެވެ

. އޭރުްނ ދެްނ  ޭދ މީހަކުކަމުަގިއ ބައްަޕ  نصرައުކކަމުގަިއ އަިދ އޭނާއަްށ  ولىެގ  އާ شيطانއައިްސ ޖެހިދާނެތީއެވެ

(. . (ދެން އޭާނއާއެކު ަނރަކަިއގައި އޮންނާން ޖެހިދާެނއެވެ  ވެދާނެއެވެ

) ދެންނެ) 46( . އޭ ފަހެ އެކަލޭގެފާނުންެގ ބައްޕަ (ެއކަލޭގެފާނަށް . ކަލޭ އަުހރެންގެ  إبراهيمިވއެވެ ންތަކަްށ  إلهެއވެ

ފުރަގަސްދީ ހުުތރު އެއްޗެތިިކޔަނީހެއްެޔވެ؟ އަިދ ކަޭލ ެއކަންތަކުން ހުއްަޓއިނުލައިފިްއޔާ (ބުދުތަކަށް ހުތުުރ 

) ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ކަލޭގެ  . އަިދ ސީ رََجمُ އެއްޗެތިކިއުްނ ދޫކޮށްނުލައިފިްއޔާ ދާ ައހުރެންނާިއ ކޮށްފާހުށީމެވެ

 . !ކަލޭ ދުުރވެގެންނާށެވެ

. ަބއްޕައަށް  يعنى: إبراهيم عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )47( . ނިކަންހުެރ އަހުރެްނ ަބއްޕައަްށ  سالمވިދާޅުވިއެވެ އެވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ އެކަލާނގެ އަހުރެންނަްށ ގައި حضرةގެ  ربّ ފާފަފުއްސެވުން އެިދ އަުހރެންެގ  ދަްނނަވާހުށީމެވެ

 .  ނުހަނު އޯާގވަންތަވެވޮޑިގެންިވއެވެ

. އަިދ  الّلهއަދި ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެން  )48( ފިަޔވަިއ ތިޔަ އަޅުކަންކުރާތަކެތީންވެްސ އަުހރެން ވަކިާވހުށީމެވެ

. އަދި އަހުރެން ައހުރެްނގެ  دعاءއަށް  ربّ އަހުރެން ައހުރެންގެ  ާއިއ  دعاءއަށް ުކރާ  ربّ ކޮށް އަޅުކަންކުާރހުށީމެވެ

.  أّميدކަން އަުހރެން އަބާއްަޖވެރިައކުކަމުގަިއ ނުލެްއވުން އަޅު  ުކރެވެއެވެ

ފިޔަވަިއ އެީމހުން އެއަޅުކަންކުާރ ތަކެީތްނ  الّلهދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނުން އެމީހުންެގ ކިބައިންނާިއ ައދި ) 49(

) ދުުރވެ ަވކިވީހިނދުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަށް  . އަދި  ގެފާނު إسحق(އެބުދުތަކުން  يعقوبެދއްވީމެވެ

. އަދި އެިއން ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެްސ  ) ެދއްވީމެވެ ބޭަކލަކުކަމުގަިއ  نبىގެފާނު (ކާފަދަރިކަެލއްގެގޮތުން

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެްއވީމެވެ

. އަިދ  رحمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )50( ން އެބޭަކލުންނަށް ތަނަވަސްކަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދއްވީމެވެ

. (ހުިރހާ  تعريفއާިއ  ثناءލުންނަށް މަތިެވރިވެގެންާވ ތެދުވެިރ އެބޭކަ އެއްަގއިވެސް އެބޭކަލުންަންށ  أّمةދެއްވީމެވެ

.)  ثناءއާިއ  تعريف  والّله أعلمެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ޭرسول الّلهއަދި (އ .   ) އަިދ ކަޭލގެފާނު ިކޔައިެދއްވާށެވެ!. ެއވެ        =) ްيعنى:ފޮތުނ 

)  قرآنމި ކީރިތި  .  عليه الّسالم – موسىން  ގެ ވާހަކަ       = ްުކރެިވގެންާވ  إختيارހަމަކަށަވަރުނ

 .  ބޭކަލަކުކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ         = ިބޭަކލަކުކަމުގަްއާޔިއ  رسولއަދ

.  نبى  ބޭކަލުކަމުަގއި އެަކލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންނެވިެއވެ     = އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަްށ

 .  ނިދާއިއްވެވީމެވެ           =ُطْور  .  ފަރުބަދައިެގ ކަނާތްފަރާތުން      = އަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު ގާްތކުރެްއވީމެވެ    = .  މުނާޖާ ދެންނެވުމުގެގޮތުން      

=  .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނަްށ ދެއްވީމެވެ        =  رحمةތިމަްނރަސްކަލާނެގ  .   ން
      =  ެأُخ هارونއެކަޭލގެފާނުންގ  .  އަށް     = نبى  .   ކަން     = ޭއ)

.) އަިދ ކަޭލގެފާނު ފޮތުްނ (ީކރިތި  رسول الّله !.  قرآنއެވެ . ވިދާޅުވާދެްއވާށެވެ ) ކިޔައިދޭެށވެ  ން    =

   ގެާވހަކަ )إسماعيل عليه الّسالم( إسماعيل     = .  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ
       =وعد  .  ފުޅު ތެދުެވރި ބޭަކލަކުކަމުގައި         = ީرسولއަދި އެކަޭލގެފާނަކ 

.  نبىބޭކަލަކުކަމުގަްއޔާއި   ބޭަކލަކުކަމުަގއި ވެވަޑަިއގެންނެވިެއވެ       = އަދި އެކަލޭގެފާުނ

.  أمرެވރިންނަށް  أهلއެކަލޭގެފާނުންގެ   ކުރަްއވާކަމުގަިއވިއެވެ      = ިزكاةނަމާދުކުރުމަށާއ 

 .  ދިނުމަށް        = ެحضرةގެ  ربّ އަދި އެކަލޭގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންގ  .  ގައިވިެއވެ  

  = .   ުރހެވިގެްނާވ ބޭކަލަުކކަމުގައި    =  قرآنއަދި ކަލޭގެފާނުްނ ފޮތުްނ (ކީރިިތ  ( ން

 .!  ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ    = إدريس عليه الّسالم( إْدرِيس  (  ެގ ވާހަކަ      =  ހަމަކަށަަވރުްނ

. އެކަލޭގެފާުނ ވެވަޑަިއގެންނެވިއެ   ވެ         =  نبىގިނަގިނައިްނ ތެދުވިދާޅުާވ ބޭކަލަުކކަމުގައްާޔ 
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 .  ބޭކަލަކުކަމުގައި    = .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނު އުފުްއލެވީމެވެ       =

 (  މަތިވެރިތަނަކަށް (މަތިެވރިދަރަޖަައކަށް

   މާނަ  ْجَمـاِلىإِ  

. ކަޭލގެފާނު މި ކީރިތި  رسول الّلهއަދި އޭ ) 51( ެގ ވާހަަކ  عليه الّسالم موسىން މީސްތަކުންނަށް  قرآنއެވެ

!. ހަމަކަަށވަރުން އެަކޭލގެފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ  . ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ ކުެރއްވިގެންާވ  إختيارކިޔައިދޭށެވެ

. .)  إختيارކުރެއްވުމަށް  وحىގެ ބަސްފުޅު  الّلهކަމަށާއި  رسول( ބޭކަލަކުކަމުގަެއވެ ުކރެއްވިގެްނވާ ބޭކަަލކުކަމުގަެއވެ

. އަދި  رسولއަދި އެަކލޭގެފާނު ެވވަޑައިގަންނަވަީނ  .  نبىބޭަކލަކުކަމުަގއެވެ  ބޭކަލަުކކަމުގައެވެ

ނައަތްޕުޅު ފަރާތުން އެކަޭލގެފާނަްށ ފަރުބަދަިއގެ ަކއިރިްނ އެކަޭލގެފާނުން ކަ طورއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 52(

.) އަިދ  ِنَداء . (ގޮވަިއލެއްވީެމވެ ެދންނެވުމުގެގޮތުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާުނ  ُمَناجاهއިއްެވވީމެވެ

 .  ގާތްކުރެްއވީމެވެ

އްަދވަިއ އަކުކަމުަގއި ހަ نبى) عليه الّسالم( أخ هارون ން ެއކަލޭގެފާނުންެގ  رحمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 53(

 .  އެކަލޭގެފާނަށް ާތއީދުކުެރއްވުމަށް ފޮނުްއވީމެވެ

.) ކަލޭގެފާނު މި ީކރިތި  رسول الّلهއަދި (އޭ ) 54(  ) ގެ ާވަހކަ عليه الّسالم( إسماعيلން މީސްތަކުންނަށް  قرآنއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  ) ބޭކަލަުކކަމުގައި  وعدވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ  رسولއަިދ  ފުޅު ތެުދ (އިުތރުފުޅު ނުހައްަދވާ

.  نبىބޭކަލަކުކަމުގަްއޔާއި   ބޭަކލަކުކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާނު ވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ

ދިނުމަްށ އަުމރުކުރަްއާވ  زكاةެވރިންަނށް ނަމާދުކުރުމަށާިއ أهلއަދި އެކަލޭގެފާުނ ެއކަލޭގެފާނުންެގ ) 55(

. އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ  ވާ ބޭކަލަުކކަމުގައި އެކަޭލގެފާނުްނ ގައި ުރހެވިގެން  حضرةގެ  ربّ ކަމުގައިވިެއވެ

 .  ވެވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. !) ެގ ާވހަކަ ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެعليه الّسالم( إدريسން މީސްތަކުންނަށް  قرآنއަދި ކަލޭގެފާނު ކީރިިތ ) 56(

) ތެދުވެރި ޭބކަލަކުކަުމގައެވެ  نبى. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލޭގެފާނު ެވވަޑައިގެންނެވީ (އިުތރުފުޅު ނުހައްދަވާ

.   ބޭކަލަކުކަމުގަެއވެ

)57 (.  އަދި މަތިވެރި ަދރަޖައަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭެގފާނު އުފުއްލެވީެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .   އެބޭބޭަކލުންނަކީ     =   نعمةއެބޭކަލުންނަށް  الّله .  ެލއްިވ ބޭކަލުންނެވެ
     =  نبى  .   ބޭކަލުންކުރެ     =  عليه الّسالم( آدم.  ) ގެ ދަިރކޮޅުން  

        =  ިއުފުއްލެވިީމހުްނެގ ) އާއިއެކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ (ަނއުކޮޅުعليه الّسالم( نُوحއަދ ( ގައި

 .  ދަރިކޮޅުގެތެރެއިންނާއި          =  ިعليه الّسالم( إبراهيمއަދ .  ) ެގ ދަރިކޮޅުންނާއި    

. عليه الّسالم( يعقوبއަިދ   =   ) ެގ ދަރިކޮޅުންނާއި            =  ަލާނެގ އަިދ ތިމަންރަސްކ

.  إختيارުކރައްވަިއ  خاصّ ތެދުމަގުދައްކަާވ އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ    ކުރެްއވި ޭބކަލުންގެެތރެއިންނާއި  

  =  .  އެބޭކަލުންގެމައްޗަށް ކިެޔވިއްޖެއްޔާ      = الّلهވަންތަ  رحمن  .  ގެ އާޔަތްަތއް
           =  ާحال سجدةއެބޭކަލުން ީކރިތިުކރަްއވ  .   އަށް ިތރިވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ

       = (. . (އަންނާނެއެވެ  ދެންފަހެ މިބޭކަލުންގެ ފަހަށް އަެއވެ   = .  ފަހުން އަންނަބަޔަކު
       =.  އެމީހުން ނަމާދު ނަަގއިލާނެެއވެ       = ްތަކާިއ  شهوةއަދި އެމީހުނ

.  تبع  ވެ       = .  ފަެހ ނިކަންުހެރ އެމީހުްނ އެްއލޭނެއެވެ    = ُّއެެވ ިކޔުުނ  َعي

 . ނޑަށް    ނަރަކައިެގ ފުންވަޅުގަ      =توبة  .  ވެ އީމާންވެއްޖެ ަބޔަކުމެނުވީ      

.  صالح عملއަދި އެމީހާ =   ުކރި       = .  ފަހެ އެބައިމީހުން         = ްއެމީހުނ

 .   ސުވަރުެގއަށް ވަންނަހުއްެޓވެ       = އަިދ އެމީހުންނަްށ ެއއްވެްސ ކަމަކުްނ އަނިާޔ

 .  ނުލިބެވޭނެއެވެ      =  ީقائمއެއ  .  ވެތިބޭ ަބގީޗާތަކެކެވެ           =  

.  َوْعدُ ވަންތަ ކަލާނގެ އެކަލާނގެ އަޅތަކުންނަށް ދެއްުވމަށް  رحمنއެއީ  . ސުަވރުެގއެވެ ކުަރއްވާފައިވާ ަބގީޗާތަކެވެ
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     =  َُغْيب .    ގައި / ނުފެނި      =  ެَوْعدُ ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގ .   ފުޅުވިއެވެ
     =  .   ދެއްވޭނެ އެއްޗެއްކަމުަގއި     =  .   އެމީހުން އެތާނގައި ުނއަހާނެއެވެ   

=  .   އެްއވެސް ބޭާކުރ ވާހަެއއް    =   ެނުއަހާނެއ) . .) ހަމަ ަސލާމުގެ އަޑުމެނުވީ  ވެ     

    =ިއެމީހުންނަށް އެތާނަގއި އެމީހުްނގެ ރިޒުގުވެެއެވ.  އަދ       =  ުހެނދުނާއި ަހވީރ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: އިސްވެދިަޔ އާޔަތްތަުކގައި ނަންގަނެވި) 58( )  نبىންނާއި  رسولގެންވާ އެބޭބޭކަލުންނަކީ (އެބަހީ  نبىއިންނަކީ

. އެީއ خاصّ ލެއްވި ( نعمةބޭކަލުންކުރެން އެޭބކަލުންގެމަްއޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  عليه ( آدم) ބޭބޭކަލުންނެވެ

އާިއއެުކ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އުުފއްލެިވ ބޭަކލުންެގ ދަރިކޮޅުންނާިއ  نُوُح عليه الّسالم) ެގ ަދރިކޮޅުންނާއި އަދި الّسالم

ގެ ަދރިޮކޅުންނާއި އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ތެދުމަގުދައްކަަވިއ  يعقوب عليه الّسالمއާިއ  إبراهيم عليه الّسالمއަދި 

. އެބޭކަލުްނގެމައްޗަށް  إختيار ވަންތަ ކަލާނގެ އާޔަތްތައް ކިޔެވިއްޖެްއޔާ އެބޭަކލުްނ  رحمنކުެރއްވި ބޭބޭަކލުންނެވެ

. އަށް ިތރިވެވަ حال سجدةކީރިތިކުަރއްވާ   ޑަިއގަންނަވައެވެ

. އެބައިީމހުން ނަމާުދ ނަގަިއާލ އަިދ ) 59( ނޑެއް ައއެވެ ަތކާިއ  شهوةދެންފަހެ މި ބޭބޭކަލުންގެފަހުްނ ެއހެން ަބއިގަ

.) އެފަދަ ީމހުންނާއި ނިކަްނހުެރ  َشْهَوانى( . (އެފަދަ ީމހުން ފަހުްނ ައންނާނެއެވެ ) ތަބާވިއެވެ އާިއ  َغيُّ އެދުންތަކާއި

. (ނަަރކައިެގ ބައްދަލުވާުހއް . َوادىގަަދވެގެންާވ  عذابޓެވެ   )އެްއކަމުގައިވާތަނަށް ލެވޭނެެއވެ

)60 ( ( . ފަހެ އެފަދަމީހުން ުސވަުރެގ  صالح عملެވ  توبةއޭގެތެރެއިން (ދުނިޔޭގައިތިބެ ކުރިމީހުްނ މެނުވީއެވެ

. އަިދ އެްއވެސް ބާވަެތއްެގ އަނިޔާއެްއ އެމީހުްނނަށް ނުވެވޭނެއެވެ  . ވަންނަހުއްޓެވެ

. ެއއީ  قائمއެމީހުން އެދުވަހުން  ވަންނާެނ ސުަވރުގެއަީކ ) 61( އެކަލާނެގ  الّلهވަންތަ  رحمنވެިތބޭ ބަގީޗާތަެކކެވެ

) އެކަާލނގެ  َغْيبُ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވުމަްށ  : ނުފެނި . ހަމަކަަށވަރުްނ  َوْعدُ ގަިއ (އެބަހީ ުކރަްއވާފައިާވ ބަގީޗާތަެކވެ

. ފުޅު އެީއ ކަނ وعدއެކަލާނެގ  . ިހނގާނެ ކަމެކެވެ  ޑައެޅިގެން އޮންނާނެކަމެކެވެ

. މަާލއިކަްތ  باطلއެމީހުން އެސުވަރުޭގގައިތިބޭިއރު ެއއްވެސް ާބވަތެއްގެ ) 62( އަދި ބޭކާރު ވާހަކަެއއް ނުައހާނެއެވެ

) . .) އަިދ އެތާނގަިއ އެމީހު مالئكةބޭކަލުންެގ ސަލާމްމެނުީވ ނުައހާނެއެވެ ންެގ ރިުޒުގ ބޭކަލުްނ ސަާލމްކުރައްވާނެެއވެ

. (މިހެނދުނާއި ހަީވރުގެ ނިސްބަްތ މިއީ ދުނިޔޭެގ  ހެނދުނާއި ހަީވރު އެީމހުންނަށް ލިިބލިބިހުންނާނެއެވެ

. އެހެީނ  .) قيامةނިސްބަތުގައެވެ  ުދވަހުން ހެނދުނާއި ހަވީެރއް ުނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .  އެސުވަުރގެ            =  އެތަނަީކ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަޅުތަކުންަންށ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ާވރުތަކޮށްދެްއވާ ތަނެެކވެ      =  ުتقوىއެމީަހކ .  ެވރިއަުކކަމުގައިވި
     = ައަދި އަުހރެމެން ނުފ (. . (އަިދ ތިަމންކަލޭގެފާުނ ފައިބާވަޑައިނުގަންނަމެވެ   އިބަމެވެ  

    =  ربّ ަކލޭގެފާނުންެގ  .  ެގ އަމުރުފުޅަށްމެނުވީ   =  خاصّ އެކަލާނގެއަްށ މިލްކުެވ .  ވެގެންވެެއވެ
       = ) ެއެން آخرةއަުހރެމެންގެ ުކރިމަތީގައިވާތަުނގ (   މެހައި ކަމެއްގެ      =  އަިދ

)حياةއަހުރެމެންެގ ފަހަތުަގއިާވ ތަނާއި (ދުިނޔޭެގ   އާއި         =  އަދި އެދެމެދުގައި ވާހަިއ

 .  ކަމަކާއި            =  ުހަނދުމަފުޅުނެތިވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަުމަގއި  ربّ އަދި ކަލޭެގފާނ 

 .   ނުވެއެވެ       = ربّ އެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުެގ ވެިރ  .  އެވެ    = އަިދ

 އެދެމެދުގައި ާވހާތަނަކާއި     =.!ެއަޅުކަންކުރަްއވާށެވ (  ފަހެ އެހެންެވ އެކަާލނގެއަށް (އެކަނި  

     =އަދި އެކަލާނ !.  ގެއަްށ އަޅުކަންކުެރއްވުމަށް ކެތްެތރިވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ        

    = ްإلهއެކަލާނގެާއއި ެއއްފަދަ ެއހެންއެއްެވސ  . އަކު ކަލޭގެފާނަްށ އެނގިވަޑަިއގަންނަވައިތޯެއވެ

 (.  (ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ       =ާއަދި އިންސާނ ) . ނުކުާރ އިންސާާނ  قبول آخرةބުނެެއވެ

 (.   ބުނެއެވެ     = .  އަހުރެން މަރުވުމަށްފަހު         = ހަމަކަށަވަރުން ނިކަންހުެރ

) ނެރެވޭނޭެހއްޔެވެ؟   އަހުރެން (ކަްށވަޅުން     = .  ދިރިގެން       =  އަޅެފަެހ

 . ؟ންސާނާ ހަނދާން ނުުކރާޭނ ބާވައެވެ އެއި     =   ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އޭާނ

 .  ހެއްދެވިންކަން     =  .  މީގެުކރިން       =  . އަދި އޭނާގެ އެްއވެސް އަަސރެއްނެތި

 (.  (އޭނާ ެއއްވެސްެއއްޗެްއ ކަމުަގއި ުނވެއެވެ     =  وحىގަންދެްއވަިއ ހުަވިއ  ربّ ފަެހ ަކލޭގެފާނުންެގ 

 .  ކުރައްަވއެވެ       =  ިންތަްއ  شيطانހަަމކަށަވަރުން އެމީހުންާނއި އަދ
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.  محشرތިމަންރަސްކަލާނެގ  . އެްއކުރަްއވާހުީށމެވެ  ުކރައްާވހުށީމެވެ       =  ަށަވަރުްނ ދެން ހަމަކ

.  حاضرތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ   ކުރާހުށީެމވެ     = .  ނަރަަކއިެގ ވަށައިގެން    = 

   . حالކަކޫމައްޗަށް ިތރިވެގެްނވާ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ައޅުތަކުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވާރުތަކޮްށ ދެއްވާެނ  ވެިރވީ تقوىއެސުވަރުގެއަީކ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް ) 63(

 .  ސުވަރުެގއެވެ

. (އޭ  جبريل عليه الّسالم) 64( .) ކަލޭގެފާނުންެގ  رسول الّلهވިދާޅުވިއެވެ ެގ އަމުރުފުޅަށްމެނުީވ  ربّ އެވެ

. (ަކލޭގެފާުނންގެ އަިރހަށް ވަޑައިނުގަން .) އަުހރެމެންެގ ތިމަްނކަލޭގެފާނު ފައިބާވަޑައި ުނގަންނަވާހުށީމެވެ ނަާވހުށީމެވެ

ދުަވހާިއ އަިދ ައހުރެެމންގެ ފަހަތަްށ ދޫކޮށްފަިއވާ މިާދ ދުނިޔެާއިއ އަިދ  آخرةކުރިމަތީގަިއ އަންނަންއޮްތ 

. އަދި ެއއިްނ  ربّ ވެގެންވަނީ ަކލޭގެފާނުންގެ  خاصّ އެދެމެދުގައި ާވހާ ކަމަކާިއ މިހުިރހާކަމެއް ިމލްކުެވ  އަެށވެ

.  ربّ ގެފާނުންެގ އެއްވެސް ކަމެއް ަކލޭ  ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިގެން ުނވެއެވެ

. މިއާޔަްތ ބާވަިއލެއްިވ ސަބަބެއްކަުމގައި   .  تفسيرދަންނައެވެ رسول الّله صّلى الّله ފޮތްތަކުގައި ަބޔާންވެގެންެވއެވެ
. ަކލޭގެާފނު މިހާރު ތިޔަވަޑައިގަންަނވާ ަވރަށްވުރެ جبريل عليه الّسالم عليه وسّلم  ގިނައިްނ  އަށް ދެންނެވިއެވެ

 .   والّله أعلمވަޑައިނުގަންނަވަނީ ީކއްވެތޯއެވެ؟ މިސުާވލާއި ގުޅިގެން އިްސެވދިޔަ އާޔަތް ާބވައިެލއްވިކަމުަގއިވިެއވެ

. ފަެހ ެއހެންެވ ކަޭލގެފާނު އެކަލާނެގއަްށ  ربّ އެއީ އުޑުތަކާއި ބިާމއި އަދި އެދެމެދުގައިާވހާތަކެތީގެެވިރ ) 65( ެއވެ

. ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރަ  . އަދި އެަކލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމުަގއި ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ އްވާށެވެ

  ؟އަުކ ކަޭލގެފާނަްށ އެނގިވަޑަިއގަންނަވައިތޯެއވެ إلهއެކަލާނގެާއއި ެއއްފަދަ ެއހެން ެއއްވެސް 

) އިންސާނާ ބުނެއެެވ. އަހުރެން މަރުވެދިއުމަށްފަހު قبولދުވަސް  آخرةއަދި () 66( ިދރިގެން ައލުންވެްސ  ނުކުރާ

) ފޮނުއްވޭޭނހެއްޔެވެ؟ محشرކައްވަޅުތަކުން ނެެރވިގެން (  އަށް

އެ އިންސާނާެގ އެްއވެސް އަސަރެްއވެސް ހިަލމެއްވެސް ނެތިސް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއއިންސާާނ ފަހެ ) 67(

އެފަދަ ބަހެްއ އޭާނ     \. (އޭނާ އެކަން ހަނދާންކުރާނެނަމަ؟ހެއްދެވިކަން އޭނާ ފަހެ ހަނދާން ނުކުރާނޭބާަވއެވެ

 ބުނާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްެޔވެ؟) 

:  وحىގަންދެއްަވއި ހުަވއި  ربّ ފަހެ ކަލޭގެފާނުންގެ ) 68( . ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނާއި (އެަބހީ آخرة ުކަރއްވަމެވެ
) އަިދ ޝައިތާނުންތަްއ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  قبول . އަްށ އެއްުކރައްވާ  ميدانގެ  محشرނުކުރާ މީހުންާނއި ހުށީމެވެ

.  حاضرއަދި ނަރަަކއިގެ ވަށައިގެްނ ކަކޫމައްޗަްށ ތިރިުކރައްވާަފއި ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ   ކުރާހުށީެމވެ

. މިއާޔަތުގެ  . މިާތ މިވަނީ ހަމައެކަނި ޭބރުފުުށްނ  مفّسرަގއި  تفسيرދަންނައެވެ ންެގ ވާަހކަ ތަފާތުެވގެންވެއެވެ

.  މާނަ އެކަނި ިލޔެލެވިަފއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  .    ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެނރުއްވާ ަވކިކުރައްާވހުށީމެވެ    =   ކޮންެމ

 .  ބަޔަކުންވެސް         =ންެމ ގަދަފަދަވެގެްނވަީނ އަްށ އެ حضرةަވންތަކަލާނގެ  رحمن

  (އެންމެގަދަފަދަވެގެންވާ މީހުން) –ކޮންބައެއްކަން     =  .  ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގެގޮތުން      

=  . ނޑައެޅިގެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ .=   ދެން ކަ   ެދނެވޮޑިގެންވެއެވެ              

   .ަގިއ ތިބޭނީ ކޮންބަެއއްކަންވެސް عذابގަިއ އަިދ ެއންމެބޮޑު  عذابއަިދ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ އެންެމ ގަަދ  =
     =.   އަދި ކަލޭމެންކުެރ އެކަުކ ވެސްުނވެއެވެ   = އެތަނަށް ާވރިދުނުވާނޭ (ެއ

.) ِصَراُط اْلُمْسَتِقْيمُ ނަރަކައިގެމަތިން ދެމިފައިވާ    ގެމަތިން ދާންނުޖެހޭނެ        = ެެގ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ

.  َحْضَرةُ   ގައި އެކަންވިެއވެ       = . ނޑައަޅުއްވާ ނިންމަވާފަިއާވ ކަމެއްކަމުަގއި  ކަ     

=  .   ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަސލާމަތްކުރަްއވާހުށީމެވެ  = تقوى  .   ވެރިވީ މީސްތަކުން  

    = .   އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަިނޔާވެިރން އެނަރަަކއަށް ދޫކޮްށލާހުށީމެވެ    = 

 ( . (ކުޑަކަކޫޖަްއސާފައި  ކަކޫތަކުގެމައްޗަށް        = ްޖެއްޔާ (އެީއ އަދި އެމީހުންގެމަްއޗަށް ކިޔެިވއ

 (  އެމީހުން ދުނިޔޭގައިތިބިިއރު      = .  ބަޔާންވެގެންވާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތައް   

  =  .   ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނ ބުނެއެވެ    =  .  އީމާންީވ މީސްތަކުންނަށް     =  

 އިމީހުންކުރެ ކޮންބަަޔކުހެއްެޔވެ؟ ދެބަ     = ގެ ގޮތުން ެހޔޮވެގެްނވަނީ (ތިބޭތަނުގެގޮތުން ެހީވ) مقام  

           =   ިمجلسއަދ  .   ކުރުމުެގގޮތުން ރަނގަޅުވެގެންވަނީ        = އަިދ

 : ) ތިމަންަރސްކަލާނގެ ަހލާކުުކރެއްީވ ކިހާބަޔަުކހެއްެޔވެ؟ ގެ ކާ مّكةއެމީހުންގެކުރިން (އެބަހީ  ަފރުންގެުކރިން  
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  = ُأّمةގެތެރެއިްނ ( قَـْرن  (  ތަކުގެެތރެއިން       = . އެީމހުން މާރަނގަޅުވެގެންވެެއވެ

 (.  (މާރިވެތިވެގެްނވެއެވެ         = منظرގެވެިހ ކަންާވރުގެގޮތުންނާިއ  .  ގެގޮތުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 جماعةއަްށ ެއންމެ ނުކިޔަމަންތެރިކަންގަދަމީހުްނ ެއ ކޮންމެ  حضرةވަންތަ ރަސްަކލާނގެ  رحمنދެން، ) 69(

 .  އަކުންވެސް ތިމަންަރސްކަލާނެގ    ެނރުއްާވހުށީމެވެ

ަގިއ ތިބެންވާނީ ކޮންބަެއއްކަންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  عذابގަދަ  ދެން އަދި އެމީހުންގެެތރެއިން އެންމެ ) 70(

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާކަންކަށަަވރެވެ

)71 ( .  އަދި އެނަރަކަިއގެމަތީން ދާންނުޖެހޭނެ ެއކަކުވެްސ ކަލޭެމންގެތެރެއިން ުނވެއެވެ

  : ގުވަނީ ނަަރކައިގެ މަތިން ދެމިފައެެވ. އެވެ ކިއުނު މަ ِصرِاَط اْلُمْسَتِقْيم(އެކަންވާގޮތެްއކަމުގައި ބުނެިވގެންވަނީ

. އެމީހެްއގެ  ގައި ހުިރ ެހޔޮނުބައިކަމަކުްނ އެމަގުްނ ދިއުމުެގ  عملއެންމެންވެސް އެމަގުން ދާންޖެެހއެވެ

 . . ފިރުކެމުްނ ދެމެމުންދާ މީހުްނވެއެވެ . ވިދާިލ ވިުދވަރެްއހެްނ ާދމީހުންވެއެވެ އުނދގޫކަމާިއ ފަސޭހަކަންެވއެވެ

. ނުބައިނުލަފާމީހު  )والّله أعلمން މަގުންަކހައިަލއިގެން ަނރަކައަްށ ވެއްޓޭކަުމަގއިވެއެވެ

.  ربّ ފަހެ އެންމެންވެސް އެމަގުން ިދއުމަކީ ަކލޭގެފާނުންގެ  ނޑައަޅުއްވާ ނިންމަވާފައިާވ ކަމެކެވެ  ކަ

. އަ تقوىދެންފަހެ ) 72( ދި އަނިޔާެވރިްނ ވެރި މާތްމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސަލާމަތްކުރަްއވާ މިންޖުކުރަްއވަމެވެ

.  مشرك( – ) އެނަރަަކއިގެތެެރއަށް އެީމހުންގެ ކަކޫތަކުގެމަްއޗަށް ދޫކޮށްލަމެވެ  ން

)  بيانއަދި ) 73( ވެގެންާވ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ އެމީހުންގެމަްއޗަށް (އެީމހުންދުނިޔޭގަިއ ތިބިއިރު

: ވީ ީމހުންނާއި ދިމާއަށް ކާަފރުން ބުނާނެ إيمانކިޔެވިއްޖެއްޔާ  . އަހުރެމެން ދެބައިމީހުްނކުރެން (އެަބހީ އެވެ

) ތިބޭތަނުެގގޮތުންނާއި މަޖްލިސްުކރާ ނާދީެގގޮތުން ރަނގަޅުވެަފިއ  އީމާންވީމީހުންނާ ކާފަރުންާނއި ދެބައިމީހުންުކރެން

 ހެޔޮވެގެންވަީނ ކޮންބައެްއހެއްެޔވެ؟ (ައހުރެމެން ނޫްނހެއްޔެވެ؟) 

ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  أّمةކިތައްކިތައް  –ގެމީހުން  قَـْرنއްކިތައް ގެ ކާފަރުންެގކުރިން ކިތަ  مّكةމި ) 74(

: ވަރަްށގިނަ  .) އަދި އެމީސްމީހުން (މި  أّمةހަލާކުުކރެއްވީމުެހއްޔެވެ؟ (އެބަހީ  أهلގެ  مّكةހަާލކުުކރެއްވީމެވެ

) ެގވެހި ކަންވާުރގެގޮތުންނާއި އަދި ރިވެތިކަމާިއ  . ެގގޮތުން މާރީިތވެފައި منظرވެރިންނަށްވުރެ  ރަނގަޅެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ޭرسول الّله(އ . .) ަކލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ  !އެވެ          = މަގުފުރެދުމުގެތެޭރގައިާވ

 (. . (ދަންނައެވެ  މީހާ     = ެرحمنފަހ  ( ވަންތަ ރަސްަކލާނގެ އޭނާއަްށ (އެމަގުފުރެދުން

 .  ދިގުކުރަްއވާށިއެވެ    = .  ދިގުކުރެއްވުމަކުން      = .  އެމީހުން ދެކެފުމަށްދާންދެން  

     = ްوعدއެމީހުންނަށ .   ވެިވގެންވާ އެތި     =ިعذابޔޭގަިއ) އެއީ އެހެންާޏ (ދުނ  .  އެވެ
        = ާއެދުވަުހގެ  قيامةއެހެންޏ) . .)  عذابުދވަހެވެ  އެވެ     = އޭރުން ނިކަންހުެރ

 .  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެެއވެ         = .   ތަނުގެގޮތުން ނުބައިެވގެންވަނީ ކޮންަބއެއްކަން
      = ިلشكرއަދ . ދެރަވެފައި ނިކަމެތީ ކޮންބައެއްކަން     =  ިالّلهއަދ 

.   އިތުރުކުަރއްވަެއވެ   =  .  ތެދުމަގު ލިބިަގތްމީހުންނަށް   =  .  ތެދުމަގު    

    =  ިبَاِقَياُت الصَّاِلَحاتُ އަދ .          =  ެގަިއ  حضرةގެ  ربّ  ކަލޭގެފާނުންގ

 .  ހެޔޮވެގެންެވއެވެ   = ثـََواب  .   ގެގޮތުން     =   ިرُُجوعއަދ .   ވާތަނާއި ފަުހކޮޅުގެގޮތުން
     = خبرކަލޭގެފާުނ ނިކަްނ .   !ދެއްވާބަްއލަވާށެވެ         =ަންރަސްކަލާނެގ ތިމ

 .  އާޔަތްތައް ދޮގުުކރިމީހާގެ    = .  އަދި އޭނާ ބުނި    = . ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެންނަށް ދެވޭނެެއވެ

       = .   މުދަލާއި ދަރިން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ަކލޭގެފާ رسول الّلهއޭ ) 75( .  !ށެވެުނ ވިދާޅުވާެއވެ ވަންަތ  رحمنމަުގފުރެދުމުގެތެރޭަގއިާވ މީާހ ދަންނައެވެ

ެވވިގެންާވ  وعدދެންފަެހ އެފަދަމީހުންނަްށ  !މާތްރަސްކަލާނެގ އޭާނ އެމަގުފުރެދުމުގެެތރޭގަިއ ދަމަަހއްޓަާވށިއެވެ

. ެއއެއްަޗކީ އެހެންާޏ (ދުނިޔޭގަ ) އެީމހުންނަށް ކަންތައް އެީމހުންނަށް ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެންނެވެ .  عذابއި އައުެމވެ

. އޭރުްނ ދެްނ ތަނުެގގޮތުން ނުބަިއވެގެންވަީނ ކޮންބައެްއކަން ިނކަންހުެރ  عذابދުަވހުެގ  قيامةނުވަތަ  އެވެ

. އަިދ  ެގގޮތުން ނިކަމެތިެވގެންވަނީ ކޮންބައެއްކަްނވެސް ނިކަންުހރެ އެީމހުންނަްށ  لشكرއެމީހުންނަށް އެނގިދާނެއެވެ

 . އެނގިދާނެއެވެ

. (ެއއީ އެަކލާނގެ  الّلهއަދި އީމާންވެ ތެދުމަގު ލިބިގަތްމީހުންނަށް ) 76( ތަކަްށ  أمرތެދުަމގު އިތުރުކޮށްދެްއވައެވެ

. ޭއރުން އީމާންކަްނ  توفيقކިޔަމަންވުމާއި ެއކަލާނެގ ނަހީތަކުްނ ދުރުެވގަތުމުގެ  ެއމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ދެްއވުމެވެ

.) އަދި (ޭއ އަބަދުވެސް އިތުުރވޭވެ ހުންނާނެއެ .)  رسول الّلهވެ  رجوعގެ ގޮތުންނާއި  ثواب - بَاِقَيات الصَّاِلَحاتެއވެ

.  حضرةގެ  ربّ ވާތަނާއި ފަހުކޮޅުެގ ގޮތުން ކަލޭގެފާނުންެގ   ގަިއ މާހެޔޮެވގެންވެއެވެ

  . ަކ ވަނަ އާޔަތުަގއި ކޮންމެވެްސ ވާހަ 46ސޫރަުތގެ  َكْهفُ  - އާއިމެދު الصَّاِلَحاتبَاِقَيات ދަންނައެވެ

 . . ދެކެވިފައިވާނެއެވެ  އެތަނުން ަބއްލަަވއިލެްއވުން އެެދވެއެވެ

. އޭނާޔާ ެބހޭގޮުތްނ ) 77( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވީމީހާ ކަލޭެގފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމުތޯއެވެ

. އަހުރެންނަްށ ހަމަކަށަވަރުްނ މުދަލާިއ ދަރިން  خبرނިކަން  . އަިދ އޭާނ ބުންޏެވެ :  ދީަބލާށެވެ . އެބަހީ ދެއްވޭނެެއވެ

.  قيامة  ދުވަހުންެވސް މުދަލާިއ ދަރިންދެްއވޭނެއެވެ

. މިއާޔަތުގަިއ މިނަންގަނެޭވ މީހަީކ   .  الَعاُص بُن ْالَواِئُل السَّْهِمىދަންނައެވެ رسول الّله صّلى ކަުމގަިއ ބުނެވުނެވެ
. އޭނާެގ ބޭކަލުންެގ ބަޔަކަށް އޭނާ އަާދކުރަންވެފައި أصحابެގ  الّله عليه وسّلم ާވ ދަރަންެޏއް އޮތްކަުމގައިިވއެވެ

. ުސވަުރގޭގަިއ ރަނާިއ ިރއްސާިއ ަފުށިވ  އަތުން އެތަކެިތ ލިބިގަތުމަްށ އެބޭަކލުން ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ ބުންޏެވެ

. އެ ީއ ފޭރާމާ އަިދ ހުރިާހ ވައްތަެރއްެގ މޭާވ ހުންނަކަުމގަިއ ކަލޭމެްނ ހީުކރަމުނޫންހެއްެޔވެ؟ އެބޭަކލުން ވިދާޅުވިއެވެ

. ކަލޭމެންެގ ތިޔަކަމުެގ ވަގުުތއޮތީ ތިޔަބުނާ  . ދެން އޭނާ ބުނެފިެއވެ .  آخرةތެދެކެވެ . އަދި ބުންެޏވެ  الّلهދުވަހުންެނވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށް ތިޔަވާ ފޮތްަކހަލަ ފޮތެްއެވްސ  . އަހުރެންނަށް މުދަލާިއ ދަރިންދެއްވޭެނއެވެ ގަންދީ ބުނަމެވެ

. ދެންފަހެ އޭާނގެ މި . އަދި އެހެނިހެން ރިވާޔަްތވެްސ  بيانގައި  قرآنސާލު އޭނާގެ ާވހަކަ ދެއްވޭނެއެވެ ކުރެްއވިއެވެ

 = .  = تفسير الطبرىއެބަހުއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ްއެނގުނީެހއްޔެވެ؟  َغْيبُ އޭނާއަށ    = .  ؟ނުވަތަ އޭނާ ހިފީހެްއޔެވެ

 (ލިބިގަތީހެްއޔެވެ؟)          = َعْهدُ ން  حضرةވަންަތ ރަސްަކލާނެގ  رحمن  . އެއް

. =   ކުީރހެއްެޔވެ؟)  صلح عملެވ  إيمانއަށް  الّله(އޭނާ  އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނޫެނވެ     

   =ުއޭނާ އެބ .  ނާއެއްެޗއް ނިކަންުހރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލިއުްއވާހުށީމެވެ         =

.  عذابއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާ   ގައި ދަމަހައްަޓވާ ުހށީމެވެ    =.   ގަދަ ދެމެހެއްޓުމަކުން
      = ިއަިދ އޭާނ އެބުނާތަކެިތ (ދަރިްނނާއ  . ) ތިމަންރަސްަކލާނެގ ވާރުަތކުރާހުށީެމވެ މުދާ

 (.  (އެދުވަހުން އޭނާއަށް މުދަލާ ަދރިން ނުވާނެއެވެ       =  ެއަްށ  حضرةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގ

.   އޭނާ އަންނާނީ ހަމައެކަންެޏވެ    = . .  إختيارއަދި އެމީުހން ހިފީއެވެ   ކުރީެއވެ   

   =إلهފިޔަަވިއ  الّله .  ންތަކެއް       = . އެްއ /  عّزة=    ެއމީހުންނަށް ވުމަށްޓަަކއި

.  عذابގަދަކަމެއް /  .=   ްނ ސަލާމަްތވުމެއް  ެއއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެންުނވާނެއެވެ   =

. ނިކަންހުރެ އެތަކެތި އިިދކޮޅުހަ . / ބަރީައވެގަންނާނެެއވެ  ދާނެއެވެ     = އެތަކެއްޗަށް އެމީހުން އެކުާރ

 އަޅުކަމާމެދު.      = .  އަދި އެތަކެތި އެމީހުންެގމައްޗަށް ވާނެއެވެ    =.ްދިމާއިދިކޮޅަށ 
   =   ޭކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑަ رسول الّله(އ (. .)ެއވެ   އިނުަގންނަވާތޯއެވެ؟ (އެނިގވަޑައިނުގަންނަވާތޯެއވެ  

      = .  ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޝައިތާނުްނ ފޮނުވަމެވެ      = 

 .  ކާފަރުންގެ ަމއްޗަށް      = ުނޑައެޅިގެްނ މަގުފުެރއްދުމާއި އޮޅުވާލުމ ގަިއ އެޮސރުމެން އެމީހުްނ ކަ

.  حركاة   ކުރުަވއި ހަްއލާހަދަެއވެ       =) ްއައުމަްށ)  عذابފަހެ ކަލޭގެފާނު އެީމހުންގެމައްޗަށ

 .   އަވަސްވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެ       = ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް އެީމހުްނެގ

)  ملع( .  عددތަކާއި ނޭވާތައް  ކުރަްއވާބައްަލވަމެވެ    =عدد  .  ކުރެއްވުމަކުން

                               

                                      

                         



                      
 

1 0 3 0  
 

މާނަ  ގެ سورة مريم       ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ން އޭާނ  حضرةގެ  الّلهވަންތަ  رحمنއެނިގގެންހެްއޔެވެ؟ ނުވަތަ  غيبއޭނާ ފަހެ އެހެން އެބުނީ އޭނާއަްށ ) 78(

: އޭާނ ؟ ވެެއއް ހިފީހެއްޔެ  عهد . ހަަމ  صالح عملއަްށ އީމާންެވ  الّله. (އެބަހީ . އެހެްނވެްސ ނޫނެވެ ކުރީެހއްޔެވެ

 (.  ބުނާ ހުސް ބުނުމެކެވެ

. ޭއނާ އެބުނާ ެއއްޗެްއ ނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ) 79( އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާ އެބުާނގޮތެއް ނުވާެނއެވެ

. އެއީ އޭާނގެ މުދަލާިއ ދަރި . ައދި ލިއުއްާވހުށީމެވެ ގެތެރޭަގއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޭއާނ  عذابންނެވެ

 .  ދަމަހައްޓަވާހުށީމެވެ

. އަދި ) 80( : ދަރިންނާއި މުދާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވާރުތަުކރާހުށީމެވެ ުދވަުހްނ  قيامةއަދި އޭނާ އެބުނާތަކެތި އެބަހީ

 އަށް އަންނާީނ ހަމައެކަްނޏެެވ.  حضرةއޭނާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ 

: ެއ އަދި އެ) 81( . އެީއ އެމީހުންނަްށ  إختيارންތަކެްއ ހިފަިއ  إلهފިޔަިއ  الّلهްނ  مشركމީހުން އެބަހީ ުކރީއެވެ

. ނުވަަތ  عّزةއެތަކެތީގެފަރާތުން  .  عذابއާއި ާބރުލިބޭނެކަމަށެވެ  شفاعةން ސަލާމަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ

 .  ތެރިވާނޭކަމަށެވެ

. އެމީހުން ) 82( ) އެތަެކިތ  قيامةއެތަކެްއޗަށް އެުކާރ އަޅުކަމާމެދު ( އެއްގޮތަކަށްވެސް ެއހެންނުވާނެއެވެ ދުަވހުން

 . . އަދި އެަތކެތި ވާީނ ދިމާ އެމީުހންގެ އިދިކޮޅަށެވެ  އެމީހުންނާ އިދިޮކޅުހަދާނެެއވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކާފަރުންގެމަްއޗަްށ ޝައިތާނުން ފޮުނއްވާަކްނ  رسول الّله(އޭ ) 83( އެވެ

އެނިގވަޑައިނުގަންނަވައިޯތއެވެ؟ އެޮސރުމެން ެއކާފަރުންގެ މީހުން މަގުުފރެއްދުމާއި އޮޅުަވއިލުމުގަިއ  ކަލޭގެފާނަށް

. حركاةގަދަޔަށް  . އުރެދުމުގެެތރެއަށް ވައްޓާލަެއވެ  ެތރިެވ މަސައްކަތްުކރެއެވެ

. ހަމަކަ عذابފަހެ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ) 84( ަށވަރުްނ އައުަމށް އަވަސްެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ

.  عددަތކާއި އަިދ އެީމހުންގެ ނޭވާތަްއ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ  ުކރައްަވިއ ބަްއލަވަމެވެ

.  ހިސާބުކުރަްއވަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެمحشرިރ ާމތްމީހުން ވެ تقوىތިމަންރަސްކަލާނގ  .   ުކރައްވާުދވަހު      =

. حضرةވަންތަ ަކލާނެގ  رحمن   އަށް    =جماعة جماعة  . .  وفد وفدއަށް  އަށް     

.  –ނުބައިީމހުން  –ްނ  مجرمއަިދ =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަދމާފައިގެންދާހުށީމެވެ      = .  ނަރަކައަށް
    = ާحالފެންބޮވައިގަނެގެންވ  .   . ކަރުިހއްކައިގަެނެގން      = ްشفاعةއެމީހުންނަށ 

.  ملكއެއް     ވެގެން ުނވެއެވެ   = ( . (ލިބިގެންފިމީަހކަށްމެނުވީ  ހިފައިިފ މީހަކަށްމެނުވީ  

    =حضرةވަންަތ ކަލާނެގ  رحمن .  ން    =އެއީ  عهد) . ެވ އެަކލާނެގ  إيمانއަށް  الّلهއެއް

.)  أمرާއ ތެދުކޮްށ  رسول  ކުެރއްިވ ކަންތައްކޮްށ ނަހީުކރެްއވި ަކންތަކުން ދުރުެވގަތުމެވެ     = އަިދ އެމީހުްނ

 .  ބުންޏެވެ        =إختيارދަރިަކލަކު  الّلهވަންތަ  رحمن  .  ުކރެްއވިއެވެ     =

 . . ބުނެފީމުއެވެ  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެން ގެނެސްގެންފީމުއެވެ      = ބޮޑުވެގެްނާވ . ބޮޑުވެގެންވާ ބަހެއް

. ُمْنَكر   ބަެހއް     = . . =   އުޑުތައް ގާތްވެގެްނވެެއވެ ފަޅައިގެންދިއުްނ ކުދިކުދިވުމަށް

    = .  އެމީހުން އެބުނިބަހުގެ ސަބަބުން      = . ްނޑުފަޅަފަޅައިގެންދިއުނ އަދި ބިންގަ

  (.   (ގާތްވެގެންެވއެވެ  = .އަދި ފަރުބަދަތައްވެިރ     =ްދިއުްނ ހަލާކުވެ ކުދިކުދިވެގެނ) .

(.    ގާތްވެގެންވެެއވެ        = الّلهވަންަތ  رحمن .   އަްށ ަދރިކަަލކު ނިސްބަްތކުރުން
       = ިالّلهވަންތަ  رحمنއަދ  .    އަށް ެއކަށީެގން ނުވެއެވެ      = އެްއވެްސ

. إختيارހިތްެޕވުމެްއ  ދަރިކަލަކު    ކުެރއްވުމެއް          =   އުޑުތަުކގައިާވ އެންމެަހިއ

.  މީހުން ނުވެއެވެ    =  .   އަދި ބިމުގައްޔާއި    =  حضرةވަންތަ ަކލާނގެ  رحمن 
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 ( . (އަންނާނެމެނުވީ  އަށް އަންނަމެނުވީ    =  ( . (އަޅަކަށް  އަޅެއްގެގޮތުގައި      = 

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ެއ އަޅުން ހިމަނުްއވާފައިެވއެވެ      =  ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

.  عددއެކަލާނެގ އެ އަޅުތަކުންގެ   ރަނގަޅަށް ަބއްލަާވ ހިސާބުުކރައްވާނެެއވެ

  

   މާނަ  ِلىِإْجَمـا 

.)  محشرވެިރ މާތްމީހުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  تقوى )85( ކުަރއްވަިއ އެއްުކރައްވާުދވަްސ (ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ

. حضرةވަްނތަ  رحمنއަށް ބައިަބޔަށް  جماعة جماعةއެދުވަހުން އެމީހުން   އަށް އަންނާނެއެވެ

ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ  حالބޮވަިއ ަކރުހިތްކަިއގެންާވ ފެން –ްނ  مجرم -އަދި ނުބައިމީހުްނ  )86(

 .  ނަރަކައަށް ދަމާގެންާދހުށީމެވެ

) މިކާަފރުންނަށް އެްއވެްސ شفاعةން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ  مؤمن() 87( އެްއ  شفاعةތެރިަވމުންދާއިރު

. ހަމައެކަނި  ެއއް ހިފައިަފއިާވ  عهدން  حضرةވަންތަ ަރސްކަލާނގެ  رحمنމިލްކުވެގެން ނުވާެނއެވެ

: ެއކަލާނެގ  . (އެބަހީ ެވ ަނހީކުެރއްިވ  إيمانއަްށ  رسولކޮްށ  صالح عملެވ  إيمانއަްށ  حضرةމީހަކުމެނުވީއެވެ

. އެފަދަމީހުންނަށް  .  شفاعةކަންތަކުން ދުރުެވގަތްމީހަކުމެނުވީެއވެ  ވެއެވެ

)88 ( . . ަދރިކަަލކު ވަންަތ ރަސްަކާލނގެ ދަރިަކލަ رحمنއަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ  إختيارުކ ހިއްޕަަވއިފިއެވެ

 .  ކުރައްަވއިފިއެވެ

)89 (. !) ކަލޭމެްނ އެހެން ބުނެިފއްޔާ އެބުނީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑުވެގެްނވާ ބަެހކެވެ  (އޭ މިތިބަ ކާފަރުންނޭވެ

ނޑައިގެންގޮ) 90( ނޑަކަ ނޑު ކަ . އަދި ބިންގަ ސް އަިދ އޭގެސަބަބުން އުޑުތައް ފަޅަފަޅައިގެންދިއުން ގާތްެވގެންެވއެވެ

 .  ފަރުބަދަތައް ަހލާކުެވ ކުދިކުދިެވ ތިރިވުްނ ގާތްެވގެންވާ ވަުރގެ ވާހަކައެެކވެ

. رحمن) 91(  ވަންތަ ަރސްކަލާނެގއަށް ދަިރކަލަުކވާކަމުގަިއ ުބނުމަކީ އެފަދަ ބޮޑުކުށެކެވެ

އްގޮތަކަްށވެްސ ުކރެއްވުމަީކ އެ إختيارވަންތަ ރަސްަކލާނެގ ދަރިަކލަުކ ހިއްެޕވުމަީކ، ދަރިަކލަުކ  رحمن) 92(

. އެަކލާނގެ އަމިއްލަޒާތުފުޅާއިގެްނ  . ބޭނުންވެވޮޑިެގންވާކަމެއްނޫނެވެ އެކަލާނގެއަްށ އެކަީށގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

 .  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

:  مخلوقއަށް އަޅެއްގެގޮތުަގއި އަންނާނެ  الّلهވަންތަ  رحمن) 93( . (އެަބހީ އެއްމެނުވީ އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި ނުވެއެވެ

.) حضرةެގ އަޅެއްގެގޮުތަގއި އެަކލާނގެ  الّلهދުަވހުން  قيامةެއއްވެސް  مخلوقމެ ކޮން  އަށް އަންނާނެއެވެ

. (އެއްވެްސ  عددހަމަކަށަވަރުން މާތްރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެ ) 94( އެްއ  مخلوقަތްއ ބަްއލަާވ ހިމަނުއްަވއެވެ

(.  ގެއްލި އުނިވެ ވީނުވީ ނޭނގި ނުދާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ެحضرةއަދި ެއހުިރހާ މީހުްނ ހުިރހާ އަޅުން އެކަާލނގ  .  އަށް އަންނަހުއްެޓވެ      =

.  قيامة . =    ދުވަހުން    އެކަނި އެކަނިން    =  ހަމަކަށަަވރުން އީމާންީވ

 .  މީސްތަކުން       ްصالح عملއަދި އެމީހުނ  .  ކުރި       = رحمن 

 . ންެގ  مؤمنލޯިބވެތިކަން ( =     ވަންތަކަލާނެގ ނިކަންުހެރ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ލައްވާނެތެވެ

.) ލަ  ُمَحبَّةހިތްތަކުގަިއ   އްވާނެއެވެ      = قرآنފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ 

.  ފަސޭހަކޮށްދެއްވީމެވެ     =.ްަކލޭގެފާނުންެގ ދޫުފޅަށ         = ެން قرآنއ 

 ދެއްވުމަްށ. خبرެވރިންނަްށ އުފާެވރިކަމުެގ  تقوىކަލޭގެފާނުްނ     = ކަލޭގެފާުނ  ން قرآنއަދި ެއ

.  إنذار  ުކރެއްވުމަށާއި       =.    ދެކޮޅުވެރިކަްނ ގަދަބަޔަކަށް        =  އަިދ

: މި  ) ތިމަންރަސްކަލާނެގ ގިނަބަޔަުކ ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ مشركގެ  مّكةއެމީހުންގެ ުކރިން (އެބަހީ  . ްނގެކުރިން
    = أّمة -ތަކުގެތެެރއިން  قَـْرن  .   ަތކުގެތެެރއިން     =  އެމީހުންގެެތރެއިން އެއްވެްސ

  ؟ހިލަމެްއ ކަޭލގެފާނަށްވޭހެއްެޔވެ    =  .   އެއިްނ އެއްވެސްމީހެްއގެ        = 

އެްއވެސް އަޑެްއ ިހރުމެއް ަކޭލގެފާނަށް އިވިވަޑަިއގަންނަވައިތޯެއވެ؟ އެފަދަ އަޑެްއ ނުވަތަ އެމީހުންގެަފރާތުން 

.  ހިރުމެއްވެްސ ނުވާނެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

.  حضرةދުަވހުން ެއކަނި އެކަނިްނ ެއކަލާނގެ  قيامة މީހުން  އެހުިރހާ އަދި) 95(  އަށް އަންނަހުއްޓެވެ

.)  صالح عملހަމަކަށަވަރުން އީމާންެވގެން ) 96( ވަންތަ ަކލާނގެ ނިކަްނުހެރ  َرحمنުކރި މީސްތަުކން (ދަންނައެވެ

 .  އެމީހުންނަށް ލޯބިވެިތކަން މީސްތަކުންެގ ހިތްތަުކގައި ލައްާވހުްއޓެވެ

.) ދެންފަެހ ަކލޭގެފާނުންެގ ދޫފުޅަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ މި  رسول الّله(އޭ ) 97( .  نقرآއެވެ ފަޭސހަކޮށްދެއްވީެމވެ

. އަދި ދެކޮޅުެވރިކަން ގަދަވެގެންާވ  خبرްނ ކަޭލގެފާނުން އުފާެވރިކަުމގެ  قرآنވެރިންނަްށ އެ  تقوىއެއީ  ދެއްވުމަށެވެ

) އެ  قريشގެ  مّكةބަޔަކަށް ( . ބިުރވެރިކަުމގެ  إنذارްނ ކަޭލގެފާނު  قرآنންނަށް .  خبرކުރެްއވުމަށެވެ  ދެއްވުމަށެވެ

: أّمةންގެކުރިްނ ކިތައްކިަތއް  قريش އަދި އެ) 98( ތިަމންރަސްކަލާނެގ ަހލާކުުކރެއްވިްނ ހެއްެޔވެ؟ އެަބހީ

. ފަެހ އެމީހުްނކުެރ  ) ތިމަންަރސްކަލާނެގ ހަާލކުކުރެްއވީމެވެ ވަރަށްގިނަމީހުްނ (އެމީހުްނ ނުކިޔަމަންތެިރވުމުން

ަތ އެއިްނ މީހެްއގެ އަޑެއްވިޔަްސ އެްއވެސް ހިލަމެއްެވސް ަކލޭގެފާނަށްޭވތޯއެވެ؟ ނުވަ إحساسއެކެއްެގ 

 (.  ހިރުމެއްިވޔަސް ަކލޭގެފާނަށް ިއވިވަޑައިގަންަނވައިތޯއެވެ؟ (މިިއން އެއްވެްސކަމެއް ނެތެވެ

 

 ِبَفْضل الّله ورحمته لقد انتهيت من ترجمة سورة مريم

 والحمد لّله رّب العالمين
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ه  ގެ މާނަ ُسورة ط
uv 

  

 )135(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        طهة ُسور  

 

   ަތުރަޖމާ     

    = ީމީގެ ުމރާދަކ) . . / އޭ އިންސާާނއެވެ .) محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއޭ ފިރިހެނާއެވެ   އެވެ     

   = ުތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނ  .    . قرآنމި ީކރިިތ =    މައްޗަްށ ބާަވއިުނލައްވަމެވެ

       = .   ކަޭލގެފާނު ވަރުަބލިވުމަކަްށ / އަބާޖައްެވިރވުމަކަށް  =   عبرة ހަނދާންކޮްށ

. ( حاصل     ލިބިގަތުމަށްމެނުވީ) وعظ نصيحةކުރުމަށްމެނުވީ   =  ިބ .  ރުވެތިވާ މީހަކަށް   

. –ބާަވއިލެްއވުމަކުން   =  / ބާވައިެލއްވުމެކެވެ      =   حضرةބިންެހއްދެވި ކަލާނެގ  .  ން
       =  .   އަދި މަތިވެިރވެގެންވާ އުޑުތަާކއި    = الّلهވަންތަ  رحمن .     

      =  ِاستواىއަްށ  َعْرش  .  ވެވޮޑިގެންެނިވއެވެ   = ްخاصّ ެއކަލާނެގއަށ  .  ވެގެންެވއެވެ
              =.  އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާއިތަކެތި      = އަދި އެދެމެދުގައިވާާހ

 .  ތަކެއްޗާއި        = .  އަިދ ފައިތަޅާެގ ދަުށގައިވާާހ ތަެކއްޗާއި        =  އަިދ

  ( . (އަިދ މަޑުކުރެއްިވޔަސް  ކަލޭގެފާނު ބަސްފުޅުެގ އަޑުފުޅު ގަދަކުެރއްވިޔަސް    =  ފަެހ

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ      =  .    ސިއްާރއި އަދި ވަްނހަނާ  

    =   الّلهއަުކ އެަކލާނގެމެނުީވ ނުާވ  إلهއެހެްނ އެްއވެސް  حقّ އެކަލާނގެީއ  .   އެވެ   

     =  ްخاصّ އެންމެހަިއ ިރވެތި ރަނގަޅު ނަންފުޅުތައ .   ވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ    =
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.) رسول الّلهއަދި (ޭއ  . (ަކލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންަނވާތޯއެވެ .) ކަލޭގެފާނުްނގެ ައރިހަްށ ައއިޯތއެވެ   އެވެ
       =عليه الّسالم( موسى . ) ެގ ވާަހކަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. މިއީ ގެ މާނައަ كلمةމި   ) 1( . އަދި  ُسرِيَاِنىކީ އޭ ފިރިހެނާެއވެ ބަހުންނަމަ ޭއ  نـَْبِطىބަހުން ކިޔާގޮތެވެ

. މި  . ދެން ފަހުން މިއަންނަ އާޔަްތ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއިން މުރާދުކުެރވެނީ  كلمةއިންސާނާއެވެ އެވެ

.  دليلއެގޮތުގެމައްޗަްށ   . والّله أعلمކުރެއެވެ

އެއް ޖަްއސަވާ ުބރަކުެރއްވުމަަކްށ  َتْكِلْيفކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ނުއުފުލެޭވވަރުެގ ތިމަންރަސް ) 3(-)2(

)  قرآنކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ  . (ެއަކމަކު ބާވަިއލެއްީވ ބިރުވެިތވާ މީަހކަށްާވ  قرآنބާވަިއ ނުަލއްވަމެވެ

. އޭާނއަށްވާ  .  عبرةއާއި  نصيحة وعظހަނދާންކޮށްދެއްވުމަކަށެވެ  ައކަށެވެ

.  حضرةއަީކ ބިމާއި އަިދ މަތިވެިރވެގެންާވ އުޑުތައް ހެއްދެިވ ކަލާނގެ  قرآن އެ )4(  ންވާ ާބވައިެލއްވުމެކެވެ

.  إستواىއަށް  الّله عرشވަންތަ  رحمن )5(  ވެވޮޑިގެންނަަވއިފިއެވެ

އިތަޅާގަިއ އުޑުތަކުގައިވާާހ ތަެކއްޗާިއ ބިމުަގއިވާާހ ތަެކއްޗާިއ އަިދ ެއދެމެދުގައިވާާހ ތަކެްއޗާިއ އަިދ ފަ )6(

) ވާހާތަެކއްޗާިއ މިހުިރހާ ތަކެިތ  .  خاصّ (ބިމުގެ ދަށުގައި  ވެ ިމްލކުވެގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ

.) ަކލޭގެފާުނ ބަސްފުޅު އަުޑއުފުއްލެެ◌އްވިޔަްސ (އަިދ މަޑުކުެރއްވިޔަްސ  رسول الّلهއަދި (ޭއ  )7( ެއވެ

.) އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުން މީ އަްށ  نفسސްތަުކންނަށް ސިއްރުކުރާ ަތކެއްޗާިއ އަދި ތިމާގެ އެކަލާނގެއަށް ހަމަހަމަެއވެ

 .  ވަންހަނާކުރާތަކެިތވެސް ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. ެއކަލާނެގ މެނުީވ  الّلهއެކަލާނެގ އެީއ  )8( އަުކ  إله) ެއހެން حقّ ެމނުވީ (އަޅުކަންެވވުން  يعنى: الّلهއެވެ

. އެންމެާހ ރަނގަޅު ރިވެިތ ނަންފުޅު .  خاصّ ތައް އެަކލާނގެައށް ނުވެއެވެ  ވެގެންވެެއވެ

.) ަކލޭގެފާނަށް  رسول الّلهއަދި (އޭ ) 9( . (ޭއުރ عليه الّسالم( موسىެއވެ ) ެގ ާވހަކަ އެނގިވަޑަިއގެންފައިވޭތޯެއވެ

.) َصَحَراىވެރިންާނއިއެކު  أهلއެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ  . ފިނިާބރު ެރއެކެވެ ނޑު މަގު ގެްއލިފައެވެ  ގައި ރޭގަ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އެަކލޭގެފާުނ ައލިފާނެްއ ދެކެވަޑައިގެންެނިވހިނދު     = ފަެހ އެަކލޭގެފާުނ

.  أهلއެކަލޭގެފާނުެގ   ވެރިންނަްށ ވިދާޅުވިއެވެ   =ެކަލޭމެްނ ލަްސވ .  ތިބޭށެވެ       

= .  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެން ައލިފާނެއް ދެކެފީމެވެ     = ެأّميدއަހުރެން ކަލޭމެނަށް ގެނަސްދިނުމުގ 

.   ގައެވެ     = . . / ނުވަތަ އެއިން އެިތކޮޅެއް  އެއިން އަލިފާން ަދރުބުރިެއއް     =ުވަަތ ނ

. (ދުށުމުގެ  .)  أّميدއަހުރެން ދުށުމަށް  ގައި          = . އަލިފާނުގެ ގާތުން ތެދުމަގެއް

 (   (މަގުދައްކާނޭ މީަހކު    =  .  ދެންފަެހ  ެއކަލޭެގފާނު އެތަނަށް ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން    = 

. . ގޮާވލެއްެވވުނެވެ   ނިދާއިއްވެވުނެވެ     =  ޭموسىއ  .  އެވެ        = ހަމަކަށަވަރުްނ

. ربّ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ    އެވެ        = ފަހެ ކަލޭގެފާނުންގެ ފައިވާންޖޯޑުކޮުޅ

 .  ބާލުއްވާށެވެ   =.  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ތިޔަވަނީ           =އެވެކިޭޔ  ُطَوى

. طاهر( مقّدس  ) ވާދީގައެވެ      = ުإختيارއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭގެފާނ  .  ކުރައްަވއިފީމެވެ
    = . ) ކަލޭގެފާުނ ައއްސަވާށެވެ  ފަެހ (އެހެްނވެ      =އިއްެވޭވ އެއްޗަ  وحى .  ކަށް  

    = ީالّلهހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއ  .   އެވެ   =) ްإله) حقّ އެްއވެސ  .  އަުކ ނުވެއެވެ
    = .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ މެނުވީ     = ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް ެއކަނި ަކލޭގެފާުނ ( ފަހެ (އެހެންވެ

. އަޅުކަންކުރައް  ވާެށވެ      = ުقائمއަދި ނަާމދ  .  ކުރަްއވާށެވެ    =

 .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުމަށް     =   ްقيامةހަމަކަށަވަރުނ  . ދުވަސް އަންނަނީއެވެ

(.   (އަންނާނެ އެއްޗެކެވެ      = ެފުޅަށްވެސް އެދުވަސް ވަންހަނާުކރެއްވުްނ  ذات ތިމަންރަސްކަލާނގ

                              

                                  
                                    

                



                      
 

1 0 3 8  
 

މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

(. : އެކަކަށްވެްސ އެުދވަސް ނާްނގަާވހުށީމެވެ . (އެަބހީ   ގާތްވެގެންވެެއވެ       =   ކޮންެމ

 .  ނަފުސަކަށްވެސް ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ       =  ެنفسއ  .   އެއް ކުރި ކަމަކަށް      

. قيامةފަހެ އެ =  ) ކަލޭގެފާުނ ހުއްުޓވިޔަނުދޭށެވެ  އަށް (ތައްޔާުރވުމުގައި         = ެއަްށ  قيامةއ

 .  އީމާންނުވާ މީހާ      = ެتبعއާއި  هوى نفسއަދި އެމީހާ އެީމހާގ  .  ވެފައިވާ     = ެފަހ

.އޭރުން ަކލޭގެފާނު ހަލާުކވެދާހު   އްެޓވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަުހރެންނަްށ أهلއެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ ) 10( . ކަލޭމެން މިތާ ތިބޭށެވެ ވެރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

) ައލިާފން ދަރުބުރިެއއް ހިފަިއގެން . އެތަނުން (ކަލޭމެން ހީިފލުވުމަށް ކަލޭމެން ގާތަށް އަުހރެްނ  އަލިފާނެއް ފެނެއެވެ

. ުނވަަތ އަލިފާނުެގ ަކއިރިްނ މަގުއޮޅުްނފިލުވައިދޭެނ މީހަުކ ފެނުން  أّميدއައުން  . އެތަނުްނ  أّميدކުރެެވއެވެ ކުެރވެއެވެ

 .  ތެދުމަގު ލިބިދާނެއެވެ

) ވަޑައިގެންެނވިހިނދުން އެކަޭލގެދެން ) 11( . ފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެތަނަށް (އަލިފާނުެގ ކަިއރިއަށް ފާނަށް ޮގވާެލވުނެވެ

. އޭ  ِنداء . موسىއިއްވެވުނެވެ   އެވެ

. ފަހެ ަކލޭގެފާނުންގެ ފަިއވާންޖޯޑުކޮުޅ  ربّ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ ) 12( އެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ތިަޔވަނީ  .  مقّدس طاهرއެކިޔާ  ُطَوىބާލުއްވާށެވެ  ވާދީގައެވެ

) ކަލޭގެފާުނ  رسولމަންރަސްކަލާނގެ (އަދި ތި) 13( . ެއހެންވެ  إختيارކަމަށް ގައި އިއްެވޭވ  وحىކުރައްަވއިފީމެވެ

 .  އެއްޗަކަށް އައްސަވާެށވެ

. ތިމަންަރސްކަލާނގެ މެނުވީ ( الّلهހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގއީ ) 14( އަުކ  إله) އެހެން ެއއްވެސް حقّ އެވެ

. ފަހެ ެއހެންވެ ތިމަ . އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަނދުަމ ނުވެއެވެ ންރަސްަކލާނގެއަްށ ކަޭލގެފާނު ައޅުކަންކުރައްވާށެވެ

.  قائمކުރެއްވުމަްށ ނަމާދު   ކުރަްއވާށެވެ

.) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  قيامةހަމަކަށަވަރުން ) 15( . (އެީއ އަންާނނެ އެްއޗެކެވެ ފުޅަށްވެްސ  ذاتދުވަްސ އަންނަނީއެވެ

.) އެުދވަްސ  އެދުވަސް ވަންހަނާުކރެއްވުން : އެްއވެސް މަީހކަށް އެދުވަސް ނާްނގަވާހުށީމެވެ . (އެބަހީ ގާތްވެގެްނވެއެވެ

.  نفسއަކަށްެވސް ެއ  نفسއަންނަހުށީ ކޮންމެ  ) ޖަޒާދެއްވުމަެށވެ  އެއް ުކރިކަންތަަކށް (ހެވަްސ ނުބަޔަސް

. އެ إيمانދުވަހަށް  قيامةފަހެ ) 16( : ަކލޭގެފާުނ ނުވާީމހުން ަކލޭގެފާނު ުހއްޓުވިޔަނުދޭށެވެ ދުވަހަްށ  قيامةަބހީ

. ކަލޭގެފާނު އެހެން ަހއްދަވައިފިްއޔާ ކަޭލގެފާުނ  ތައްޔާރުވިޔަނުދީ އެމީހުންގެ ބަހަށް ހެއްިލގެންދިޔަ ނުދެއްާވށެވެ

.  ހަލާކުވެދާނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ ކަނާތްޕުޅުގައި ތިަޔވަީނ ކޮންއެއްެޗއްތޯއެވެ؟      

.  موسىއޭ   =    އެވެ    =. . އެއީ މިއަޅާެގ އަސާެއވެ   އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ  

   = ހިނގާިއރުގައްާޔ) . ) އޭގެމައްޗަްށ މިއަޅާ ބުަރވެހަދާ  ކޮޅަށް ހުންނައިުރ ިވއްދާ     = އަިދ

.   އެއިން މިއަޅާ ގަހުން ފަތްބިންނަ      = .  މިއަޅާގެ ބަކަރިތަކަށް     = އަދި އޭގަިއ

 .  މިއަޅާއަށްވެއެވެ       =.   އެހެނިހެން ބޭނުންތައްވެސް   =  ެوحىއެަކލާނގ 

.ކުރެ   އްިވއެވެ      =  ޭموسىއ . . އޭތި އެއްލާަބލާށެވެ   އެވެ   = ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އޭިތ

 . .) =    އެއްލައިފިެއވެ  ފަހެ އެހަިއރުން އޭތި (ވެްއޖެއެވެ       =.   ދުވާ ހަރުފަައކަށް
   =  ެކުރެ وحىއެކަލާނގ.  އްވިެއވެ    = ެކަޭލގެފާނު އޭގަިއ ހިތްޕަވާެށވ !      =  ިއަދ

 .  ކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ   =  ިإَعادނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭތ 

 . .) ކުރައްާވހުށީމެވެ  (ަހއްދަވާާލހުށީމެވެ         = ުއަްށ / އޭެގ ުކރީެގ  حالةރީެގ ޭއގެ ކ

 (  ވައްތަރަްށ (އަސާައކަށް       =  . ނޑިކޮށްަލއްވާށެވެ  އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ބޮ   

     = ެَجَناحކަޭލގެފާނުގ ( ނޑިޔާ ދޭތެރެއަށް   އަށް (ައރިކަށްޓާިއ އަތުމުަލއްދަ      = ޭއިތ)

. ނެރުއްވާއި  ) އޭތި ހުުދކުލަިއގައި ނުކުންަނހުއްޓެވެ  ރު      = .ނުބަޔަކާއި ނުލަިއ / ަބއްޔަކާިއ ނުލަިއ

        = معجزةމިއީ އަދި އެހެްނ  . . / އެހެްނ ދަލީެލކެވެ  އެކެވެ    =  ކަލޭގެފާނަްށ

 .   ދެއްކެވުމަށެވެ       = .  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބޮޑެތި ަދލީލުތަުކގެތެރެއިން     

    =  ުفرعونކަލޭގެފާނ  .  ގެ ގާތަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުން އޭާނ

.  ނުކިޔަމަންތެރިވެ ބޮޑާވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފިއެވެ    = ާއޭ އަޅުގެ އެކަލޭގެފ . .   ربّ ނު ދެންނެިވއެވެ އެވެ

          =  . ) ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނޭދވެ  މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ މޭމަތި (ހިތްޕުޅު     
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    =  .  އަިދ މިއަޅާއަްށ މިއަޅާގެ ކަންތަްއ ފަސޭަހކޮށްދެއްވާނދޭވެ       = ޮްށ އަދި ގ

 !  މޮއްސަވާދެއްވާނދޭވެ        =  .  މިއަޅާގެ ދުލުން        =  އެީމހުްނ ( (އޭރުން

.  فَـْهمُ މިއަޅާގެ ބަސް   ކޮށް ވިސްނަިއގަތުން އެެދވެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ކަލޭގެފާނުންެގ  موسىއޭ ) 17(  ކަނާތްޕުޅުގައި ިތޔަވަނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ؟އެވެ

)18 ( ( . (މިއަޅާ ހިނގާއިުރގައްޔާ އަދި ކޮޅަށް ހުންނަިއރުވެސް . ެއއީ މިއަޅާގެ އަސާއެވެ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

 . އަިދ އޭގެ މައްޗަްށ މިއަޅާ ބުަރވެހުންނަ އަދި ެއއިން  މިއަޅާެގ ބަކަރިތަކަށް މިއަޅާ ގަހުން ފަތްބިންނަ އެއްެޗވެ

.  އެނޫން އެތަްއ ބޭނުންތަކެއް ޭއގަިއ މިއަޅާއަށް ެވއެވެ

. އޭ  وحىއެކަލާނގެ ) 19( .  موسىކުެރއްވިެއވެ . އޭތި ެއއްަލވާބައްލަވާެށވެ  އެވެ

)20 ( . . ދެންފަެހ އެހަިއުރން ދުވާ ަހރުފައަކަްށ އޭތި ވެއްޖެއެވެ  ފަހެ އެކަލޭގެފާުނ އޭތި އެއްަލއިފިއެވެ

. ުކރެ وحىއެކަލާނގެ ) 21( . އަިދ ބިރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ . ަކލޭގެފާުނ އޭގަިއ ހިއްޕަވާށެވެ އްވިެއވެ

. (ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނު އޭގަިއ ހިއްެޕވުމުްނ  حالةނިކަންހުރެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އޭިތ ުކރީެގ  އަށް ހައްަދވާހުށީމެވެ

(.  އޭތި އަސަޔަކަްށ ބަދަލުެވއްޖެއެވެ

. (ދެްނ އެއަތްޕުުޅ އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ އަތް) 22( ޕުޅު އަރިކަށްާޓ އަތާިއ ދޭތެރެއަށް ލައްާވ ބައްަލވާށެވެ

. (އެީއ  . ައލިކޮށެވެ ) އެއަތްޕުޅު ނުކުންނާނީ އެއްވެްސ ބައްެޔްއ އަދި ނުބަެއއްނެތި ހުުދކޮށެވެ ނެރުއްވާިއރު

) އެހެން  معجزةއަސާކޮޅުގެ  . އެހެން  دليلގެ އިތުރުން . (މި  معجزةއެކެވެ )ތަ دليلއެކެވެ  އް

) ބޮޑެތި  دليلމިއީ ތިމަންރަސްކަލާނެގ (ެއއްކައުވަންތަކަާމއި ކުޅަދުްނވަންތަ ކަމަށް ) 23( ތަކުގެެތރެއިްނ  دليلކުރާ

 .  މިންވަރެއް ކަލޭގެފާނަށް ެދއްކެވުމަށް ކަލޭގެފާނަްށ ދެއްކެވުުނ ތަކެއްޗެވެ

) ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ رسولގެގާތަށް ( فرعونކަލޭގެފާނު ) 24( . ހަމަކަަށވަރުްނ އޭާނ ނުކިޔަމަންތެިރެވ ކަމާއިގެން

 .  ބޮޑާވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފިެއވެ

الّسالم ނުއެކަލޭގެފާ) 25( . ޭއއަޅުގެ  يعنى: موسى عليه ! ربّ ދެްނނެވިއެވެ މިއަޅާގެ ހިްތ  އެވެ

. (ެއއީ އިަބރަސްަކލާނގެ އިއްވަާވ ނތަނަވަސްކޮށްދެއްވާ .)  وحىދޭވެ  ވިސްނައިގަތުމަށްޓަކައެވެ

. َمْسُؤ لِيَّةُ ކަމުގެ  رسولކަމާއި  نبىދި (އަ) 26(  ) މިއަޅާއަށް ފަޭސހަކޮށްދެއްވާދޭވެ

)27 ( . . ދޫަފސޭހަކޮށްދެއްވާދޭވެ  އަދި މިއަޅާގެ ދުލުަގއިވާ ގޮށް މޮއްަސވާދެއްވާދޭވެ

.  فَـْهمُ އެއީ މިއަޅާގެ ާވހަކައާިއ ބަސް މީސްތަކުްނ ވިސްާނ ) 28(  ކޮށްގަތުމަށްޓަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = يعنى:އަިދ މިއަޅާއަށް ވަޒީރަުކ   !   ެއހީެތރިއަުކ ލަްއވާނދޭވެ    = މިއަޅާެގ

 .  އަހުލުެވރިންކުރެން       =  أخ  َهاُرونއެީއ މިއަޅާެގ  .  އެވެ        = 

 ! ) ގަދަކޮްށދެއްވާނދޭވެ  އޭނާގެ ސަބަބުްނ މިއަޅާެގ ބުރިކަިށ (ާބރު   =   އަިދ އޭާނ

 !  ބައިވެރިކޮށްދެްއވާނދޭވެ      = ) ިرسولކަމާއި  نبىމިއަޅާގެ ކަންތަކުގައ  (  ކަމުގައި  

        = ިتسبيحއަށް ިގނަގިނައިން އަޅަމެން  حضرةބަރަސްކަލާނގެ އ  .  ކިއުމަށް    

    = ްِذكرއަދި ގިނަގިނައިން އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނެގ ހަނދާންކޮށ  .  ކުރުމަށް        =

.  ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅުންނާއިގެން ވޮޑިގެްނވީމުއެވެ     =  ބައްލަވާވޮޑިގެންާވ

.  ކަލަކުކަމުގައި    = ެوحىއެކަލާނގ  .  ކުރެްއވިއެވެ         = ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާުނ

 .  ސުވާލުުކރައްވަިއ އެދިވަޑަިއގެންނެވި ކަންަތއްތައް ކަލޭގެފާަނށް ދެއްވިއްޖެެއވެ     = ޭموسىއ 

  !  އެވެ        = إحسانއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ 

.   ވަންތަވެވޮޑިގެންނެވީމެވެ     = .   އެހެންަފހަރަކުވެސް           =  ެއީއ

.  إْلَهامތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެ މަންމާފުޅަށް   ކުެރްއވިހިނދުގައެވެ      =  ެِإْلَهامއ 

 .   ކުރެއްިވ އެއްެޗއް    =. ! އެްއލައިލާެށވެ   !ކަމަނާ އެދަރިަކލުންާލށެވެ      =އަށް.  تَابُوت

 (  (ބޮޑުފޮއްޓަށް     = !ދެން ކަމަނާ އެފޮށި ެއއްލާށެެވ      =) ްނޑަށ ) نِْيلُ ކަ    ކޯރަށް

   = (. ! (ރާޅާތަޅަމުން ގެންނަހުށިކަމެވެ ނޑު އެއެތި އެއްލާހުށިކަމެވެ  ދެން ކަ     = .ްނޑުދޮށަށ ގޮ

     = .  އެ ފޮިށ ނެގުމަށް / ހިފުމަށް      = عونيعنى: فر ( َعُدوُّ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށްާވ(  
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      = َعُدوّ އަިދ އެީއ އެަދރިކަލުްނގެވެްސ  .  އެވެ     = އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 . ) ލެްއވީމެވެ  ކަލޭގެފާނަށްޓަކަިއ (އަޅުތަކުންގައި     = ެحضرةތިމަންރަސްކަލާނގ  .  ން ލޯބިވެތިކަން
           = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފުިރހަމަ ެބއްލެވުމުގެދަށުން ކަންތައް ހިންގެވުމަށާއި

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  يعنى:އެްއ ( َوزِْيرވެރިންގެތެެރއިން މިއަޅާއަށް  أهل މިއަޅާގެ އަދި) 29( ) ލައްވާނޭދވެ  އެހީތެިރ ވާިގވެިރއެއް

.  أخ َهارونގެ އެއީ މިއަޅާ) 30(  އެވެ

)31 ( (! ! (މިއަޅާގެ ބާރުގަދަކޮށްެދއްވާނދޭވެ  އޭނާގެ ސަބަބުން މިއަޅާގެ ުބރިކަށިގަދަކޮށްދެްއވާނދޭވެ

)32 ( : ) އޭާނ ބައިެވރިކޮށްދެއްވާންދޭެވ!  رسولކަމާިއ  نبىއަދި މިއަޅާގެ ކަންތަކުގަިއ (އެަބހީ  ކަމުގައި

.  تسبيحނަގިަނއިން އެއީ މިއަޅުން އިބަރަްސކަލާނެގއަށް ގި) 33(  ކިއުމަށެވެ

.  ِذكرއަދި ގިނަގިނައިން މިއަޅުން އިބަރަސްަކލާނގެ ހަނދުމަޮކށް ) 34(  ކުރުމަށެވެ

)35 ( .  ހަމަކަށަވަރުން އިަބރަސްކަލާނގެ ވަީނ މިއަޅުންނާއިމެދު ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުަގއެވެ

. އޭ  وحىއެކަލާނގެ ) 36( ކަަށވަރުން ކަޭލގެފާނު އެކަންކަމަށް އެިދވަޑައިގެން ތިަޔ ހަމަ އެވެ! موسىކުރެއްވިެއވެ

 .  ސުވާލުުކރެއްިވ ކަންތައްތަްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ދެއްވައިފީމެވެ

ތެރިވެވޮޑިގެން ަދރުމަވަންތަެވރިެވ  إحسانއަދި އެހެންފަހަރަކު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނުްނގެމައްޗަށް ) 37(

) . ) ވޮޑިގެންނެވީމެވެ  ެއއީކަޭލގެފާނު ަވރަށްތުއްޕުޅުއިުރއެވެ

.  إلهامކުރެްއވި ެއއްޗެްއ  إْلَهامއެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއ ) 38(  ކުރެްއވިހިނދުަގއެވެ

.) ަކމަނާ އެދަރިކަލުްނ ބޮޑުފޮށްޓަކަށް ަލއްވާފަ إْلَهام(އެކަމަނާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ) 39( ނޑަްށ ކުެރއްވީމެވެ އި ކަ

 : : ރާޅުތަޅަމުްނ  نِْيُل އެބަހީ . އެބަހީ ނޑުދޮށަށް އެއްލާހުށިކަެމވެ ނޑު އެފޮށި ގޮ ! ދެން ކަ ކޯރަްށ އެްއލަވާށެވެ

. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެާއިއ އަިދ އެދަިރކަުލންގެ  . އަިދ  يعنى: فرعون َعُدوُّ ލައްވެދާނެއެވެ އެފޮށި ނަގައިފާނެެއވެ

. އަދި ެއހުރިާހ (ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބެައްއ އަ ) ކަޭލގެފާނުންގެމައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލޯބިޖެއްސެވީމެވެ ޅުންގައި

.  ކަމެއް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުފރިހަމަ ެބއްލެވުުމގެ ދަށުން ހިްނގެވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ަمريمކަމަނާ ( أختލޭގެފާނުްނގެ ކ .  ) ހިންގަާވވަޑައިގެންނެިވހިނދު   = 

.  ؟ައހުރެން ކަލޭެމނަށް އަންގައިދެންެހއްޔެވެ؟ އިާޝރަތްކޮށްދެންތޯއެވެ =     އެކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ

       =  ހެްއ  ވެ ަތރުބިއްޔަުތ ކުރާނެމީ حوال އެދަިރކަލުންާނ      ފަހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

.  رجوع ކަލޭގެފާނުން   ކުރެްއވީމެވެ      =  .  ކަލޭެގފާނުންގެ މަންމަ އަިރހަށް     =  އެީއ

 (. . (ހިތްހަމަޖެއްސުމަެށވެ ނާ ހިތާަމ އަދި އެކަމަ =    އެކަމަނާގެ ލޯފުޅު ފިނިކޮށްދެްއވުމަށެވެ

.  ނުކުރުމަށާއި       = .  އަިދ ަކލޭގެފާުނ މީހަުކ މެރުްއވިއެވެ      =  ދެްނ

  . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވެ     = .  އެކަމުގެ ހިތާމައިން       = 
. إمتحان އެތަެކއް  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނު  ުކރެއްވީމެވެ     =  ފަހެ ކަޭލގެފާުނ

 .  އަހަރުތަެކއްގަިއ ލަްސވެ ހުންނެވިެއވެ     =  َمْدَيُن  .  ެގ ައހުުލވެރިންެގ ތެޭރގައި    

       = ްނޑައެޅިފައިާވ ވަގުުތ ކަޭލގެފާނު ތިަޔވަޑައިގެނ . ދެން ކަ  ނެވީއެވެ    =   ޭموسى އ 

 .  އެވެ     = ުإختيار ކުރައްަވއި  خاّص އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭެގފާނ  .  ކުރައްަވއިފީމެވެ
     = ެنـُبُـوَّةއާއި  ِرَساَلة ތިމަންރަސްކަލާނގ  .  އަށް       =ޭގެފާނުންެގ ކަލޭގެފާނާ ކަލ

.  أخ   ވަޑައިގަންނަވާށެވެ      = .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކާއިގެން        = އަިދ

!  ِذكر ތިޔައިގެ ދެަކލުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ) ފޫިހވެ ބަިލކަށިނުވާށެވެ  ން (ހަނދާންުކރެއްވުމުން     =

! ތިޔައިެގ ދެކަލުްނ ވަޑަ  ިއގަންނަވާށެވެ      = فرعون .  ގާތަށް      = ހަމަކަށަަވރުްނ އޭާނ

 .  ބޮޑާވެ ނުކިޔަމަންތެރިވެއްެޖއެވެ    = .   ފަހެ ިތޔަދެކަލުން އޭނާއަްށ ވިދާޅުވާށެވެ      = 

 .   އޯގާވެިރ މަޑުމައިތިރި ބަސް    =  .  އޭނާ ަހނދާންކޮށް ވިސްނައިތޯެއވެ      = 
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 .  ނުވަތަ އޭނާ ިބރުވެތިވޭތޯ     =   ެއޭ އަޅަމެންގ .  އެެވ!  رّب އެދެކަލުން ދެްނނެވިއެވެ     

=  .    ހަމަކަށަވަރުްނ އަޅަމެން ބިރުވެިތވަނީ    = ަعقوبةމެންގެމައްޗަށް (އޭނާ އަޅ (

 .  އަވަސްކޮށްފާނެތީއެވެ      =  .   ނުވަތަ އޭނާ ހައްދުފަހަނަޅައިފާނެތީއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ކަލޭގެފާނުންެގ  موسى(އޭ ) 40( ) ހި خبرކަމަނާ (ަކލޭެގފާނާބެހޭ  ُأْختُ އެވެ ންގަވާަފއި ދިަޔހިނުދ އެްއ ހޯދުމަށް

. (ެއއީ ަކލޭގެފާނު ުތއްޕުޅުއިރު ޮފްއޓަކަލައްަވއި ނީަލކޯރަށް އެއްަލއިލުމަށްފަުހ  ގެ  فرعونހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

.  ފަެހ އެކަމަާނ  ނޑުވަރުގެ ީމހުން އެފޮށިނަަގއި ަކލޭގެފާނަށް ކިރުފޮދު ައރުވާނެމީހަުކ ހޯއްެދވި ހިނުދގައެވެ ގަ

ނޑުވަރު فرعون( . އެަދރިަކލުން ގެންގުޅެ ބަލާ އަދި ިކރުދީހަދާނެ މީެހއްގެ ވާހަަކ ގެ ގަ ) ބުންޏެވެ ގެ މީހުންނަށް

) ަކލޭގެފާނުންެގ  އަހުރެްނ ކަލޭމެންނަްށ އަންަގއިދެންހެއްެޔވެ؟ (ދެންފަެހ އެކަމަނާގެ ަބހާިއ އެއްބަްސވުމުން

. އެީއ ެއކަމަނާ رجوعމަންމާފުޅުގެ އަރިހަށް ަކލޭގެފާނު  ގެ ލޯފުޅަށް ފިނިކަން ގެނަސްދެްއވައި އެކަމަާނ ކޮށްދެއްވީމެވެ

. (ދެްނ ަކލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވުމަށްފަުހ) އެމީހުންެގ  .  يعنى: ِقْبِطىހިތާމަ ނުކުރުމަށްަޓކައެވެ ންގެ ީމހަުކ މަރަިއލީމުއެވެ

. އަދި   އަދި އެމީާހ މަަރއިލެވުުމގެ ހިތާމައިން ތިމަންރަްސަކލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ސަލާމަތްުކރެއްވީެމވެ

. އެއީ ( إمتحانތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު އެތައްގޮތަކުން  .)  مسؤلّيةކަމުގެ  رسولކުރެްއވީމެވެ އުފުއްެލވުމަށެވެ

. ޭއ  أهلެގ  َمْدَينُ އަދި  ނޑައެޅިގެންާވ  موسىވެރިންެގ ގާުތގަިއ ކަޭލގެފާނު ައހަރުތަަކކު ހުންނެވީމުއެވެ . ދެން ކަ އެވެ

. އެީއ އަދާ مسؤلّيةކަމުެގ  رسولވަގުތު  ނޑައެޅިގެންވާ ަވގުތު ަކލޭގެފާނު ތިަޔވަޑައިގެންނެީވއެވެ ކުެރއްވުމަށް ކަ

 .  ނިޔާކުރެވިފަިއވާ ަވގުތެވެ

) ކަޭލގެފާނު  رسولއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ () 41( .  إختيارކުރައްވަިއ  خاصّ ކަމަށް  ކުެރއްވީމެވެ

) ތިމަ هارون( أخކަލޭގެފާނާއި އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ) 42( ތަކާއިގެން ތިޔަދެބޭކަލުްނ  أيةންރަސްކަލާނގެ ގެފާނާއި

. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ) ތިަޔ  ِذكرވަޑައިގަންނަވާށެވެ ކުުރމުން (ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަނދާންުކރުމުން

. . ފޫހިނުވާެށވެ  ދެކަލުން ބަލިކަށިުނވާށެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން އޭ فرعونތިޔަ ދެކަލުން ) 43( . ގާތަށް ވަޑައިގަންނަވާެށވެ  ާނ ބޮޑާވެ ނުިކޔަމަންތެރިވެއްެޖއެވެ

. ެއއީ އޭާނ ހަނދާންކޮްށ ) 44(  نصيحةތިޔަދެކަލުން އޭނާޔަްށ މަޑުމައިތިިރ ބަްސ / އޯާގެވރި ބަސްބުނާެށވެ

 . . ނުވަަތ އޭނާ ިބރުވެިތވޭތޯއެވެ  ލިބިގަނޭތޯއެވެ

. އަޅަމެން ިބރުގަންނަީނ އޭާނ އަޅަމެންެގ މައް) 45( ައވަސްކޮްށ  عقوبةޗަްށ އެދެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ

. . ނުވަތަ އޭނާ ަހއްދުފަހަނަޅައިފާނެތީއެވެ  ގިނަކޮށްފާނެތީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ެوحى އެކަލާނގ  .   ކުެރއްވިެއވެ     =   ަތިޔަ ދެކަލުން ިބރުފުޅުގެންވަޑައި ނުގަންނ .  ވާށެވެ
      =  .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަވނީ ތިަޔ ދެކަލުންާނ އެުކގައެވެ     

 =   . . އަދި ބަްއލަަވމެވެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ައއްސަވަމެވެ   =  ފަހެ ިތޔަދެކަލުން އޭނާ ގާތަްށ

 .  ވަޑައިގަންނަވާށެވެ  =  . ) ވިދާޅުވާށެވެ  އަދި ިތޔައިގެ ެދކަލުން (އޭނާއަށް      = 

. رسولގެ  رّب ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންނަކީ މަނިކުފާނުގެ   ްނނީމުއެވެ       =  ފަހެ އަުހރެމެންނާއެުކ

 (. ! (ައހުރެމެންނަށް ދޫކޮްށލާށެވެ  ފޮނުއްވާށެވެ     = ަބ .   ނީ އިްސރާއީލުން     =  އަިދ

!  عذاب އެމީހުންނަށް  !  عذاب ނުދައްކާށެވެ  ނުދޭށެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން މަނިކުފާުނ

 .  އަރިހަްށ މިއައީ        =  معجزة ން  حضرة ެގ  رّب މަނިކުފާނުންެގ  .   އާިއގެންނެވެ   

=  .  އަދި ަސލާމްހުއްޓެވެ             =  ިتبع ތެދުމަގާއ .   ވީމީހަކަށް           

. وحى ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންނަށް =    އިްއވެވިފަިއވެއެވެ   = ްعذاب ހަމަކަށަވަރުނ .  ހުރީ  

       =) الّله . ) ޮދގުހެދިމީހެއްެގ މައްޗަށެވެ  ގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް      = ިއަދ

.  ފުރަގަސްދިން   =. .) فرعون(  އޭނާބުންޏެވެ   ވިދާޅުވިއެވެ      = އަީކ  ربّ ކަލޭމެން ދެމީހުންެގ

  ކާކުހެއްެޔވެ؟     = ޭموسىއ  .  އެވެ = يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ –  . ވިދާޅުވިެއވެ

     = ެربّ އަހުރެމެންގ .    އަކީ        = އެކަލާނގެއީ ކޮންމެެއއްޗަކަށްވެްސ

. (ނުވަަތ ކޮންެމ އެްއޗަކަްށ އޭެގ  ސިފަދެއްިވ  އާއި  صورةއެފަދަ އަްނހެން އެއްޗެްއ ެދއްިވ ަކލާނގެއެވެ
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(.    ކަލާނގެއެވެ     = .   يعنى: فرعون –އޭނާ  =  ދެން އެއެއްޗަކަށް މަގުެދއްކެވިކަލާނގެއެވެ

(.    ވިދާޅުވިއެވެ         =  ަތަކުެގ ކަންތަްއ  أّمةފަހެ އެހެްނވެއްޖެއްާޔ އިްސވެދިޔ

.) ކިހިނެއްހެްއޔެވެ؟ (އެމީ    ހުންނާމެދު ަކލޭ ބުނަނީ ީކކޭހެއްެޔވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ  وحىއެކަލާނގެ ) 46( . ތިޔަދެޭބކަލުން ިބރުނުގަންނާށެވެ ކުރެްއވިއެވެ

. ތިޔަދެޭބކަލުންެގ ަބސް . ވޮޑިގެންވަނީ ތިޔަދެބޭަކލުންނާ އެުކގައެވެ  އައްސަވާ އަދި ބަްއލަވާވޮިޑގެންވަމެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަކީ މަނިކުފާނުގެ ) 47(  رسولފޮނުއްވި ދެ  ربّ ތިޔަދެކަލުން އޭނާއަށް ވިދާޅުވާށެވެ

. (ދެންފަހެ އެދެބޭކަލުން  .  دينގެގާތަށް ވަޑައިގެން  فرعونންނީމުއެވެ ) އަދި ވިދާޅުވިެއވެ އަށް ގޮވާލަްއވާ

ނޑުމެ . އަދި އެީމހުންނަށް  بنى إْسرائيلންނާއެކު އަޅުގަ ނޑުމެްނ  عذابފޮނުއްވާށެވެ . ހަމަކަަށވަރުްނ އަޅުގަ ނުދައްކާށެވެ

. އަިދ ސަލާމަތްކަްނހުީރ ތެދުމަގާިއ  معجزةްނ  حضرةެގ  ربّ މިއައީ މަނިކުފާނުންެގ  ވެްއެޖ  تبعއާިއގެންނެވެ

 .  މީހަކަށެވެ

) ދޮގުކޮށް އަިދ   رسولއާއި  هاللّ ހުީރ ( عذابއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ) 48( .  إيمانން  ކަމަށް ުފރަގަސްދިން ީމހަކަށެވެ

.) فرعون() 49( ! ކަލޭމެން ދެމީުހންގެ  موسىއޭ     ވިދާޅުވިއެވެ  އަކީ ކާކުހެްއޔެވެ؟ ربّ އެވެ

. އަުހެރމެންގެ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު ) 50( ކަްށ އެފަަދ ައީކ ކޮންމެ ިފރިހެްނ ޖިންސަ ربّ ވިދާޅުވިއެވެ

. / ނުވަަތ ކޮންމެ އެްއޗަކަށްވެްސ އޭެގ ސިފަޔާިއ  ދެއްވި  صورةއަންހެން އެްއޗެއް ހައްދަަވއި ދެއްިވ ަކލާނގެއެވެ

 ( . ދެްނ ކޮންެމ އެއްަޗކަށްވެްސ (ެއ އެއްޗެްއެގ ބޭނުންތައް ފުއްދާނޭގޮްތ ދަްއކަވަިއ ެއކަމުގެ  هدايةކަލާނގެއެވެ

 .  ދެއްވި ަކލާނގެއެވެ

.) نفرعو () 51( ތަކާމެދު ބުނަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންެގ  أّمةފަހެ އެހެންވިއްޔާ އިސްވެިދޔަ  ވިދާޅުވިއެވެ

 ކަންތައްވަނީ ިކހިނަކުންހެއްެޔވެ؟

 

 

  



                      
 

1 0 4 7   
 

މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    = .  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ   = ެތަުކގެ ކަންތައްަތއް   ނުވަަތ އެމީހުންނާއިެބހޭ އެނގުްނ  أّمةއ

. )معلومات(އެމީހުންގެ    ވަނީ      = ެحضرةގެ  ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ  .  ގަެއވެ     = . ފޮތެއްގައި

        = އޭގަިއ ކުްށ ގެއްލެިނ ނުުކރަ – معلوماتއެތަކެިތ / އެ ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ . އްަވއެވެ

.   ނުހައްދަވާނެއެވެ    = .  އަދި ހަނދުމަނެތިވެޮވޑި ނުގަންނަވާނެއެވެ   =  .  އެކަލާނގެއީ
       = . ނޑު ލެއްިވ ކަލާނގެއެވެ  ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ބިންގަ  =  .  ތަންމަްއޗެއްކަމުަގއި

      = . .  =   އަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި އެިބމުގައި ލެްއވިއެވެ  މަގުތައް  

    =  .  އަދި އެަކލާނގެ އުޑުން ބާަވއިލެްއވިއެވެ   =  .  ފެން         =  ިއަދ

 .  އެފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނެުރއްވަމެވެ    =  .  ޖޯޑުޖޯޑު        =  ތަފާުތ

.   ފަތްޕިލާވެލީގެ   = ެކަލޭމެން ކާށެވ!        =  ެنعمއަދި ކަލޭމެންގ  ! ސޫފިތަކަށް ކާންދޭށެވެ

        = ެިމސިފަކުިރ އެކަންތަކުަގިއ ވ ( . ހަމަކަަށވަރުްނ (މިއާޔަތްތަުކގެގައި  ެއވެ   = )ެގ  الّله

.  دليلތެރިކަމުގެ މައްޗަށް  قدرةއެއްކައުވަންތަކަާމއި  ) ދަީލލުތައް  ކުރާ        =  ެأهلބުއްދީގ 

 .   ވެރިންނަށް       = (. . (އެބިމުންނެވެ  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެން ހެއްދެީވ އެތަނުންނެވެ
     = ތިމަންަރސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ އެތަނަްށ ( ކުަރއްވާހުށީމެެވ.  إعادއަިދ ކަލޭމެްނ (މަރުވުމަށްފަހު

 (.   (ބިމަށް ލައްވާހުށީމެވެ       = ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭެމްނ ( : ބިމުން އަދި އެތަނުން (އެބަހީ

.  قيامة( ) ނެރުއްާވހުށީމެވެ   ދުވަހުން       =.  އަނެއްފަހަރު      =  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ

. فرعونތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާއަްށ (  ) އަްށ ދެއްކެވީެމވެ      =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެންމެަހިއ
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.  دليل /އާޔަތްތަކެއް  ތަކެއް       =  ުމަނާވެގަތީއެެވ.  إيمانދޮުގކޮށް އަދި (ފަހެ އެސޮރ ( ވުމުން

    =.  އޭނާ ބުންެޏވެ           = .  ކަލޭ ތިޔައައީ އަުހރެމެން ނެރެންތާެއވެ       =

 .  އަހުރެމެންެގ ބިމުން     = ެِسْحرُ ން /  ِسْحرُ ކަލޭގ  .  ގެ ބާުރގައި     = ޭموسىއ .   އެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެމީހުންެގ އެންމެހައިކަެމއް އަިދ ެއމީހުންގެ އެކަ )49( ވަީނ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  معلوماتލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ

. އެކަލާނގެ އެއިން އެއްޗެްއ މަދުކުރައްވާ އުިނކުރަްއވައި حضرةގެ  ربّ  . އަިދ  ގައިވާ ފޮތެއްގައެވެ ނުަހއްދަވާނެއެވެ

 .  އެކަލާނެގ ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިނުގަންނަވާނެެއވެ

. އަިދ  )50( ނޑު ލެއްވި ަކލާނގެއެވެ އެކަލާނގެީއ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކަިއ ތަންމައްޗެއްފަދައިްނ ބިންގަ

. އަިދ އުޑުން ފެންބާަވއި . ދެންފަެހ ކަލޭމެންނަށްޓަކައި އެކަލާނެގ އެބިމުަގއި މަގުަތއް ަލއްވަިއ ެހއްދެވިއެވެ ލެްއވިއެވެ

 .  އެފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތަފާތު ވައްތަުރވައްތަުރގެ ގަސްަގހާގެހީެގ ޖޯޑުޖޯޑުނެރުއްވީމެވެ

! އަދި ަކލޭމެންގެ  )51( ! އެަގސްގަހުން ަކލޭމެން ކައިބޮިއހަދާށެވެ ސޫފިތަކަްށ  نعمއަދި އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

! އަދި ހަމަކަށަަވރުން 1ކާންދޭށެވެ : އާޔަތްތަުކގަިއ އެާވ އިްސވެ އެދިަޔ ުހއިހައްޕުވާެށވެ އެކަންަކމުގައި (އެބަހީ

) ބުއްދީެގ  ނޑައެޅި  أهلކަންކަމުގައި :  دليلވެގެްނވާ  بيانވެރިންނަްށ ކަ . އެބަހީ ެގ ެއއްކައުވަންތަކަާމިއ  الّلهތައްެވއެވެ

.  دليلތެރިކަމުގެ  قدرة  ތައްވެއެވެ

!) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެ )52( . އަދި (ަމރުވީާމ) (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ން ހެއްދެވީ އެބިމުންނެވެ

.) ދެްނ އަލުްނ ދެވަނަފަަހރަްށ  إعادތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބިމަްށ ކަލޭމެްނ  . (ބިމުގައި ވަޅުާލހުށީމެވެ ކުަރއްވާހުށީމެވެ

. (އެީއ  .)  ِحَسابއެބިމުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ނެުރއްވާހުށީމެވެ  ބައްލަާވ ޖަޒާ ދެއްވުމަެށވެ

. ފަހެ އޭާނ  އަދި )53( ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ތިމަންަރސްކަލާނގެ އޭާނއަށް ދެއްކެވީމެވެ

. އަިދ   .  –ވުމުން  إيمان –އެއާޔަތްތައް ޮދގުކުީރއެވެ  މަނާވެަގތީއެވެ

. ޭއ  مخاطبއާިއ  موسى عليه الّسالمއަދި އޭާނ ( ) ބުންޏެވެ ! ަކލޭ އަހުރެމެންގާތަްށ ތި موسىކޮށް ަޔ ައއީ ކަލޭެގ އެވެ

. ِسْحرُ   ގެ ބާރުން އަހުރެމެްނ އަުހރެމެންގެ ބިމުން ެނރެލާެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ްِسْحرُ ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ކަލެައށ  . ހަމައެފަދައިެގ. =   ގެންނަހުށީމެވެ

               = . ނޑައަޅާށެވެ . ކަ  ަފެހ އަުހރެމެންނާ ަކލެއާިއ ެދމެދުލާށެވެ    = ނޑައެޭޅ ކަ

 .   ވަގުތަކާއި ތަނެއް     = ާނޑައެޅިގެން އެވަގުތ .  خالفއަހުރެމެން ކަ އަދި =      ނުވާ

)  خالف( ކަލޭވިޔަސް   ުނވާނޭ        = . އެކަލޭގެފާުނ  =  ެދބައި ހަަމހަމަވާޭނ ތަނެއް

) . .) موسى عليه الّسالمވިދާޅުވިއެވެ   ވިދާޅުވިއެވެ    =  . ނޑައެޅޭ ަވގުތަކީ  ކަލޭމެްނގެ ކަ     

. އެއީ  = . عيدޒީނަތްތެރިވާދުވަެހވެ   ދުވަެހވެ     =   .  އަދި މީސްތަކުން ޖަމާކުެރވުމާއި

  = ُضَحى  ( . (ދުވާލުގެކުރީކޮޅު  ވަގުތު      = ެއެނުބިރ  حقّ ( فرعونފަހ ( ފިޔަވައި

 .  ފުރަގަސްދީފިއެވެ      = ެمكرދެން އޭނާގ  : . އެބަހީ . ވެރިން ِسْحرُ ޖަމާކޮށްފިއެވެ  ޖަމާކޮށްފިއެވެ
       = (. ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަށް އަތުވެއްޖެެއވެ . (ކަ    ދެން އަތުވެއްޖެއެވެ     = 

. موسى عليه الّسالم –ވެރިންނަްށ   يعنى: ِسْحرُ އެމީހުނަށް   ވިދާޅުވިއެވެ  =  ކަލޭމެންގެަމއްަޗްށ

.    ހަލާކުުހއްޓެވެ          = بـُْهَتان -އަށް ކަލޭމެން ދޮގެއް ަނހަދާށެވެ  الّله  . އެއް ނުބުނާށެވެ

        =  ްعذابއެްއ ައއިސް އެ  عذابފަހެ އޭރުނ .   އަކުން ކަލޭމެްނ ހަާލކުވެދާނެއެވެ
      =  .  ހަމަކަށަވަރުން ގެްއލިަހލާކުވެއްެޖއެވެ      = .   ދޮގުހެދި މީހަކު    

  = ) ްيعنى: ِسحرފަެހ އެމީހުނ  ( . خالفއެމީހުންެގ ކަންތަކާމެދު ދެބަސްެވ  –ވެރިން   ވިއެވެ     = 

 .  އެމީހުންގެމެދުގައި        = ެއަިދ ެއމީހުން ސިްއރު ަޖލްސާކުިރއ.   ވެ   =  އެމީހުްނ

 . ) ބުންޏެވެ   (އެމީހުންނަށް       =  ެِسْحرُ ހަމަަކށަވަރުން މިއީ ދ  .  ވެރިންެނވެ   = 
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.    އެދެމީހުން އެދެނީ   =  .  އެދެމީހުންވެގެްނ ކަލޭމެން ނެރުމަށެވެ     = ކަލޭމެްނެގ

  .ބިމުން     =  ެِسْحرُ އެދެމީހުންގ  . ގެބާރުން     =  .  އަދި އެދެމީހުން ދިއުމަށެވެ
       =   ަކލޭމެން ރަނގަޅު ގޮތާިއގެން / ރަނގަުޅ ދީނާއިގެްނ / ުނވަތަ ރަނގަުޅ

.   މީހުނާއިގެން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ފަެހ ކަެލޔާ ައހުރެމެންާނ  ِسْحرُ ފަހެ ނިކަންހުރެ ައހުރެމެން ކަލޭގާތަްށ ހަަމ އެފަަދ ) 58( އެއް ގެންަނހުށީމެވެ

. އަދި އެވަގުތަކީ އަދި އެތަނަކީ ައހުރެމެންނާއި ކަލެޔާިއ  ނޑައަޅާށެވެ ދެބައިމީހުން ބައްދަލުވާނޭ ވަގުތަކާއި ތަެނއް ކަ

. ނުވާ ހަމަހަމަ ވަގުތަ خالف  ކާިއ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ

)59 ( . . އެަވގުތަކީ ޒީނަތްތެރިވާުދަވހެވެ . އަދި އެދުަވހުގެ  عيد -އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވަގުުތ  ُضحىދުވަހެވެ

.  يعنى: . ޖަމާުކރަންވާނެއެވެ  ދުވާލުގެ ުކރީކޮޅު މީސްތަކުްނ ޖަމާވެވެންވާނެެއވެ

. އަދި އޭނާ  އާއި ދުރަްށ އެނުބރި حقّ    فرعونފަހެ ) 60( ވެރިްނ ޖަމާކޮށް ގޮތްަތްއ  ِسْحرُ ުފރަގަސްީދފިއެވެ

 . ނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތު އެތަނަށް އަުތވެއްެޖއެވެ . ދެން ކަ  ރާވައިފިެއވެ

. ކަލޭމެންގެ މައްޗަްށ ހަާލުކ   يعنى: ِسْحرُ އެމީހުންނަށް  – عليه الّسالم – موسى) 61( ވެރިންނަށް ވިދާޅުވިެއވެ

. ނަމަނަމަ ކަ . ފަހެ އޭރުން  الّلهލޭމެްނ ހުއްޓެވެ އެްއ އައިްސ ކަލޭމެްނ  عذابގެ މަްއޗަށް ދޮގެްއ  ނަހަާދހުށިކަމެވެ

. . އަދި ޮދގުވެިރ ކޮންމެ މީަހކު ެގއްިލހަލާުކވެްއޖެއެވެ  ހަލާކުވެދާނެެއވެ

އަަރއިރުްނ ވެރިން އެމީހުންގެ ަކންތަކާއިމެދު އެމީހުންގެމެދުގައި ދެބަސްވެ  ِسْحرُ  يعنى:އެމީހުން ދެންފަހެ ) 62(

 . . (އެއްަބޔަކު ބުންެޏވެ ވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ ައހުރެެމްނ  ِسْحرُ އާއި ދެމީހުންނަކީ ދެ  هارونއާއި  موسىއުފެދިއްޖެއެވެ

.) އަިދ އެމީހުްނ ސިއްުރ  . އަިދ އެީއ އުޑުެގ ކަެމއްކަމުގަިއވަންާޏ ައހުރެމެން ަބލިވާނެެއވެ ގަދަވާނެއެވެ

 .  ޖަލްސާކުރިެއވެ

) ހަމަކަށަަވރުން މިދެމީހުންނަީކ  –ވެރިން  عنى: سحريއެމީހުން ) 63( . (އެސިއްރު ަޖލްސާގައި އެީމހުންބުނީ ބުންޏެވެ

ނޑައެޅިގެން ދެ  هارونއާއި  يعنى: موسى . އެމީހުން އެ އެދެނީ އެދެީމހުްނެގ  ِسْحرُ އާއި ދެމީހުންނަކީ ކަ ވެރިންނެވެ

. އަ ِسْحرُ  ) ގެ ބާރުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ބިމުން ނެރޭެށވެ ދި ކަލޭމެންގެ ރަނގަޅުގޮތް (ރަނގަޅު ދީން

. ެއއީ  . (ނުވަތަ ަކލޭމެންގެތެޭރގައި ތިިބ ރަނގަޅު މީުހންނާއިގެން ދާށެވެ .) بنى إسرئيلދުއްވައިލާެށވެ  ންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        ިއަދ ) = (. ފަެހ ކަލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ ރޭވުމާިއ ކަންތަްއ ގަދަޮކްށ   ެއމީހުންބުންޏެވެ

 .   ރަނގަޅުކުރާށެވެ     =   .  ދެްނ ކަލޭމެްނ އެއްސަފަކަށް އަންނާށެވެ      = 

  .  އަދި ހަމަކަށަަވރުން މިއަދު ކާމިޔާބުެވއްޖެއެވެ       =  .  މަތިވެރިވެއްޖެމީހަުކ ގަދަވެއްޖެމީަހކު
      =  ޭއ . .  موسىއެމީހުން ބުްނޏެވެ  އެވެ     =  ( އެހެންާޏ ކަޭލގެފާނު (އަސާކޮޅު

 .  އެއްލަވާެށވެ      = .   އެހެންާޏ ައހުރެމެންާވހުށީމެވެ         =  އެންެމ ފުރަަތަމ

 .  އުކާމީހުން ކަުމގައި  =  . . موسى عليه الّسالمެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ   ވިދާޅުވިެއވެ     =  އަިދ

. (ދެން އެީމހުން  ) އުކާށެވެ .) ميدانހަދާފަިއ  ِسْحرُ ގެތަކެތި  ِسْحرُ ކިޔެއްހެްއޔެވެ؟ ކަލޭމެްނ (ތަކެތި  އަށް އުކައިފިއެވެ

       =  .  އެަހއިރުްނ އެމީހުންެގ ވާުބރިތައް   =   .   އަދި އެމީހުންެގ އަސާތަާކއި
    =  ްއަށް  يعنى: موسى عليه الّسالمއެަކލޭގެފާނަށ–  .  ހީކުެރވުނެވެ    =  ެِسْحرُ އެމީހުންގ 

.  ގެ ބާރުން       =  ިحركاة -ހަމަކަށަަވރުން އެތަކެތި ުދވަނީކަމުގައ  .  ކުރަނީކަމުަގއި      =

.  إحساسފަހެ    ވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ           =އެކަލޭގެފާނުންެގ  موسى عليه الّسالم

.   ޖާނުފުޅަށް ބިރުފުޅެއް    = ުކރެއްވީމެ وحىތިމަންރަސްަކލާނެގ .   ވެ    = ކަޭލގެފާނު ިބރުފުޅުގެްނ

. =    ! ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ   ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނު ތިަޔއީ      =

  . ) އެންމެމަތީ މީހާއެވެ .  = (އެމީހުންގެތެރެއިން  ައދި ކަލޭގެފާނު އެްއލަވާށެވެ      = 

)  ކަލޭގެފާނުންގެ   ކަނައަތްޕުޅުގައިާވ އެތި (އަސާކޮޅު        = ) ތަކެިތ  ِسْحرُ އެީމހުން ހެިދ ( ގެ

 .   ކައި ދިރުވަިއލާފާނެއެވެ     =  .   އެމީހުން ހެދިކަންކަށަވަރީ     =   ީِسْحرُ އެއ  

 .    ވެރިންެގ މަކަރެވެ  = ِسْحرُ އަިދ   .   ވެރިާޔ ކާމިޔާބުނުާވ ހުއްެޓވެ     
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=   ( . (އޭާނ އައި އެއްވެސްާތކު އޭނާވީ ެއއްވެސްތާކު     =   َسِجدَ ވެރިްނ (  ِسْحرُ ަފހެ އެންމެހަިއ  

 . ) ތިރިެވއްޖެއެވެ  އަށް  = حالކުރާ   َسِجَدة .         =  އަހުރެމެްނ . އެީމހުން ބުންޏެވެ

 .   އީމާންވެއްޖައީމެވެ       = ربّ ) ެގ عليهما الّسالم(  موسىއާއި   هارون  .  އަށް

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ަކލޭމެްނ ކަލޭމެންެގ  ِسْحرُ އޭ މިތިބަ ) 64( .  ِسْحرُ ެވރިންނޭވެ ެގ ރޭވުންތަްއ ރާވަިއ ގަދަކޮްށ ރަނގަުޅ ކުރާެށވެ

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން މިއަދު މަިތވެރިެވ ގަަދވެއްޖެމީހަުކ ކާމިޔާބުެވ  ދެން ކަލޭމެން އެއްސަފަކަށް އަންނާށެވެ

 .  ނަސީބުވެރިވެއްެޖއެވެ

. އޭ  يعنى: ِسْحرُ އެމީހުން ) 65( . އެހެންާޏ ކަޭލގެފާުނ  وسىمެވރިން ުހރިހާކަެމއް ރޭވުމަށްފަުހ ދެންނެވިއެވެ އެވެ

. އަދި އެހެންނޫނީވިްއޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ( ) އެއްަލވާށެވެ ) އުކާބަޔަުކ ކަމުގަިއ  ِسْحرُ (އަސާކޮޅު ގެ ސާމާނު

 .  އަހުރެމެން ވެދާހުށީމެވެ

! (ދެންފަހެ އެީމހުން އެމީހުން) 66( . އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟ ަކލޭމެން އުކާށެވެ ެގ  ِسْحرُ ގެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ނޑިބުރިތަްއ  .) ފަހެ އެަހއިރުން އެމީހުންެގ ވާބުރިަތކާއި އެމީހުްނެގ  ِسْحرُ ވާބުރިތަކާ ދަ ހަދާފައި އުކައިފިއެވެ

ގެބާރުްނ އެތަކެތި ހަމަކަށަަވރުްނ  ِسْحرُ އަށް ހީފުުޅވީ އެމީހުްނގެ  يعنى: موسى عليه الّسالمއަސާތައް ެއކަލޭގެފާނަށް 

 . . އެއީ ހަމަގަދަ  ةحركاދުވަނީކަމުގައެވެ .  ِسْحرُ ކުރަީނކަމުގައެވެ  އެވެ

.  إحساسފުޅަށް ބިރުފުޅުގަތުމެއް  نفسއެކަޭލގެފާނުންގެ  موسى عليه الّسالمފަހެ ) 67(  ވެވަޑައިންފިެއވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ) 68( . ކަޭލެގފާނު ބިރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށް އެންގެވީމެވެ

 . : އެމީހުންނަށްުވރެ މާމަތިވާނެއެވެ . އެަބހީ  ކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ މަތިވާނެ ީމހާއެވެ

. އެމީހުން އެހެދިހާތަކެިތ އެއެިތ ކަިއ ) 69( އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ކަނާތްޕުޅުގައި ތިޔަާވއެތި ެއއްލައްވާެށވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އެހެދިާހވެސް އެއްަޗކީ  . އަދި ެވރި ِسْحرُ ދިރުވާނެއެވެ  ِسْحرُ ންގެ ރޭވުމާިއ މަަކރެވެ

. އަިދ  . (ދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނު އަސާކޮޅު ެއއްލެިވއެވެ ވެރިޔާީވ ކޮންމެތަނެއްަގއިވެސް އޭނާއަށް ކާިމޔާބު ނުވާނެެއވެ

)  ِسْحرُ ކުރާހެްނ ީހވި  حركاةަގއި  ميدانއެހައިރުްނ  ނޑިބުރިތައް ގެ ުހރިހާތަކެިތ (ެއ ވާބުރިތަކާިއ ދަ

. އެހިނުދ އެކަލޭގެފާނު ެވރި އެންމެްނ  ِسْحرُ ންެގ އަސާކޮޅު ހަރުފަޔަކަްށވެގެންގޮްސ ކައި ހުސްކޮށްލައިފިެއވެ

 (.  އިމާންވެއްޖެއެވެ

:  حالކުާރ  سجدةވެރިން  ِسْحرُ ފަހެ އެންމެހައި ) 70( . އެަބހީ . އަދި އެމީހުްނ  سجدةިތިރވެއްޖެއެވެ ކޮށްފިއެވެ

. އަުހރެމެން ) ބުންެޏވެ . ربّ ގެ  عليهما الّسالم موسىާއއި  هارون (އެކީ ެއއްއަޑަކަށް  އަްށ އީމާންވެއްަޖއީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = : . އެބަހީ .   فرعونއޭާނ ބުންޏެވެ  ބުންެޏވެ     =) ްއޭނާއަްށ   ِسْحرُ ަކލޭމެނ ( يعنى: ވެރިން

  އަްށ އީމާންީވހެއްެޔވެ؟  موسى        = .  ަކލޭމެންނަށް ައހުރެްނ އިޒުަނ ނުދެނިސް  

     =.  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާއަީކ ކަލޭމެްނެގ އެންމެބޮޑު މީހާކަްނ ކަަށވަރެވެ     = އޭާނ

 . ކަލޭމެނަށް އުގަންނައިދިން   =  ُِسْحر      = ނޑައެޅިގެން އަުހރެްނ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަ

  . ނޑާހުށީމެވެ ކަ        =.  ކަލޭމެންގެ އަތްތަކާ ފައިތައް      = ްތަފާތުކޮށް / ކަންކުތިކޮށ

 .  / ކަނާތާއި ވައަތުފައި    =ުصليبރެން ަކލޭމެން އަދި ހަމަކަށަވަުރން އަހ   .  އަށް ާލހުށީމެވެ  

       = . ނޑުގައި  ކަދުރު   ރުކުގެ ގަްސގަ  = އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެނަްށ

 .  އެނގިދާނެއެވެ    = ާއަހުރެންނ) . )   موسىއަހުރެމެންކުރެ ކޮންބައެްއކަން  އާ ދެމީހުންކުރެ      

.   عذاب=   ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގަދައީ     =(  އަދި ދެމިހުރުންބޮޑީ (ކާކުކަމާއި     = އެމީހުްނ

 : . އެބަހީ . فرعونެވރިން  ِسْحرُ ބުންޏެވެ   އާދިމާއަްށ ބުންެޏވެ    = . އަހުރެމެްނ ކަޭލ އިސްނުުކރާހުށީމެވެ

  .ނުކުރާހުށީެމވެ إختيار/ ކަލޭގެބަްސ          =.  އަހުރެމެންެގ ގާތަށް ައއިސްފައިވާތަކެީތގެ މައްޗަށް
      = .  ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުަތކުގެ ތެެރިއން      = އަދި އަހުރެމެްނ

 .  ނެތުމުގެތެރެއިން ހެއްެދވި ކަލާނގެއަށްުވރެ    =. . ފަހެ ކަލޭ ުކރާށެވެ  ހިންގާެށވެ      =

.   ކަލޭ ނިންމާނެކަމެްއ / ކަލޭުކރާނެކަމެްއ ކަޭލކުރާށެވެ    = .  ކަލޭ ިނޔާކޮށް ހިންގާނެކަްނ ކަށަަވރީ
        = މިދުނިޔޭެގ / . .  حياةމިދުނިޔޭގަެއވެ  ަގއެވެ         = ހަަމކަށަވަރުްނ

.  ربّ އަހުރެމެން އަުހރެމެންގެ    އަްށ އީމާންވެއްަޖއީމެވެ    = .  އެކަލާނެގ އަުހރެމެންނަށް ފުއްެސވުމަށް
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    =.   އަހުރެމެންގެ ކުށްތައް        =  އަދި އެކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ކަޭލ އަުހރެމެންނަްށ

. މަޖްބޫ  ރުކުިރ ކަންތަކާއި     = ُِسْحر  .   ެގ ކަންކަުމގެ ތެެރއިން       = ިالّلهއަދ 

.    މާހެޔޮވެފައި ދެމިުހރުން ބޮޑެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ަކލޭމެންނަށް އަުހރެން يعنى: فرعونއޭނާ ) 71( ނުދެނީސް ކަލޭމެްނ އޭނާއަްށ އީމާންވީެހއްޔެވެ؟  إْذنَ  ބުންޏެވެ

 : . ފަެހ  ِسْحرُ އަކީ ަކލޭމެންނަށް  موسىހަމަކަށަވަރުން އޭާނއަކީ އެަބހީ އުގަންނައިދިން ކަލޭމެްނގެ ބޮޑުމީހާއެވެ

: ކަްނކުތިވާގޮތަްށ (ކަނާތާިއ ވައަތު ) ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންެގ އަތްތަކާިއ ފައިަތްއ ތަފާތުކޮށް ެއބަހީ ފައިާވގޮތަށް

ނޑައެޅިގެން ަކލޭމެން  ނޑުގަިއ ކަ . އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަުދރު ރުުކގެ ގަްސގަ ނޑާހުށީމެވެ  َصِلْيبُ އަހުރެްނ ކަ

. އަދި ައހުރެންނާއި  ގަދަވެފަިއ ދެމިުހރުން ބޮޑީކާކުކަްނ ކަލޭމެންަންށ  عذابާއއި ދެމީހުންުކރެ  موسى ކުރާހުށީމެވެ

) . .  ِسْحرُ ނަކީ އެޒަމާނުގައި އެފަދައެއްނުާވ މޮޅު ެވރިން ِسْحرُ އެނގިދާނެއެވެ ާއއި ދޭިތ معجزة އާިއ  ِسْحرُ ވެރިންެނވެ

. ކޮންެމ  .  حقيقةެވރިބަޔަކަްށ ޭއގެ  أهلެއއްގެެވސް ޭއގެ  َفنّ ވަކިކުރަްނ އެމީހުންނަްށ އެނގިއްޖެއެވެ އެނގޭނެެއވެ

. ނޫންކަން އެމީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އެ ِسْحرُ ގެފާނުންގެ ކަމަކީ  موسى ފޭހުުނ  فرعونނގި ައވަހަށް އީމާްނވީއެވެ

(. ނޑުވަނީ ޭއގެ ލޮލަށެވެ  އިލޮށިގަ

. ައހުރެމެންގެގާތަްށ އެަކލޭގެފާުނ  فرعونވެރިްނ  يعنى: سحرއެމީހުން ) 72(  يعنى: موسى عليه الّسالمއަށް ބުންޏެވެ

ެގ  الّلهން ެހއްދެވި މަތިެވރި ާމތް ތަކުގެމައްޗަށް އަދި ައހުރެމެްނ ނެތުމުގެ ތެރެއި دليلވެގެންާވ  بيانއެގެންނެވި 

. ހަމަކަށަަވރުްނ  . ފަެހ ކަލޭ ހަދާެނ އެއްެޗއް ަކލޭ ހަދާެށވެ މައްޗަށް އަުހރެމެން ަކލޭގެ ބަްސ އިސްނުުކރާހުށީމެވެ

. އެހެންވެްސވާީނ  حياةކަލޭކުރާނެކަެމއް ުކރެވޭނެކަްނ ކަށަވަީރ ހަަމ މިދުނިޔޭގެ  . އޭރުްނ ދެން އެނިމުނީެއވެ ގައެވެ

.  هاللّ   އިރާދަކުރެްއވިއްާޔއެވެ

. ެއީއ އެކަލާނގެ އަުހރެމެންގެ ފާފަތަްއ  إيمانއަްށ  ربّ ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން އަހުރެމެްނގެ ) 73( ވެއްޖައީމެވެ

އަހުރެމެންުކިރ  حالކޮށް އަހުރެމެްނ ނުުރހިގެންާވ  مجبورގެތެެރއިން ކަޭލ އަުހރެމެންނަށް  سحرފުއްސެވުމަށާިއ އަިދ 

. އަދި (ކަންތައްވެ )  ثوابސް އަުހރެމެންނަށް އެަކލާނގެ ފުއްސެވުމަެށވެ  الّلهދެއްވުމުގެގޮތުން ކަލެއަށްުވރެ

. އަިދ ( ) އެކަލާނގެ  عذابދެއްވުމާއި  عقوبةމާހެޔޮވެގެންެވއެވެ . عقوبةއާިއ  عذابދެއްވުމުެގގޮުތން  ދެމިހުރުން ބޮޑެވެ
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   ަޖމާ ަތރު     

          = ެحضرةގެ  ربّ ހަމަކަށަވަރުން އެމީަހކު އެމީަހކުގ  .   އަށް ައއި   = ނުބައިނުލަާފ

 .   މީހެއްގެ ގޮތުގައި     =.    ަފހެ ހަމަކަށަވަުރން އޭނާއަށް ހުީރ ނަރަަކއެވެ     =

. އޭ   ނާ އެތާ މަުރވާނެއެވެ    =.    އަދި އޭނާ ެއތާ ނުދިރޭނެއެވެ      =   އަިދ

.  حضرةއަކަށްެވގެން ެއކަލާނެގ  مؤمن  އަށް ައއިމީހާ        =  ާصالح عملހަމަކަަށވަރުްނ އޭނ 

 .  ކޮށް       =  ަފަެހ ކ.   ނޑއެޅިގެްނ އެމީހުންަނށް ހުންނަުހއްޓެވެ         = 

 .  މަތިވެރިވެގެްނވާ ދަރަޖަތައް      =   ީقائمއެއ . . ސުަވރުގެތަެކވެ  ވެތިބޭ ބަގީޗާތަކެވެ    

      =   .  އެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތަްއ ދެމިދެމިހުްނނަ     =   އެތަންާތ އެމީހުްނ

.  ދެމިތިބޭނެއެވެ    =  .   އަދި އެއީ      =   ( . طَاِهرُ (ފާފައިން  ވެއްޖެމީާހގެ ޖަޒާއެވެ
             =  ެوحى އަށް موسى عليه الّسالمއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަރސްކަލާނގ  . ކުރެއްވީމެވެ

       =   ނޑު ކަޭލގެފާނު ހިންގަވާފަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާއިގެން ރޭގަ

 !  ވަޑައިގަންނަވާށެވެ      =    . އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ަލއްވައިދެްއވާށެވެ   =  .މަގެްއ

     = ިނޑުގައ  . ކަ    =  .   ހިކި      =  އަތުލަިއގަނެފާނެކަމުެގ ބިރެްއ ަކލޭގެފާނަްށ

.   ނުވާ    = ) ިغرقއަދ  . ) ިބރެއް ަކލޭގެފާނަށްނުވާ  ވެދާނެކަމުގެ      = ިއަދ

. (އެމީހުްނގެ ަފހަތުން އައެ تبعއެމީހުންނާއި  فرعون  ެވ.) ވިެއވެ    = .  އޭނާެގ ސިފައިންނާއިއެކު
         = . ނޑުގަިއ ނިވަިއކޮށްފިއެވެ  ފަެހ އެމީހުްނ ކަ      = އެީމހުން އެނިވައިުކިރ

 .  އެއްޗެއް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  حضرةެގ  ربّ ދުވަހުްނ) އެމީހެްއގެ  قيامة( حالއިނުލަފާވެގެްނވާ ހަމަކަށަވަރުން ނުބަ) 74( އަށް ައއިމީާހ ދަންނައެވެ

. . އަދި ނުމެދިރޭނެމެެއވެ . އެތާނަގއި ޭއނާ މަރުނުވާނެއެވެ  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާއަށް ހުީރ ނަރަަކއެވެ

ނޑައެޅިގެން ) 75( އަްށ  حضرةެގ  ربّ އެމީެހއްގެ  حالގެންވާ އަކުކަމުގައިވެ  مؤمنކޮށް  صالح عملއަދި އެމީހަކު ކަ

 . ނޑައެޅިެގން މަތިވެރި ަދރަޖަތަކެވެ . ފަހެ އެފަދަ މީހުންނަށްުހރީ ކަ  އައިމީހާ ދަންނަެއވެ

. އެމީހުްނ  قائمއެދަރަޖަތަކަކީ ) 76( . އެތަންާތނގެ ދަށުްނ ާއރުތަްއ ދެމޭ ަބގީޗާތަކެވެ ވެތިބޭޭނ ސުަވރުގެތަކެވެ

. އެފަދަބޮޑު ގައެ  حالއެތަންތާ ދެމިތިބޭ  . އެީއ އެފަދަ ކޮންެމ  طاهرއެުހރީ ފާފައިްނ  نعمةވެ ވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކަެށވެ

.  ثوابއެެވ  جزاءމީހެއްގެ   އެވެ

. ތިމަންރަސްަކލާނެގ  وحىއަށް  عليه الّسالم موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ) 77( ުކރެއްވީމެވެ

:  –އަޅުތަކުންނާއިގެން  )  –ންނާއިގެްނ  ائيلبنى إسر އެަބހީ ނުޑ ހިންަގވާފަިއ (ތިޔަރަށުން ަކލޭގެފާުނ ރޭގަ

ނޑުގައި ހިކިމަެގއް ަކލޭގެފާނު ަލއްވައިދެްއވާށެެވ  ! އަިދ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ކަ ނުކުމެވަޑައިގެން ވަޑައިގަންަނވާށެވެ

) ކަލޭގެފާުނ  غرق އާއި އޭނާގެ މީހުން ކަލޭމެން އަތުަލއިގަނެފާެނކަމުގެ ބިރެއްނުވާ އަދި فرعونއެމަގަކީ ( ވެދާނެކަމަށް

 .  ބިރުނުގަންނަވާނޭ މަެގކެވެ

. ދެްނ އަިދ އެމީހުްނ  تبعއާިއއެުކ އެމީހުންގެަފހަތުްނ  لشكرއޭނާގެ  فرعونދެންފަހެ ) 78(  يعنى: فرعونވެގެްނ ައއެވެ

.  لشكرއާއި އޭާނގެ  ނޑުގެތެޭރގަިއ ނިވައިެވގެންދިޔައީެއވެ (މިއާޔަުތގައިމިވަީނ ވެ ަމރުވެގެްނ ދިޔަީއއެެވ.  غرقކަ

. އަިދ އެތަްއ ދުަވހެއްވުމަށްފަުހ  فرعونއާިއ  موسى عليه الّسالم ހަލާުކ ުކރެއްވުުމެގ  فرعونއާއި ދެމެުދ އެތަްއކަމެއްވެ

. މުޅި  .) قرآنވާހަކައެވެ  ގެ އެަތއް މިތާ އެވާަހކަތައްވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   فرعونއަިދ  .   މަގުފުރައްދައިިފއެވެ   =  قومއޭނާެގ .         = 

 . ) ސީދާމަުގ ނުދެއްކިެއވެ  އަދި އޭނާ (އެމީހުންނަށް      =  .  އޭ ބަނީ އިސްާރއީލުެއވެ  

     = ުހަމަކަށަަވރ.  ން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ        =  ކަލޭމެންެގ

.  َعُدوّ   ގެ ކިބައިން     =  وعدއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެންނަްށ  .  ކުެރއްވީމެވެ     

   =  طور  .  ފަރުބަދައިެގ ކަަނއަތްފަރާތްފަޅިއަށް     =  އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ބާަވއިލެްއވީމެވެ       =  َّسْلَوىއާއި   َمن .      = !ކަލޭމެންކާށެެވ

 (.   (އެންގެވީމެވެ            =ްވި ރަނގަޅު ރިުޒގުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށް ެދއ

.) حالل(    ތަކެތީން    = (. ! (އަނިާޔވެރިުނވާށެވެ އަދި އޭގައި ަކޭލމެން ހައްދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ

       = / . . (ކަލޭމެްނގެ މަްއޗަށް އަުތވެދާނެއެވެ ފަެހ އޭރުްނ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ވާިޖބުވެދާނެއެވެ

.) ކަލޭމެނަ  ށް ޖެހިދާެނއެވެ    =.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޯފާ        = އަިދ އެމީެހްއެގ

.  واجبމައްޗަށް   ވެއްޖެމީހާ   =  .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކޯފާ       = ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ

. (ނަރަކައިގެ އަޑިޔަށް ވެއް .) އެމީހާ ހަލާުކވެއްޖެެއވެ  ޓިއްެޖެއވެ      = އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

. ނޑައެޅިގެން ގިނަގިނައިްނ ފާަފފުއްސަވާ ަކލާނގެެއވެ    ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ  ކަ   = توبة 

 .  ވެއްޖެމީހަކަށް        =  صالح عملއަިދ އެމީާހ ީއމާންވެ އަިދ  .   ކުރި       

. (ސީާދވެހުިރ /  = )  عملދެން އެމީާހ ތެދުމަގުަގއި ހުރި   ސީދާކުރި     = އަިދ ކަޭލގެފާުނ

 ؟ އަވަސްކުުރވީ ކޮންކަެމއްތޯއެވެ       = ެقومކަލޭގެފާުނންގ  .   ގެ މީހުން ފިަޔވައި     =
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.!   موسىއޭ  އެވެ    =ާއެކަޭލގެފ . ނު ދެންނެވިެއވެ         = އެމީހުްނ އެވަީނ މިއަޅާެގ

 (. . (ފަހަތުން އަންނަނީއެވެ  ފަހަތުގައެވެ         = ެމިއަޅާ އިބަރަސްަކލާނެގ  ربّ އޭއަޅުގ . އެވެ

.  حضرة   އަށް އައުމަށް އަަވސްވީ    = ިއިބަަރސްކަލާނގެ ރުހ.   ވޮޑިގަތުން ލިބުމަށެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (ެއއީ އޭާނ އެމީހުންނަށް  قومއޭނާގެ  فرعون އަދި) 79( ށް އަމުރުކޮްށ އަށް ކާަފރުވުމަ الّلهމުޅިން މަގުފުރައްދައިފިއެވެ

.) އަދި އޭނާ އެމީުހންނަށް . (އެީއ އެމީހުްނ  ީސދާމަގުން އެމީހުްނ ދުރުުކރިހިނދުންނެވެ موسى ތެދުމަގު ނުދެްއކިއެވެ
.) تبعއާއި  عليه الّسالم  ވެ އެަކލޭގެފާނު ތެދުުކރުމުން އެީމހުންނަށް މަނާކޮށް ނަހީުކރިހިނދުންނެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންގެ  بنى إسرائيلއޭ ) 80( ގެ ކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ސަލާމަްތ  عدوّ ންނޭވެ

. އަިދ ކުރެއްވީމެ ފަރުބަދައިގެ ކަނާތްފަރާތު ކައިިރޔަްށ ކަލޭމެްނ ދިއުމަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެންނަްށ  طورވެ

. (އެއީ  وعد . އެީއ  الّلهބާވައިލައްާވއިރު އެމީހުންެވސް  وحىއަށް  موسى عليه الّسالمކުރީމެވެ ގެ ބަސްފުޅު އެހުމަށެވެ

. ތިމަންރަސްކަލާނެގ  وحى.) އަިދ އެކަލާނގެ އެެކވެ نعمةއެމީހުންނަށް އެަކލާނގެ ދެްއވި ބޮޑު  ކުެރއްވިެއވެ

 ( .) َسْلَوىއާއި  َمنُّ ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް (ކާނާެއއްގެގޮތުން . ( މިދެބަުހގެމާނަ އިްސވެ ިހގައްޖެއެވެ  ބާވައިެލއްވީމެވެ

.) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެންނަށް ދެއްިވ ރަނގަ) 81( ރިުޒގުްނ  حاللޅު (އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެންގެވީެމވެ

. ެއހެން ހަދައިފިނަމަ  . އަދި އެރިޒުުގ ކެއުމުަގއި ކަލޭމެްނ ހަްއދުފަހަނަޅައި ނުދާށެވެ :  –ކަލޭމެން ަކއިހަދާށެވެ އެބަހީ

. އަިދ  واجبެވ  حقّ ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކޯާފ  –ހައްދުފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެނަަމ  ވެދާނެއެވެ

. ަނރަކައިެގ  حقّ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކޯާފ އެމީހެއްެގ މައްޗަށް  ވެއްޖެމީާހ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހާ ަހލާކުެވއްޖެއެވެ

 .  އަޑިޔަށް ވެއްިޓއްޖެއެވެ

ކޮްށ ދެން އެސީާދ މަގުގަިއ  صالح عملެވ  إيمانެވ ައދި  توبةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއީ، ) 82(

.  ރި ކޮންމެމީހަކަށްހު ވެ  قائمތެދުމަގާއި   ގިނަގިނައިން ފާފަފުްއސަވާ ރަްސކަލާނެގއެވެ

. ކަލޭގެފާނުންެގ  – عليه الّسالم – موسىއޭ ) 83( ގެމީހުންނަށްވުރެ ުކރިން ަކލޭގެފާނު ގިނިކަންޏާ އަވަހަްށ  قومއެވެ

َعاد  އަށް ވަޑައިގެންނެީވ ކީްއވެގެންތޯއެވެ؟  ِميـْ

ެވ  تبعއެމީހުން އެވަނީ ިމއަޅާއާއި . އެއަންނަނީއެވެ ތުންމިއަޅާގެފަހަ އެމީހުން. ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު) 84(

. އަިދ އޭއަޅުގެ  . އިބަރަސްަކލާނެގ  ربّ މިއަޅާގެ އަސަުރގެ މަތީަގއެވެ އަށް މިއަޅާ އަަވްސީވ  حضرةއެވެ

. . ރުއްެސވުން ލިިބގަތުމަށެވެ  އިބަރަސްކަލާނގެ ރުއްސެވުމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

   =   وحىއެަކލާނެގ  .  ުކރެއްިވއެވެ         =  ެإمتحانފަެހ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގ 

 .  ކޮށްފީމެވެ   =  ެقومކަޭލގެފާނުންގ  .  ގެމީހުން     =   ކަލޭގެފާނަށްފަުހ (ަކލޭގެާފުނ

) ވަޑައިގެންނެވު   މަށްފަހު     =  ިَساِمِرىއަދ  .  އެމީހުްނ މަގުފުަރއްދައިފިއެވެ   

   = ެعليه الّسالم – موسىދެންފަހ –  .  އެނބުިރވަޑަިއގެންފިއެވެ      = ެقومއެކަލޭގެފާނުންގ 

.  އަށް       =ަحالދި ހިތާމަފުޅުކުރައްާވ ގަދައަްށ ކޯފާެވ އ .       = އެކަލޭގެާފުނ

. ޭއ އަުހރެންެގ  !  قومވިދާޅުވިއެވެ  ގެމީހުންނޭވެ         = ެوعدނަށް ކަލޭމެން ◌ް   ربّ ކަލޭމެންގ 

  ނުކުރައްާވހެއްޔެވެ؟         = وعدރަނގަޅުވެގެންާވ  .  އަކުން   = އަޅެފަހެ ނުަވަތ

 ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ ދިގުވީެހއްޔެވެ؟    = .   ޒަމާން / މުއްދަތު    = ނުވަތަ ކަލޭމެްނ

  އެދުނީހެއްޔެވެ؟     = .  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ޖެހުމަށް / އައުމަށް    =.ްކޯފާއެއ   

   =ެحضرةގެ  ربّ ންގެ ކަލޭމ  .  ން     = ްخالفއަދި ކަލޭމެނ  .  ވެ     =

. وعدތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ    އާއި    =.  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ           = ްނޑުމެނ އަޅުގަ

. خالفއާއި  وعدކަލޭގެފާނުން   ނުވަމެވެ     =ެނޑުމ .  إختيارންގެ އަޅުގަ  ގައި          =

ނޑުމެންނަށް ބަރުތަެކއްއުފުެލވުނީއެެވ.   އަދި ކިެއއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަ        = ރަށުގެމީހުްނގެ ޒީނަތުެގ

  (  ތެރެއިްނ (ރަށުގެީމހުންެގ ގަހަާނގެތެރެއިން      = ަނޑުމެން އެތ ) އެޅީއެެވ. ފަެހ އަޅުގަ ކެތި (އަލިފާނަށް

  (.  (ނުވަތަ ވަޅަކަށް އެޅީއެވެ     = .  ފަހެ އެފަދައިންނެވެ          =ވެސް  َساِمِرى

 (. . (ނުވަތަ ވަޅަށް އެޅީެއވެ ) އެޅީއެވެ  (އެތަކެތި އަލިފާނަށް     = ފަހެ އޭނާ އެމީހުންނަްށ
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 .  ނެރެދީފިއެވެ    = ަނޑު (އެފަދ     ަގއި) مثالޅަގެރިއެއްެގ ހަށިގަ   = ( އެއަށް (ގެރީގެ

 .  އަޑުވާ      = އެީއ) . .)  تبعއާއި އޭާނގެ  َساِمِرىއަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ  ވެރިންނެވެ      =

.  إلهމިއީ ަކލޭމެންެގ    އެވެ      = إلهެގ  – عليه الّسالم – موسىއަިދ .   އެވެ     = ފަެހ

 .   އެކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީއެވެ
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އޭ  وحىއެކަލާނގެ ) 85( .) ަކލޭެގފާނު ނުކުމެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ތިމަްނރަ موسىކުެރއްވިއެވެ ސްކަލާނެގ އެވެ

. އަދި  إمتحانގެމީހުން  قومކަލޭގެފާނުންގެ  .  َساِمِرىކޮށްފީމެވެ  އެމީހުން މުަގފުރައްަދއިފިއެވެ

ކޮުޅ އެނބުިރ  حالއަްށ ގަދައަްށ ކޯފާވެވަޑައިގެްނ ހިތާމަފުޅުކުރަްއާވ  قومއެަކލޭގެފާނުެގ  موسى عليه الّسالمފަހެ ) 86(

. އެކަޭލގެފާނުން رجوع . އޭ އަހުރެންގެ  ވެވަޑައިގެންފިއެވެ . ކަލޭމެންގެ  قومވިާދޅުވިއެވެ ކަލޭމެންނަްށ  ربّ އެވެ

ގެ މުއްދަުތ  وعدއާއި  عهدފުޅު ނުކުރައްވަިއހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ ކުރެްއވި  وعدރަނގަޅު 

ދެނީހެއްެޔވެ؟ ގެ ކޯފާ ކަޭލމެންގެމައްޗަށް އައުމަށް ކަލޭމެން އެ ربّ ދިގުވީހެއްެޔވެ؟ ނުވަތަ ަކލޭމެންގެ 

موسى ވެފައިވަީނ  عهدވީ އެހެންވެގެންެހއްޔެވެ؟ (އެމީހުްނ  خالصާއއި ަކލޭމެން  عهدއާއި  وعدތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ 

.) عليه الّسالم  އަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށެވެ

ނޑުމެން ހަމަ ) 87( . އަޅުގަ . އަިދ ީވއެއްނޫ خالفއާިއ  عهدަގިއ ކަޭލގެފާނުންެގ  قصدއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ ނެވެ

. ރަށުގެމީހުްނގެ ޒީނަތުެގ ތެރެއިްނ  : ގަހަނާގެެތރެއިްނ  –ކިއެއްތޯއެވެ  –ބޮޑުބަރެްއ ބައިަވރުތަކެްއ  –އެބަހީ

 . ) ނުވަތަ ވަޅަކަށް އެޅީއެވެ . ދެން އެަތކެތި އަުހރެމެން (ައިލފާނަށް ވެްސ  َساِمِرىއަހުރެމެން އުުފލީއެވެ

. ހަމައެފަދައިން އެތަކެިތ އަލިފާނަްށ އެޅީއެ  ވެ

. އޭގަިއ ލޯވަޅެއްވެްސ ) 88( ނޑުގޮތަްށ މީސްތަކުންގެުކރިމައްޗަްށ އެއްެޗއް ެނރުނީއެވެ އަދި އޭނާ ޅަގެރިެއއްެގ ހަށިގަ

. އަިދ އެީމހުން  . އަދި ގެިރގޮވާގޮތަްށ ެއއިން އަޑުއިވެއެވެ :  –ހުއްޓެވެ ވީމީހުްނ  تبعާއިއ އޭނާއަްށ  َساِمِرىއެބަހީ

. އަިދ އެ إلهމިއީ ަކލޭމެންގެ  –ބުނީ  . ފަހެ އެކަޭލގެފާނު  إلهގެވެސް  موسى عليه الّسالمވެ ައްށ  ِمْيقاتއެވެ

.  ވަޑައިގެންނެވިިއރު ގެންދަވަްނ ހަނދުމަފުޅުނެތުނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ެ؟ / އެމީހުން ފަހެ ނުދެކެނީާބވައެވ .   ނޭނގެނީބާވައެވެ     =  އޭިތ

 .  އެމީހުންނަށް ރައްދުނުުކރާކަން   =  .   އެއްވެސްބަހެއް    =  އަދި އެމީހުންނަށްޓަަކިއ

   އެއަށް މިލްުކވެގެން ުނވާކަމާއި      = ިގެއްލުެމއްވިޔަްސ އަދި މަންފާއެްއވ .  ޔަސް   

       =   هارون عليه الّسالمއަިދ ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަްށ  .  ވިދާޅުވިެއވެ    = 

.   އޭގެކުރިން    =  ެقومއޭ އަުހރެންގ  .  ގެމީހުންނޭވެ        =  ްއޭގެސަބަބުނ–  : އެބަހީ

.  فتنةލޭމެން ކަ  –ޅަގެރީެގ ސަބަބުން   ެވިރ ކުުރވައިފިކަްނ ކަށަަވރެވެ       =  އަިދ

. رحمنައކީ  ربُّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ    ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ    =  ފަހެ ކަލޭމެން ތިމަންަކލޭގެފާނާިއ

.  تبع  ވާށެވެ       = ާއަދި ތިމަންކަޭލފ .  ނުންގެ އަމުރަްށ ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ    = 

 .  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ         =  .  އަހުރެމެން އެއަށް އަޅުކަންުކރުމުން ފިލާނުދާހުށީމެވެ
         =   ްرجوعއަހުރެމެންގެ ގާތަށ  .  ވެވަޑަިއގެންފުމަށްދާންދެން    =  موسى عليه

  . الّسالم       =  . :  –ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ . ޭއ  موسى عليه الّسالمއެބަހީ  هارونވިދާޅުވިއެވެ

 .  އެވެ     =  ުނުކުރެްއވީ ކޮންކަެމއްހެއްޔެވެ؟ َمَنعَ ކަލޭގެފާނ           =  ްއެމީހުނ

. މަގުފުރެ   ދޭ ތަން ފެނިވަޑައިގެންނެިވހިނދުން   =   ާتبعކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނ 

 ވެވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯެއވެ؟       =  ނުވަތަ ކަލޭގެފާނު ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ އަުމރުފުޅަްށ

 އުރެދިވަޑައިގެންނެވީޯތއެވެ؟    =  ުعليه الّسالم – نى: هارونيعއެކަލޭގެފާނ – .  ވިދާޅުވިއެވެ   =  ޭއ

 .   މަންމަގެ ދަރިަކލުންނޭވެ       =  .  =     އަުހރެްނގެ ތުނބުޅީގަިއ ނުިހއްޕަވާށެވެ
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 .  އަދި ައހުރެންެގ ޮބލުގަިއވިޔަްސ ނުހިއްަޕވާށެވެ    = ަހަމަކަށަަވރުްނ އ .   ުހރެން ިބރުގަތީެއވެ

  =  .  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވެދާނެކަމަށް   =  .   ކަޭލގެފާނު ބައިބަިއކޮށްލީެއވެ    =  

.  بنى إسرائيل  ންެގ މެދުގައި     = .   އަިދ ަކލޭގެފާނު ރައްކާެތިރ ނުވިެއވެ      = 

.އަހުރެންގެ     ަބހަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެމީހުން ފަހެ އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކަށް ެއއްވެސް ރައްުދ ޖަވާބެއް އޭތި ނުދޭކަން ނުވަތަ އެއްެވސް ގެްއލުމެްއ ) 89(

ވެގެްނ ނުވާކަްނ އެްއ ދިނުމަށްވިޔަސް ެއއެއްޗަްށ މިލްކު  منفعއެމީހުންނަށް ދިނުމަްށ ނުވަަތ އެމީހުންނަްށ 

. އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭާބވައެވެ؟   އެމީހުންނަށް ނުފެނޭބާވައެވެ

 هارون عليه الّسالم –ވަޑައިގެންނެވުމުެގ ުކރިން  موسى عليه الّسالمއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އޭެގކުރިްނ އެބަީހ: ) 90(

. އޭ ައހުރެންެގ  އެއަްށ  –ން އެޅަގެރީެގ ސަބަބުްނ ގެމީހުންނޭެވ. ހަމަކަށަވަރު قومއެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

:  إمتحانއަޅުކަންކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަލޭމެންނަށް  . އެބަހީ . އަިދ  إمتحانކަލޭމެން  الّلهޖެހުނީެއވެ ކުރެްއވީއެވެ

. އަދި ަކލޭމެން ތިމަންކަޭލގެފާނާއި  الّلهވަންތަ  رحمنައީކ  ربّ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންެގ  . އަިދ  تبعއެވެ ވާށެވެ

.  أمرލޭގެފާނުންގެ ތިމަންކަ  އަްށ ކަލޭމެން ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ

. ައހުރެމެންގެ ގާަތށް ) 91( ވަޑައިގަންނަވަންދެން އަހުރެމެްނ  الّسالم عليه موسىއެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެިވއެވެ

: އެެގރިއަްށ އަޅުކަންކުާރހު :يعىنއެއަށް  . އެަބހީ . އެެގރިއަށް އަޅުކަންކުރުމުން ިފލާނުދާހުށީމެވެ  ށީމެވެ

...)  الّسالم عليه هارون(ދެންފަހެ   އެމީހުްނގެ ކަންތަާކއި އަޅުްއވައި ނުލެއްވިކަމަށް ހީފުޅު ކުަރއްވައި

. ޭއ  موسى عليه الّسالم) 92( . އެމީހުްނ މަގުފުރެދޭތަްނ ފެނިވަޑައިގަތުމުްނ  هارون عليه الّسالمވިދާޅުވިއެވެ އެވެ

 ގެންތޯެއވެ؟އެކަމުން އެމީހުްނ މަނާނުކުރެްއވީ ކީްއވެ

ފުޅަްށ  أمرނުވަތަ ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ  ؟ވެވަޑައިނުގަންނަަވނީތޯއެވެ تبعކަލޭގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ) 93(

  ؟ކަލޭގެފާނު ުއރެދިވަޑަިއގެންނެވީތޯއެވެ 

. އޭ އަހުރެްނގެ މަންމަގެ ދަރިަކލުންނޭވެ – عليه الّسالم – يعنى: هارون އެކަލޭގެފާނު) 94( . އަުހރެންެގ ވިދާޅުވިއެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން  !. އަިދ އަުހރެންގެ ޮބލުގަިއެވސް ނުހިއްޕަވާެށވެ ްނ  بنى إسرائيلތުނބުޅީގައި ނުހިއްޕަވާެށވެ

ވަކިވަކިކޮށް އަދި ައހުރެންެގ ބަހަށް ރައްކާެތރިނުވިއޭ އަހުެރންނާ ދިމާލަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވެދާނެކަމަށް ައހުެރްނ 

 . . އެެހންނޫނަމަ(ބިރުގަތީއެވެ  )ައހުރެންވެްސ އެމީހުންާނ ވަިކވެ ދުރުވީހެވެ
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މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ުيعنى: موسى عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނ  .   ވިދާޅުވިެއވެ   =  ައީކ  مقصدކަލޭެގ

   ކޮބައިހެއްެޔވެ؟      =  .  އޭ ސާމިީރއެވެ  =  އޭާނ–  : . – َساِمِرىއެބަހީ  ދެންނެވިއެވެ
   =  . . / އަުހރެންނަށް އެނގުނީއެވެ  ައހުރެްނ ދުށީމެވެ         =  އެީމހުން ނުދެޭކ އަިދ

.  އެމީހުންނަށް ނޭނގޭތަކެތި         = ެނޑައެޅިގ . ފަހެ ައހުރެން ކަ  ން މުށްަވރެްއ ނެގީެއވެ  

     = ގެ އަސަރުން  رسول–  : ނުޑ  جبريل عليه الّسالمއެބަހީ އަރާވަޑައިގެން އިންނެވި ައހުގެ މޮްއގަ

  އަޅާތަނުން)    =  (. . (ެއގެރީެގ މައްޗަްށ ުއކައިީލއެވެ   ދެްނ އަުހރެން އެމުށްވަުރ އުކައިލީެއވެ

   = .  އެފަަދއިން     =  .  އަހުރެްނނަށް ޒީނަތްތެރިކޮްށ ދިނީއެވެ   =  

. نفسއަހުރެންެގ    =  . : (އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ . موسى عليه الّسالم)އެަބހީ  ވިދާޅުވިެއވެ    = 

. َساِمِرى(އޭ  .) ކަލޭ ދާށެވެ   އެވެ       =  ( . حياةހަމަކަށަވަރުން (ދުނިޔޭގެ   ގައި ކަލެއަްށވަނީ
   = .    ަކލޭ ބުނުމެވެ    =  އޭާނ މީހަާކ ބީހުމެްއ ައިދ : . އެބަހީ . (ބީހުމެއްނުެވއެވެ ނުބީހޭެށވެ

 . .) މިހެްނ ބުުނމެވެ  އެހެންމީހުްނ އޭާނ ގަިއގަިއ ބީހުމެްއ ނުެވއެވެ       =   އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ

 . ނޑައެޅިގެންވާ ވަިކވަގުތެްއ ކަެލއަށް ވެއެވެ   ކަ   =  .  އެަވގުތުން ަކލޭ އިސްފަސް ުނވެވޭނެއެވެ
       =  ެإلهއަިދ ކަޭލގ  .  އަްށ ބަލާެށވެ           =  ކަޭލ އެއަްށ

.  قائمރުންމަތީ އަޅުކަންކު  ވެހުރި      =  .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އޭތި އަންދާލާހުށީމެވެ  

     =  (. . (ގިރުާވލާހުށީމެވެ  ދެްނ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ އޭިތ ުބރުއްސާާލހުށީމެވެ    = 

ނޑަށް.   ކަ    = ަރަނގަޅ .  ށް ބުރުއްާސލުމަކުން        =  ެވާކަންކަށަަވީރ  إلهކަލޭމެންގ

.  الّلهހަމަ   ކަމުގައެވެ  = .    އެަކލާނގެއީ       =  ްإلهއަކުނުވާ  إلهއެކަލާނގެމެނުީވ އެހެނ 
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 .  އެވެ          =  ދެނެވޮޑިގަތުން ކޮންެމ އެއްަޗކަްށ ައދި އެކަލާނެގ

.     ތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭ  يعنى: موسى عليه الّسالم އެކަލޭގެފާނު) 95( . ކަޭލ އެކަްނ ކުީރ ކޮން  َساِمِرىވިދާޅުވިއެވެ  مقصدއެވެ

 (ީކކޭ ީހކޮށްގެންހެްއޔެވެ؟) ؟އެއްގަިއހެއްޔެވެ 

. (އެއީ  يعنى: َساِمِرىއޭނާ ) 96( . އެމީހުން ނުދެޭކ ެއއްޗެއް އަހުރެްނ ދުށީއެވެ  جبريل عليه الّسالمދެންނެވިއެވެ

.) ދެްނ  ނޑު އަޅާތާގަިއވާ ތަކެީތގައި ިދރުމެއްވާތަނެވެ  –ގެ އަސަރުްނ  رسولއަރާވަޑައިގެްނ އިންނެިވ އަުހގެ މޮްއގަ

 : . ދެްނ އަރާވަޑައިގެ جبريل عليه الّسالمއެބަހީ ނޑު ދަށުން އަހުރެްނ މުއްަވރެއް ނެގީމެވެ ްނ އިންނެވި އަހުެގ މޮއްގަ

. އަުހރެންެގ  އަހުރެްނގެ މަްއޗަށް އެކަން ޒީނަތްެތރިކޮށްދިީނ  نفسއެމުއްވަުރ ެއގެރީގެމަްއޗަށް އަހުރެްނ ުއކައިލީމެވެ

 (. . (ދެން އެެގރި ިދރުނީއެވެ  އެފަދައިންނެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ދުނިޭޔގެ  ليه الّسالميعنى: موسى عއެކަލޭގެފާނު ) 97( . ކަލޭދާށެވެ . އޭ ސާމިރީއެވެ  حياةވިދާޅުވިއެވެ

. ައިދ َالِمَساسގައި ަކލެއަށް އޮީތ " : ަކޭލ މީހަކުަގއިގަިއ ނުބީހޭށެވެ . އެބަހީ . ބީހުމެްއ ނުވެއެވެ " މިހެން ބުނުމެވެ

.) އަދި ަހމަކަށަ ނޑައެޅިގެންވާ ވަިކވަގުތެއް ަކލެއަްށ އެހެންމީހުންވެސް ަކލޭގެ ަގއިގާ ބީހުމެއްުނވެއެވެ ވަރުން ކަ

. އެީއ ކަލެއަްށ  . އެަކލާނެގ އެަވގުތުން ަކލޭ ފަސްނުުކރައްާވ ހުއްެޓވެ . އެީއ  عذابވެއެވެ  قيامةދެއްވުމުެގ ަވގުތެވެ

. އަދި ަކޭލ އެއަްށ އަޅުކަންުކރުންމަތީ  ) ކަޭލ ނިކަްނ ބަލަ  إلهެވގެންުހިރ  قائمދުވަހެވެ . އަްށ  (އެެގރިއަށް އިބަލާށެވެ

 . ނޑަށް ގިުރވައިާލހުށީމެވެ . ދެން ަހމަކަށަވަރުން ދެން ކަ  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނު އޭތި އަންާދލާހުށީމެވެ

. އެކަލާނގެ މެނުވީ الّلهއަީކ  إلهއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ) 98( އަުކ  إلهއެހެްނ އެްއވެސް  حقّ ެއވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ދެ .ނުވެއެވެ  ނެވޮޑިގަތުްނ ކޮންމެ ެއއްޗެއްގެަމއްޗަށް ތަނަވަްސވެގެންވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  .  އެފަދައިން     ޭاهللا َرُسْولُ = (އ (. ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ާވަހަކ  އެވެ

.ކިޔައިދެމެ  ވެ          =  ަخبرތަކުގެ  أّمةއިްސވެދިޔ  .  ތައް        =  އަިދ

.   ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ދެްއވީމެވެ  =  حضرةތިމަންރަސްަކލާނެގ  .   ން
   = ީކރިތި  ِذكر : . އެބަހީ    . قرآنއެއް      = . އެއިން އެނބުރި ުދރުެވގެންފިމީހާ

 :   ން ދުރުވެގެންފިމީހާ قرآن(އެބަހީ    = .  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހާ އުފުލާނެއެވެ       =

.  قيامة   ދުވަހުން    =( . (ބޮޑުވެގެްނާވ ފާފައެއް  ފާފައެއް    =  އެމީހުން (އެފާފަިއެގ

) ދެމިތިބޭ    . حالސަބަބުން ނަރަަކއިގައި     =  .  އަިދ އެމީހުންނަްށ ނުބައިެވގެންވެއެވެ  

    = قيامة  . .  =   ދުވަހުން  އުފުލުން         =  ުތާޅަފިލި ފުންމެވޭދުވަހ .

         =  محشرއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނުބައިނުލަާފ މީހުްނ އެުދވަހުްނ 

 .   ކުރައްާވހުށީމެވެ      =  ނޫވެގެންާވ (   . حال(ލޯތައް         = އެމީހުންެގ

. (އެަކކު އަނެ ) މެދުގައި ސިްއރުސިއްރުްނ ބުނާނެއެވެ   ަކކަށް     = . ކަލޭމެން ދުނިޔޭގައި ލަސްވެނުތިބެެއވެ

 (.   (ނުވަތަ ކަށްވަޅުަގއި ލަސްވެނުތިބެެއވެ     = .  ދިހަދުަވުހ މެނުވީ    = 

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ     =  .   އެމީހުްނ އެބުާނ ެއއްޗެއް  = 

.   ބުނާހިނދު     = .   އެީމހުންކުެރ ބުއްދީެގގޮުތން އެންމެ ުފރިހަމަމީހުން      = ަކލޭމެްނ

 .   ލަސްވެނުތިބެއެވެ    = .  އެންމެދުވަހަކުމެނުވީ      =  އަދި އެީމހުން ަކލޭގެާފާނ

 .ސުވާލުުކރާނެއެވެ    = ) ުقيامةފަރުބަދަތަކާއިމެދ  (  ދުވަހުން ފަރުބަދަތަކަށްވާނޭގޮތަާކއިމެދު  
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=  .  ފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      =  ެއެތަކެތިހުިރ ތަނުން ލުއްަސވާަލްއާވ  ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ

.   އަދި ވަޔަްށ ބުރުއްަސވާލަްއވާހުއްެޓވެ    = . ނޑައެޅިގެން ލުއްސަާވލެއްވުަމކުން   ކަ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތައް ަކލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ މިކިޔައިދެީނ  خبرތަކުެގ  أّمةއިސްވެިދަޔ   އެވެ.) هللا َرُسْولُ (އޭ ) 99(

. އެއީ  . އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ  برخގެ  موسى عليه الّسالمއެފަދައިންނެވެ ތައްވެސް މިކިޔައިދިންފަދައިންނެވެ

. އެީއ ކީރިިތ  ِذكرން ކަލޭގެފާނަށް  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .  قرآنއެްއ އަތުެވއްެޖއެވެ  އެވެ

ދުވަހުން ބޮޑުވެގެންވާ ަބރެްއ  قيامةން އެނބުރި ފުރަގަސްދީފިމީހާ ހަމަކަަށވަރުން އެމީާހ  قرآنއެ ) 100(

. އުފުލާނެއެ . ެއއީ ފާފައިެގ ބަެރވެ  ވެ

)101 ( . ދުވަހުްނ އެމީހުން އެއުފުާލ  قيامةއަދި އެފާފައިގެ ސަބަބުން އެފަަދ މީހުން ނަަރކައިަގއި ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ

 .  ބުރައިގެ ހުިރ ނުބައިކަމާެއވެ

). ނުަބއިނުލަފާމީހުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ  قيامةތާޅަފިލި ފުންމެވޭދުވަހު  (އެީއ ) 102(  محشرއެދުަވހުން  ދުވަހެވެ

. (އެއީ ފެްނބޮވައިގަތުމުގެ ގަަދކަމުން ލޯތަކަށްވާ ގޮތެއްކަމުަގިއ  حالކުރައްާވހުށީ ލޯތައް ޫނވެގެންވާ  ގައެވެ

 .  .  والّله أعلمބުނެވެއެވެ

. ތިޔަބައިީމހު) 103( ) ސިއްރުިސއްރުްނ ަވއިއަޑުން އެކަުކ އަެނކަކަށް ބުނާނެެއވެ ްނ އެމީހުންގެމެދުގައި  (އެުދވަހުން

 . ) ހަމަ އެންެމ ދިހަޭރ ނޫނީ ނުތިބެއެވެ  (ދުނިޔޭގައި / ނުވަތަ ކަްށވަޅުގައި

)104 ( . ) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ އެމީހުން އެބުނާއެއްޗެްއ (އެާހ ސިްއރުން ބުނާިއރުވެސް

ން އެންެމ ދުވަހަކުމެނުީވ އެމީހުންގެތެޭރގައި ތިިބ ބުއްދީގެގޮތުްނ އެންމެ ުފރިހަމަމީުހންވެސް ބުނީ ތިޔަބައިީމހު

 . ) ލަސްވެނުތިބެެއވެ  (ދުނިޔޭގައި / ނުވަތަ ކަްށވަޅުގައި

. ބުއްދިޔާއި ދެނެގަތުުމގެ ގޮތުްނ އެންމެ ރަނގަޅުމީހުންވެސް ެއވަގުތު މިފަދަ ަބހެއް މިުބީނ   ދަންނައެވެ

. ދެން އަިދ އާދަ ނޑު ބޮޑުވުމުެގ ަސބަބުންނެވެ ިއގެ ދަށްީމހުންނަްށ އެވަގުތުެގ ބިުރވެރިކަާމއި ކަންތައްގަ

 ކިހާވަެރއްވާނެެހއްޔެވެ؟

. ފަހެ ަކލޭގެާފުނ  قيامةއަދި ) 105( ދުވަހުން ފަރުބަދަތަކަށްވާނޭގޮތަކާއިމެދު އެީމހުން ކަލޭގެފާނާއި ުސވާލުުކރާނެއެވެ

. ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ  އެތަކެތި އެހުރިތަނުްނ ލުއްަސވަިއ ކުދިކުިދ ކުަރްއާވ  ربّ ވިދާޅުވާށެވެ

.ބުރުއްސަ  ާވލައްާވހުއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  . . / ލައްާވހުއްޓެވެ  ފަެހ އެފަރުބަދަަތއް ހުރިތަންތަްނ އެކަލާނގެ ދޫުކރައްާވހުއްޓެވެ   

     = ްއަޑި ގުޑަންކަމެއްނެތް ގަހެއްނެތް ުހސ .   އޮމާން ބިމަކަށް     =  ކަލޭގެފާުނ

.  ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާެނއެވެ        = .   އެއްެވސް ގުުދގުދުކަމެއް އަދި ުއސްކަމެއްވެސް
   =  .  އެުދވަހުން   =   تبعއެމީހުްނ  . . =  ވާ ހުއްޓެވެ    ޮގާވ ބޭކަލަާކއި

    =   (. .(އެއްވެސް ކަތިކަމެއްނެތި  ހަމަ އެބޭކަލަކާ ދިާމއަށް ސީދާކަމާއި އަަވސްކަމާއެކު    

   = ) َخْلقُ އަިދ  . ) އަޑުތަްއ ިބރުވެތިެވ ަމޑުވެގެންވެއެވެ  ތަކުންގެ   = الّلهވަންަތ  رحمن 

 .   އަށް   = ަަކލޭ ުނއ. . / ކަލޭގެފާނަްށ ިއވިވަޑައި ނުގަންަނވާނެއެވެ    ހާނެެއވެ     = 

 .  ފައިއަޅާ އަޑުމެނުވީ   = .    އެދުވަހުން      = َشَفاَعة .   ގެ މަންފާ ނުކުރާނެެއވެ

       = إْذنَ  ވަންތަ ކަލާނެގ އެމީހަކަށް  رحمن  .  ދެއްވިމީހެއްގެ މެނުވީ         

= .   އަދި ބަުހގެ ގޮތުން އެމީހަކަށް އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑިގެންފަިއވާ  =  .  އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ  

      = ) ްقيامةއެމީހުންެގ ުކރީގަިއވާ ކަންަތއ (   ދުަވހުގެ ކަންތައް    =  އަިދ އެމީހުްނެގ

 (.  ފަހަތުގައިވާ ކަންތައް (އެީއ ދުނިޔޭގެ ކަންތަެކވެ       =   ެذاتއަދި އެކަލާނގ 

 .   ފުޅާމެދު އެމީހުންނަކަށް އެްއވެސް އެނގުމެްއ ނުވެއެވެ        =) ިމޫނުތަްއ  َخْلقُ އަދ ( ތަކުންގެ

. ދެރަ  ވެ ނިކަމެިތވެގެންވެެއވެ   = ްقائمދިރިދެިމވޮޑިގެންވާ އަދި އަޅުތަކުންެގ ކަންތަކާިއގެނ 

 .!  ވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއަށް      = .   އަދި ހަމަކަށަވަރުން ެގއްލި ހަލާުކވެއްޖެއެވެ    

  = / ުِشركއަނިޔާެއްއ އުފުލިމީަހކ .  ކުރިމީަހކު     = عملއަިދ .  ކޮށްފިމީހާ       =
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 ގެތެރެއިން. صالح عمل    = ާحالވެގެންވާ  إيمانއެމީހ .        = ފަހެ އަނިޔާއެްއ

.   ވެދާނޭކަމަށް އެމީހާއަކަްށ ބިރެއްނެތެވެ     =ެثوابގެ  عملހެޔޮ  އަދި (އޭނާގ  ( ން

.   އުނިވެދާނޭކަމަށްވިޔަސް
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދެން އެފަރުބަދަތައް ހުރިތަންތަން އަޑިގުޑަންކަމެއްނެްތ އަދި އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް އޮމާން ހުސް ބިމަކަްށ ) 106(

 .  އެކަލާނެގ ހައްދަާވހުއްޓެވެ

. އެބިމުން އެއް) 107(  ވެސް ގުދުކަމެއް އަދި އެްއވެސް އުސްކަެމއް ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވާނެެއވެ

. (ެއއީ  تبعއެދުވަހުން މީސްތަކުން ) 108( .)  ميدانގެ  محشرވާީނ ޮގވާ ޭބކަލަާކއެވެ އަށް އެއްވުމަްށ ޮގވާ ބޭަކލެކެވެ

. އަިދ އެއްވެްސ ކަތިކަމަކާއިުނލަިއ ހަަމ ސީދާކަމާއިއެުކ ެއޮގވުމާތަބަޢަވާ ވަންަތ ަކލާނެގ  رحمنނެއެވެ

. ފަހެ ހަމައެކަިނ  َخْلقُ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި އެންމެހައި  ތަކުންގެ އަޑުތައް ބިރުވެތިވެ މަޑުވެދާނެެއވެ

 .  ފިޔަވަޅުއަޅާއަޑުމެނުވީ ކަލޭގެފާުނ ނާއްސަވާނެެއވެ

ެގ =َشَفاَعةްނ މެނުީވ އެދުވަހުްނ  َشَفاَعةއްެގ ެދއްވި ީމހެ ِإْذنَ  الّلهވަންަތ  رحمنތެރިވުމަށް އެމީހަކަްށ  َشَفاعة) 109(

. އަިދ އެޔާއެުކ ެއ  ތެރިެވޭވ މީހާައީކ ބަހުގެގޮތުްނ އެކަލާނެގ ރުހިވޮިޑގެންާވ  َشَفاَعةމަންފާ ނުކުރާނެެއވެ

: ުފރިހަމަގޮތުަގއި  . (އެަބހީ  .)ކީ މީހަކުކަުމގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ الإله إالّ الّلهއަޅަކުކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ

: އެމީހުންެގ ) 110(  آخرةއަދި އެމީހުންެގ ކުީރގައިާވ ކަންަތކާިއ އަިދ އެމީހުްނގެ ަފހަތުގައިާވ ކަންތަްއ (އެބަހީ

. އަދި ެއކަލާނެގ  ) ެއކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ  َذاتُ ދުވަހުގެ ކަންތަކާިއ އަދި އެީމހުންގެ ދުނިޭޔގެ ކަންތައް

.  إسمއެަކލާނެގ ސިފަފުޅުތަކާއި  –ފުޅާމެދު   ފުޅުތަކާއިމެދު އެީމހުންގެ އެނގުން ނުފޯރަެއވެ

ވެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއަްށ  قائمއަދި ދިރިދެމިވޮޑިގެންާވ އަިދ އަޅުތަކުންެގ އެންެމހަިއ ކަންތަކާއިގެްނ ) 111(

. އަދި ( ) އަނިޔާއެއް އުފުލި ީމަހކު ނުވަތަ قيامةއެންމެހައި މޫނުތަކެއް ދެަރވެ ނިކަމެތިވެގެްނވެއެވެ  شرك ދުވަހުން

 . އެއް އުުފލި މީހަުކ ހަމަކަަށވަރުން ގެއްިލ ަހލާކުެވއްޖެއެވެ

. ފަހެ އަނިޔާއެްއ  عملން  صالح عمل   حالއަދި އެމީހަކު އީމާންވެގެންވާ ) 112( ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

. އަިދ (އޭާނގެ ހެޔޮ  ) އުނިވެދާނޭކަުމގެވިޔަ ثوابގެ  عملލިބިދާނޭކަމަކަށް އޭނާައކަށް ިބރެއްނެތެވެ ްސ ން

.  ބިރެއްނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   .  އަދި އެފަދައިން    =  .  އެފޮތް ބާވައިލެްއވީމެވެ     = ބަހުްނާވ  عرب

.  قرآن  އަކަށް     =  ަبيانއި ތިމަންަރސްކަލާނގެ ތަފާތުގޮްތގޮތަށް އަދި އެފޮތުގ .  ކޮށްދިނީމެވެ  

  =  ިوعدބިުރވެރ  . . ބިރުެވރިކަމުގެ ަބސްފުޅުތައް  ތައް    =   އެމީހުްނ

 .  ބިރުވެތިވުމަށްޓަކައި        = ަނުވަތަ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އުފައްދައިދެއްވުމ .  =    ށް

   . نصيحةއާއި  وعظ    = ެالّله تعالىފަހ  .   މަތިވެރިވެވޮިޑގެންވެއެވެ      = ެއީއ

.  الّلهވަންތަ  حقّ ހުރިހާކަެމއްގެެވރި    އެވެ      = ިއާިއގެން ަކލޭގެާފުނ  قرآنއަދ

. އަވަސްވެވަޑަިއ   ނުގަންނަވާށެވެ            = ެކަލޭގެފާނުެގ  وحىެގ  قرآنއ

 .  އަރިހަށް އައިސް ނުނިމެނިސް    = (. . (ދަންނަވާށެވެ   އަދި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    

  = ެމިއަޅާއަށް  ربّ އޭ އަޅުގ . . އިތުރުކޮށްދެއް علمއެވެ  ާވންދޭވެ       = އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

.  أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ   ކުރެްއވީމެވެ     =آدم عليه الّسالم  .  އަށް      = .  މީގެކުރިން   

 = .   ފަހެ އެަކލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއެވެ        =ަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުުޅްނ އ

.  عزمތިމަންރަސްކަލާނެގ  ެއއް ދެެކވޮޑިނުގެންނެވީމެވެ         = ެمالئكةއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގ 

.  وحىބޭކަލުންނަށް   ުކރެއްިވހިނދު      =سجدةގެފާނަްށ ތިޔަބޭަކލުން  آدم  .  ުކރަްއވާށެވެ
      = ްسجدةފަހެ އެބޭކަލުނ  .   ކުރެއްިވއެވެ    = .  އިބްލީސްމެނުވީ     = ާއޭނ

 .  މަނާވެގެންފިއެވެ      =  ެޭއ  وحىަފހެ ތިމަްނރަސްކަާލނގ . .  آدمުކރެއްވީެމވެ   ެއވެ  

         = ިަކލޭގެފާނަށްވާ  إبليس ހަމަކަށަަވރުން މިއީ (މ ( .  عدوّ މިއީ  އެކެވެ    =  އަިދ
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 .   ކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނަބލުންނަށާއި      = .  އޭނާ ތިޔަދެކަނބަލުން ެނރެލިޔަނުދެްއވާށެވެ  

    = .   ސުވަުރގެއިން      = ުފަެހ އެަހއިރުްނ ކަޭލގެފާނު ަވރ / . ބަލިފުޅުވެދާނެެއވެ

 .    އަބާއްޖަވެިރވެވަޑައިގެންފާނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: އީމާންކަމުގެ ) 113( . އެބަހީ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދެއްަވއި އަދި ކާަފރުކަމުެގ  صالح عملވެރިންނަށް  أهلއެފަދައިންނެވެ

) ތިމަްނަރސްކަލާނގެ  ارإنذވެރިންނަށް ބިރުވެިރކަމުގެ  أهل  قرآنއެްއގެ ގޮތުގައި  قرآنބަހުންވާ  عربކުެރއްވިފަދައިން

. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެ  : ބިރުެވރިކަމުގެ  َوِعْيدُ ގައި  قرآنބާވައިލެްއވީމެވެ ތައް ތަފާތު ގޮްތގޮތަްށ  وعدގެ އެބަހީ

. ެއއީ އެމީހުްނ ބިުރވެތިވޭޯތއެ  عبارةއެކި  . ނުވަަތ އެަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ ން ބަޔާްނކޮށްދިނީމެވެ  نصيحةއާިއ  وعظވެ

 .  އުފައްދަވައިދެއްވުމަެށވެ

. ެއކަލާނގެީއ ުހރިހާކަމެްއެގ  خلق(އެންމެހަިއ  الّله تعالىފަހެ ) 114( ތަކުން ފިޔަވަިއ) ަމތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެި◌އެވެ

.  َماِلكވެރި  . އަދި (އޭ  الّلهވަންތަ  حقّ އެވެ .)  رسول الّلهއެވެ ގެ ބަސްފުޅު  وحىގެ  قرآنކަލޭގެފާނަށް އެވެ

) ެއ  بيانބާވައިލަްއާވ ނުނިމެނިސް (ނުވަަތ އެބަސްފުޅުގެ މާނަަތއް  އާިއގެްނ  قرآنކޮށްނުދެއްވަނިސް

) . .) އަިދ ކަލޭގެފާުނ  أصحابއަވަސްވެވަޑައިުނގަންނަވާށެވެ ންނަށް އެބަސްުފޅެއް ވިދާޅުެވ ނުދެއްވާށެވެ

. އޭއަޅުގެ  . މިއަޅާއަށް އެ ربّ ދަންނަވާށެވެ .  علمވެ  އިުތރުކޮށްދެްއވާނދޭވެ

.  عهدގެފާނަށް މީެގކުރީަގއި ތިަމންރަސްކަލާނެގ  آدمއަދި ހަމަކަށަވަރުން ) 115( .  أمرކުެރއްވީމެވެ ކުރެްއވީމެވެ

. (ެއ  عهدދެންފަހެ އެަކލޭގެފާުނ ެއ  ައކީ ސުވަުރގޭގަިއވާ ވަކިަގހަކުްނ  عهدހަނދުމަފުޅުނެތިއްޖެއެވެ

.) އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ ކިަބއިން  أمرވުމުގެ ފަރީނުކުޅުއް އަށް ރައްކާތެރިވުމެއް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  عهدފުޅެވެ

 .  ދެކެވޮޑިނުގަންނަވަމެވެ

. ތިޔަޭބކަލުްނ  مالئكةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ) 116(  سجدةއަްށ  آدم عليه الّسالمބޭަކލުންނަްށ އެްނގެވީމެވެ

. ފަހެ  .  سجدةވީ އެުހރިހާ ޭބކަލުން މެނު إْبِلْيسކުރައްވާެށވެ . އަިދ އެޮސރު ެއކަމުން ަމނާވެގަތީެއވެ  ކުެރއްވިއެވެ

. އޭ  وحىދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 117( . ހަމަކަށަވަރުން މިއީ  آدمކުރެއްވީމެވެ : މި  –އެވެ އަީކ  إبِْلْيسއެބަހީ

ފަހެ ެއސޮރު ިތޔަދެކަނބަލުން ުސވަރުެގއިްނ  އެކެެވ. َعُدوّ ކަލޭގެފާނަށާއި ކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުންނަްށވާ  –

. އެހެންެވއްޖެއްާޔ  .  –ނެރުނަ ނުދެއްވާެށވެ ) ަކލޭގެފާނު ވަރުބަލިފުޅުވެދާނެެއވެ : ސުަވރުެގއިން ނެރެފިއްޔާ (އެބަހީ

.) َمِعْيَشة(ދުނިޔޭގެ   ހޯއްެދވުމުގަިއ ލަިހވެދާނެއެވެ

 

 
 



                      
 

1 0 7 1   
 

މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

  މާ ަތުރޖަ     

   =  .   ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނަށްވެއެވެ    =   (ސުަވރުޭގގަިއ) : އެތާނގަިއ އެބަހީ

 . ނޑުފުޅުހައިނުވުން   ބަ    = .   އަދި އޮިރޔާން ނުވުމާއި   =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ

 .   ކަލޭގެފާނު    =  .   އެތާނގައި ފެންބޮވައިަގތުމެއް ނުވެއެވެ      =   އަިދ

 . . ހޫނުެގ އުނދަގޫ ނުވާެނއެވެ  ކަލޭގެފާނަށް ައވިނުދޭނެއެވެ       =   ދެންަފެހ

 .  ސައިތާނު އެކަޭލގެފާނަށް ވަސްވާސްދީިފއެވެ     =  ިއޭ އަދ . .  آدمއެސޮުރ ދެންނެވިއެވެ  އެވެ  

   = .  އަުހރެން ކަލޭގެފާނަްށ އިާޝރަތްކޮށްދެންތޯއެވެ      =   ދެމިހުންނަނިިވ ަގހަްށ

 (  (އެގަހުން ަކއިފިއްޔާ ުދވަހަުކވެސް މަރުނުވާނޭ        = ައަދި ފިލައިނުދާނޭ ެވރިކަމަކ.  ށާއި
     =  .  ފަެހ އޭެގ ދެކަނަބލުން ެއގަހުްނ ފަރީކުޅުއްވައިފިެއވެ      =   ަފެހ

 .  އެދެކަނބަލުންނަށް ފައުޅުވެއްޖެެއވެ    = ) .   ތައް) َعْوَرةއެެދަކނބަލުންގެ ލަުދގުނަވަންތައް   

     =   އަިދ.    އެދެކަނަބލުން ނިަވއިކުަރއްވާްނ ފައްޓަަވއިފިއެވެ     =  ސުަވރުގޭެގ

 .    ފަތްތަކުން   =  ިربّ އެކަލޭގެފާނުންގެ  عليه الّسالم آدمއަދ  .   އަށް އުރެދިވަޑައިގެންފިެއވެ
     = ެއަދި ސީދާމަގުން ނެއްިޓވަޑައިގެންފިއ .  ވެ        =  ربّ ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނުެގ 

.  إختيارކުރައްާވ  خاصّ އެކަލޭގެފާނު   ކުަރއްވައިފިެއވެ       ްتوبةފަހެ ެއކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށ 

 .  ލައްވައިފިެއވެ     =  ްތެދުމަގު ދެއްކެ  توبةއަދި ެއކަލާނެގ ެއކަލޭގެފާނަށ .  ވިއެވެ   =

.  وحىއެކަލާނގެ   ކުރެްއވިއެވެ        = . ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ެއކީއެކަށް އެތަނުން ފައިބާެށވެ

(.  (ނުވަތަ އިްބލީހާިއ ތިޔަދެކަނަބލުން ފައިބާެށވެ         == ކަލޭމެން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކަްށ
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. ތެ َعَداوة  ރިންނެވެ      = .  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބައިމީހުްނ ގާތަށް އަންަނހުއްޓެވެ  

    = حضرةތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  ން ތެދުަމގު      = ފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ތެދުމަާގިއ

.  تبع   ވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ   =ޭފަހެ އ .   ާނ ަމގުނުފުރެދޭނެއެވެ    = އަދި އޭާނ

 .   އަބާއްޖަވެިރ ނުވާނެއެވެ
 

  މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަދި އޮރިޔާްނ ) 118( ނޑުފުޅުހައިވުމެއް ުނވެއެވެ ަގިއ  حالހަމަކަށަވަރުން އެސުަވރުގޭަގއި ަކލޭގެފާުނ ބަ

 .  ޖެހުމެއްނުވެއެވެ

. އަިދ ހޫުނެގ  ) 119( އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެުސވަރުޭގގަިއ ަކލޭެގފާނު ފެންބޮވައިގަތުެމއް ުނވެއެވެ

 .  އުނދަގުލެއްވުެމއް ނުެވއެވެ

. (އެަކލޭގެފާނަށް ނަީހކުރެްއވުނު ގަހުެގ ފަރާތަްށ ލެނބުމަްށ އެކަލޭގެފާނަށް ވަސްވާސްދީ َشْيطَانފަހެ ) 120( ފިެއވެ

. ޭއ އެކަލޭގެފާނަްށ ޒީނަތްތެރި .) އެޮސުރ ބުންޏެވެ . ދެމިހުންނަނިިވ ަގހުެގ ފަރާތަްށ އަުހރެްނ  آدمކުުރވައިފިެއވެ ެއވެ

.) އަދި އެީއ  . (އެަގހުން ަފރިއްކުޅުއްަވިއފިއްޔާ ދުަވހަކުވެްސ ައވަާހރަ ނުވާެނއެވެ ކަލޭގެފާނަށް ިއޝާރަތްުކރަންތޯއެވެ

 މެެކެވ. ދުވަހަކުވެްސ ފިލަިއގެން ނުދާނޭ ބޮޑުެވރިކަމެއް ލިބޭނޭ ކަ

. ދެންފަހެ އެދެކަނބަލުންނަށް އެެދކަނބަލުންގެ ) 121( عورة  ފަހެ އޭގެ ދެކަނބަލުން ެއގަހުން ފަީރކުޅުއްވައިފިެއވެ
. އަިދ ސުަވރުގޭެގ ަގސްަގހުެގ ފަތުން އެދެކަނބަލުްނ އެދެކަނަބލުންެގ  َكْشفُ  . ހާމަެވއްޖެއެވެ  عورةވެއްޖެއެވެ

. ފަ އަްށ ުއރެދިވަޑައިގެްނ ސީދާމަގުްނ  ربّ ެއަކލޭގެފާނުންެގ  آدم عليه الّسالمެހ ނިވައިކުރަްއވަން ަފއްޓަވައިފިެއވެ

 .  ނެއްޓިވަޑައިގެންފިއެވެ

. އަދި އެކަޭލގެފާނަށް  إختيارކުަރއްވަިއ  خاصّ އެަކލޭގެފާުނ  ربّ ދެން އެކަލޭގެފާނުންގެ ) 122(  توبةުކރެއްިވއެވެ

 .  ލައްވަިއ ސީދާމަގަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވިއެވެ

. (އޭ  وحىއެކަލާނގެ  )123( .) ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުްނ އެކީއެކަްށ އެތަނުން  آدمކުރެއްިވއެވެ  يعنى: –އެވެ

. (ނުަވތަ ތިޔަިއގެ ެދކަނބަލުންނާިއ  ) ފައިބަިއ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ ާއއި އެންމެްނ  إبِْلْيسސުވަރުެގއިން (ބިމަށް

. މިދެގޮތަށްެވސް  .) އެއީ ަކލޭމެންގެ ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ން ވިދާޅުمفّسر އެސުވަުރގެއިން ފައިބާށެވެ  َعُدوُّ ވެއެވެ

. ދެންފަހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  حالންކަމުގައިވާ  . (ެއީއ  حضرةގައެވެ ން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުަމގު އަންަނހުއްޓެވެ

.) ަފހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެދުމަާގއި رسول ވެއްޖެީމާހ  تبع ބޭކަލުން ފޮނުއްވަިއ ފޮތްބާވަިއލައްވަިއގެންނެވެ

. އަިދ ( ) މަގުނުުފރެދޭނެއެވެ . آخرة(ދުނިޔޭގައި ) ގެްއލި ަހާލކުނުވާހުއްޓެވެ  ގައި
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  ަތުރަޖމާ     

   =  .   އަިދ އެނބުިރ ހުަށހޮޅިގަނެއްޖެމީހާ / ފުރަގަސްދީިފ މީހާ  =  

.  ِذكرތިމަންރަސްކަލާނެގ  ފަެހ  =    ން / ތިމަންރަްސކަލާނެގ ދީނުން / ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮތުން

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކަްށވެއެވެ      =  ެއ) . ގަިއ ކަމުގަިއވުްނ  عالمގެ  بـَْرزَخُ ަދތި ދިރިއުޅުމެއް

.)  أولى  ވެގެންވެއެވެ        =   ާمحشرދުވަހުން  قيامةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހ 

 . .   =    ކުރައްާވހުށީމެވެ  ޯލއަނދިިރ މީހަުކކަމުގައި   =   . އެމީާހ ދަންނަވާނެެއވެ

.  ربّ އޭއަޅުގެ   އެވެ        = ަުކރެއްީވ ކިއްވެގެންޯތއެެވ؟  محشرާޅ އަނިދރިމީހަކު ކަމުގަިއ މިއ 

           = . ) ޮލލަށް ފެންނަ މީހަުކކަމުގައެވެ   ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާީވ (ދުނިޔޭގައި  

     =  وحىއެކަލާނެގ . . އެީއ އެަފދައިންނެވެ   ކުރެއްިވއެވެ       =  ކަލޭެގގާތަްށ

. ތިމަންރަ  ސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް އައެވެ     = .  ކަޭލ އެއާޔަތްތަްއ ހަނދާންނައްތަިއލީއެވެ     = 

 .  އެފަދައިން      =  .  މިއަދުވަނީ ަކލޭމަތިްނ ހަނދާންނެތެވިފައެވެ      =   އަިދ

. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޖަޒާދެއްވަނީ އެފަދަ އިންނެވެ     = َشْهَوة  .  ތަކުގައި ގެނބިގެންވީ ކޮންމެމީަހކަށް
     = .  އަދި އެމީހާ އީމާންނުވެ      =   ެربّ އެމީާހގ .  ގެ އާޔަތްަތކަށް    

   . عذابގެ  آخرةއަދި ހަމަކަށަަވރުން  =       = .  ގަދަކަންބޮޑުވެފައި ދެމިުހރުން ބޮޑެވެ  

     =   بيانއެީމހުންނަށް ފަެހ  .   ެވ ނޭނގޭާބވައެވެ     =   އެމީހުންެގ ުކރިްނ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަާލކުކުެރއްވީ ިކހާަވރެއްކަން  = أّمة .   ތަކުގެތެެރއިން      

      = ) مّكةއެމީހުްނ  . ) ހިނގާބިނާގ ެއވަނީ އެީމހުންެގ ގޮވަިތގެދޮުރގެތެރެއިންނެވެ (އެބަީހ: ގެމީހުން
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.) أّمةއިސްވެދިޔަ     ތައް އުޅުނު ތަންތަންކައިރިންނެވެ     =  .  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންތަކުަގއިވެެއވެ
    = ިނޑައެޅ .  دليلެވގެންާވ  بيان ކަ  ތައް       =   ހެޔޮވިސްާނ ަހރުދަާނ

 . ނޑިތަކެއްގެ ެވރިބަޔަކަށް  ސިކު

  

  މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަނދާންކުރުމުން  ِذْكرُ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި) 124( ނުވަަތ  –ން (އެބަހީ

. -ން ނުވަތަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފޮުތން  دينރަސްކަލާނގެ ތިމަން ) މޫނުއަނބުރާލައި ުދރުވެގެންފިމީާހ ދަންނައެވެ

.) އަިދ  . (ނުަވތަ ދުނިޔޭގައި އުނދަގޫ ދިިރއުޅުމެއްވާހުއްެޓވެ އެމީހަކަށް ކައްވަޅުަގއި ދަތި ދިރިުހރުމެއް ާވހުއްޓެވެ

. ކުރައްާވހުށީ ކަނު محشرތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާ   މީެހއްެގ ގޮުތގައެވެ

. އޭއަޅުގެ ) 125( . މިއަޅާ ކަނުމީހެއްގެގޮުތގައި  ربّ އެމީހާ ދަންނަވާނެއެވެ ކުެރއްވީ ކީްއވެތޯއެވެ؟  محشرއެވެ

 .  ހަަމކަށަވަރުްނ ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުއިުރ މިއަޅާވީ ލޮލަށް އެނގޭީމހަކުކަމުގަެއވެ

)126 ( ( . ކަ وحىއެކަލާނގެ (އެމީހާއަށް ) ަކލޭގެގާތަްށ ކުރަްއވާހުއްެޓވެ ޭލ (ދުނިޭޔގަިއ އުޅުނުއިރު

. ކަޭލ  دليلތަކާއި  حّجةތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ( . ފަހެ ކަޭލ އެތަކެިތ ހަނދުމަނެތިކޮށްލީެއވެ ) އަެއވެ ތައް

 .  އެތަކެތި ހަނދުމަނެތިކޮށްލިފަދައިްނ މިއަދުވަީނ ހަމައެފަދައިން ކަލޭގެމަތިން ހަނދާންނެތެވިަފއެވެ

)  َشَهَواتُ ފާފަކުރުމާއި ތިމާގެ އަދި () 127( ކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައިގަނެ އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  ِإْسَرافގައި

. (އެީއ ކަށްވަޅުެގ  إيمانއާޔަތްތަކަށް   عذابނުވި ކޮންމެމީހަކަށް ތިމަްނރަސްކާަލނގެ ޖަޒާދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ

.) އަދި  .  ގަދަކަން ބޮޑުވެފަިއ ދެމިހުރުން  عذابގެ  آخرةއެވެ  ާމބޮޑެވެ

:  –އެމީހުންގެ ކުރިން ) 128( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތައްބަޔަުކ  –ގެ މީހުްނނަށްވުރެކުރިން  مّكةއެބަހީ

) ހަލާުކކުރެްއވިކަްނ   بيانއެްއ ބަރުބާދުުކރެްއވިކަން އެމީހުންނަށް ަފހެ  أّمةއެަތްއ  –(ނުކިޔަމަންތެރިވުމުެގ ސަބަބުން

. (އެނގެންވާނެެއވެ ތަކުގެމީހުން އުޅުނުތަންތާ އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮުރ  أّمةގެމީހުން ެއ  مّكة.) މި ވެ ނޭނގޭބާވަެއވެ

ނޑީގެ ެވރިބަޔަކަްށ  . ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންަކމުގައި ހެޮޔވިސްނާ ަހރުދަނާ ސިކު ހުރި ތަންތަނުގަިއ ހިނގާބިނގާވެއެވެ

ނޑައެޅި  . حّجةއާިއ  دليلވެގެންވާ  بيانކަ  ެވއެވެ

 

 

 



                      
 

1 0 7 5   
 

މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

      =   .  އަދި ބަސްފުޅެއް އިސްެވގޮސްފައިނުވާނަމަ      =  ެެގ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ

.  حضرة  ން     =  ެ(އެމީހުްނެގ އެއްޗަކަށް ވެއްޖަީއހެވެ َالزِم) عذابހަމަކަށަަވރުން އެކަްނ (އ .

(.   ކިބައިން ވަކިުނވެ ދެމިހުންަނ އެްއޗަކަްށ ވެއްޖަީއހެވެ       =  ިނޑައެޅ ވެގެންާވ  عّينއަިދ ކަ

 .  މުއްދަތަކާއި           =) ްެގ ވާަހކަތަކަށް ަކލޭގެާފުނ  يعنى: مشركއެމީހުނ ( ން

  . ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ    = تسبيحކުރުމާިއއެކު  حمدއަށް  ربّ ައދި ކަލޭގެފާނުންެގ 

.   ވިދާޅުވާށެވެ      = (.  އިރުއެރުމުގެުކރިްނ (ފަތިސްނަމާދު ކުރަްއވާށެވެ       = ިއަދ

.)ނަމާދު ުކރައްވާށެ  َعْصرُ އެ ިއރު ޮއއްސުމުގެުކރިންނާއި (   ވެ     = ނުޑެގ އަދި ރޭގަ

.)  عشاءވަގުތުތަކުގަްއޔާިއ (  ނަމާުދ ުކރައްވާެށވެ   ުَتْسبِْيح=  އަދި ކަލޭގެފާނ   .  ވިދާޅުވާށެވެ  

   = مغربދުވާުލެގ ދެކޮޅުގައްޔާިއ (މެންދުުރ ނަމާދާިއ  (.  ނަމާދުކުރައްވާެށވެ     

= .   ކަލޭގެފާުނ ރުިހވަޑައިގަންނަވާތޯ    =   .އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ ލޯފުޅު ނުދަންމަވާށެެވ

(. . / ުނވަތަ އެދިވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ (ބޮޑަށް ނުބައްލަވާށެވެ                =  އެީމހުންކުެރ

. މުއް   ސަނދި އަދި އެާބވަތުގެ ޯފރުންތެިރ މީހުންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ެދއްވާފައިާވ ތަކެްއޗަށް   

   =  .  އެީއ ދުނިޔޭެގ ޒީނަތްތެިރކަމާިއ އެތާނެގ ދަޅައެވެ     =  އެީއ އެތަކެތީްނ

.ުކރުމަ إمتحانތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން   ށެވެ     =   ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ .   ެގ ރިޒުގު  

      =  .  މާހެޔޮވެފައި ދެިމހުރުން ބޮޑެވެ
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މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ކަލޭގެފާނުން ހައްަދވާބޮޑުކުރެއްވި  رسول الّلهއަދި (އޭ ) 129( ބަސްފުޅެއް އިސްެވގޮސްފައި ނުވާަނަމ ގެ  ربّ އެވެ

: ިމ  ) އެ  عذابއަްށ  أّمة(އެބަހީ އެއްަޗކަްށ  َالِزمެއއީ  عذابދެއްވުްނ ފަސްކުެރއްވުމުެގ ބަސްފުޅުނުވާނަމަ

. (ިމ  ނޑައެޅިގެންާވ ަވގުތަކަްށ  عذابއަށްވެްސ  أّمةވެއްޖައީހެވެ .) ެއހެްނނަމަވެސް ެއކަންވަީނ ވަކިކަ އައީެހވެ

 : .  قيامةއެބަހީ  ދުވަހަްށ ފަސްކުެރވިފައެވެ

.) އެ  رسول الّله(އޭ ) 130( ންގެީމހުން ކަލޭގެފާނާމެދު އެބުެނއުޅޭ ވާހަކަަތކާއިމެުދ  مشركއެވެ

. (އެމީހުން ެއކަލޭގެފާނާމެދު ބުީނ  .  –ކެއްތެރިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ .  سحر -އެއީ ޮދގުވެިރއެކެވެ  –ެވރިއެެކވެ

 . . ދެންވެސް –ކަހީނެކެވެ .) އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ މޮޔައެކެވެ  تسبيحކުރުމާިއއެކު  حمدއަށް  ربّ ...... އެތައްދޮގެކެވެ

ނޑުގެ ވަގުތުަގއްޔާިއ އަިދ  . ެއއީ އިރުެއރުމުެގ ުކރީގަްއޔާިއ އަިދ ިއރުއޮއްުސމުގެކުރީގަްއޔާިއ އަިދ ޭރގަ ވިދާޅުވާށެވެ

. ެއއީ ަކލޭގެފާނު ރުހިވަޑަިއގަންނަވާފަދަ ކަންތަ .  حضرةގެ  الّلهއް ދުވާލުގެ ެދކޮޅުގައެވެ  ން ލިބުުމގެ ުއއްމީދުގައެވެ

. މިއާޔަތުަގއި ިމ އިާޝރަތްވަީނ    بيانްނ  مفّسرފަސްަނމާދުގެ ަވގުތުތަކަށް ކަމުގަިއ  فرضދަންނައެވެ

 .  . والّله أعلمކުރައްަވއެވެ

ންެގ ލޯފުުޅ އަދި މުއްސަނދި ފޯރާމީހުންނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދެއްވާފަިއވާ ތަެކއްޗަށް ަކލޭގެފާނު) 131(

. ެއއީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . އެއީ ދުނިޔޭގެ ީޒނަތާއި އެތާނގެ މަޖަލެވެ . އެއަށް ބޭނުންފުޅުނުވާށެވެ ނުދަންމަވާށެވެ

. އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ  إمتحانއެމީހުން  ގަިއ  آخرةެގ ރިޒުގު (ދުނިެޔއާިއ  ربّ ުކރުމަށްދެއްވާފަިއވާ ަތކެއްޗެވެ

.ابثو ކަލޭގެފާނަށް ހުރި ަދރުމަޔާިއ   ) މާހެޔޮވެަފއި ދެމިުހރުންބޮޑެވެ
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މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       =   ެނަމާދުުކރުމަްށ  أهلއަިދ ަކލޭގެފާނު ކަލޭގެފާުނންގ ( ވެރިންނަްށ (ގޭީމހުންނަށް

 .  އަމުރުކުރާެށވެ     =   ުقائمއަދި ކަލޭގެފާނު އެކަމުގެމައްޗަށް (ނަމާދ  ( ކުރުމުގެ މައްޗަށް

 .   ކެއްތެރިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ      =  ެއަށް ރިޒުގުދެްއވުމަކަްށ  نفسކަލޭގެފާނުންގ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނުންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިނުގަންަނވާހުށީމެވެ      ެތިމަންރަސްކަލާނގ =

.   ކަލޭގެފާނަށް ރިޒުޤުދެއްވާހުށީމެވެ       =  ީފަހުކޮޅުގަިއ  –އަދި ފަހުކޮޅުވަނ : އެބަހީ

. أهلގެ  تقوىހެޔޮކަންވަނީ   ވެރިންނަށެވެ     =  : . އެބަހީ . ންތަްއ ބުނެއެ مشركއަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ ވެ

        =   ްނުވަތަ  معجزةއެކަޭލގެފާނު އަުހރެމެންގެގާތަށ . އެްއ  معجزةއެއް ގެންަނވާނެނަމައެވެ

 ނުގެންނަވަނީ ކީއްވެެހއްޔެވެ؟     =  ެحضرةގެ  ربّ އެކަލޭގެފާނުންގ  .  ން       = 

 ؟ އެމީހުންގާތަށް ފަހެ ނާޭދހެއްޔެވެ               =  ަތަކުގަިއާވ  ُصْحفُ އިސްވެދިޔ

   . بيانވާހަކަތަކުެގ        = .   އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ަހލާކުކުަރއްވާނެނަމަ
   = عذاب .  އެްއ ފޮނުއްވަިއގެން   = ެއެަކލޭގ) .  رسولގެފާުނ  محّمدފާނުންެގ ުކރިން

  ކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެުކރިން)        =  ެއޭ އަޅަމެންގ .  ربّ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ދެންނެީވހެވެ

 .  އެވެ           =  އަުކ ނުފޮނުއްީވ ކީއްވެގެންޯތއެވެ؟  رسولއަޅަމެންގެ ގާތަްށ    

   =  ިتبعދެން އޭރުްނ އަޅަމެން އިަބރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަކާއ  .  ވުމަށް        =  އަޅަމެްނ

 ( .  عذاب(ދުނިޔޭގައި  ން ނިކަމެތިވުުމގެކުރިން    = ) ިދެަރެވ  آخرةއަދ ( ދުވަހުން ނަރަަކއަށްވަދެ

 .  ނިކަމެތިވުމުގެކުރިން   = .  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      =  ީإنتظارކޮންމެ މީހަކ 
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މާނަ  ގެسورة طه        ސޯޅަވަނަ ފޮތް 

.  ކުރާމީހެކެވެ       = ްإنتظارފަެހ ަކލޭމެންވެސ  .  ކުރާެށވެ   =  ފަހެ ިނކަން ުހެރ

 .   ކަލޭމެނަށް އެނގޭނެއެވެ        =  ަމގުގަިއ ވަީނ  قّ حސީދާވެގެްނާވ

  .  ކޮންބައެއްކަން       =  . ) ތެދުމަގުގައިވަނީ ކޮންބައެއްކަމާއި  (މަގުނުފުރެދި

  

  މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: އަނބިދަރިންނަށް  –ވެރިންނަްށ  أهلއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ) 132( .  ކުރުމަށް  قائمނަމާދު  –އެބަހީ އަމުރުުކރާށެވެ

: ނަމާދު  . ރިޒުާގއިބެހޭގޮތުްނ  –ކުރުަމށް  قائمއަދި ަކލޭގެފާނު އެކަމުގެމައްޗަްށ އެަބހީ ެކއްތެރިެވވަޑައިގަންނަވާެށވެ

.) ައިދ  : ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރިޒުގުދެއްާވހުށީމެވެ . (ެއބަހީ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނާއި ސުާވލު ނުުކރާހުށީމެވެ

: އެ –ފަހުކޮޅުވަނީ  .  أهلގެ  تقوىދުވަުހގެ ެހޔޮކަންވަނީ  آخرةބަހީ  ވެރިންނަށެވެ

:  مشركއަދި އެ ) 133( . އެަކލޭގެފާނު އެބަހީ ްނ  حضرةގެ  ربّ ގެފާުނ އެަކލޭގެފާނުންެގ  محّمدން ބުނެެއވެ

)  نبى(އިހުޒަމާނުންގެ  . ނުވަތަ އެކަހަ  معجزةްނ ގެންނެިވކަހަލަ  معجزةލަ ެއއް ައހުެރމެންނަށް ގެްނނަވާނެނަމައެވެ

.) އެމީހުންގެގާތަްށ ފަހެ އިސްވެދިަޔ  الّلهއެއް ނުގެންނެީވ ކީްއވެގެންބާވަެއވެ؟ (ޭއގެ ޖަވާބުަގއި   أّمةއަންގަވައެވެ

) ފަހެ ނާދޭބާވައެވެ؟ (އިްސވެދިޔަ  خبرތަކުަގއިވާތަކެތި  (އެ ُصْحفُ ތަކަށް ބާވައިލެްއވި  ތަުކގައިވެްސ  أّمةތައް

އައިްސ އެމީހުްނ ަބރުބާދުވެގެންދިޔަކަްނ  عذابވުމުން އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ަހލާކާިއ އަްށ އެިދ އެއަްށ ކާަފރު معجزة

). އެމީހުންނަށް އެ  .  خبرއެފަތްފުށްތަކުގައިވާނެެއވެ  ތައް އައިްސފައިވާނެއެވެ

ްނ އެއް ފޮނުއްަވއިގެ عذابކަާމިއގެން ފޮނުއްވުމުގެުކރިން  رسولގެފާނު  يعنى: محّمدއަދި އެކަލޭގެފާނު ) 134(

. އޭ އަޅަމެންގެ  . އަޅަމެންެގ ގާތަށް  ربّ އެމީހުން ަހލާކުކުެރއްވިނަމަ ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ  رسولއެވެ

. އަޅަމެން ދުނިޔޭގައި މި  رسولއަކު ނުފޮނުއްވީ ކީއްވެޯތއެވެ؟ ނުވަތަ  ްނ  عذابބޭަކލަކު ފޮުނއްވެވިނަމައެވެ

އާއަްށ އީމާންވެ އިބަރަސްަކލާނެގ  رسولެދރަވުމުގެ ކުރިން އަޅަމެން އެ ގަިއ ނަރަކައަްށ ވަދެ  آخرةހަލާކުެވ އަދި 

.  تبعއާޔަތްތަކަށް  .  تبعވެވުީނހީ ެއހެންނަމަތާއެވެ  ވީމުހެވެ

.) ަކލޭގެފާނު  رسول الّله(އޭ ) 135( . އަުހރެމެންނާ ަކލޭމެންާނ  –ންނަށް  مشركއެ  –އެވެ ވިދާޅުވާށެވެ

. ފަހެ ކަލޭމެން  إنتظار ދެބައިމީހުންކުރެ ކޮންމެ ބަަޔކީވެސް . ސީދާ  إنتظارކުާރ ބައެކެވެ ގައިާވ  حقّ ކުރާށެވެ

 .  ބަޔަކާއި އަިދ މަގުނުފުރެިދ ތެދުމަގުގަިއވާ ބަޔަުކ ނިކަންުހރެ ކަލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ

 والحمد لّله على كرمه واحسانه
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َاء ِ ن  ގެ މާނަ ُسورة ا
uv 

  

ن ُسورة    ٔ  )112(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         اءا
 

 

   ަތުރަޖމާ     

      = .   މީސްތަކުންނަށް ގާތްވެއްޖެއެވެ    = .   އެމީހުންގެ ހިސާބުބެްއލެވުން  

 =  ްކަމެއްގައި ވަނިކޮ َغاِفلُ އެމީހުނ) .  ) َحالُ ކަމެއްގައިވާ  َغاِفلُ ށް   = 

  އެނބުރިފުރަގަސްީދގެން         =  ِذْكرއެީމހުން ގާތަށް އެއްވެްސ ) . ެގ  قرآنއެއް ނާދެެއވެ

.) آيةއެއްވެްސ     އެްއ ނާދެެއވެ     =  ެން ާބވައިެލއް حضرةގެ  َربّ ެއމީހުންގ.    ވެިވގެން

  =  ެއެްއ  ِذْكر އެމީހުްނ އ– . ) އަހަިއފާވާމެނުވީ    (އާޔަެތއް    =  އެމީހުން ކުޭޅ

. حال .)  ގައި   ( އެމީހުން އެޔާއިމެދު ކުޅޭއެއްަޗކަށް ހަދައިފިމެުނވީ     =   އެމީހުންގެ ހިތްތަްއ

.  ވެގެން َغاِفلُ  ވެއެވެ        = . ) ސިްއރު ޖަްލސާކުރިެއވެ   އަދި އެީމހުން (ދޮގުކުރުމަށް

   =  مشركއެއަނިޔާެވރިން / ެއ  (. . (އެމީހުްނ ބުނެއެވެ   ން       =  މިީއ

.) އާދަމުގެދަރިއެްއކަމުގައި މެނުީވ އެބަވޭެހއްޔެވެ؟ (އާދަމުގެދަ  ިރއެއްކަމުގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ    = 

 . ތިޔަބައިމީހުންނެކޭ އެއްފަދަ       =  ްާއއި ގާތަށް ދަީނހެއްޔެވެ؟  سحرއަޅެފަހެ ތިޔަބައިީމހުނ 
       =  .  ތިޔަބައިީމހުން ަބލަބަާލ ތިބެެމވެ  =  محّمد صّلى الّله  يعنى:ެއކަލޭގެފާުނ

. – عليه وسّلم   ވިދާޅުވިއެވެ        =  ެربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ  . ބަސް ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ

 (.  (ކޮންމެތާކު ކޮންެމ ބަހަކުްނ ކޮންމެއިަރކު ެދއްކިޔަްސ އެބަެހއް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ         
. އުޑާިއ ބިމުގަ  =  އިވެސް      =  އަިދ އެަކލާނގެީއ އައްސަާވވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ

.   ކަލާނގެއެވެ      =  ްمشركއެ  يعنى:އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ އެީމހުނ  .  ން ބުންޏެވެ      
=  : : (އެބަހީ ) އެއްވެސް އަްސލެއް އަދި ގެފާނުން އެދައްކަވާ ވާ محّمدއެއީ އެއް ނެތް ޒާތުެގ  تفسيرހަކަައކީ

 .  ހުވަފެނުގެ ާވހަކަތަކެކެވެ    =  އަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެއީ ެއކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ހަދައިގެްނއުޭޅ
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.   ދޮގެކެވެ       = ެއަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ އެކަޭލގެފާނަކީ ޅެންވެރިއެެކވ.         =  ފަެހ

 . . ގެނަސްދޭންވީނޫންެހއްޔެވެ؟ ُمْعِجَزةއެކަލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށް   އެްއ ގެނެސްަބލާހުށިކަެމވެ     

     =   ަކޮޅުފަދަ  جملގެފާނުން  صالحފަދަ  عصاގެފާނުގެ  موسىން ފަދައިން ( رسولއިސްވެދިޔ

 (.  ދެންވެސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: ހިސާބުބަްއލަާވ ) 1( . (އެަބހީ ދުަވްސ  قيامةމީސްތަކުންނަށް އެމީހުންގެ ހިސާބުބެއްެލވުްނ ގާތްެވއްޖެއެވެ

 ( . އެއީ މީސްތަކުްނ (އެދުަވހާއިމެދު . އެމީހުންވަީނ ފުރަަގސްީދގެންނެ حالވެގެްނވާ  غافلގާތްވެއްޖެއެވެ . ގަެއވެ  ވެ

) އެީމހުންެގ ) 2( :  ِذكرން އެއްވެްސ  حضرةެގ  ربّ (އަދި މީސްތަކުންގެގާތަށް ެގ އެްއވެްސ  قرآنއެްއ އައިްސ (އެަބހީ

) އެމީހުްނ އެައހައިފިއްާޔ ެއޔާމެދު ކުޅޭކުޅޭ ގޮތެއްގަިއ މެނުީވ އެމީހުްނ  :  عملއާޔަތެއް އައިސް . (އެބަހީ ނުކުރެއެވެ

.)އާޔަތެއް ބާަވއިލެްއވި ކޮންެމހިނދެ  އްގަިއ އެމީހުްނ އެއާޔަތަކާެމދު ކުޅިވަރުގޮެތއްގަިއ ހަދަިއލައެވެ

) އެމީހުްނ ސިއްުރ  غافلއެމީހުންގެ ހިތްތައްވަނީ މުޅިން ) 3( . އަދި (އެާއޔަތެއް ޮދގުކުރުމަށް ވެގެންނެވެ

: އެ  . އެބަހީ . އަދި އެމީ  مشركޖަލްސާކޮށްހަދައެވެ . ިމ ން ނުބައިގޮތްތަްއ ާރވާ ސިއްރު ަޖލްސާ ުކރިއެވެ ހުން ބުނެެއވެ

. އެހެްނކަމަށްވާިއރު އެަކލޭގެފާުނ  آدمއަކީ މިއީ ހަަމ ކަލޭމެންފަދަ  رسول ގެ ދަރިެއއްކަުމގައިމެނުވީ ނުެވއެވެ

. ކަލޭމެްނ ތަންދޮރު އެނގޭ  سحرގެނަސްގެން ެއއުޅޭ އެްއޗަކީ  އާ ދިމާއަްށ ދަނީހެއްެޔވެ؟ އެާޔ  سحرެއ  حالއެެކވެ

. އެމީހުްނ އެބުނަނީ ވަނީހެއްޔެވެ؟ (މިއީ މިމީ  تبع  سحرއަކީ  قرآنހުން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ ބުނާބުނުމެވެ

(.  އެއްކަމުގަެއވެ

. ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  يعنى: محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއެކަލޭގެފާނު ) 4( އުޑާއި ބިމުގައިވެްސ  ربّ ވިދާޅުވިއެވެ

) ބުާނ ކޮންމެ  . އަިދ އެކަލާނެގީއ (ކޮންމެތާކު ކޮންމެބަހަކުްނ ކޮންމެމީަހކު ބަހެއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

 .  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

.  مشركއަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ؟ އެ ) 5( : ީކރިތި  محّمدންގެ މީހުން ބުންޏެވެ  قرآنގެފާނު އެދައްކަވާ ވާހަކަައކީ އެބަހީ

. އަިދ ނުކު تفسير -އެއްވެސް ައސްލެްއވަސްލެއްނެްތ  –އަކީ  ރެވޭޒާތުގެ ބޭާކރު ުހވަފެނުގެ ވާހަކަތަކެެކވެ

އަކީ އެކަލޭގެފާނު އަމިްއލަފުޅަށް ހައްދަވަިއގެން އުޅުއްާވ  قرآنއޭގެތެެރއިން އަނެއްބަޔަކު ބުނީ އެ ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެ

. އެަކލޭގެފާނަީކ  . އަދި އަނެއްބަޔަުކ ބުީނ އަިދ ކިެއއްހެްއޔެެވ؟ އެީއ ޅެމެކެވެ . (އަިދ ދޮގުވާހަކަތަކެެކވެ ޅެންވެިރއެކެވެ

. އިހުޒަމާނުގެ  ....) އަދި އެމީހުން ުބންޏެވެ  معجزةން ގެންނެވިކަަހލަ  َرُسولމިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް އެމީހުން ިކޔެވެ

.  معجزةއެއް އެަކލޭގެފާނު ައހުރެމެންނަށް ގެނަސްނުެދއްވީ ީކއްވެގެްނބާވައެވެ؟ އެފަދަ  އެއް ގެނެސްދެއްިވ ނަމައެވެ

ގެފާނުން މަުރވިމީހުްނ  عيسىއަދި   -ކޮޅު  جملގެފާނުންގެ  صالح -ނުންގެ އަސާކޮޅު ގެފާ موسى(އެއީ 

. ދެންފަހެ މިބައިމީހުްނގެ މިބަހުެގ  معجزةދިރުއްވުންކަަހލަ  ....) الّلهގައި  جوابއެވެ  އެ އަންަގވަނީ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ްއެމީހުންގެ ކުރީގެީމހުނ–  : . مّكةއެބަހީ   ގެމީހުންގެ ުކރީެގ މީހުން އީމާންނުވެއެވެ

   =  .  އެްއވެސް ރަށަކުން     = .   ެއަރށެއް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަލާކުުކރެއްވި   

     =  މި ވާ إيمانއެީމހުން ފަެހ :  ގެީމހުން ފަެހ އީމާންވާޭނހެއްޔެވެ؟)  أّمةނޭެހއްޔެވެ؟ (ެއބަހީ
           =  ކަމާއިގެްނ  رسولއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ ކުރިންވެްސ ހަަމ ފިރިހެނުންމެނުީވ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުފޮނުްއވަމެވެ      = ެوحىީމހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އ .   ބާވައިލައްވާ
     = އިސްވެދިަޔ  َأْهلގެ  ِذْكر : . އެބަހީ ވެރިންކުރެން ނިކަން ކަލޭމެން ައހައިބަލާެށވެ

. )ވެރިންކުރެން  أهلފަދަ ފޮތްފޮތުގެ  إنجيلފަދަ  توراة(ވެރިންކުރެްނ  أهلފޮތްތަކުގެ     ނިކަން ައހައިބަލާެށވެ

        = .   ަކލޭމެންނަށް ނޭނގެންޏާ         =  އަިދ

.    ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުން ެއއީ ހަަމ ހުްސހަށިތަކަކަްށ ނުހައްދަވަެމވެ     = 

 .  ކާއެއްޗެއް ަފރީނުކުޅުއްވާ        = ިދެމިތިއްަބވާޭނ  އަދ ( އެބޭކަލުންނަީކ (އަަވހާރަނުވެ

.   ބަޔަކު ކަމުގައި ނުެވއެވެ            =  ިَوْعدُ ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުންނަށް ުކރެއްވ 

.  ފުޅު ތެދުކޮށް ދެއްވީމެވެ      = ްދެން ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެބޭކަލުން ަސލާމަތް ުކރެއ.   ވީމެވެ

     = .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ ބަަޔކާއި       =  ިއަދ

. َكافر(އުރެދުމާއި  ) ަހއްދުފަހަނަޅައިގެން ދިޔަ ީމުހން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަލާުކކުރެްއވީމެވެ   ކަމުގައި  

         = .    ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޮތެްއ ބާވަިއލެއްވީމެވެ

    =  ެތިޔަބައިމީހުންގެ  ِذْكرُ އޭގައި ތިޔަބައިީމހުންގ) .  أخالقއާއި މާތްކަމާއި މާތް  شرفވާ

(    ނަންގަނެވިގެންވާ    = ަކޮށް ނަހަދާނެހެްއޔެވެ؟ ِفكرހެ ވިސްާނ ތިޔަބައިމީުހން ފ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގެންނަވައި އީމާންނުވެގެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަާލކުކުެރއްވި ިއުހެގ  معجزةއަށް އެދި އެ  معجزة(އެފަދަ ) 6(

. މި  نإيماގެންނެވުމަކުން ވަިކ  معجزةެއއްގެމީހުން އެ  أّمةއެއްވެސް   إيمانގެ މީހުްނ ފަހެ  أّمةއެއްނުވިެއވެ

 ވާނޭހެއްޔެވެ؟

.) ަކލޭގެފާނުންެގ ުކރީގަިއވެްސ ހަަމ ފިރިހެނުްނ މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رسول الّله(އަދި އޭ ) 7(  رسولއެވެ

. ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބޭަކލުންނަށް ބަސްފުޅު  . އޭމިތިބަ ކުރެްއވީއެ وحىކަމާއިގެން ފޮނުއްވާަފއި ނުވާެނއެވެ  مشركވެ

. ތިޔަބައިމީހުންނަްށ ނޭނގެންާޏ  : އިހުެގ  أهلެގ  ِذْكرُ ންނޭވެ . (އެބަހީ ެވރިންކުރެްނ ނިކަްނ އަަހއިބަލާށެވެ

. އެމީހުންެގ ފޮތްތަކުގަިއވެސް ެއވާހަަކ  أهلގެ  إْنِجيلއާއި  توراةފޮްތފޮތްކަމުގައިވާ  ވެރިންުކރެން އަހައިބަލާެށވެ

(.  ވާނެއެވެ

ނޑުތަކެއްކަމުަގއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އަދި އެބޭ) 8( ބޭކަލުންނަކީ ާކއެއްޗެްއ ފަރީނުކުޅުއްާވ ަހމަ ހުސްހަށިގަ

.) އަދި އެބޭަކލުންނަކީ ައވަހާރަުނެވ  . (އެބަީހ: އެބޭަކލުންނަކީ ހަމަ ކައިޮބއިހައްަދާވ ފިރިހެނުންނެވެ ނުލައްވަމެވެ

: އެބޭަކލުންނަީކ ަހަމ ދެމިތިއްބަވާ ބޭަކލުންކަމުގަިއވެސް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެބޭ  . (އެބަހީ ކަލުން ުނލައްވަމެވެ

 (.  އަވަހާަރވެސްާވ ބޭކަލުންނެވެ

. (އެީއ  َوْعدُ ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުންނަްށ ކުެރއްިވ ) 9(  إيمانފުޅު އެބޭކަލުންނަްށ ތެދުކޮށް ެދއްވީމެވެ

.) ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބޭކަލުްނ ފު وعدދެއްވުމުެގ  نصرނުވި މީހުން ަހލާކުުކރައްަވއި އެބޭަކލުންނަށް  ޅެވެ

. އެއަށްފަުހ  . އަދިެވސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެިދވޮޑިގެންނެވިބަޔަކު ސަލާމަތްކުެރއްވީމެވެ ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

. (ކޮންމެ   أّمة(ކާފަރުކަމާ އުރެދުމުގަިއ) ހައްދުފަހަނައަޅާފައިާވ މީހުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ

.)އަ  ކަށްވެސް ވީ ހަަމ އެހެންެނވެ

.) ތިޔަބައިމީުހންގެ  قريشއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ (އޭ ) 10( ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެްއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ِذْكرُ ންނޭވެ

. (މިއާޔަތުަގއި މިވާ  ގެ މާތްކަމާިއ  أخالقވެރިކަމާއި  شرفއަކީ މާތްކަމާއި ذكرތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިެލއްވީމެވެ

. ބާވަިއލެއްވިފޮތަީކ ެއީއ ކީރިިތ  َمَحاِسنُ  .) މިކަންކަމާއިމެުދ ތިޔަބައިީމހުން ަފެހ ވިސްާނ  قرآنއެވެ  فكرއެވެ

. فكرނުކުރާނޭހެއްެޔވެ؟ ވިސްާނ   ކުރަންވާނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ިރަށްތަކުގެތެރެއިން ކިތައްކިަތއް ރަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަލާކުުކރެްއވީންތޯއެެވ؟  އަދ

. : ަވރަށްގިނަ ރަްށރަށް ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ   އެބަހީ      =  : އެރަްށރަށް އަނިޔާެވރިވެގެްނވި (އެބަހީ

) َأْهلُ އެރަށްރަށުެގ    ވެރިން އަނިޔާެވރިވެގެންވި       =  އަދިއެރަށްތަކަށްފަހު ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. (ެއރަށްތަކުގެީމހުން ަހލާކު  .)ކުރެްއވު ހެއްދެވީމެވެ   މަށްފަހު ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެހއްދެވީމެވެ    

  =  قومއެހެްނ . . އެހެްނ ބަެއއް   އެއް           =  ަެގ  َعَذابُ ލާނެގ ދެންފަެހ ތިމަންރަސްކ

. إْحَساس . =    އެމީހުންނަށްވީހިނދުން   ެއހަިއރުން ެއމީހުން       =  އެތަނުްނ އެމީުހްނ

(. . (ދުވެފިލަންފެށިެއވެ    ފިލަނީއެވެ   =  ަކލޭމެން ުދެވ (. (ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުނަށް އެންގީމެވެ

.   ނުފިލާށެވެ     =  رجوعއަދި ކަލޭމެން އެނބުިރ .   ވާށެވެ       =  އެއެއްެޗއްގަިއ

) نعمةކަލޭމެން ބޮޑާވެ ކާފަުރވީއެއްޗަްށ (އެ    ތަކަށް     = .   އަދި ކަލޭމެންގެ އެގޯތިގެޮދރުތަކަށާއި

       =  ިمقصدސުާވލުވެވުމުެގ ކަލޭމެންނާއ .   ގައެވެ        =  ޭއ . އެމީހުން ބުންެޏވެ

.   އަހުރެމެންނަްށ ުހރި ހަލާެކއްެގ ބޮޑުކަމާއެވެ         =  ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެމެންީވ

.   އަނިޔާވެރިންކަުމގައެވެ        = ްެގ އެގޮވުްނ (އޭުހރި ހަލާެކްއެގ ފަހެ އެމީހުނ

. !) މިހެންޮގވާ ޮގވުން ފިަލއިނުދެއެވެ   ބޮޑުކަމާއެވެ      =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ

.   ލައްވައިފުމަށްދާދެން        =.     މަރުވެ ތަންޑާވެގެންވާ ބަޔަުކކަމުގައި    

     = .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑާއިބިްނ ނުހައްދަވަމެވެ      =  އެދެމެދުގައިވާާހ

.   ތަކެއްޗާއި    =  / ްبَاِطلُ ކުޅިވަރުގޮެތއްގަިއ / ބޭކާރުގޮތަކަށ .  ގޮތަކަށް     =  

                                 
                                   

                                        

     



                      
 

1 0 8 4   
 

މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވިނަމަ       =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަނބިކަނބަލެްއ އަިދ

.   ދަރިކަލެްއ ހިތްެޕވުމަށް   =   ހަމަަކށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެއ އަނބިކަނަބެލްއ

.   ހިތްޕަވައިފީމެވެ   = ން. حضرةތިމަންރަސްަކލާނެގ          = 

.ތިމަންރަސް  ކަލާނގެީއ އެފަދަ ކަމެއް ުކރައްވާެނ ކަެލއްނޫނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  َأْهلُ އަދި އަނިޔާވެރިންކަމުަގއި ެއރަށްރަުށގެ ) 11( : ކާފަރުންކަުމގައިވުމުން ވެރިންވުމުން (އެބަހީ

. އަިދ ެއރަށްރަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަވރަށްގިނަ ރަށްރަްށ ަހލާުކ ުކރައްވަިއ ބަ ރުބާުދކުރެްއވީމެވެ

.  قومހަލާކުުކރެއްވުމަށްފަުހ ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެހެްނ   އެއް އުފެއްދެވީެމވެ

)12 ( : ) ތިމަންރަސްަކލާނެގ  إيمانއަށް  الّلهބޭކަލުން ޮދގުކޮްށ  َرُسولُ ދެންފަހެ އެމީހުންނަށް (އެބަހީ ނުވިމީހުންނަށް

.  ވީހިނދުން إْحَساسގެ  َعَذاب ) އެމީހުްނ އެރަށުން ދުވެިފލަން ދާންފަށައިފިއެވެ  / (އެނގުުނހިނދުން

. އަދި އެ އެްއޗެއްަގއި ކަލޭމެން ބޮޑާެވ ) 13( .) ކަލޭމެން ިފލަްނ ނުދުވާށެވެ (އެހިނދު އެމީހުންނަށް އެންގެވުނެވެ

: އެ  . (އޭގައި މަޖާނަގާށެ رجوعތަކަށް ކަލޭމެން  نعمةކާފަރުވީ އެްއޗަށް އެބަހީ .) އަދި ކަލޭމެންެގ ވާށެވެ ވެ

. ކަލޭމެންނަށް ސުާވލުުކރެވުމުެގ  .  مقصدގޯތިގެދޮރުތަކަށްދާށެވެ  ަގއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެމެން ީވ ) 14( . ޭއ އަުހރެމެންގެ ަމއްޗަށްުހރި ހަލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާެއވެ އެމީހުން ދަންނަވައެވެ

 . .  مشركއަނިޔާވެރިންކަުމގައެވެ  ންކަމުގައެވެ

." މިހެްނ  يعنى:މީހުންެގ އެޮގވުން  ފަހެ އެ) 15( " ޭއ ައހުރެމެްނގެ މައްޗަްށ ުހރި ަހލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާެއވެ

ގޮވާގޮވުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުން ަމރުެވ ތަންާޑވެގެންާވ ބަޔަކުކަުމގަިއ ލަްއވައިފުމަްށ ދާނދެން 

: އެީމހުން ެއ  . އެަބހީ . ގައި ަމރުވެއްޖަުއމަށް ދާ َعَذابފިލައިނުދާނެއެވެ  ދެން އެހެން ގޮވަޮގވަތިބޭނެއެވެ

ގޮތެއްގަިއ  باطلއަދި އުޑާއި ބިމާއި އަދި އެދެމެދުގައި ވާހާތަކެތި ބޭާކރު އަދި ކުޅިވަުރގޮތެއްގައި ުނވަތަ ) 16(

: އެތަކެތި ެހއްދެވުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި  . (އެބަހީ ތަކެްއ އެަކލާނެގ  حكمةތިމަނަްރސްކަލާނެގ ނުހައްދަވަެމވެ

.)ލައްވާފަިއވެއެ  ވެ

ކުެރއްވުމަށް އިރާދަުކރައްވަނީނަަމ  إختيارތިމަންރަސްކަލާނގެ އަނބިކަނަބލަކު ުނވަތަ ަދރިކަލަުކ ) 17(

. ތިމަންރަސްަކލާނގެީއ  إختيارން އަނބިކަނބަލަކު އަދި ދަިރކަލަކު  حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކުރަްއވައިފީހެވެ

 .  އެފަދަކަމެއް ުކރައްވާނޭ ކަލަުކކަމުގައި ުނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ެحقّ އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ؟ ތިމަންރަްސކަލާނގ ) . .) حقّ އެްއލަމެވެ     ބާވަިއލައްވަެމވެ

      =  ُبَاِطل .  ގެމައްޗަށް   = ިبَاِطل(އެ  ެދންފަހެ އޭތ ) . ެގ  باطل) ހަލާުކވެދެއެވެ

(. ނޑިޔާއެކު ކަފައިގެންދެެއވެ   ސިކު       =  بَاِطلُ ފަހެ އެަހއިރުން އޭތި (ެއ  / . ) ނެތިވެދެއެވެ

.   ފިލައިދެއެވެ      =  َعَذابއަދި ކަލޭމެންނަށް ަނރަކައިެގ .  ހުއްޓެވެ       = 

. الّلهކަލޭމެން ( ) ތިޔަސިފަކުރާ ކަންަތކުގެ ސަބަބުން . خاصّ ވެ  ِمْلكُ އެކަލާނގެއަށް  =  އަށް   ވެގެންވެއެވެ
           = .   އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ބަޔަކު    =   ެحضرةއަދި އެކަލާނގ 

. (މަލާިއކަތްބޭ ) ގައިާވ ބޭކަލުން    ކަލުން     =  . رُ އެބޭަކލުން ބޮޑާނުެވއެވެ . ِكبـْ   ވެިރ ނުެވއެވެ

     =   (. . (ައޅުކަންކުރުމާއިމެދު   އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރެްއވުމަށް       = 

.    އަދި އެބޭކަލުން ވަރުަބލިފުޅު ނުވެއެވެ        =   ްނޑާއި ދުާވލު އެޭބކަލުނ  َتْسِبيحَ ރޭގަ

.     ވިދާޅުވެއެވެ   =  .     އަދި އެބޭކަލުން ބަިލކަށިވެ ފޫހިފުޅުނުވެއެވެ     = 

   ކުރީހެްއޔެވެ؟ إختيارންތަކެްއ  إلهނުވަތަ (އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟) އެމީހުްނ   =   .   ބިމުން

    =   ެއަށް ފޮނުވާނެ ؟ محشرންތައް މަުރވެފައިާވ ތަކެތި ިދރުާވ  إلهއ            =  

 ( : އުޑާއި ބިމުގައި . إلهއެދެތާނގައި (އެބަހީ .   الّله =     ންތަކެއް ވާނަމަ ފިޔަވައި     = 
.ހަމަ   ކަށަވަރުްނ ދެތަްނ ފަސާދަވެއްޖަީއހެވެ      =  طاهرެގ ހުްސ  الّلهފަެހ .    ވަންަތކަމާއެވެ

 =  ީربّ ގެ  عرشއެއ .   އެވެ      =   އެމީހުން އެސިފަކުރާ ކަންތައްތަކުން / އަިދ

.    އެއްޗެތިތަކުން       = .   އެކަލާނގެ ުކރައްވާ ކަންކަމާމެދު ުސވާލު ނުެވވޭނެއެވެ  

    =   ުއެމީހުންުކރާ ަކންތަކާމެދު  –އަދި އެމީހުންނާމެދ– .    ސުވާުލ ވެވޭެނއެވެ
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  މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ތިމަންރަސްކަލާނގެ  حقّ ގެމައްޗަށް  لبَاطއަދި ކިއެއްހެއްެޔވެ؟ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ) 18( . (އެބަހީ  حقّ އެއްލަމެވެ

.) ދެންފަެހ ެއ  أهلކަމާިއ އެކަުމގެ  كافر  قرآنފޮތް ކީރިިތ  ކަން މުޅިްނ  باطلވެރިންގެމަްއަޗށް ބާވަިއލައްވަެމވެ

ނޑިއެތިފަަހރަކުްނ ބޮލުަގއިޖެހީމާ ބޯފަޅައިގެންޮގސް ސިކު . (ެއއީ ކަ ނޑިޔާއެުކ އެކަށް ަހލާކުެވގެންދެއެވެ

.) އެހަިއރުން ދެން އެ  . އަދިކަލޭމެން  باطلކެފިގެންދާފަދަ ގޮތަށެވެ އަށް ތިަޔ  الّلهމުޅިން ފިލައިގެން ނެތިވެދެެއވެ

. މިއާޔަތުން ިމރައްދުުކރައްވަީނ ބުދުތަަކީކ  عذابސިފަކުރާ ކަންަތއްތަކުން ަކލޭމެންނަށް ނަރަަކއިެގ ގަދަ  ހުއްޓެވެ

.  الّلهނަީކ ނުވަތަ މަލާއިކަްތ ބޭކަލުން ًراެގ ދަރިންކަމުގަިއ ބުނާބަެއއްގެމައްޗަށެވެ  . َتعاَل الّلُه َعْن ذاِلَك علًوا َكِبيـْ

. އަިދ އެަކލާނގެ  خاصّ ވެ  ِمْلكُ އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާބަޔަުކ ) 19(  حضرةވެެގންވަނީ ހަމައެަކލާނގެއަެށވެ

:  –ގައިވާ ބޭަކލުން  ބޭކަލުން އެަކލާނގެއަްށ  يعنى: مالئكة –ވާ ބޭަކލުން ގައި َمَلُكوِتيَّ َعاَلمْ އެބަހީ

.  كبرއަޅުކަންކުރެއްވުމުްނ ބޮޑާވެ  . އަދި އެބޭަކލުން ަވރުބަލިފުޅުވެވަޑަިއ ނުގަންނަވަެއވެ  ވެިރވެވަޑަިއ ނުގަންނަވަެއވެ

ނޑާއި ދުވާލު އެބޭަކލުން () 20( )  الّلهރޭގަ . އަިދ  ވަންތަ طاهرވިދާުޅވެ އެަކލާނެގ ހުްސ  َتْسِبْيحَ އަށް ުކރަްއވައެވެ

 .  އެޭބކަލުން އެކަމުގަިއ ބަލިކަށިެވ ފޫހިފުޅު ނުެވއެވެ

އަްށ  محشرންގެމީހުން މީސްތަުކން މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިރުަވއިގެން  مشركއަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެ ) 21(

.) ކުީރހެއްެޔވެ؟ (ެއހުީރއަކީ ވާޭނ ކަންތަކެއް إختيارންތަކެއް ބިމުން ހިާފ  إلهފޮނުވާނޭ   ނޫނެވެ

. (އެގޮތަީކ  إلهފިޔަވައި ެއހެން  الّلهއުޑުތަކާއި ބިމުގައި ) 22( އެއްވާނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އެދެތަން ފާސިދުވެއްޖަީއހެވެ

. އެއް  إلهއަކު އުޑާއި ބިމުގައި ކަންތައް ހިްނގަވަން އެޭދގޮތަށް އަނެއް  إلهއެއް  އަުކ  إلهއަކު ނޭދޭނެއެވެ

.  إلهއިރަްށ އަެންއ އިރުމަތިފަރާތުްނ އިުރއަުރވާ އަކަްށ ެއގޮތް ަކމުނުގޮސްގެން ހުޅަނގު ަފރާތުްނ އިުރއަރުަވއިފާނެއެވެ

.) އަދި އެީމހުން  نظامދެްނ އޭގެ  . މިވެސް މިާސެލކެވެ ން އެސިފަުކާރ  مشركއެ  يعنى:ން ނެއްޓި ފާސިދުވެދާނެެއވެ

. އެއީ  طاهرހުްސ  الّلهކަންތައްތައް ފިޔަަވއި  .  ربّ ވެިރ  ގެ عرشىވެގެްނވެއެވެ  އެވެ

. (ސުވާލުުކރާނީ ކާކުެހއްޔެެވ؟ ) 23( އެކަލާނގެ ހިންގަާވ ެއއްވެސްކަމަކާމެުދ އެަކލާނގެއާިއ ސުވާުލ ނުެވވޭނެއެވެ

: އަޅުތަކުން  خود مختار َرّب العالمينއެއީ  .) އެކަމަކު އެމީހުން އެަބހީ .  –އެވެ ކުރާކަންތަކާއިމެދު ުސވާލުެވވޭނެއެވެ

.)ސުވާލުކުަރއްވާ الّله(  ނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ްކުރީހެްއޔެވެ؟ إختيارނުވަތަ އެމީހުނ         =  ިإلهއެކަލާނގެ ފިޔަަވއ .   ންތަކެއް

  = .  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      =  ެدليلތިޔަބައިމީހުން ނިކަންތިޔަބައިީމހުންގ 

.   ގެނެސްބަލާށެވެ      =  ީއަީކ ތިމަންކަޭލގެފާނާިއ އެކުަގއިާވ މީހުންެގ  قرآنމި يعنى: –މިއ

. خبر    އެވެ    =   خبرއަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުްނެގ ކުީރގެ މީހުންެގ .  އެވެ     =  އަިދ

.    ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން    =   حقّ އެމީހުންނަކަްށ .   އެއް ނޭނގެއެވެ  

    = ) حّق قبولފަހެ އެމީހުން އެވަީނ . ) ފުރަގަސްދީގެންނެވެ   ކުރުމުން          

= .   އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުެގ ުކރިން ނުފޮނުްއަވމެވެ    =  رسولއެއްވެްސ .   ބޭަކލެއް
     =   ެوحىއެބޭަކލަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގ .   ކުރައްވާމެނުވީ         =  

. إله)  حقّ (އަޅުކަންވެވުްނ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މެނުީވ   އަކު ނުވެއެވެ      =  ފަެހ

.   އެހެންވެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް އެކަނި ތިޔަަބއިމީހުން އަޅުކަންކުރާށެވެ          =  ައިދ

.  –ން  يعنى: مشركއެމީހުން  . إختيارދަރިކަލަުކ  الّلهވަންތަ  رحمنބުންޏެވެ . / ހިތްަޕވައިފިއެވެ   ކުަރއްވައިފިެއވެ
     =  ްطاهرެއކަލާނެގ ހުސ .   ވަންތައެވެ        =   އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ އެީއ

. : މަލާިއކަތްބޭކަލުންނަކީ މާތްުކރެިވގެންވާ އަޅުންތަެކކެވެ   އެބަހީ        = ެބޭކަލުްނ އ

.  އެކަލާނގެއަްށވުރެ ަބސްފުޅު އިސްނުކުަރއްވައެވެ  =  ާَحالُ އަދި އެބޭަކލުންވ  (       

  =  أمرހަމަސީދާ އެަކލާނެގ .   ފުޅަށް ކަންތައްކުރަްއވާ ަކމުގައި
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

: ނުވަތަ އެކަލާ) 24( ކުރީެހއްޔެވެ؟ ަކލޭގެފާުނ  إختيارންތަކެއް ހިފާ  إله -ން  مشركނގެ ފިޔަަވއި އެމީހުން އެބަހީ

. ކަލޭމެން ިނކަން ެއކަމުގެމައްޗަްށ  :  –ވިދާޅުވާށެވެ ކުރުްނ  إختيارައކު  إلهފިަޔވައި  الّلهއެބަހީ

. ިމ ކީރިިތ  دليلއާިއ  حّجة -ހުއްދަވާނެކަމުގެމަްއޗަށް  އަީކ ތިމަންކަޭލގެފާނާއިއެުކގައިާވ  آنقر ގެނަސްަބލާށެވެ

) އަދި ތިމަންަކލޭގެާފނުންގެ ކުރީެގ މީހުންގެ  يعنى: خبرތަކަކާއި ( ذكرމީހުންގެ  . (ެއއިން އެްއވެްސ  خبرތަކާއި ތަކެވެ

. ެއކަހަލަ  الّلهކުރުމަށް  إختيارއަކު  إلهފިޔަވައި އެހެން  الّلهއަކަށް  أّمـة އެންގެވުެމްއ  އެންގެވިތޯ ނިކަން އަަހއިބަލާށެވެ

.) އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ . ފަެހ އެމީހުްނ އެތިބެީނ  حقّ އެީމހުންކުެރ ގިނަީމހުންނަށް  ؟ނޯންނާނެއެވެ އެްއ ނޭނގެއެވެ

.  حّق قبول( ) ފުރަގަސްދީގެެނވެ  ކުރުމަށް

 އަކު ނުވެއޭ އެހެންެވ ތިޔަބައިމީހުން  إله حقّ އަދި "ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފިަޔވައި އަޅުކަންެވވުްނ ) 25(

" ިމހެން ނާންގަވާ އެްއވެސް  ބޭކަލެްއ ކަޭލގެފާނުންެގ  رسولތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެކަނި އަޅުކަންކުރާށޭ

.  رسولކުރީގަިއވެސް   ކަމާއިގެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުފޮނުްއަވމެވެ

)26 ( . .  الّلهވަންަތ  رحمنއަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ . (އެމީހުްނ ބުީނ ުކރައްވަ إختيارދަރިަކލަުކ ިހތްޕަވައިފިއެވެ އިިފއެވެ

. ޭއގެ  مالئكةއެއީ  ) އެކަލާނގެ ހުސް  الّلهގަިއ  جوابބޭަކލުން ކަމަށެވެ . އަިދ  طاهرެއ އަންގަވަނީ ވަންތައެވެ

. ( الّلهކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެބޭކަލުންނަީކ މާތްކުރެިވގެންވާ  .) الّلهގެ އަޅުްނތަކެކެވެ  ގެ ަދރިންނެއް ނޫނެވެ

)27 (: :  مالئكة އެބޭކަލުން (އެބަހީ . (އެަބހީ ) އެަކލާނގެއަްށުވރެ ކުރިްނ ބަސްފުޅު އިސްނުކުަރއްވަެއވެ ޭބކަލުން

.) އަދި އެބޭަކލުން ކަންތަްއކުރަްއވަީނ  وحىބަސްފުޅެއް  ކުރެއްވުމުެގ ކުރިްނ އިސްެވ ބަސްފުޅެއް ނުދަންނަވައެވެ

. أمرއެކަލާނެގ   ފުޅަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =   .  އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ       =  އެބޭކަލުްނ) . އެބޭކަލުްނެގ ކުރިމަތީަގއިާވ ކަންތައް

  ފުޅުތައް) عملކުރެއްވި    =   އަދި ނުކުރެްއޭވ) . އަދި އެބޭކަލުންގެ ފަހަތުަގއިވާ ކަންތަާކއި

 (   ކަންތަކާއި    =  َشَفاَعةއަދި އެބޭކަލުްނ .    ތެރިވެވަޑައި ނުގަންނަަވއެވެ    

=  .   އެމީހަކަްށ ެއކަލާނެގ ރުހިވޮޑިގެންފަިއާވ މީހަކަްށ މެނުވީ      =   އަިދ އެޭބކަުލްނ

.   އެކަލާނގެއަށް ިބރުފުޅުން     = .     ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން ފެންކަޅިވެގެންެވއެވެ  

  =   އަދި އޭގެތެެރއިން ވިދާޅުވީ ކޮންބޭަކެލއްތޯއެވެ؟ ނުވަތަ (އެއިން އެްއވެސް ބޭަކލަުކ

.   ( ވިދާޅުވެއްޖެނަމަވެސް      =   ެإلهފިަޔވަިއ  ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެންނަީކ ެއކަލާނގ 

.   އަކީމެވެ        =   َجَهنَّمފަެހ އެފަދަ އަަޅކަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . ެގ ޖަޒާދެއްާވހުށީމެވެ

(. : ަނރަކައަްށ ލަްއވާހުށީމެވެ  (އެބަހީ   =  .   އެފަދައިންނެވެ      =  

.އަނިޔާވެރިންނަްށ ތިމަންރަ   ސްކަލާނގެ ޖަޒާދެއްވަނީ        =  ކާަފރުންގެމީުހްނ

. (ނޭނގޭާބވައެވެ؟)    ނުދެކެނީބާވައެވެ      =  .   ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާިއ ބިން

      = .ްނޑަކަށް އޮތްަކނ   އެދެއެތި ވަކިުނވެ އެކަތިގަ      =  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.   އެދެއެތި ވަކިވަކިކޮްށލެއްވީެމވެ       = .   އަދި ފެނުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްވީެމވެ  

    =  ބިމުަގިއ ދިރިއުޭޅ ކޮންމެއެއްެޗއްެގ : . (އެަބހީ ރަސްކަލާނެގ ތިމަން  حياةފުރާަނހުިރ ކޮންމެއެއްެޗއް

(.    ފެނުންލެއްވީމެވެ     =  ެ؟ނުވާނޭހެއްޔެވެ؟ (ތެދުނުުކރާނޭހެއްެޔވެ إيمانއެމީހުން ފަހ(   

            = .     އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ބިމުގަިއ ފަރުބަދަތަްއ ޖެއްެސވީމެވެ
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  = ެއެމީހުންނާއިގ) . ) حركاةން ެހލި، ތެޅިދާނެތީ   ނުކުރުމަށްޓަކައި          =   އަިދ

. ނުވަތަ  . عالمةތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބިމުގައި މަގުަތއް ެލއްވީމެވެ . =   ތައްލެއްވީމެވެ   އެއީ މަގުތަކެވެ
       ައި އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކ 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)28 ( . އެބޭކަލުންގެ ުކރިމަތީގައިާވ ކަންތަކާިއ އެބޭަކލުންގެ ފަހަތުގައިާވ ކަންތައް އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

: އެބޭކަލުްނ ުކރައްާވ ފަހަތަްށ ދޫކުެރއްިވ ކަްނތަކާއި އަިދ ުކރައްވާެނ ކަންތަްއވެްސ އެ ަކލާނެގ (އެބަހީ

.) އަިދ އެކަލާނެގ ރުިހވޮޑިގެންާވ އަޅަކަށް މެނުީވ އެބޭަކލުްނ  ތެިރވެވަޑަިއ  َشَفاعةދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 . . އަިދ އެބޭކަލުްނ ތިއްބަވަީނ އެަކލާނގެއަށް ބިރުން މުޅިން ފެންަކޅިވެގެންނެވެ  ނުގަންނަވާނެއެވެ

ޭއގެތެެރއިން ކޮންބޭކަެލއްހެއްެޔވެ؟ (ެއއްބޭކަލަުކވެސް ެއހެްނ އެކޭ ވިދާޅުވީ  إلهފިޔަވައި  الّلهއަދި ތިމަންނާއީ ) 29(

.) އަިދ އެއްވެްސ ބޭަކލަުކ ެއހެން ވިދާޅުވިނަމަ އެބޭަކލަކަްށ ނަަރކައިެގ ައލިފާނުެގ ޖަާޒ  ވިދާޅުނުވެއެވެ

. އަނިޔާެވރިންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ޖަޒާދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ  . ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވާހުށީެމވެ

. ދެންފަެހ ) 30( ނޑަކަްށ އޮތްކަްނ އެކާަފރުންެގ މީހުންނަކަްށ ނޭނގޭބާަވއެވެ އަދި އުޑުތަކާއި ބިްނ ަވކިނުެވ އެކަތިގަ

.) އަިދ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދެއެތި ވަކިުކރައްާވ ދުރުުކރެއްވީެމެވ. (އުޑުއުފުއްލަާވ ބިން ތިިރކުރެްއވީމެވެ

.  –އުޅޭ ކޮންމެެއްއޗެއް ބިމުގައި ދިރި –ފުރާނަހުރި ކޮންމެެއއްޗެއް  ފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހެއްދެވީެމވެ

: ިތމަންރަސްކަލާނެގ  إيمانއެމީހުން ފަހެ ތެުދކޮށް  . (އެަބހީ ވަންތަކަން ތެދުކޮށް އެކަމަްށ  إلهيّ ނުވާނޭ ބާަވއެވެ

.  إيمان  ނުވާނޭ ބާވައެވެ

)31 ( . ނޑު އަދި ބިމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފަރުބަދަތަްއ ލެްއވީެމވެ ކޮްށ  حركاةއެއީ މީސްަތކުންނާއިގެން އެބިންގަ

.) އަދި އެބިމުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  . (ނުތެޅުމަށްޓަކައެވެ . ެއީއ  عالمةތެޅިގަނެފާނެތީއެވެ ތަކާއި މަގުތަްއލެއްވީެމވެ

. أّميدމަގުހިނގާ އުޅުމުގައި ތެދުމަުގ ލިބުމުެގ   ގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = .  އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އުުޑލެއްވީެމވެ      =  ރައްކާެތރިކުެރވިގެންާވ

.  ފުރާޅެއްކަމުގައި      = .   އަިދ އޭގެ ަދީލލުތަކާއިމެދު އެމީހުްނވަނީ   =  

.ފު   ރަގަސްދީގެންނެވެ   = .    އަދި ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ    =  ނޑާއި ދުވާުލ ރޭގަ

.    ހެއްދެވީ    = .    އިާރއި ހަނދާއި         =   ކޮންމެ ެއއްޗެްއ

) . .) َمْنِزلފަލަކެއްގަިއ ފަތައެވެ  އެއްގަިއ ދަތުރުުކރެެއވެ        =   އަދި އެްއވެސް އާދަމުގެދަރިައކަްށ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުަލއްވަމެވެ    =  .   ަކލޭގެފާނުންެގ ކުީރގެ   =  ( (މަރުނުވެ

.    ދެމިހުރުން  =  ްއަޅެފަެހ ަކލޭގެފާނު އަވަާހަރވެއ.   ޖެއްޔާ      =  ފަހެ އެީމހުްނ

(.   ދެމިތިބޭނޭހެއްޔެވެ؟ (އެމީހުންވެްސ ނުތިބޭނެއެވެ    =   ެنفسކޮންމ .   އެއް       = 
.   މަރުގެަރހަ ދެކޭނެެއވެ    =  ކުަރއްވަމެ إمتحانއަދި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ކަލޭމެްނ.   ވެ    

     =  َنةނުބަޔާިއ ހެުއެގ :  –އިން  ِفتـْ .إمتحانއެބަހީ   ން        =  އަިދ ަކލޭމެން އެނުބިރ

. حضرةއައުންވަނީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ   އަށެވެ      =  އަދި ކާަފރުންގެމީހުންަންށ

( . (ދެކެފިއްޔާ    ކަލޭގެފާނު ފެނިއްޖެއްޔާ        =  އެމީހުން ކަލޭގެފާނާމެދު މަލާމާތްކުރުާމިއ

: އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނަށް މަލާމާތްކޮްށ  . (އެބަހީ ފުރައްސާރަިއގެ ގޮތުން މެނުީވ އެމީހުްނ ކަޭލގެފާނު ނުދެެކއެވެ

(.  ފުރައްސާރަުކރެއެވެ        =   ެންގެވާހަކަ ދަްއކާ (އެތަކެްއޗަްށ  إلهކަލޭމެންގ

) ހައްދަވާ ޭބކަލަކީ މިީއހެއްެޔވެ؟  ހުތުރު އެްއޗެތި ކިޔާ             = 

މީހުން އެވަނީ އެކަލާނގެއަްށ ގެ ނަންފުޅުގަނެވިއްޖެްއޔާ ހަމަކަށަވަރުން އެ الّلهވަންތަ  رحمنއަދި އެމީހުން 

.   ކާފަރުވެގެންނެވެ  = .  އިންސާނާ ހެއްދެވުެނވެ      =  : . (އެބަހީ އަވަސްކަންމަީތގައެވެ
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.) طبيعةކޮންމެކަމެއްގައިވެްސ އަަވސްކުާރ    ގަެއވެ      =  ނިކަންހުެރ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

. عذابބަީހ: އާޔަތްތައް (އެ ) ަކލޭމެންނަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ދައްަކވާހުށީމެވެ   އާއި ކޯފާ    

 =  . ) ައވަސްވުމަށް ކަލޭމެން ނޭދޭށެވެ     ފަހެ (ެއކަން

  މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ރައްކާެތިރ ފުރާޅެއް) 32( ނޑަށްވާ . އަިދ އެމީހުްނ އަދި އުޑު އެީއ (ބިްނގަ ަކމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެްއވީމެވެ

 ވެ غافلއިރުހަނދާއި ތަރިތަކާއި މިބާވަތުގެ ަތކެއްޗާއިމެދު  يعنى:ތަކާއިމެދު ( عالمةއެވަނީ އުޑުގެ އެިކއެކި 

 .  ފުރަގަސްދީގެންނެވެ

. އަިދ އިާރއި ހަނދާއި ) 33( ނޑާއި ދުާވލު ހެއްދެީވވެސް ހަމަ އެކަލާނެގެއވެ މިހުިރހާ އެއްޗެްއ ެހއްދެީވ  އަދި ރޭގަ

. ެއ ކޮންެމ އެއްެޗއް  :  فَـَلكހަމަ އެަކލާނގެެއވެ . އެބަހީ . (މިުހީރ  َمْنِزلެއއްގަިއ ފަަތއެވެ އެއްަގއި ދަުތރުކުެރއެވެ

.) الّلهހައްތާވެސް   ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމުެގ ަދލީލެވެ

) ދެިމހުރުމެްއ އަދި އެއްވެސް އާދަމުގެަދރިއަކަށް ަކލޭ) 34( ގެފާނުންގެ ކުރީގަިއވެސް (މިދުނިޔޭގަިއ މަރުނުވެ

. އަޅެފަހެ  ކަޭލގެފާނު އަަވހާރަވެއްެޖއްޔާ އެމީހުްނ ފަެހ މަރުނުެވ ތިބޭނޭހެްއޔެވެ؟  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުަލއްވަމެވެ

(.  (އެމީހުންވެސް ަމރުވާނެއެވެ

. އަިދ ެހޔޮކަންތަކުންނާިއ އަިދ ނުބަިއ ކަންތަކުްނ އަކީވެސް ަމރުގެަރަހ ލިބިގަންނާޭނ އެްއޗެ  نفسކޮންމެ ) 35( ކެވެ

: ތަދުމަޑުކަން ޖައްސަވަިއެގންނާއި އަދި ިތޔާގެކަްނ  إمتحانތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން  . (އެަބހީ ކުރައްާވހުށީމެވެ

.) އަދި ަކލޭމެން ެއނބުރި  إمتحانޖައްސަވައިގެްނ   حضرةލާނގެ ާވހުށީ ހަަމ ތިމަންރަސްކަ  رُُجوعކުަރއްވާހުށީމެވެ

.  އަށެވެ

ީމހުންނަށް ކަޭލގެފާނު ފެނިއްޖެއްޔާ އެމީހުން ަކލޭގެފާނަށް މަލާމާތް ނޫީނ  ) ެއކާފަރުންގެ!އެވެ رسول الّله(އޭ  )36(

.) އަުހރެމެންގެ  . (އަދި އެީމހުން ބުނެެއވެ ންތަކަށް ހުތުުރ އެްއޗެތި ިކޔާ މީާހއަކީ ިމއީހެއްެޔވެ؟ އަިދ  إلهނުކުރެއެވެ

. އެަކލާނގެއަްށ  حالެގ ނަންފުޅު ގަނެިވއްޖެއްޔާ ކާފަރުެވގެންާވ  الّلهވަންަތ  رحمنނީ އެމީހުން ެއވަ ގަެއވެ

 .  ކާފަރުވެގެންނެވެ

)37 () . އަވަސްވުމަްށ  عذابންވެސް އެމީހުންނަށް  ُقرِْيشއިންސާނާ ހެއްދެވިގެންވަީނ އަވަްސކަމުގެތެެރއިންނެވެ

.) ނިކަްނހުރެ ) ެގއާޔަތްތައް ކަލޭމެނަްށ  عذابތިމަްނރަްސކަލާނގެ ( އެދުނީ ހަމަ އެބާބުގެެތރެއިންނެވެ އާިއ ކޯފާ

. . ފަެހ ަކލޭމެން އެކަްނ އަވަްސވުމަށް ނޭދޭ ހުިށކަމެވެ  ދައްކަވާހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  : . (އެބަހީ .) ُمْشِركއަދި އެމީހުްނ ބުނެއެވެ   ން ބުނެއެވެ        =  ތިޔަބުާނ

   ކުަރއްާވ ކަންތައްވާީނ ކޮްނއިރަކުންެހއްޔެވެ؟ وعدތިޔަ        =   ކަލޭމެންނަީކ

.   ތެދުވެރިން ކަމުގައިވަްނޏާއެވެ       =  ޭކާފަރުންގެމީހުންނަްށ އެނގޭނ .     ނަމައެވެ
       = .    އެީމހުންގެ މޫނުތަކުްނ ުދރުނުވެ ހިފައިފާވާހިނދު  = .   އަލިފާން

     =  .     އެމީހުްނގެ ުބރަކަށިތަކުންނާއި     =  އަދި އެމީހުން އެީއ

. ލިބެނިިވ ބަޔަކުކަމުަގއި  نصر   ނުވެއެވެ       =   އަިދ އެީމހުންނަށް އޭތި ދިާމވާނީ ހަަމ

(. . (އެަނރަކައިެގ ައލިފާން ދިާމވާނީ ހަމަކުއްިލައކަށެވެ   ކުއްލިއަކަެށވެ    =  ފަެހ ެއއަލިފާން އެމީހުްނ

. (އެީމހުން  .)  حيرانނިވައިކޮށްލާުހއްޓެވެ    ކޮށްާލހުއްޓެވެ      =   ފަހެ އެީމހުންނަްށ

.     އެއަލިފާން ދުުރކުރުމަށް ކުޅަދާނަ ނުާވހުއްޓެވެ    =   ީދެވޭޭނ  ُمْهَلةއަދި އެމީހުންނަކ

.   ބަޔަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ    =  .   އަދި ހަމަަކށަވަރުން ަމލާމާތްކުެރވުނެވެ     

  ންނާއިމެދު. َرُسولُ ކަލޭގެފާނުންގެުކރީެގ  =        =  ފަހެ މަލާމާތްުކރި މީހުންާނއިގެްނ

.   ލާވަށައިަލއިފިއެވެ   = .   އެމީހުްނގެތެރެއިން            =   އެކަމާއިމެުދ

) އެ . (އެ (އެއެއްޗަާކއިމެދު  )عذابމީހުން ަމލާމާތް ކުިރކަންތައް  =  ކަޭލގެފާުނ  رسول الّله(ޭއ (. އެވެ

.   .؟ކަލޭމެން ރަްއކާތެރިޮކށް ބަލަހައްޓާނީ ކާުކހެއްެޔވެ  =    ވިދާޅުވާށެވެ     = 

. ނޑާއި ދުވާލު    ރޭގަ    = عقوبةން އަތުވެދާނެ  حضرةން (އެކަލާނގެ  حضرةގެ  الّلهވަންތަ  رحمن 

 (   އަކުން    =   مشركއަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ އެމީހުން / ެއ .   ން      =   އެމީހުންެގ

. (އެަކލާނެގ  نصيحةއާިއ  وعظގެ  ربّ  )  نصيحةއާއި  ِذكرއާމެުދ އެވަނީ   ްނ އެވަނީ   =  

. އެނބުރި     ުފރަގަސްީދ ގެންނެވެ       = ންތަކެްއވަނީހެއްެޔވެ؟ إلهނުވަަތ އެމީހުންނަްށ  

   = .  އެމީހުްނ އެކަމުްނ މަނާކުރާނޭ       =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފިޔަވަިއ / ތިމަންރަްސކަލާނެގ
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. عذاب    ން     = ުއެތަކެްއޗަށް ކ.   ޅަދާނަ ނުވެެއވެ      =  އެތަކެތީެގ

. نصرތަކަށް  نفسއަމިއްަލ  . =     ދިނުމަށް   އަިދ އެތަކެތި ނުެވއެވެ        =  

. عذابން (ތިމަންރަސްކަލާނގެ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  ) ސަލާމަތްކުެރވޭނެ ތަކެތިކަުމގައި    ން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ަކލޭމެން ތިޔަބުާނ ކަމެްއ ތިޔަކުރާ ) 38( . ކަލޭމެްނ  وعدއަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ އެްއވާނީ ކޮްނއިރަކުްނހެއްޔެވެ
.  مؤمن( ) ތިޔަބުނަނީ ތެދެއްކަމުގައިވަްނޏާ ނިކަްނ ބުނެބަލާެށވެ  ން

ިއ އެމީުހންގެ ބުަރކަށިތަކުްނ ނަރަކަިއެގ އަލިފާްނ ވަކިުނެވ ކާފަރުންގެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ މޫނުންނާ) 39(
.)  إيمانވެ  توبةހިާފފައިވާތަން އެމީހުންނަށް ފެންނާނެނަމަ އެކަްނ އެނގޭެނނަމަ (އެމީހުން  ވުމަށް އަވަސްީވހެވެ

) އެމީހުންނަީކ  . އެއަލިފާްނ އެދުވަ نصر(ނަމަވެސް ދެން އެުދވަހުން ހުްނ އެމީހުްނގަިއ ލިބޭނެ ަބޔަުކކަމުގައި ނުެވއެވެ
 .  ހިފާނެއެވެ

: އެަނރަކަިއގެ ައލިފާން / ނުވަތަ ) 40( ވުްނ  قيامةއަދި ކިއެއްހެއްެޔވެ؟ އެމީހުންެގ ގާތަށް ެއކަން އަންނާީނ (އެބަހީ
. ނުވަަތ  . އެހަިއރުްނ އެމީހުްނ އެައލިާފނުން ނިވައިކޮްށލާހުއްެޓވެ ) ހަަމ ކުްއލިއަކަށެވެ . ކޮްށލާހުއްެޓވެ حيرانއަންނާނީ

. އަދި އެމީހުންނަށް މުހުލަުތ  ފަހެ އެމީހުންނަށް އެއަލިފާން ުދރުކޮށް ަރއްދުކޮށްލާކަށް ުކޅަދާނަވެގެން ނުވާނެއެވެ
 . . ތަންވަޅު ުނލިބޭހުއްެޓވެ  ނުދެވޭހުއްޓެވެ

!) އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެ ކުރީަގއި ފޮނުވުނު  رسول الّله(އޭ   )41( ދުވެްސ ބޭކަލުންނާއި މެ َرُسولއެވެ
: އެ  . ދެންފަެހ އެމީހުންުކރެ އެަބހީ ބޭކަލުންނަްށ  رسولންކުެރ އެ  مشركމަލާމާތްކުރެިވ ފުރައްާސަރ ކުެރވުނެވެ

 : . އެބަހީ މަލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާރަުކިރ މީހުންނަްށ އެމީހުްނ އެމަލާމާތްޮކށް ފުރައްާސރަުކރި ކަންތަްއ ވަށަިއލައިފިއެވެ
ތަކުގެ ކާފަރުްނ  أّمة. ދުނިޔެމަތީގަިއވެސް އެމީުހން އީމާން ނުވުމުެގ ސަބަބުން ެއ އެމީހުން ވަށައިަލއިފިއެވެ عذابއެ 

 . .) حاصل عبرةގެމީހުން ެއކަންކަމުން  أّمة(ިމ ހަލާކުވެދިަޔއީއެވެ   ކުރާހުށިކަމެވެ

.  رسول الّله(އޭ ) 42( !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ) އެއް އަތުވެ عذابން ( حضرةގެ  الّلهވަންތަ  رحمنއެވެ އްޖެއްޔާ
) ަކލޭމެން ރައްކާެތރިކޮށް ަބލަހައްޓާީނ  ނޑާއި ދުާވލުެގ ަވގުތުތަކުގަިއ (އަިދ ުހރިާހ ވަގުެތއްގައިވެސް ރޭގަ

. ން މޫނު އަނބުރާލަިއ  نصيحةއާއި  وعظގެ الّلهވަންތަ  رحمنއެމީހުން ެއވަނީ  ؟ކާކުހެއްެޔވެ؟ އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ
.  ފުރަގަސްދީގެންނެވެ

ންތަެކްއ  إلهން އެމީހުްނ މަނާކޮްށ ސަލާމަތްުކރާޭނ عذابލާނެގ ފިޔަަވއި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ތިމަންރަސްކަ )43(
.) އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ އެތަކެތީގެ އަމިއްލަ  مشركއެމީހުންނަށް (އެ  ) ފަހެ ވަީނހެއްޔެވެ؟ (ނުވެެއވެ  نفسންނަށް

. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރަސްކަންފުޅުެގ އެއް ދިނުމަށް ވިޔަސް އެތަެކއްޗަށް ކުޅަދާނަ ނުވެއެވެ نصرތަކަށް 
. نصرފަރާތުން   އެއް ލިބި ރައްކާތެިރކަމެއް ލިބޭނޭ ތަކެތިކަުމގަިއ އެތަކެތި ުނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ަأهلގެ  مّكةލާނގެ މިބައިމީހުންނަށް (އަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ތިމަްނރަސްކ  ( ވެރިންނަށް

. نعمةމުހުލަތުދެއްާވ   ދެއްވީެމވެ     = .  އަިދ އެީމުހންގެ ކާބަފައިންނަށާއި        
. عمرއެމީހުންގެ  =   ތައް ިދގުވެއްޖައުމަށްދާދެން  = ެއެމީހުންނަްށ އެމީހުން ފަެހ ނުދ) . ކޭބާވަެއވެ

(.  ނޭނގޭބާވައެވެ            =  ނުޑ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިންގަ

 މަދުކުރައްވާކަން       =  .އެތާނެގ ަފރާތްފަރާތުްނ        =  އެީމހުންނަކީ ަފެހ

! رسول الّله(ޭއ  =   އްެޔވެ؟ގަދަވާނޭމީހުން ހެ !) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   ެއވެ          
. وحىކުރައްވާކަން ކަށަަވރީ  إنذارތިމަންކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންނަށް މި  =    އިންނެވެ        = 

: ކާފަުރކަމުން ހިތުގެ އިވުން ބީުރވެފައިާވ އަދި ގޮވާެލއްވުމުގެ އަޑު ބީރުމީހުން ނާހަ  . (އެބަހީ . ނުއިވޭނެެއވެ އެވެ

.) وعظާއިއ  نصيحةމީހުންނަށް     ގެ ަފއިދާ ނުުކރެެއވެ        =  إنذارއެމީހުންނަްށ 

.   ކުރެވިއްޖެްއޔާ / ިބރުގެންނެވިއްެޖއްޔާ      =  ްނޑައެޅިގެނ އެމީހުންނަްށ ކޮންމެވެްސ  އަިދ ކަ

.  މިންވަރެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ       =  ެعذابގެ  ربّ ަކލޭގެފާނުގ .  ން   = 

.   ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނާނެެއވެ     = !އޭ އަުހެރމެންނަށް ހުރި ހަލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާއެެވ       

    = .   ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންވަީނ އަނިާޔވެރިންކަމުގަެއވެ         =  

. ِمْيزانވެރިކަމުގެ  عدلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ    ބަހައްޓަާވހުީށމެވެ      = قيامة .   ދުވަހަށް

         =  نفسފަހެ އެއްވެްސ .   އަކަށް އެްއެވސް އަނިޔާއެްއ ނުވެޭވހުއްޓެވެ    = 

.عملއަދި (ެއ   ) އެއްިވޔަސް     = .   އޮއްަޓރެއްެގ މިންވަެރއްެގ ބަރުމިންކަމުަގއި     = 
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.   ރެވީެގ ތެރެއިން       = .   ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެއެއއްޗެއް ގެންނަވާހުށީމެވެ        

 =  .  އަދި ހިސާުބކުރަްއވާ ަކލަކުކަމުަގއި ތިމަންރަްސކަާލނގެ ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ްށ ެވރިންަނށާއި އަދި އެމީހުންގެ އިސްވެދިަޔ ކާބަފައިންނަ أهلمގެ  مّكةއަދި ކިެޔއްހެްއޔެވެ؟ ިމ  )44(

. އެއީ އެމީހުންގެ  نعمةތިމަންރަސްކަލާނގެ ތަންވަޅުދެއްވާ އަދި ދުނިޔޭގައި އުޅެވޭެނގޮތުގެ   عمرދެއްވާހެއްދެވީމެވެ

ނޑުެގ އެކިެއކި ފަރާތްަފރާތުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ މަދުކުަރްއާވ  ُمّدةދިގުވެ  . ބިންގަ ދިުގވެއްޖައުމަށްދާދެންނެވެ

محّمد صّلى އެމީހުން ފަހެ (ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށވުެރ ނުވަތަ  ؟ނޭނގޭބާވަެއވެއުނިކުރައްާވކަން އެީމހުންނަށް ފަެހ 

.)  الّله عليه وسّلم ) ަވކިން ގަަދވާނޭ ބަޔަކުކަުމގައި ވާނޭެހއްޔެވެ؟ (ނުވާެނއެވެ  އަށްުވރެ

! ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެނަށް رسول الّله(އޭ  )45( !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ  إنذارިމ  އެވެ

. މި  وحىކުރައްވަނީ  . އެމީހުންނަކަްށ  قرآنއިންނެވެ . އަދި މިގޮާވލުމުގެ އަޑު ބީރުމީހުން ުނއަހަެއވެ ންނެވެ

: ކާފަުރކަމުން ހިތުެގއިވުން ީބރުވެފަިއާވ ބަޔަކަށް  . (އެބަހީ ) އެމީހުންނަްށ  وعظއާިއ  نصيحةނީވޭނެއެވެ ދިނަސް

. އިންޒާރުކުރެވުނަްސ އޭެގ މަންފާ ނުުކރާނެ . ޭއގެ އަޑުނުައހާނެއެވެ  އެވެ

!) ަކލޭގެފާނުންެގ  ر سول الّله(އޭ  )46( ެގ މިންވަރެްއ އެމީހުންނަްށ ދިމާވެއްޖެްއާޔ ހަމަކަށަަވރުްނ  عذابގެ  َربُّ އެވެ

! ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެމެްނ މިަވީނ  . ޭއ ައހުރެމެންގެމަްއޗަށް ހުިރ ަހލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވެ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ

. އަނި  ޔާވެރިންކަުމގައެވެ

َزانވެރިކަމުެގ  عدلދުވަހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  قيامةއަދި  )47( . ފަހެ އެްއވެސް  ِميـْ އަކަްށ  نفسބަހައްޓަވާ ހުށީމެވެ

. (އަދި ކޮށްފައިވާ  ) ރެވިޮއއްޓަެރއްގެ ަބރުދަނުެގ  عملއެއްވެސް މިންަވރެއްެގ އަނިޔާއެްއ ނުލިބޭނެެއވެ އަކީ

) ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެއެއްެޗއް ގެންނަވާ ހިސާބުކުަރއްވާހުށީމެެވ. މިންވަރެއްކަމުަގއިވި ޔަްސ (ހެަވސް ނުބަޔަސް

.  އަދި ހިސާބުުކރައްާވ ކަަލކު ކަމުަގއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           =   ްއާިއ ދެކަލުންަންށ عليهما الّسالم( َهاُرونއާއި  موسىއަިދ ހަމަކަށަަވރުނ (

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވީމެވެ   =  ُّތެރިންެގ މައްަޗްށ  يعنى: عداوة – دليلއާއި  حّجةވަކިކުާރނެ  َحق

 ) حّق ُحَجةގަދަވެގަތުމުގެ    = ިއަދި އަލ : .   توراةކަމާއި ެއބަހީ  އާއި   =   ިއަދ

. نصيحةއާިއ  وعظވެރިންނަށްވާ  تقوى . تقوىއެ   =   ާއއި   ވެރިންނަކީ      =  

. ربّ އެބައިމީހުންގެ   އަށް ބިރުވެތިާވ މީހުންނެވެ   =  َُغْيب .   ގައިވާ  = ިއަދ .   އެމީހުން  

        = آخرة . . ފެންކަޅިވެގެންވެއެވެ   އާއިމެދު ބިރުވެިތވެގެންވެެއވެ   

   =    ަބރަކާތްތެރިެވގެްނވާ  قرآنއަދި ިމއީ (ިމ ( :  ِذْكرއަކީ . (އެބަހީ .  وعظއެކެވެ .  نصيحةއެކެވެ އެކެވެ

  .)ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ  =  .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފޮތް ބާވައިެލއްވި        = 

   ވެގެންހެްއޔެވެ؟ ުނރުހިގެންެހއްޔެވެ؟ إنكارއަޅެފަހެ ކަލޭމެްނ ތިޔަވަީނ އެފޮތަށް          =  އަިދ

. إبراهيم عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ    އަްށ ދެްއވީމެވެ  =  . އެަކލޭގެފާނުންެގ ދެނެގަތުން

  )توفيق(ތެދުމަގުގެ     = ) ްنبىކުރިނ  (  ކަމުގެކުރިން        =   އަިދ

) ދެނެޮވޑިގެންވާ ކަލަކުކަުމގަ .ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ އެަކލޭގެފާނާމެދު (ކުރިްނވެސް އެީއ  =    އިވީމުެއވެ

.    އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިހިނދުއެވެ    =   ެقومއެކަލޭގެފާނުްނގެ ބައްޕައަށާިއ އެަކލޭގެފާނުންގ 

.   ގެމީހުނަށް      =  ްތަކެއްހެއްޔެވެ؟ ކޮންބުދުތަކެްއހެއްޔެވެ؟ صورةމިއީ ކޮނ     = 

.އެތަކެ    ތި         =   َقاِئمُ އެތަކެއްޗަްށ ކަލޭމެން އަޅުކަންުކރުމުގަިއ .   ވެތިބޭ   = 

 .  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ      = .   އަުހރެމެން ދުށީ އަހުރެމެްނގެ ކާބަފައިން      
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 =  ީހަމަ އެއަށް އަޅުކަންކުރާތ.   އެވެ   = .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ     =  ހަމަކަށަަވރުްނ

.   ކަލޭމެން ވީމުއެވެ     = .   ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިން     =  

 .   ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެދުމެއްަގއި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 دليلއާއި  حّجةވަކިުކރާނެ  َحقُّ ) ދެކަލުންނަށް عليهما الّسالمއާއި ( َهاُرونއާއި  موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )48(

. (އެީއ  .) އަދި ދީނުެގ  حقّ ތެރިންގެމައްޗަްށ ގަދަވެގަތުމުެގ  َعداوةތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދއްވީމެވެ  حكمދަލީލެވެ

ވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދެކަލުންނަްށ  نصيحةއާއި  وعظވެރިންނަށް  تقوىއާއި އަދި  توراةފޮތް  ތަކަށް އަލިކޮށްދޭ

 .  ދެއްވީމެވެ

: ެއ  –އެމީހުންނަކީ  )49( އަްށ ިބރުވެތިާވ  َربّ ގައިާވ އެބައިީމހުންެގ  َغْيبُ  -ވެރިންނަީކ  تقوىއެަބހީ

ނޑައެޅިގެން އެަބއިމީހުންނަކީ  . އަދި ކަ . آخرةމީހުންނެވެ  ދުވަަހށް ބިރުވެތިެވ ފެންކަޅިވެގެންާވ މީހުންނެވެ

.  ِذْكرُ ތެރިެވގެންވާ  بـَرَكَاةއަކީ  قرآنއަދި މި  )50( . އެފޮްތ  نصيحةއާއި  وعظއެކެވެ . ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެވެ އެކެވެ

. އަޅެފަހެ ކަލޭމެ محّمد صّلى الّله عليه وسّلم( ) ބާަވއިލެްއވީ ތިމަންަރްސކަލާނގެެއވެ ން ތިަޔވަނީ އެފޮތަްށ ގެ މައްޗަށް

 ކޮށްކޮށް ހެއްޔެވެ؟  إنكارނުރުހިގެންެހއްޔެވެ؟ 

عليه الّسالمއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  )51( ކަމުގެުކރިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނުންެގ  نبىއަްށ  إبراهيم

. އަިދ އެަކލޭެގފާނަކީ توفيقދެނެގަތުން (ތެދުމަގުެގ  ވެރިެއއްކަްނ  لأهެގ  توحيدކަމާިއ  إبمان) ދެއްވީމެވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވީމުެއވެ

. ެއކަލޭގެފާުނ  قومއެއީ އެަކލޭގެފާނު ބައްޕައަށާިއ އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ  )52( ގެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުގައެވެ

. އޭ  . ަކލޭމެން އެތަކެްއޗަށް ައޅުކަންކުރުން މަތީ  قومވިދާޅުވިއެވެ  –ބޭ މިޫސރަތަކަީކ ވެ ތިޔަތި قائمގެމީހުންނޭވެ

 ކީއްުކރާ އެއްޗެތިތަެކްއ ހެއްެޔވެ؟ ؟މިބުދުތަކަކީ ކޮންއެއްޗެތިަތކެއްހެްއޔެވެ

. ައހުރެމެްނ ދުށީއަުހރެމެންެގ ާކބަފައިން ހަަމ އެއަްށ  )53( އެތަކެްއޗަްށ  –އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ

(. . (އެހެންެވ އަުހރެމެންވެސް އަޅުކަންކުރަނީެއވެ  އަޅުކަންކުރާތީއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނާއި ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިންވަީނ ބަޔާންވެގެްނާވ  )54( އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

.  މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ްދެންނެވިއެވެ ެއމީހުނ.         =ުَحقُّ  ަހމަ  ތިޔަވަޑައިގެންނެވީ  ގާތަށް އަހުރެމެންގެ ަކލޭގެފާނ 

     ؟އާއިގެންތޯއެވެ   =   ެ؟  ނުވަަތ ަކލޭގެފާނު ތިަޔވަނީ ކުޅޭކުޅޭ މީހުންގެެތރެއިްނ ހެއްެޔވ

.        =   ެއަިދ ިކއެއްހެއްޔ . . ربّ ވެ؟ ކަލޭމެންެގ އެކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ   އަކީ   

   =  ިربّ އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ ެވރ .   އެވެ    =  ެއކަލާނެގއީ އެތަކެތި ނެތުމުެގ

 .   ތެރެއިން ހެއްެދވި ކަލާނގެއެވެ             =   އަދި އޭ ކަލޭމެންނޭެވ

. ތިމަ  ންކަލޭގެފާނު މިވަނީ އެގޮުތގެމައްޗަށް ހެކިދޭ މީހުންގެެތެރއިންނެވެ   = الّله  .  ގަންދީ ވިދާޅުވަމެވެ
      =  އެތަކެްއާޗ) . ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެާފނު ކަލޭމެންގެ ބުދުތައް ަހލާކުކުާރހުށީމެވެ

(.  ހަނގުރާމަުކރާހުށީމެވެ          =  .   ކަލޭމެން އެނބުރި ިދއުމަށްފަހު   

   = .    ފަހެ އެަކލޭގެފާނު އެތަކެތި ކުދިކުދި އެތިކޮޅުަތކަކަށް ހައްދައިފިެއވެ      = 

 .  އެތަކެއްޗަށްާވ ބޮޑުއެތި މެނުވީ        =  ެرُجوعއަްށ  دينމީހުން ެއކަލޭގެފާނުންެގ އ 

. (ނުވަތަ އެބޮޑު ބުދަށް  . (އޭތިކުރެން އަހައިޯތ)  رجوعވޭތޯ  ވޭތޯ   =  ) ްقومއެ  يعنى:އެމީހުނ  ( ގެ މީހުން

 .   ބުންޏެވެ    =  މިކަންކުރީ ކާުކހެއްޔެވެ؟      =  ންތަކާއިމެދު إلهއަހުރެމެންެގ. 
       =   ނޑައެޅިގެން އަިނޔާވެރިްނގެ ެތރެއިންާވ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީަހކު އެީއ ކަ

 .  މީހެކެވެ   =   (. . (އޭެގ މީހަކު ބުންޏެވެ  އެމީހުން ބުނެެއވެ     =   ޒުވާނެްއގެ ާވަހަކ

 .  އަހުރެމެން ެއހީމެވެ   =  ޭَعْيبُ ނާ އެތަެކއްޗަށް އ  .    ކިޔައި ހުތުރު ބަސްބުނާ    

  =  إبراهيمއޭނާއަްށ ކިޔަީނ .   އެވެ   =  .  އެމީުހން ބުންޏެވެ      =  ަފެހ ކަލޭމެްނ ޭއާނ
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.  ގެންނާށެވެ      = ުމީސްތަކުންެގ ޯލމައްޗަށް / މީހ .   ންނަްށ ފެންނަފަށަށް  

     =  ްحاضرއެމީހުނ .   ވޭޯތ / ނުވަަތ އެމީހުްނ ހެކިދިނުމަށްޓަކައި

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަހުރެމެްނގެ ގާތަށް ަކޭލގެފާނު ތިޔަވަޑައިގެންނެވީ ) 55( . ނުވަަތ އާއި  حقّ އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ ގެންތޯއެވެ
(.  ހަމަކުޅޭކުޅޭ މީހެއްގެގޮުތގައި (ސަމާސާކުރަްއވަނީތޯއެވެ

. އަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ ަކލޭމެންގެ  يعنى: إبراهيمއެކަލޭގެފާނު ) 56( އަކީ އުޑުތަކާިއ ބިްނ  ربّ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި އަުހރެން މިވަނީ ެއގޮތުގެ މަްއޗަްށ  ނެުތމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި އަދި އެތަކެތި ަބލަހައްަޓވާ ަކލާނގެއެވެ

 .  ކަލޭމެނަށް ހެކިދޭމީހުްނގެ ެތރެއިންނެވެ

. ކަލޭމެން އެނބުރިދިއުމަށްފަހު ( الّله) 57( ) އަުހރެން ަކލޭމެންެގ  حفلةގެ  عيدގަންދީ ބުނަމެވެ އަށް ދިއުމަށްފަހު
 .  ބުދުތައް ހަާލކުކޮށް ކުދިކުިދކުރާނަމެވެ

. އިވުނުކަމަްށވަނީ އެންެމ  މިބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނުނޯޓް:  ވިދާޅުވިކަމަށްވަނީ ގިނަީމހުންނަށް ނީވޭ ަވރަށެވެ
 .  މީހަކަށެވެ

) އެކަލޭގެފާނުން އެމީހުންެގ ބުދުތައް އެންމެބޮުޑ  عيدދެންފަހެ (އެމީހުން ) 58( ގެ ކަންތަކަްށ ނުކުމެގެންދިުއމުން
. (އަދިތަޅުއްވަްނ ގެްނގު ޅުއްިވ ހަތިާޔުރ އެބޮޑު ބުުދެގ ކަުރގަިއ ބުދުމެނުވީ ތަޅާ ކުދިކުދިކޮށްަލއިފިއެވެ

.)  އެހެން އެހެއްެދވީ އެމީހުންނަްށ ވިްސނިގެން އެކަޭލގެފާނުންގެމަގަށް  . (ުނވަަތ  رُجوعَ އެލުވިކަމަށްިވއެވެ ވޭތޯއެވެ
.)  رجوعއެބޮޑު ބުދުކުރެން އަހަިއ އެސޮރަްށ   ވޭޯތއެވެ

 عجائبިއުރ އެތަކެްއޗަށްވެފަިއ ހުިރ ގޮްތ ދެކެފަިއ އެކަާމ ނިންމާފައި ބުދުތަކުގެ ގާތަށް ައއި عيد(އެމީހުންގެ ) 59(
. އަހުރެމެްނގެ  .) އެމީހުން ބުންެޏވެ ންތަކަށް މިހެން ހެދީ ކާކުބާަވއެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު ެއީއ  إلهވެގެންނެވެ

 . ނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރިްނގެތެރެއިްނވާ މީހެެކވެ  ކަ

. އެތަކެއްޗަށް ) 60( . އޭނާއަްށ  َعْيبُ ހުތުރުބަސްބުނެ  އެމީހުން ބުންޏެވެ ކިޔާ ޒުވާނަކުގެ ވާހަަކ އަުހރެމެން އެހީެމވެ
. (މިހެން މިބުނިކަމުަގއިވަނީ  إبراهيمކިޔެނީ  ގެފާނު އަުހރެން ކަލޭމެންެގ ބުދުތައް ަހލާކުުކރާނަޭމ  إبراهيمއެވެ

 (.  . والّله أعلمވިދާޅުވިހިނދު އެއަޑުފުޅު ެއހިމީހާކަމުަގއި ބުނެވުނެވެ

. އެީއ  )61( . މީސްތަކުްނގެ ލޯތަަކށް ފެންނަފަށަށް އޭނާ ކަލޭމެން ގެންނާށެވެ އެމީހުން އެމީހުނަށް ބުންޏެވެ
.؟ވޭތޯއެވެ  حاضرމީސްތަކުން   . ނުވަތަ އެީމހުން ެހކިދިނުމަށްޓަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ީއެމ .   ހުްނ ބުންޏެވެ    =  ިމކަންކުީރ ކަޭލހެއްޔެވެ؟      =   އަުހރެމެްނެގ

.   إله ންތަކަށް     =   ޭإبراهيمއ .  އެވެ  =  .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ   

     = ެއަދި ިކއ . .  އެހެންނޫނެވެ  އްެހއްޔެވެ؟ ެއކަންކުރީ އެމީހުްނގެ މީދަބޮޑު ބުދެވެ    

=  .! ) އަަހިއބަލާށެވެ   ފަެހ ކަލޭމެްނ އެމީހުންުކރެްނ (އެތަކެތީެގކުރެން       = 

 .  އެތަކެއްޗަީކ ބަސްބުާނ ތަކެތިކަމުަގއިވަންޏާ         = ީއެމީހުްނެގ  قومހުްނ (ަފހެ އެމ ( ގެމީހުން

.)  رُجوعބުއްދިތަކަށް   ވެ އެކަކު އަނެކަކަށް ަބލާހަދަން ފަށައިިފއެވެ   =   . އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ

 (.  (އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ ބުނެފިއެވެ        =  ިހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނަކީ އަނިާޔވެރ 

.   ބައެކެވެ         =   : . (އެަބހީ ދެްނ އަލުްނެވސް އެމީހުްނެގ ބޯތަްއ އެކޮޅުކޮޅުވެއްޖެެއވެ

.) رُُجوعއަލުންވެްސ އެމީހުްނެގ ޖާހިލުކަމަްށ   ވެއްޖެެއވެ     =  إبراهيم(އެމީހުްނ  (. ގެފާނަށް ބުނެފިެއވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލެއަްށ އެ  ނގޭނެެއވެ          =  މިތަެކއްޗަީކ ބަސްބުނެ ވާހަކަދަްއާކ

 .  ތަކެއްޗެއްނޫނެވެ  = .   ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ        = ެالّله އަޅެފަހ 

 ފިޔަވައި ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރަނީެހއްޔެވެ؟         =  َفعކަލޭމެނަށް އެއްވެްސ އެްއ  َمنـْ

 .   ނުދޭއެއްޗެހިތަކަކަށް     =  . ) ގެްއލުމެއް ނުދޭ  އަދި ަކލޭމެނަށް (އެއްވެސް   = 

 .!  ކަލޭމެނަށް ހުިރ ދެރަކަާމއި ހުތުރުކަމާެއވެ           =  ެމްނ ފިޔަަވއި ކަލޭ الّلهއަިދ

 .   އަޅުކަންކުރާތަކެތީގެާއއި   =   ކަލޭމެން ފަހެ ނުވިސްނަމުހެއްެޔވެ؟ (ަކލޭެމނަކީ ތަންޮދުރ

 ނޭނގޭ ބީތާތަކެއްހެްއޔެވެ؟)        =  ަކލޭމެން ޭއާނ . ) ބުންޏެވެ އެމީހުން (އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަށް
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 .!  އަންދާށެވެ    =  ެنصرންތަކަށް  إلهއަދި ކަލޭމެންގ  !.   ދޭށެވެ    

 =  .  ަކލޭމެންނަކީ ކަމެްއކުރާނެ ަބޔަކުކަމުގަިއވަންޏާ

 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ޭއ ގެފާުނ ހޯަދއިގެްނ ގެނެްސ ެއމީ إبراهيم(ދެންފަހެ އެމީހުން ) 62(  إبراهيمހުން އެަކލޭގެފާނުންުކރެން ައހައިފިެއވެ

. އަުހރެމެންގެ   ންތަކަށް ިމހެން ހެީދ ހަމަކަޭލހެއްެޔވެ؟ إلهއެވެ

. އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ އެކަންުކރީ އޭގެތެެރއިްނ ) 63( . އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންޫނނެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އެތަކެތި އެއީ ބަ ސްބުނެއުޅޭ ތަކެތިަކމުގައިވަންޏާ ަކލޭމެން ނިކަން އޭތިުކރެން އަަހިއ މީނދަ ބޮޑުބުދެވެ

 ސުވާލުކޮށްބަލާެށވެ!. 

. ައިދ  رُُجوعދެންފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ ބުއްދިތަކަްށ ) 64( ެވ އެަކކު އަނެކަކަްށ ބަލަަބލާފަިއ ވިސްނަންފަށައިފިއެވެ

ނޑައެޅިގެ  . ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނީ ހަމަ ކަ . ެއހެން އެީވ އެއްވެްސކަހަަލ ބުނެފިއެވެ ން އަނިޔާެވރިންނެވެ

. / ނުވަަތ  ގެފާނަްށ ތުހުމަތުކުރުުމެގ  إبراهيمއާރެއްބާެރއްނެތް ތަކެއްޗަށް އަޅުކަންުކރުމުގެ ސަބަބުންެނވެ

(.  ސަބަބުންނެވެ

. (އެީމހުން  رُُجوعދެން އެމީހުން އަލުންވެްސ އެމީހުްނގެ ާޖހިލުކަމަްށ ) 65( .)  إبراهيمވެއްޖެއެވެ ގެފާނަށް ބުނެފިެއވެ

.  މިތަކެއްޗަކީ މިީއ ބަސްބުނެ ާވހަކަދައްާކ ތަކެތި ނޫންކަްނ ކަެލއަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ

. ކަލޭމެނަށް އެްއެވސް  إبراهيم) 66( އެްއ ނުދޭ އަިދ ގެްއލުމެއްވެްސ ނުޭދ  َمنفعގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ

 ކުރަީނހެއްެޔވެ؟ފިޔަވަިއ ަކލޭމެން އަޅުކަން الّلهއެއްޗެހިތަަކކަށް 

!.  الّلهކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެން ) 67( ފިޔަވަިއ އެތަކެއްޗަްށ ތިަޔ އަޅުކަންކުާރ ތަކެީތެގ ދެރަކަމާިއ ހުުތރުކަމާެއވެ

 ކަލޭމެން ފަެހ އެއްެޗއް ނުވިސްނަުމހެއްޔެވެ؟ (ކަލޭމެންނަީކ ަތންދޮރު ނޭނގޭ ބީތާތަެކއްހެްއޔެވެ؟)

ގަދަވެ އެމީހުންގެ އަނގަ ބެދުނީމާ ދެން އެމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ  ةحجّ ގެފާނުންގެ  إبراهيم(ދެންފަހެ ) 68(

!. އަދި ކަލޭމެންގެ  ) ކަލޭމެން އޭނާ އަންދައިލާެށވެ !. ކަލޭމެން ކަމެއްކުރަންޏާ އެހެްނ  نصرންތަކަށް  إلهބުނީ ދޭށެވެ

!. (މިއީ  . ތިމާގެ  قواعدކޮްށ ގިނަމީހުންެގ  عامّ ހަދާށެވެ .)އެއް ނެ دليلއެވެ  ތުނީމާ ދެންފަށާނީ އަނިޔާކުރާެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ެوحىތިމަްނރަސްކަލާނގ  . . އޭ ައލިފާނާއެވެ  ކުެރއްވީމެވެ        =  ފިނި އަިދ

 !. ސަލާމަތް ެއއްޗަކަްށ ކަޭލވާށެވެ       = إبراهيم  .  ގެފާނަށް       =   އަިދ

 .  އެމީހުން އެަކލޭގެފާނަށް ނުބައި ރޭވުމަށް ގަސްދުކުރީެއވެ         =   ފަެހ

. ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ އެީއ އެންމެބޮޑަށް ެގއްިލ ހަާލކުވެެގންވާ    ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ެލއްވީމެވެ    

    =  އެބޭކަލުންެގ  –ކަރައިްނ  ِعَراق) ތިމަންރަސްކަލާނގެ (عليهما الّسالمގެފާނު ( لوطއަިދ އެަކލޭގެފާނާިއ

.  عدوّ  ) ަސލާމަތް ުކރެއްވީމެވެ  ންގެކިބައިން               = ާނގެ އެތާނަގިއ ތިމަންރަސްކަލ

)  َشامބަރަކާތްލަްއވާފައިވާ ބިމަށް (  ކަރަިއގެ ބިމަށް    = َعاَلم  .  ތަކަށް      =  

.  عليه الّسالم إبراهيمއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ( ) ދެއްވީމެވެ  އަށް       =  إسحاق

   يـَْعُقوُب عليه الّسالمިއ އާ  عليه الّسالم   =  ( އަިދ ކޮންެމ   =   އިުތުރ ެދއްވުމަކަށް (ހަދިޔާއަކަށް

ބޭކަލަކުވެސް          =  ެصالحތިމަންރަސްކަލާނގ   .  ންގެތެރެއިން ެލއްވީމެވެ
       = ްإمام އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބޭކަލުނ  .  ންކަމުގައި ލެއްވީެމވެ       = 

.  أمرތިމަންރަސްކަލާނެގ  ) ތެދުމަގު ދައްކަަވއެވެ  ފުޅަށް އެބޭަކލުން (މީސްތަކުންނަށް       =   އަިދ

.  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބޭަކލުންނަށް   ކުރެްއވީމެވެ       = ަެހޔޮކ.  ންތައްތަްއ ުކރުމަށް    

   =  ުقائمނަމާދ .  ކުރުމަށާއި        = .  ޒަކާތްދިނުމަށާއި   =  އަިދ އެބޭކަލުްނ

.   ވިއެވެ       = . ނޑައެޅިގެން ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް އަޅުކަންުކރައްާވކަމުގައި  ކަ   

       =  ިِعلمކަމާއި އަދި  نَِبىއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ُلوُط عليه الّسالمއަދ  . ދެއްވީމެވެ
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.)  علمއާިއ  ُحكم(ނުވަތަ ކަންކަްނ ނިންމަވާނެގޮުތގެ   ދެއްީވމެވެ    =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

 .  އެކަލޭގެފާުނ ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވެ     =  .   ރަށުން             = 
) ެއއީ  ِلواطހަޑިހުތުރު ކަންތައްކުާރ ރަށުްނ ( .  َسُدومކުރި ރަށުން  އެވެ     =  . ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންވީ

     =   .  ނުބައިވެގެްނވާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ    = الّله .   ގެ ކިޔަމަނުން ުނކުމެގެންވާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑަށް ) 69( ނޑެއްޖަހައި ެއކަލޭެގފާނު އެއަށް އެއްަލއިލިަވގުތު ެއއަލިފާންގަ  الّله(ދެން އެމީހުން ބޮޑު އަލިފާްނގަ
) ގެފާނުންގެމަްއޗަށް ފިިނ އަިދ ސަލާމަ إبراهيمއެންގެީވ  . އެަކލާނެގ ެއ އަންަގވަނީ ތްކަްނދޭ އެއްަޗކަށް ވުމަށެވެ

.  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ  . ޭއ ައލިފާނާއެވެ ގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ފިނި އަިދ ސަލާމަތްކަން ޭދ  إبراهيمކުރެްއވީމެވެ
 (. . (އެކަްނ އެގޮތަށްެވ ހަމަޖެހުނީެއވެ  އެއްޗަކަށް ކަލޭވާެށވެ

. ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާިއ އެކާފަރުންގެ މީހުން އެކަޭލގެ) 70( ފާނަށް ނުބަިއގޮތަށް ެހދުމަށް ހީުކރީއެވެ
 .  އެމީހުންގެ ކަންަތއްލެްއވީ އެންމެދަށް އަދި އެންެމ ގެްއލުން ޮބޑުވެގެންވާ ެއއްޗެއްކަުމގައެވެ

) އެަކލޭގެފާނާއި عذابނުވަތަ އެމީހުންެގ  –ކަރަިއގެބިމުން  عراقއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ () 71( ގެފާުނ  لوط ން
ލައްވާފަިއވާ ބިމަްށ  بركاةތަކަްށ ިތމަންރަސްކަލާނެގ އެތާނަގއި  عالم) ސަލާމަްތކުރަްއވަިއ އެންމެހަިއ عليهما الّسالم(
.  شام( ) އެބޭކަލުްނ ފޮނުއްވީމެވެ  ކަރައިގެބިމަށް

)72 ( : . އަިދ ގެ إسحاقއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  عليه الّسالم إبراهيمއަދި އެކަލޭގެފާނަށް އެަބހީ ފާނު ދެއްވީމެވެ
. އަދި އެއިްނ ކޮންމެ ބޭކަލަކު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  يعقوبކާފަދަރިކަލެްއގެގޮތުން  ންކަމުގަިއ  صالحގެފާނު ދެއްވީމެވެ

) . .) الّلهލެއްވީމެވެ  އަށް ކިޔަމަންތެިރ އަޅުންކަމުގަިއ ލެްއވީމެވެ

)73 ( ( ންކަމުަގއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  إمامތެދުމަގު ަދއްކަާވ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް (މީސްތަކުންނަށް
. އަދި ހެޔޮކަންަތއްތައް ކުރުމަާށއި ނަމާދު  ކުރުމަށާއި ޒަކާތްދިނުމަށާއި މިކަންކަމަށް  قائمއެބޭކަލުން ލެްއވީމެވެ

ނޑައެޅިގެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަ وحىއެބޭކަލުންނަށް އަންގަަވއި  . އަިދ އެބޭަކުލންވީ ކަ ްށ އެކަިނ ުކރެްއވީމެވެ
) .  )عليهم الّسالمއަޅުކަންކުރައްާވ އަޅުންކަމުގަެއވެ

.( މި އާޔަުތގައިމިވާ  علمކަމާއި  نىبއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  السالم عليه لوطއަދި  )74( ެގ  حكمވެރިކަން ދެއްވީމެވެ
.) އަދި ހަޑި ހުތުރު އެ ކަމުގަިއވިحكمކަމުގައި ނުވަތަ ކަންކަްނ ނިމުމުގެ  نىبމާނައަކީ  ކަންތައްތައް ކުރާމީހުްނ  ވެ

.) ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާުނ  َسُدْومއުޅޭ ރަށުން (އެއީ ފިިރހެން ކުޅިކުޅުނު  އެވެކިޔުނު ރަށެވެ
. . ހަމަކަަށވަރުން އެރަުށެގ މީހުންީވ ނުބަިއބަޔަކުކަމުގައެވެ  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ވެއްެދވީމެވެ        =  رحمةތިމަންރަްސކަލާނެގ 

.   ގެތެރެއަށް         =  ީصالحހަަމަކށަވަރުން އެކަޭލގެފާނުވ  .  ންގެތެރެއިންނެވެ
   =  ިوُح عليه الّسالمنُ އަދ  .!   ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ       =  :  إبراهيمމީގެކުރިްނ (އެބަހީ

)  لوط عليهما الّسالمއަދި  . دعاءއަްށ ދަންނަވާ  الّلهގެުކރިން  ކުރެްއވިހިނދު       =  ަފެހ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ެއކަލޭގެފާނަްށ އިޖާބަުކރެއްވީެމވެ      =  ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

. (އެއީ ކިޔަމަންތެިރ  أهلއެކަލޭގެފާނާިއ އެކަޭލގެފާނުންގެ  .)  مؤمنވެރިން ސަލާމަތްުކރެްއީވމެވެ  ންނެވެ  

    =   : . ެއބަހީ .  َغَرقގެ  طوفانބޮޑުވެގެންވާ ހިތާމައިން  ވުމުން   =  އަިދ

.  نصرތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށް   ދެއްވީމެވެ              =  

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރިމީހުންގެ ކިބައިން     = .   ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުން ވިއެވެ
    = ަނުބައިބަޔ .  ކުކަުމގައި          =  ްَغَرقފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއ އެންމެނ 

.   ކުރެއްވީމެވެ    =  ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ!. عليهما الّسالمއާއި ( ُسَلْيمانާއިއ  َداُوودُ އަިދ ( 
       = ޭނޑާއިމެދު އެދެބ .  حكمކަލުްނ ދަ   ކުރައްވަމުންދިޔަހިނދު     = 

ނޑަށް ވަދެގަްތހިނުދ. ) އެދަ ނޑުގެވަގުތު  (ރޭގަ     =  ނުޑ . (ވަދެ ދަ އެހެން ަބއެއްގެ ބަަކރިތަކެއް

 (.  މުޅިން ހަލާކުކޮށްީލއެވެ   = .   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ވޮޑިގެްނވީމުއެވެ     

 =  ެحاضرއަށް  حكمއެބޭކަލުންގ  .  ވެވޮޑިގެްނ / ނުވަަތ ެހކިވެވޮޑިގެން       =  ދެންފަެހ

. ( سليمان،  مسألة/ ނުވަަތ ެއ  َقِضيَّـةިތމަންރަސްކަލާނެގ ެއ     ) عليه الّسالمގެާފނަށް ވިސްނައިެދއްވީމެވެ

.އަ =  ިދ ކޮންމެ ބޭަކލަކަށް         = ެِعْلمާއއި  ُحُكمތިމަންރަސްަކލާނގ  .  ދެއްވީމެވެ
      = ) ުعليه الّسالمއަިދ ދާއޫދުގެފާނާއިެއކ .  )  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކިޔަމަންކޮށްދެްއވީމެވެ
    =  .  ފަރުބަދަތައް     =  ިކިޔާޙާލު  َتْسِبيحއެަތކެތ     = ) ްَتْسِبيحއަދި ދޫިނވެސ 

 (  ކިޔާޙާލު       = .  އަިދ އެކަންކަްނ ހިންގަވަނީ ތިމަންަރސްކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަށަަވރުްނ ގެ  رمحةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ) 75( ތެެރއަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނު ލެއްވީެމވެ
. صاحلއެކަލޭގެފާނުވަީނ   ންގެ ެތރެއިންނެވެ

!. ( ެއއީ  السالم عليه نوحއަދި ) 76( ެގ  السالم عليه لوطއާއި އަިދ  السالم عليه إبراهيمހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ
. ެއކަލޭގެފާނު  . ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  دعاءށް ދަންނަވާ އަهللا ވާހަކައިެގ) ކުރިންނެވެ ކުރެއްވި ިހނދުަގއެވެ

) ބޮޑުެވގެންާވ  مؤمنވެރިން ( ކިޔަމަންެތރި  أهلކުރަްއވައި އެކަޭލގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުްނެގ  إجابةއެކަލޭގެފާނަށް  ން
. އެއީ ބޮޑުެވގެންވާ . طوفان ހިތާމަޔާއި ނުަރއްކަލުްނ ތިމަންރަްސަކލާނގެ ަސލާމަތްކުެރއްީވމެވެ  އެވެ

 نصرއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރި މީހުްނގެ މައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް ) 77(
. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއހުރިާހ މީހުްނ  . ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންީވ ނުބަިއ ބަޔަކު ކަމުގަެއވެ  غرقދެއްވީމެވެ

) . .)ކުރަ غرقގައި  طوفانކުރެއްވީމެވެ  ްއވަިއ މެރުއްވީެމވެ

. އަދި  اهللا رسول( އޭ ) 78( !. އެީއ އޭެގ ދެބޭކަލުްނ ) السالم عليه( سليمانާއއި  داُودއެވެ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ
ނޑާއިމެދު  ނޑުގެ މީހުން ނޫންއެހެްނ ބައެްއގެ ބަަކރި ަތކެްއ  حكمދަ ނޑަށް ެއދަ . އެދަ ކުރަްއވަމުން ދިޔަަވގުތެވެ

. އަދި އެދެޭބކަލުންގެ ރޭގަޑުގެ ވަގުތެއްގަ  ނޑު ހަލާުކ ކޮށްލުމާިއ ގުޅިގެންނެވެ ައްށ  حكم އި ވަެދ ދަ
. حاضرތިމަންރަސްކަލާނެގ  . ނުވަަތ ހެކިެވ ޮވޑިގެންވީމެވެ  ވެވޮޑިގެންވީުމއެވެ

. ( އެަބހީ ޭއގެ މޮޅު  سليمانތިމަންރަސްކަލާނގެ  َقِضيَّةފަހެ އެ) 79(  علمއާިއ  حكمގެފާނަށް ވިްސނައި ދެއްވީމެވެ
. އަދި  . އެއީ އެކަޭލގެފާނު ) السالم عليه( داُودދެއްވީމެވެ ވިދާޅުވާއިުރ  تسبيحއަށް ފަރުބަދަތަްއ ކިޔަަމންކުރެއްވީމެވެ

ކިޔާ ގޮތަްށ  تسبيحވިދާޅުވާއިރު  تسبيحކިޔުމާއި އަދި ދޫނިތައްވެްސ އެަކޭލގެފާނުން  تسبيحފަރުބަދަތައް 
. މިއެ .ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކިޔަމަންކުެރއްވީމެވެ  ންެމހައި ކަްނަކން މިހިންގަވަީނ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ

 َقِضيَّةކުރަން ދިާމވި  حكمެދބޭކަލުންގެ މެުދގައި  َعَلْيهَما الّسالمގެފާނާއި  سليمانގެފާނާިއ  داودُ . ދަންނައެވެ 
ނޑުގެ ވަގު ނޑަކަށް ެއހެންބައެްއގެ ބަކަރިތަެކއް ޭރގަ ނުޑ އަކީ، ބަޔަކުމީހުންެގ މޭބިސްކަދުރު ދަ ުތގައި ވަދެ ދަ

.  َقِضيَّةމުޅިން ހަލާކުކޮްށލައިގެްނ އެކަުމގެ  ނޑުވެރިޔާއަްށ  عليه الّسالم داُودެއވެ ނިޔާކުެރއްީވ އެބަަކރިތަްއ ދަ
. ެއ މަޖްީލހުގައި  . ބަކަރިތަކުެގ ވެިރޔާއަށް އެއްޗެއްނެެތވެ .  سليمانދިނުމަށެވެ ގެފާުނ  سليمانގެފާނު އިންނެވި  އެވެ

. އޭ  : نَِبى اللَّه ވިދާޅުވިއެވެ . އެގޮތަކީ . އެހެންގޮތެެކވެ  -އެވެ
ނޑު  . އަދި ބަކަރިަތކުގެެވރިޔާ ދަ ޮކްށ  إصالحަދނޑުގެ ވެރިޔާ ަބކަރިތަްއ ގެންގޮްސ އެއިްނ ފައިދާނަގާނީެއވެ

. ކުރީުހރިގޮަތްށ  ނޑެވެ ނޑުވެރިޔަްށ ދަ . ދަ ބަކަރިތައް ވަންއިރު ހުިރވަރުވީާމ ބަކަީރގެ ެވރިޔާއަށް ަބކަރިއެވެ
. މިއީ ބަދަ .  سليمان عليه السَّالمލުކޮށްލާނީއެވެ . ނިޔާައކީ ކަޭލގެފާުނ  داود عليه السَّالمެގ ނިާޔއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

 . . ެއގޮތް ރަނގަޅެވެ . ދެންފަެހ  الّله تعالىއަށް  سليمان عليه السَّالمތިޔަކުރެއްިވ ނިޔާއެވެ ެއގޮތް ވިސްނަަވއިދެއްވީެއވެ
. އޮ حكمގެ  قضّيةގައި އެ  أّمةމި  ނޑު ބެލެހެއްޓުެމވެ ނޑުވެރިޔާ ރަނގަޅަށް ދަ ންނަގޮތަކީ، ދުާވލު ަވގުތު ދަ

 . ނަޑށް ވަދެ ެގއްލުމެއްދީފިނަަމ އޭގެ އަގުކޮށް ަބކަރީެގ ެވރިޔާ ޖޫރިމަނާުކރުމެވެ ނޑުގެ ަވގުތު ބަކަިރ ދަ ރޭގަ
ނޑުގަިއ ބަކަީރެގ ވެިރާޔ ބަކަރިތަކަްށ  ނޑުވެ مسؤلރޭގަ . ދުާވުލ ވަގުުތ ދަ ނޑަްށ ވާންޖެހޭެނއެވެ  مسئولިރޔާ ދަ

 . . ޮކންމެ ބޭކަލަކަށްވެސް  نبى. މިއީ ތިން  والّله اعلمވުމެވެ .  علمާއއި  الّله حكمންގެ ތިން ނިޔާއެވެ ދެއްިވއެވެ
! ِحْكَمةެގ  الّلهމިހުރިހާ ކަމެއް ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ   ވަންތަކަމުެގ ބޮޑުކަމާއެވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ުރަޖމާ ަތ     

    = ) ްداود عليه السَّالمއަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށ . ) ުއގަންނަވައިދެްއވީމެވެ   އަށް   

    =   (  ކަލޭމެނަށްޓަކައި ހަނގުރާަމއިގެ ލިާބސް ހައްދަވާނެގޮތް (ުނވަތަ ހަތިާޔރު ހަދާނެގޮތް
     =   .  ކަލޭމެން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި      =  .  ަކލޭމެންގެ ހަނުގރާމައިން  

      =  ީުކރާ ބަޔަީކމުހެއްޔެވެ؟  ُشكرފަހެ ަކލޭމެންނަކ     =   ިسليمان އަދ

.) އަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ވަިއ (ކި عليه السَّالم  ޔަމަންކޮށްެދްއވީމެވެ    =  ޭحالގަދަޔަށް ެޖހ . 
    =   ެأمرއެކަޭލގެފާނުންގ  ( . (އެވައި ދަުތރުކޮށްދޭ  ފުޅަށް އެވައިޖެހޭ            

   = ) .ކަރައިގެ َشامތިމަންރަސްކަލާނގެ އެތާނގައި ަބރަކާތްެލއްވި ބިަމްށ  (  ބިމަށް   =  އަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެްނވީމުއެވެ      =  މިހުރިހާ އެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެންވީަކަލުކ

 .  ކަމުގައި     =  ިَشْيَطانُ އަދ  .  ްނެގތެރޭގަިއ ވެެއވެ        = 

ނޑުގެ އަޑިޔަްށ ފީނާ  سليمان عليه السَّالم يعنى:އެކަލޭގެފާނަްށ ( ) ޓަކަިއ ކަ .  َشْيَطانُ އަށް  ން   

      =  ާއެބަީހ: ބިނާުކރުމ) . ހެދުންފަދަ އެަތްއ  َتمثيلއެޮސރުމެން އެނޫން ކަންތަްއކުރާ

 (.  ކަންތައްތަކެއްކުރުެމވެ        = ެބައިީމހުންކުރާ ކަންތައްވެސް ރައްކާުކރައްާވ އަދި އ

.     ކަލަކުކަމުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވީުމއެވެ   =  ިހަނދުމަފުުޅ عليه السَّالم( َأيُّوبُ އަދ (

   ކުރައްވާެށވެ!.      =  ެކުރަްއވާ ދެން ُدَعاءއަށް  َربّ އެކަލޭގެފާނު  އެކަޭލގެފާނުންގ.  ނެވިހިނދު
       =  . .) ހަމަަކށަވަރުން މިއަޅާއަށް އުނދަގޫޖެިހއްޖެއެވެ   (އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

      =  ީرَْحمُ އަދި ހަމަކަށަަވރުން އިބަރަސްަކލާނގެއ  .  އެންމެބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

  

   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

:  –އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށް  )80( އަށް ަކލޭމެން ހަނގުރާމަިއގަިއ  داود عليه السَّالمއެބަހީ

. (ނުވަތަ ހަނުގރާމައިގެ ހަތިޔާުރ  ) ލިބާސް ހައްދަވާޭނގޮތް ަދސްކޮށްދެއްވީމެވެ ނޑުދަަހނާ ބޭނުންކުރާނޭ (ދަގަ

. ފަެހ ހައްދަވާނެގޮތް ދަސްކޮ .) އެީއ ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ ހަނގުރާމަިއގައި ރައްކާެތރިވެ ަސލާމަތްވުމަށެވެ ށްެދއްވީމެވެ

 ކުރާެނ ބަޔަކީމުހެްއޔެވެ؟  شكرކަލޭމެންނަކީ 

. އެަކލޭގެފާނުންެގ  سليمان عليه السَّالمއަދި  )81( އަށް ގަދަޔަށްޖެޭހ ވަިއ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކިޔަމަންކޮށްދެްއވީމެވެ

)  شامޅަށް އެވައި އެތާނގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބަރަކާތްލަްއވާފައިވާ ބިމަށް (އަމުރުފު ކަރަިއގެބިމަށް

. (ހެނދުނުން ފަށައިގެްނ މެންދުރަްށ މަސްދުވަުހގެ ރާސްތާއަްށ އަދި މެންުދރުފަހުްނ  ދަތުރުކޮށްދެއެވެ

.) އަދި މިހުރި ހާ ކަމަާކއި މިހުިރހާ އެއްެޗްއ އިރުއޮއްޭސއިރަށް މަސްދުަވހުގެ ާރސްތާއަށް ދަތުރުކޮްށލަެއވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކު ކަުމގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ވޮޑިގެންީވމެވެ

. (އެބައިީމހުްނ  شيطانއަށް ަކނޑުގެއަޑިޔަށް ފީނައިދޭ  سليمان عليه السَّالمންގެތެޭރގައި  شيطانއަދި  )82( ވެއެވެ

.) އަދި ބިނާކުރުމާިއ ރަންމުތާއި އެހެިނހެންވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ތަކެިތ ނަގައި ތައް ހެދުމާއި އަިދ  ُصورةދެެއވެ

. އަިދ އެބައިމީހުންނާިއ އެބައިމީހުްނ ކުާރހާ ކަމެްއ  އެހެނިހެން ކަންަތއްވެސް އެސޮރުމެން ކޮށްދެއެވެ

.  ރައްކާތެިރކޮށްދެއްާވ ކަަލުކކަމުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވޮޑިެގންވީމުއެވެ

!.) އަިދ  رسول الّله(އޭ  )83( .  وُب عليه السَّالمأيُّ ެއވެ !. އެަކލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ ެގ ވާަހަކ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ

. އަިދ އިބަރަްސކަލާނެގއީ  ربّ އޭ އަޅުެގ  . ހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާއަށް އުނދޫަގޖެހިއްޖެއެވެ  رحمةއެވެ

.  އެންމެބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =   إَجابَ ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަޭލގެފާނަްށ  .  ކުެރއްވީމެވެ          އަިދ

.  َكْشفُ އެކަލޭގެފާނުންގެ ކިބައިގަިއވާ ކަންތައް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ފިއްލަވާ   ކޮށްެދއްވީމެވެ    = 

) އުނދަގު . (ބަީލގެތެރެއިން  ލުގެެތރެއިން    =   އަދި ިތމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާަންށ

.  أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ   ވެރިްނ ދެއްވީެމވެ    =  ( އަިދ އެފަަދ ެއހެން ބަެއއް (އިތުރަށް

 .  އެމީހުންނާއެކު ެދއްވީމެވެ        =   رحمةްނވާ  حضرةިތމަންރަސްކަލާނެގ  . އެއްެގގޮތުން

      =  وعظާއއި  عبرةެވރި އަޅުެވރިްނނަށްވާ  تقوىއަިދ .  އެއްެގގޮތުން   

       =   މިބޭބޭކަލުްނ السَّالم عليهم( ُذْلِكْفلِ ގެފާނާއި އަދި  إْدرِْيسގެފާނާިއ  إْسماِعيلއަިދ (

 .!  ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ         = މިއިން ކޮންެމ ބޭކަަލކުވެްސ ވަީނ ކެތްތެރިންެގ

 .  ތެރެއިންނެވެ    = .    އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބޭކަލުްނ ވެއްދެވީެމވެ      =  

. رحمةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .   =  އަށް  ހަމަކަށަަވރުން އެބޭކަލުންވަނީ      = 

.  صالح   މާތް ބޭކަލުންގެތެރެއިންނެވެ  = ) ާيوُنُس عليه السَّالمއަދި މަހުެގވެރިޔ (

  ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ!.       = ަކޮޅު ވަޑައިގެންެނިވ  حالއިގެންާވ އެކަލޭެގފާނު ކޯފާވެގެންވަޑ

 .  ހިނދު    =  .   އަިދ އެަކލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުރެްއވިއެވެ       =  އެކަޭލގެފާނު މަްއޗަްށ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިނުގަންނަވާނެކަަމށް        =  ފަހެ އެކަޭލގެފާުނ

.  ُدعاءނދިރިކަމުގެތެޭރގައި އަ    ދެންނެވިއެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްަކލާނގެ ފިޔަަވިއ

.  إله) حقّ (  އަކުނުވެއެވެ    =  ްطَاِهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުސ  .  ވަންތައެވެ     = 
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 .  ހަމަކަށަވަރުްނ މިއަޅާވެއްޖައީމެވެ     =  .  އަނިޔާވެރިްނގެތެރެއިން        = 

 .  ފަހެތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށް އިޖާބަުކރެްއވީމެވެ   =  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާުނ

 .  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ      =  .  ހިތާަމއިން / މޮޅިން     = .  އަިދ އެފަދައިން  

    =  ެمؤمنތިމަންރަސްަކލާނގ  .  ން ަސލާމަތްުކރައްވަމެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ިއޖާބަކުރައްވަިއ އެަކލޭގެފާނަށް ެޖހިވަޑައިގެންފަިއވާހާ ) 84(
) އެންމެހަިއ  كشفއުނދަގުލަކާިއ ބަލިކަމެއް ުދރުކުަރއްވަިއ   أهلކުރެއްވީމެެވ. އަދި އެކަލޭގެފާނުންެގ (ކުީރގެ

. އެއީ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ   رحمةންވާ  حضرةވެރިންނާއި އަދި ެއޔާއެުކ އޭެގއިތުރަށް އެހާަވރު ެދއްވީެމވެ
. އަދި  .  وعظއަކާއި  عبرة ވެިރ މާތް އަޅުވެރިންނަްށވާ تقوىއެއްގެގޮތުންނެވެ  އެއްެގގޮތުންނެވެ

) މިބޭބޭކަލުްނގެ ވާހަަކ عليهم السَّالم( ُذواْلِكْفلِ ގެފާނާިއ އަިދ  إْدرِْيسُ ގެފާނާއި  إْسَماِعْيلއަދި ) 85(
. !. މިުހރިާހ ބޭކަލުންެވސް ެވވަޑައިގެްނނެވީ ކެތްތެިރ މާތްބޭކަލުންކަމުަގއެވެ  ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ  رحمةާހ ބޭކަލުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަދި އެހުރި) 86( ގެެތެރއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެވއްދެވީމެވެ
. صالح އެބޭކަލުން ވެވަޑައިގެންނެީވ  .  َرُسولްނގެތެރެއިންނެވެ  ބޭކަލުންގެ ެތރެއިނެވެ

!. އެަކލޭގެފާުނ ކޯފާވެވަޑަިއގެްނ ަހނދުމަފުޅުކުރައްވާށެ يعنى: يُوُنُس عليه السَّالمއަދި މަހުގެވެރި ަކލޭގެފާުނ ) 87( ވެ
ވަޑައިގެންނެވިހިނދު އެކަޭލގެފާނު ހީފުޅުކުރެްއވީ ިތމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެަކލޭގެފާނުންގެ މަްއޗަްށ 
ނޑުެގ  ނޑުގެ އަނދިިރޔާ ޭރގަ . ދެންފަހެ އަނދިިރތަކުގެ ތެރޭަގއި (މަހުބަ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑި ނުގަންނަވާނެކަމަށެވެ

ނޑުގެ ) އެކަޭލގެފާނު އެކަލޭގެފާނުްނގެ  އަނދިރިާޔ ކަ  دعاءއަްށ  ربّ އަނދިރިޔާމިުހރިހާއަިދީރ ގަިއ އޮންނަަވއިގެން
. އެަކލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެެވ. އިބަރަސްަކލާނެގ މެނުީވ އަޅުކަންވެވުްނ  توبـةދަންނަވައި  ެއހެްނ  حقّ ވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ
. އިބަރަްސކަލާނެގ ުހްސ  إلهއެއްވެްސ  . ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާމިވަީނ  هرطاއަކުުނވެއެވެ ވަންަތއެވެ

 .  އަނިޔާވެރިންގެެތރެއިންނެވެ

ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް އިޖާބަުކރައްވަިއ އަިދ ހިތާމަޔާިއ މޮޅިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ) 88(
 . .  ން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ސަލާމަްތ ކުަރއްވަނީ مؤمنއެކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކުެރއްވީމެވެ  އެފަަދއިންނެވެ

  . . އެހެްނވެ އެވާހަަކ  إختالفެގ ވާަހކައިގަިއ ަވރަްށގިނަ   يُوُنُس عليه السَّالمދަންނައެވެ ވެެއވެ
. އަދި ެއ  . إختالفހަނދާންކޮށްދެމެވެ  ގެތެެރއަށް ވަންނާކަްށ ިމފޮތުގައި ތަނެއްނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ިعليه السَّالم( زََكرِيَّاއަދ .!   ) ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ      =  އެކަލޭގެފާުނ

. دعاءއަށް  ربّ އެކަލޭގފާނުންގެ     ދެންނެވިހިނދު     =  ެމިއަާޅ  ربّ ޭއއަޅުގ . އެވެ

) ެއކަނިމާއެކަ !. (ދަރިއަކު ދެއްވާނދޭެވ!.)  فَـْردނި (ދަރިއަކުނުވާ   އަކަށް ދޫނުކުރައްވާޭދވެ  

       .  އަދި އިަބރަސްކަލާނގެީއ އެންމެހެޮޔގޮތުަގއި ާވރުތަކުަރއްާވ ކަލާނގެއެވެ        

= .  ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް އިޖާބަުކރެއްވީމެވެ         =  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. (عليه السَّالم( َيْحَيىއެކަލޭގެފާނަްށ  .)  ِهَبة) ދެއްވީމެވެ  އިންެދއްވީމެވެ           =  އަިދ

. ކޮށްދެއްވާ ރަނގަޅު ُصْلحَ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް އެކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިަކނބަލުން   ކޮށްދެއްވީމެވެ
     = .  ހަމަކަަށވަރުްނ އެބޭ ބޭަކލުންވިެއވެ            =  ހެޔޮކަންތައްތަުކަގިއ

 .  އަވަސްވެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭަކލުންކަމުގައި      =  ްدعاءއަދި އެބޭކަލުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށ 

 .  ކުރައްަވއެވެ        = ައްށ  عذابކޮޅުގައްޔާިއ އަިދ  حالއަްށ އެދިަވޑައިގަންނަވާ  رَْحَمة

.  حالބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވާ   ކޮޅުގައި   =  .   ައދި އެބޭކަލުންވިެއވެ       = 

.މޮޅިވެވަޑަިއގަންނަވާ ކަހަމަސީދާ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ބިރުވެިތވެ މަޑު   މުަގއި           =

!. އެީއ  .  مريمއަދި އެކަމަނާެގ ލަުދގުނަވަްނ އެކަމަނާ ރައްކާެތރިކުެރއްވިކަަމނާ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ  ގެފާނެވެ
       =  . ) ފުމެލެއްވީެމވެ  ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަމަާނ (ގެ ލިބާހުެގ ޖީބަށް       = 

. روحންވާ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ން          =  އަިދ އެކަމަނާއާިއ އެކަމަނާެގ ދަިރކަުލްނ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެްއވީމެވެ     =  ُއެއްކަމުަގިއ  دليلތަކަށްވާ  َعاَلم

 (   (ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެްއކެއްކަމުަގއި     =   ިއަީކ  أّمـةހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގ މ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

)  دين(ކަލޭމެންގެ ިމ   އަކީ     =  ްأّمـةހަމަެއއ  (. . (އެއްދީނެެކވެ  އެކެވެ     =  އަިދ

.  ربّ ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ަކލޭމެންެގ   އެެކވެ     =  ކަލޭމެްނ ހަަމ އެހެންެވ

 .   ތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ އެކަިނ އަޅުކަންކުރާެށވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެއީ އެކަލޭގެފާނުންގެ  زََكرِيَّا عليه السَّالمއަދި ) 89( .  دعاءއަށް  ربّ ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ދެންނެވިހިނދުގައެވެ

. ޭއ އަޅުގެ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެ . ަދރިއަކުނެްތ ހަމައެކަިނ  ربّ ވެ .  فَـْردއެވެ އަުކ ކަމުގަިއ މިއަޅާނުަލއްވާންދޭވެ

 . .) އަދި އިަބރަސްަކލާނގެީއ ެއންމެހެޔޮގޮތުގަިއ ވާރުަތކުރަްއވާ ަކލާނގެެއވެ  (މިއަޅާއަށް ދަރިއަުކލައްވާންޭދވެ

. އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް އިޖާބަުކރެއް ) 90(  َيْحَيىވީމެވެ

. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށް އެަކލޭގެފާނުންގެ އަނިބކަނބަލުން عليه السَّالم(  صلح) ދެއްވީެމވެ

. (ދަރިންނުލިބޭ ީމހަކުަކމުގައި އިންނެވުމަށްފަުހ ދަރިންލިޭބ މީހަކުކަ މުަގިއ ކޮށްދެއްވައި ރަނގަޅުކޮށްދެއްވީެމވެ

 . .) ހަމަކަށަަވރުން އިސްވެދިަޔ ބޭބޭަކލުންީވ ހެޔޮަކންތަކުގަިއ އަވަްސވެވަޑައިގަންނަާވ ބޭަކލުންކަމުގަެއވެ ހެއްދެވީމެވެ

ާއއި ކޯފާއަްށ  عذابއަްށ އެދަިވޑައިގަންަނވައިގެްނނާއި އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رحمةއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

. އަިދ އެބޭކަލުްނވީ ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް ިބރުވެތިެވ  دعاءލާނގެއަްށ ބިރުން އެބޭަކލުން ތިމަްނރަސްކަ ުކރައްވަެއވެ

.    މަޑުމޮޅިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލުންކަުމގައެވެ

އަދި އެކަމަނާގެ ލަދުގުނަވަން އެކަމަނާ ރައްކާތެިރކުރެްއވި ކަމަނާގެ ވާހަކަ ކަލޭގެފާުނ ) 91(

!. (އެއީ  .) ފަހެ އެކަމަނާގެ ލިބާހުގެ ޖީބަށް (ނުވަަތ  َمْرَيمގެ ދަރިކަނބަލުން  ِعْمَرانހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ގެފާނެވެ

. (ެއއީ  ) ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފުމެލެްއވީމެވެ އަށް އަުމރުކުަރއްވަިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  جبريل عليه السَّالمކަރުވަޅުތެރެއަށް

.) އަދި އެކަމަނާއާިއ އަދި އެކަމަާނގެ ދަރިަކލުން ) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ލެއްީވ عيسى عليه الّسالم( އަނގަފުޅުންނެވެ

. (އެީއ ބަފަޔަާކއި ުނލަިއ  دليلތަކަށްާވ  عالمއެންމެހަިއ  ދުނިޔެއަްށ ފޮނުްއވުމަީކ  عيسى عليه الّسالمއެއްކަމުގަެއވެ

.) دليلތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަްނތަކަމުގެ  قدرةންވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  يقين  ގެތެރެއިންާވ ކަމެކެވެ

. އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެީއ ކަލޭމެންެގ  ُأمَّـةއަކީ ހަމަ އެއް  ُأمَّـةހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެންމުއުމިންެގ ) 92(  ربّ އެކެވެ

. (ބުދުތަާކއި ޒާތްޒާތުގެ  . ފަހެ އެހެންެވ ކަލޭމެން ތިމަްނަރސްކަލާނގެއަށް އެކަިނ އަޅުކަންކުރާށެވެ ންތަކަްށ  إلهއެވެ

 އަޅުކަން ނުކުރާށެވެ!.)
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ިއެީމހުން ދީނުަގއ : . (އެަބހީ  إختالفއަިދ އެީމހުން އެީމހުންގެ ކަންތަްއ ުކދިކުދިކޮށްފިއެވެ

 (.  ތައް އުފައްދައި ބައިބަިއކޮށްފިއެވެ   =  ުއެމީހުްނގެ މެދ .  ގައި  =  .  އަދި އެުހރިހާމީހުން
        =  ިحضرةވާނީ ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  رُُجوعَ އެނބުރ  .  އަށެވެ      

    =   ެصالح عملފަހ  (. . (ދަންނައެވެ  ކުރާމީހުން   =  ާحالއަކަށްެވގެންާވ  مؤمنއޭނ  .

        ( . ( عملފަހެ އޭނާގެ (ހެޔޮ  ثوابގެ ޖަޒާ އަދި  عملގެއްލުމެއްނުވެއެވެ

 (.  ނުގެއްލޭނެއެވެ          =  ެތަްއ  عملއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ހަމަކަށަވަރުްނ އޭާނގ

 .  ލިޔުއްަވއި ބަަލހައްޓަވާެނ ަކލާނގެއެވެ         = ) ެމައްޗަްށ  أهلއަދި ެއއްވެްސ ރަށެްއގ ( ވެރިންގެ

.  َحَرام  ވެގެންވެެއވެ    =   ( . (މީސްތަކުން ފަނާުކރެއްވި  ެއރަށެްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާކުުކރެއްވި
       = ް( رُُجوعَ ) އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ައލުން އަނބުާރ (ދުނިޔެއަށ . ވުްނ  رُُجوعَ ވުން

.)  َحَرام : އެއީވާނޭކަެމއްނޫނެވެ . / އެބަހީ  ވާނެއެވެ       =  .  ހުޅުވިއްޖައުމަށްދާންދެން
      =  ُيَأُجوج َوَمْأُجوج  . : އެމީހުން ނުކުެމއްޖައުމަށްދާންދެން ) އެބަހީ އަިދ  =   (ގެފަރާތުން

.އެމީ   ހުން    =  .  ކޮންމެ އުސްާތކުން    =   އެމީހުން އަވަސްައވަަހްށ

 (. . (އޮިހގަންނާނެއެވެ  ފައިބައިގަންނާނެއެވެ   = .  އަދި ގާތްވެއްޖެއެވެ      =  ُّވެގެންވާ  حق

. ( َوُعدُ  .)  َقاِئمُ  ِقَياَمةފުޅު .  =    ވުން .  قيامةފަެހ އެހަިއރުން  ވުމުން      ިބުރްނ

 .  ފެންކަޅިވެގެންވާ ުހއްޓެވެ       =  .( . (ބޮޑުވެގެްނވާހުއްެޓވެ  ާކފަރުވީ މީސްތަކުްނގެ ލޯތައް

       = ައޭ އަހުރެމެންނަްށ ހުިރ ހަާލކެއްެގ ބޮޑުކ (. . (އެމީހުންޮގވާނެއެވެ  މާއެވެ        = 
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

.  َغاِفلُ ހަމަކަށަވަރުްނ   ކަމެއްގައި އަހުރެމެްނ ވެއްަޖއީމެވެ     = ) . އަށް ފޮނުއްަވިއ  محشرމިކަމާމެދު

)  حساب   ބައްލަވަިއ ޖަޒާދެއްވުމާމެދު       =  އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ ހަމަކަށަވަރުްނ

.އަހުރެ  މެން ިމވީ އަނިާޔވެރިންކަމުަގއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތަްއ  إختالفގެ ކަންތައްތައް އެމީހުންގެމެދުގައި ކުދިކުިދކޮށް ބައިބައިކޮްށ  دينއަދި މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ) 93(

. (ކޮންމެބަޔަުކ އެބައެްއގެ ގޮުތގައި ހިަފހައް .) އަދި ެއހުިރހާ މީހުން އެްނމެފަހުްނ އުފައްދައިފިއެވެ ޓަިއގެން ތިބެނީއެވެ

.)  حقّ އަށެެވ. (ދެން އެމީހަކަށް  حضرةވުންވަނީ ހަަމ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رجوعއެނބުރި   ޖަޒާއެްއ ދެއްވާހުށީެމވެ

.) ފަެހ އޭާނެގ ހެޮޔ  صالح عمل   حالވެގެންވާ إيمانފަހެ ) 94(  ثوابާޔިއ ެގ ދަރުމަ عملކޮށްފިމީާހ (ދަްނނައެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކާލނގެއީ އޭނާެގ  ތައް ލިއުްއވައި ަބލަހަްއޓަާވ  عملއަށް ގެްއލުމެއްނެތެވެ

 .  ކަލަކީމެވެ

ވެރިއަުކ  أهلވެރިން މަުރއްވައި ަހލާކުުކރެއްވި އެއްވެސް ރަށެއްެގ  أهلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެރަެށއްގެ ) 95(

.  َحَرامވުމަީކ  رجوعާރ ދުނިޔެއަށް އަލުްނ އަނބު . އެަބީހ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ  ކަމެކެވެ

ނޑު ކޮންެމ  يَْأُجْوُج َوَمْأُجْوجُ ) 96( . ދެން އެހައިރުން އެމީހުންގަ ގެ މީހުންގެ ހުރަްސ ހުޅުވިއްޖައުމަްށދާންދެނެވެ

. (ބާރުބާުރކޮށް ދުނިޔޭގެ ތެެރއަށް ދެމިގަން . އުސްތާކުން އަވަްސއަވަހަށް އޮހިގަންނާނެެއވެ  –ނާނެއެވެ

.  الّلهވުމާއި ގާތުގައި ދުނިެޔއަށް  قيامةއެބައިމީހުންނަކީ  .  ُعمرފޮނުއްވާނޭ ބައެކެވެ ދިގު ދަރިންގިނަ ބައެކެވެ

. އެވާަހކަ އަިދ ެއހެން  تفصيل َصحَّ َحِديثއެމީހުންނާބެހޭ  އަކުްނ  فرصةތަކުން ސާބިުތވެ އެނެގން އެބައޮތެވެ

.)ގައި ުކރުކޮށް أّميدބަޔާންކުރުމުގެ   ލަެމވެ

:  َحقُّ َوُعدْ  އަދި ) 97( . އެބަހީ . (ފަހެ  قيامةފުޅު ގާތްވެއްޖެއެވެ ) ކާަފރުީވ  قيامةވުމަށް ގާތްވެގެންވެެއވެ ވެއްޖެއްޔާ

.) ޭއ އަުހރެމެންނަްށ  . (އަދި އެމީހުން ބުނާނެއެވެ މީސްތަކުންގެ ލޯތައް ހުޅުވި ފެންކަޅިވެގެން ބޮޑުވެގެްނވާހުއްެޓވެ

. ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން ިމަވނީ މިކަމުން ހުރި ހަލާެކއްެގ ބޮޑު :  –ކަމާއެވެ  ِحَسابއަށް ފޮުނއްވަިއ  محشرއެބަހީ

.  َغاِفل -ބައްލަވަިއ ޖަޒާދެއްވުމިާއމެދު  . އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ ައހުރެމެްނ މިވަނީ އަނިާޔވެރިންކަުމގައެވެ  ވެގެންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަޖމާ ަތރު     

   =  مشرك(ޭއ . !.) ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން  ންނޭވެ      =  އަިދ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންުކާރ

 .  ތަކެއްޗާއި     = الّله  .  ފިޔަވައި      =   .  އެީއ ނަަރކައިެގ ދަެރވެ  

      = . ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން އެަތނަށް ވަންނާނެއެވެ   ކަ      = 

 (  މިތަކެތިވީނަމަ (މިބުދުތައްވީނަމަ   = إله  .  ންތަކެއް ކަމުގައި          . އެތަނަކަށް ނުވަނީއެވެ

  = ) ިންނާއި އެމީހުން އަޅު مشركއަދިހުރިހާމީހުންނާ ހުރިހާތަކެތ (  ކަންކުރި ބުދުތައް     

  =  .   ހަމަ އެތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވެ   =  ( . (އެަނރަކަިއގައިވަނީ  އެމީހުންނަށް އެތާވެއެވެ   

=  .  ަނރަަކ ނޭވައިާލ އަޑެވެ    = .    އަދި ެއމީހުން އެތާނަގއި     = 

.އެއްވެސްއަ . އެހެން އެއްވެްސ ައޑެއް ުނައހާނެއެވެ     ޑެްއ ނުއިވޭނެެއވެ       =  

.   حضرةހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ން އެބަޔަކަށް އިްސވެގޮސްފައިވާމީހުން    =  / ބާއްަޖވެރިކަްނ

.  ސުވަރުގެ       = .  އެމީހުން        =  .   އެއިްނ ދުުރވެގެންވެެއވެ   

=  .  އެމީހުން ނާހާނެެއވެ      ްއެްއވެސ ( ( އެނަރަކަިއގެ އަދި  –އެއް  حركاةއެތާނގެ

 .  ހިރުމެއްެގއަޑެއްވެސް  =   ާެއމީހުންވ) .  .  )حالއަދި އެމީހުްނވާހުށީ         = 

.  نفسއެމީހުންގެ   ތަްއ އެދޭާހކަމެއްގައި    =  .   ދެމިތިބޭ ަބޔަކުކަމުގަެއވެ   = 

 . . އެމީހުންނަށް ހިތާމަ ުނޖެހޭނެއެވެ  އެމީހުންނަށް ހިތާމަ ނުޖައްސާނެެއވެ      =  ބޮޑުވެގެންާވ

) . ) ދުވަހު قيامةސިހުމާއި ހިތާމައިގެ  ގެ ިބރުތަކުން / ނުވަތަ ަނރަކައިގެ ިބރުތަކުން     = 

.  مالئكةއަދި އެބައިީމހުންނާއި   ބޭކަލުްނ ބައްދަލުުކރައްވާެނއެވެ      =  ިމީއ (. (އަިދ ވިދާޅުވާނެއެވެ

.  ކަލޭމެންގެ ދުަވހެވެ           = ަوعدލޭމެންނަށް އެ ކ .  ވެވިފަިއވާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.) ކަލޭމެންނާިއ އަިދ  ُمْشِرك(އޭ ) 98( ފިަޔވަިއ ަކލޭމެން އެތަކެއްޗަްށ ތިަޔއަޅުކަންކުާރ ތަކެްއޗަީކ  الّلهންނޭވެ

ނޑައެޅިގެން ކަ .) ކަ . (އެތާ އަނދާެނ ތަކެއްެޗވެ .ނަރަކައިެގ ދަރެވެ  ލޭމެން އެތަނަށް ވަންނާނެެއވެ

.)  إلهއެބުދުތަކަކީ ) 99( . (އެތާ އަނދާކަްށ ނުޖެހުނީެއވެ ންތަކެއް ކަމުގައިވީނަަމ އެތަކެތިނަަރަކއަށް ނުލެވުީނހެވެ

 .  އެތަކެއްޗަށް އަޅުކަންކުރި އެންމެްނނާއި އަިދ އެތަކެްއޗާއި އެްނމެން އެނަރަކަިއގައި ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ

.) އެތާނަގިއ އެމީހުންނަ) 100( . (ނުވަަތ ނަރަަކއިެގ ނޭވަިއގެ އަޑެވެ ށް އެތާވަނީ ހިތާމަިއެގ ނޭވައިެގ އަޑެވެ

) .  تفسيرއާިއ އަދި އެހެނިހެްނ ބައެްއ  تفسير الطََّبرىތިބޭއިރު އެީމހުންނަށް ެއހެން އެްއވެސް އަޑެއް ނުިއވޭނެއެވެ

. ަނރަކަިއގައި ދެމިތިބޭ ީމުހން بيانފޮތްތަކުގައި  ކުރެ މީހަުކ ނަރަަކއަށް ލެވިއްޖެއްާޔ ނަރަަކއިެގ ެވގެންވެއެވެ

 . . ދެން އެފޮށި ެއހެން ފޮށްޓަކަްށ ެލވޭނެއެވެ . ދެން އެފޮިށ އެހެްނ ފޮށްޓަކަްށ ެލވޭނެއެވެ ބޮޑުފޮށްޓަކަށް ލެވޭނެެއވެ

. އޭާނއަށް ހީވާީނ  . ެއއްވެސްއަޑެްއ ނުއިވޭެނއެވެ  ިނހެންނެވެ). ލިބެނީ އޭާނއަށް އެކަ َعَذابއޭނާ އޮންނާނީ ެއކަންޏެވެ

ން ެއބަޔަކަށް ބާއްަޖވެރިކަްނ އިްސވެގޮސްފަިއވާ ީމހުްނ  حضرةހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ) 101(

 . . ެއމީހުން އެތަނަށް ނުވަންނާނެެއވެ ) އެނަަރކައާިއ ދުރުުކރެވިގެްނވެއެވެ  (ސުވަރުެގވަންތަވެރިން

. އަިދ  إحساسއްެވސް ހިރުމެއް އެއްގެ އެ  حركاةއެމީހުން އެރަނަކައިގެ އެްއވެސް ) 102( އެއްގެ އަޑެއް ނުއަހާެނއެވެ

.  نعمةތައް އެދޭހާ  نفسއެމީހުން ތިބޭނީ އެީމހުންގެ  . ކޮުޅނެތްކޮޅަށް ައރާމުގައެވެ  ާއއި މަޖަުލގައި ދެމިތިބޭގޮތުަގއެވެ

. އެމީހުން ދުވަހުގެ ބޮޑުވެގެންވާ ިސހުމާއި ިބރުވެިރކަން އަދި އެދުވަުހގެ ހިތާމަ قيامة) 103( ނަކަްށ ނުޖެހޭނެއެވެ

.) އަދި ( ބޭކަލުން އެމީހުންނާއި ބައްަދލުކުަރއްވަިއ  مالئكةނުވަތަ ނަރަކަިއގެ ނުރައްަކއު އެމީހުންނަށް ނުޖެހޭެނއެވެ

. ކަލޭމެނަށް  . އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެެއވެ . وعدއުފާވެރި ބަސްފުޅުތަްއ ވިދާޅުވާނެއެވެ  ވެވުނު ުދވަހަީކ މިއީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  (.! . (ހަނދުމަކުަރއްވާށެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑު ަފށްފަށް ޖައްސަވާދުވަސް
       = . ނޑުތައް ފަތްޖަހައިލާފަދައިން   ފޮތަށް ގަ     =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .  ފެއްޓެވިގޮތަށް    =  ( . (ފުަރތަމަވެސް މީސްތަކުން ހެއްެދވިފަދައިން    ފުރަތަމަ ހެއްެދވުމަށް
.  إعادތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއމީހުން  =  ކުރައްާވހުށީމެވެ      =  ެއަށްާވ  حضرةއެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގ

. އެއް وعد  ގެ ގޮތުންނެވެ        =  ހަމަކަށަވަރުން އެކަންުކރައްވާަކލުަކކަމުަގިއ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ވޮޑިގެންވީުމއެވެ      =  . އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލިުއއްވީމެވެ

    = زَبُور  (   ގައި (ފޮތްތަކުގައި    =  َُتوَراةއަށް އަށްފަހު ( ނުވަތަ  ِذْكر  (  އަށްފަހު
    =  ( ނޑު . (ސުަވރުގޭެގ ބިންގަ ނޑު  ހަމަކަށަަވރުން ބިންގަ   =  ނުޑ އެބިންގަ

 ( . (ސުަވރުެގ ވާރުަތކުރާނީ  ވާރުތަކުރާނީ         =  صالحތިމަންރަސްަކލާނެގ 

.އަ     ޅުތަކުންނެވެ  =  މިޫސރަތުގަިއ / ނުވަަތ ިމ) . .)  قرآنހަމަކަށަވަރުްނ މީަގިއވެއެވެ ގައިެވއެވެ

     =  ިނޑައެޅ .   فَـَراِئضއާިއ  نصيحةއާިއ  وعظވެގެންާވ  بيانކަ  ތައް       = الّله 

. ވެގެްނއު َمْشُغْولُ ގެ އަޅުކަމުގަިއ   ޅޭ ބަޔަކަށް          =  ެއަިދ  رسول الّله(އ (. އެވެ

. رحمةތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު    އެއް ކަމުގަިއ މެނުީވ ނުފޮނުއްވަމެވެ    =  َْعاَلم 

 .  ތަކަށްވާ   = .  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ      =  ްوحىހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނަށ 

 .  އިއްވެިވއެވެ    =  ެإلهަކލޭމެންގ  .  ވާކަން ކަށަވަރީ      =  ެައުކ  إلهހަަމ އެންމ

. (ެއއީ  .)  الّلهކަމުގައެވެ  އެވެ        = ަުކރުާމ ކަލޭމެން ަފހެ (ެއކަލާނެގ އެއްަކއުވަންތ

)  އެަކލާނގެއަްށ ިކޔަމަންވެ ބޯލަނބާނޫެހއްޔެވެ؟  خالصއެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަން    ުކރުމުގައި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑު ފަތްޖަހާލާފަދައިްނ ިތމަންރަސްކަލާނެގ އުޑު ފަށްފަށްޖައްަސވާލާދުވަްސ  )104( ފޮތަށް ކަރުދާސްގަ

!. (އެީއ ހަނދާންކުރާށެ .) އެދުވަހުްނ  قيامةވެ ތަކުން އެމީހުން ފުރަތަމަ ދުނިޔެއަށް އައިިއރު ތިބިގޮތަްށ  َخْلقُ ދުވަހެވެ

) ހަމައެގޮތަށް އެމީހުން ހައްދަވަިއ  .  إَعاد(އޮރިޔާމުން އަިދ ފައިވާެނއްވެސްނެތި  ކުރަްއވާހުށީމެވެ

) ނުވަތަ زَبُورތަކުގައިާވ (އަށްަފހު ބާަވއިލެްއިވ ފޮތްَتوَراة  ހަމަކަށަވަރުން އަދި) 105( ْحُفوظ ގައި
َ
 َلوُح امل

. ހަމަކަށަވަރުްނ ުސވަރުގޭެގ ބިްނ ވާރުަތކުރަްއވާނީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލިުއއްވާފަިއވާނެއެވެ

.  صالح  އަޅުތަކުންނެވެ

. މިއާޔަތުގަިއ މިާވ   . އަޅު ُمَفسِّرއާއިމެދު  زَبُورދަންނައެވެ ނޑު ލިޔެފަިއ ެއވަނީ ޭއެގ ންެގ ަބސްތަފާތެވެ ގަ

. ެއއީ  .  ابن َجرِيُر الطَّبرىއެއްގޮތެވެ  . والّله أعلمވެސް ުބރަވެވަޑަިއގަންނަވާގޮެތވެ

ވެ އުޅޭ އަޅުެވރިންނަްށ  َمْشُغولُ ގެ އަޅުކަމާއިގެން  الّلهގައި ުނވަތަ މިސޫރަތުަގއި،  قرآنހަމަކަށަވަރުން މި ) 106(

ނޑައެޅި  .  فَـَراِئضއަދި  نصيحة އާއި وعظވެގެންވާ  بيانކަ  ތައް ައދި އެދެވޭ އެދުންތައްވެެއވެ

!.)  رسول الّله(އޭ ) 107(  َرسولއެއްަކމުގައި މެނުީވ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާުނ  رحمةތަކަށްާވ  َعاَلمُ ެއވެ

: ަކލޭގެފާނު ފޮނުއްވުަމކީ  . އެބަހީ .  رحمةތަކަށްވާ  عالمކަމާއިގެން ނުފޮނުއްވަމުެއވެ  އެެކވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭެގފާނަށް ) 108( ވާަކްނ  إلهއިއްެވވިގެންވަީނ ަކލޭމެންގެ  وحىކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

. (ެއއީ އެންެމހައި ތަެކތީގެ  إلهކަށަވަރީ ހަމައެންމެ  .) ަކލޭމެން ަފެހ  الّله تعالىކަމުގަިއވާ  ربّ އަކުކަުމގައެވެ އެވެ

) އެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެވ  إخالصލާނގެއަްށ އަޅުކަްނ (އެކަލާނެގ ެއއްކައުވަންަތ ުކރުމާިއ އެކަ  ތެިރކުރުމުަގއި

. : ބޯލަނބަިއ ކިޔަމަންވާެށވެ  ބޯލަނބާނޫހެއްޔެވެ؟ އެބަހީ

 

 

 
  



                      
 

1 1 1 9  
 

މާނަ  ގެسورة األنبياء       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

 

   ަތުރަޖމާ     

     = ) ްއެނބުރި إسالم دينފަހެ އެމީހުނ ( .  ން  ފުރަގަސް ދިނިއްޔާ   =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

 .  ވިދާޅުވާށެވެ       =   ިމ (  إْعَالنތިމަންަކޭލގެފާނު ކަލޭމެންނާ (ދެަފރާތް ހަމަހަމަކޮށް

: ހަނގުރާަމ  . އެބަހީ .)  إْعَالنކުރީއެވެ  ުކރީއެވެ     =  ެގިވަޑިއ އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ  އ

 .  ނުގަންނަވައެވެ     =  .  ގާްތވެގެންވާކަެމއް ނުވަތަ ދުރުެވގެންާވ ކަމެއް        

.  وعدަކލޭމެނަށް  =  ވެިވގެންވާ ކަންތައް    =   .  ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
       =  (  . . (އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅަށް ބުނާބަސް  ބަހުގެތެރެއިން ާބރަށް ބުނާބަސް   

       =  .  އަދި ކަލޭމެން ވަންހަނާުކރާ ކަންތައްވެސް އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ  

   =  .   އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ އެނގިވަޑަިއ ނުގަންަނވައެވެ     =  އެކަންތަްއ ަކލޭމެނަްށ

َنة : ަކލޭމެަނށް  إمتحانއަކަށް އަދި  ِفتـْ .  (އެބަހީ .)  إمتحانދެއްވުން އެއީ  ُمْهَلةއަކަށްވެދާނެއެވެ  އަކަށް ވެދާނެެއވެ
        =  ޮއަިދ ަވކިމުއްދަތަކަްށ ކަލޭމެްނ ުދނިޔޭގަިއ އަރާމުކޮްށ މަޖާކ .  ްށލުމަށާއި    = 

. އޭ އަޅުގެ  .  ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ   އެވެ   =   (ތިމަންކަލޭގެފާނާއި މިބައިމީހުންނާއި ދެމެުދ)

!.  حكمގޮތުގަިއ  حقّ   ކުރަްއވާނދޭވެ       =  الّلهވަންތަ  رحمنއަީކ  ربّ އަދި އަޅަމެންެގ  .  އެވެ
     .  އެފަރާތުްނ ވާިގއެދެވޭ         =  ހަާދ) . ކަލޭމެްނ ތިޔަސިފަުކާރ ކަންތަކާއިމެދު

 (  ދޮގުތަކާއިމެދު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: އެ  –ދެންފަހެ އެމީހުން ) 109( ފުރަަގސްދީފިނަމަ ދެން ކަޭލގެފާުނ ން އެނބުރި  إسالم دين –ން  مشركއެބަހީ

) މި  . ތިމަންކަލޭގެފާނާިއ ަކލޭމެންނާ ދެފަރާްތ ހަަމަހމަ ވާގޮތަްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ (ހަނގުރާމަ  إعالنވިދާޅުވާށެވެ

. އަދި ަކލޭމެންނަށް  : ކޯފާޔާިއ  –ެވވިގެންާވ ކަންތައް  وعدކުރީއެވެ ނުވަތަ ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ  – عذاب(ެއބަހީ

) ގާތްވެގެްނވާ ކަމެއް ުނވަަތ عذابގެ  قيامةނުވަތަ  –ގަދަވެގަތުން  إسالم دينއި ތިމަންކަޭލގެފާނާއި ދެރަވުމާ

  .  ދުރުގައިާވ ކަމެްއ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ އެިގވަޑައި ނުގަންނަަވެއވެ

) ަކލޭމެން ބުނާހާ ަބސްތައް އަޑުހަރުކޮށް ބުްނޏަސް އެކަލާނެގ ދެނެ) 110( . (އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅަށް ވޮޑިގެންެވއެވެ

 .  އަދި ކަލޭމެން ވަންހަނާުކރާ ކަންތަްއވެސް އެކަލާނެގ ދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ

.  إمتحانއަދި ކަލޭމެންނަށް މުހުލަތުދެްއވާފައިވަީނ ކަލޭމެންނަށްާވ )  112( - )111( އެްއކަމުގައިވެްސ ވެދާނެެއވެ

. އެއިން އެއްވެްސކަމެްއ އެއީ ދުވަސްކޮޅަކު ަކލޭމެން ދުނިޔޭގަިއ އަރާމުކޮްށލުމަްށކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ

. ޭއ އަޅުގެ  .   ެއކަލޭެގފާނު ދެންނެވިއެވެ . (މިއަޅާާއިއ  ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ެއގިވަޑައި ުނގަންނަވައެވެ ެއވެ

 ( !. އަދި އޭ އެންމެހަިއ  حكمގޮތުަގއި  حقّ މިބައިމީހުންނާއި ދެމެދު . ަކލޭމެން ތިޔަުބނާ  مشركުކރައްވާނދޭވެ  ންނޭވެ

 الّلهވަންަތ  رحمنކަމުގައިާވ  ربّ ދޮގުތަކާއި ިތޔަ ސިފަކުާރ ސިފަުކރުންތަކާއިމެދު ވާގިއެެދވޭ ފަރާތަކީ އަޅަމެންގެ 

.  އެވެ
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 ގެ މާނަ ُسورة  احلجّ 
uv 

  

 )78(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        احلجّ ُسورة   

 

   މާ ަތުރޖަ     

       =   .!  އޭ މީސްތަކުންނޭވެ      =   ެއަްށ  ربّ ކަލޭމެން ަކލޭމެންގ

 .!    ބިރުވެތިވާށެވެ   =  ްقيامةހަމަކަށަަވުރނ .   ގެ ތެޅިގަތުން / ގުޑުން / ަޒލްޒަލާ

   = ުެއއީ ބޮޑ  (.! . (އެދުވަސް ހަނދާންކުރާށެވެ . / ިބރުބޮޑުެވގެންވާ ކަމެކެވެ   ވެގެްނވާ އެްއޗެކެވެ
      =  .   އަިދ ަކލޭގެފާނު އެދުވަހުްނ ދެކެވަޑަިއގަންަނވާނެއެވެ        =  ކޮންެމ

   ވެގެންވަނިކޮށް غافلކިރުމަޔަކު ހަނދާންނެތި        .  އޭނާ އެކިރުދޭން އިން ަދރިފުޅުމަތިން

   =   (. . (ދުވަްސ ހަމަނުވަނިްސ ފައިބާނެއެވެ  އަދި ަދރިިވހާނެއެވެ       = 

 . ނޑުގަިއ އޮްތ ދަރި  ބަލިވެއިން ކޮންމެ އަންހެެނއްގެ ބަ     =  ( އަދި ަކލޭގެފާނު (އެދުވަހު

.  މީސްތަކުން  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ    =  ( . (މަސްތުވެފައިާވ ބަޔަކުފަދައިން  މަސްތުވެގެންވަނިކޮށް
        =  .  އަިދ އެމީހުންނަީކ މަސްތުވެފައިާވ ަބޔަކު ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ      =  

 .   عذابެގ  الّلهއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ     =  .   ގަދަވެގެންެވއެވެ  =  އަިދ

 .   މީސްތަކުންގެތެރެއިން ވެއެވެ      =  الّله  : )  قدرةގެ  الّلهއާއިމެދު (އެބަހީ  جدلތެރިކަމާއިމެދު

  .  ކުރާމީހުން    =  علمއެއްވެްސ  (. . (އެނގުމަކާިއ  ުނލައި  އަކާިއ ނުލައި     تبعއަދި އޭާނ 

 .   ވެ     =  ެشيطانނުކިޔަމަންތެރި ކޮްނމ  .  އަކާއި    =  އޭާނގެ މައްޗަްށ

) . .  شيطانނިޔާކުރެވިގެްނވެއެވެ ނޑައެޅިގެންވެއެވެ .)  / ކަ  އާގެމަްއޗަށް ނިޔާކުެރވިގެންެވެއވެ      =  
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.  تبعނާޔާިއ ހަމަކަށަވަރުްނ އޭ  ެވ އޭނާެގ ބަސްތެދުކޮށްފި މީހާ      =  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އޭާނ

.  އެމީހަކު މަގުފުެރއްދުން   =  .  އަދި އޭނާ އެމީހަަކށް މަގުދައްކައެވެ        =  

.  عذابއަލިފާނުގެ    އަށް

 

   މާނަ  ِلىِإْجَمـا 

 
!. ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ ) 1( !. (އެަކލާނގެއަްށ  ربّ އޭ މީސްތަކުންނޭވެ .! އެީއ  تقوىއަްށ ިބރުވެތިވާށެވެ ެވރިވާށެވެ

.) ަހމަކަަށވަރުްނ  حرامތައް އަދާކޮށްގެންާނއި  واجبއެކަލާނގެ އެްނގެވި  ކުެރއްވި ކަންތަކުން ދުުރވެގަނެގެންނެވެ

.  زَْلَزلةވުމުގެ  قيامة ) ބިރުބޮޑުވެގެންާވ ކަމެކެވެ  އަީކ (ދުނިޔެ ތެޅިގަެނ ގުޑައިގެންދާ ިދއުމަކީ

އެދުވަހުގެ ބިުރވެރިކަްނ ބޮޑުކަމުން އެދުަވހުން ކޮންމެ ިކރުމަޔަކު ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނީ އޭނާ ިކރުޭދ ) 2(

. (ެއއީ އެދުވަ غافلދަރިފުޅުގެ މަތީން ހަނދާންނެތި  .) އަިދ ވެގެންވާތީއެވެ ުހގެ ބިުރވެރިކަުމގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ

. އަިދ އެދުވަހުްނ  ) ވެއްޓޭނެެއވެ ނޑުގަިއ އޮތްަދރި (ދުަވސް ހަމަނުވަނިސް ބަލިވެއިން ކޮންމެ އަންހެެނއްގެ ބަ

. އެކަމަުކ އެމީހުްނ އެވަީނ  ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުްނ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނީ މަްސތުވެގެންވާތީއެވެ

.  عذابގެ  الّله. އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ މަސްތުވެގެންނެއްނޫނެވެ ގެ ގަަދކަމުްނ އެމީހުންނަްށ ވެފައިާވ ގޮެތވެ

 (.  (ބުއްދިތައް މުޅިން ހަމައިްނ ނެއްޓި ގޮތްހުސްވެފަިއވާތީ ހީވާޮގތެވެ

:  الّلهއަލިކަމެއްނެތި  ގެعلمއަދި އެބައިމީހުންނަށް އެއްވެްސ އެނގުމެއް ) 3(  قدرةގެ  الّلهއާއިމެދު (އެަބހީ

) ތެ . އަިދ ނުކިޔަމަންތެިރ ކޮންެމ  َجَدلރިކަމާިއ އެއްަކއުވަންތަކަމާއިމެދު ކުރާމީހުްނ ީމސްތަކުންގެތެރޭަގއިވެއެވެ

: ޖަދަުލ ކުރުމުގައި  تـََبعއަކާއި އެފަދަމީހުން  شيطان . (އެަބހީ ަވސްވާސްތަކާއި އޭނާެގ   އާގެشيطانވެއެވެ

.)  تـََبعބުނުންތަކާއި   ެވއެވެ

ނޑައެޅެވިގެންވަނީ ހަމަކަށަަވރުން އެޮސރާ  شيطان ހަމަކަށަވަރުން އެ) 4( ވެއްެޖ  تبعާއ އާއިމެދު ނިޔާުކރެވި ކަ

. އަދި އެޮސރު އެމީހަކަށް ަމގުދައްކާނީ ސީާދ  ނޑައެޅިގެން އެޮސރު އެީމހަކު ަމގުފުެރއްދުމެވެ ކޮންމެ މީހަކުވެްސ ކަ

. عذابއަލިފާނުގެ   އަްށ ދިއުމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  .   އޭ މީސްތަކުންނޭވެ        =  .  ކަލޭމެން ޝަްއކެއްގަިއވަންޏާ   

.  َمْحشر =  އަށް ފޮނުއްވުމާއިމެދު     = ގެ ކަލޭެމްނ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލަނ

 : . (އެބަހީ .)  آدم عليه الّسالمހެއްދެވީމެވެ .  =  ެހއްދެވީމެވެ  ވެލީން     =  ދެްނ

  (. . (ކަލޭމެން ހެއްދެީވ މަނިފޮދުވަރަކުންނެވެ    މަނިފޮދުވަރަކުން   =  . ނޑު ލެއިކޮޅަކުން ދެންގަ

ނޑު : އެމަނިފޮދުވަރު ގަ  ލެއިކޮޅަކަށް ބަަދލުކުެރއްވީމެެވ.) (އެބަހީ       =  . ދެްނ މަސްކޮޅަކުން

 (. ނޑުލޭކޮުޅ މަސްކޮޅަކަށް ބަދަުލކުރެްއވީމެވެ : ގަ  (އެބަހީ      = ރަނގަޅަށް ފައުޅުާވ  ُصورة

. (ފުރިހަމައަށާއި ފުރިހަމަނޫ صورةގޮތަށާއި ރަނގަޅަށް  ) ފާޅުނުވާގޮތަށް   ންކޮށް     =  ކަލޭމެަންށ

: ތިމަންަރސްކަލާނެގ  . (އެބަހީ .)  قدرةތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަޔާންކޮށްދެްއވުމަށް  ތިެރކަން ބަޔާންކޮށްެދއްވުމަށް
       =  ކޮށްދެއްަވއި ސާބިުތކުރަްއވަމެވެ قرارތަކުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  َرِحمُ އަިދ .       

= .  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އެއްޗެއް        =  ނޑައެޅި ނަންކިއިގެންާވ ކަ

 (. . (ބަލިވެއިނުމުގެ މުއްދަތު ހަަމވާންދެން   މުއްދަތަކަށް      =  ދެން ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެއްެގ

 ( . ގޮތުގަިއ (ބޭީބ  އެއްެގގޮތުގައި ) ނެުރއްވަމެވެ ނޑުން ދުނިޔެއަށް  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަކލޭމެން (މަންމަެގ ބަ
        =  ُعُمرދެްނ ކަލޭމެންެގ ބުއްދި ުފރިހަމަެވ ގައިާބރުގަދަާވ  .  އަށް ފޯރުމަށްޓަަކއި

    =  .  އަދި ަކލޭމެންގެތެެރއިންވެެއވެ      = ެމަރުެވގ.  ންދާމީހުން  =  އަިދ

 .    ކަލޭމެންގެތެރެއިން       = َأْرَذُل اْلُعُمر  .   އަށް ރައްުދކުރެވޭީމހުން   = 

 ( . (ތަންދޮރު ނޭނގޭގޮތްވުމަށްޓަަކއި  ނޭނގުމަށްޓަކައި     =  .  ތަންދޮުރ އެނގުމަށްފަހު    = 
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 .  އެއްވެސް އެއްޗެއް     =  . ނޑު ދެކޭނެއެވެ  އަދި ކަލޭ ބިންގަ   =  ިހކިހަނަަފްސ

 .   ވެފައި ވަިނކޮށް     =  . ނޑުގެމައްޗަްށ ވެއްަސވައިފިއްޔާ  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެބިންގަ
   = . .  ވާރޭ ފެން      =  ުނޑ . حركاةއެބިންގަ  ތެރިވެ ބޮޑުވެދެއެވެ    =  ައިދ

 .  ފަޅައެވެ         =  ފަތްޕިލާވެީލގެ ރީިތ) . ) ރީތި ކޮންމެ ޖޯޑަކުން (ފަތްޕިލާވެލީގެ

 ޖޯޑުޖޯޑު)
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)5 ( .! އަްށ ފޮނުވުމާއިމެދު ކަލޭެމންނަށް ޝައްކެްއވާނަމަ (ަކލޭމެން ިނކަން ަކލޭމެންެގ  محشرއޭ މީސްތަކުންނޭވެ

.) ފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ ފުރަތަަމ ކަލޭމެންެގ ބައްޕަކަމުަގއިވާ  فكرހެއްދެވުމަށް ވިސްާނ  أصل آدم عليه ކޮށްބަލާެށވެ
. الّسالم . ދެން އެމަނިފޮދުވަުރ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވީ ވެލީންނެވެ ދެން ކަލޭެމން ހެއްދެވީ މަނިފޮދުވަރަކުންެނވެ

. އެއީ  رَِحمُ (މަންމަގެ  ނޑުލެއިކޮޅު މަސްކޮޅަކަށް ހެއްދެވީމެވެ . ދެްނ އެގަ ނޑުލެއިކޮޅަކަށް ހެއްދެވީމެވެ ) ގަ  آدمގައި

.  صورةރަނގަޅަށް ފައުޅުވާ ގޮތަށާއި އަދި  صورةގެ ދަރިއެްއގެ  : ބައެއްފަަހރު ފުިރހަަމ ފައުޅުނުވާ ގޮތަށެވެ (އެބަހީ

.) އެުހރިާހ ގޮތަކަްށ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަހއްދަވަީނ  رَِحمއިންސާނަކަށް ނުެވ މައިމީާހގެ  ން ވެއްޓިދެއެވެ

. ދެން އެ އިންސާާނ  بيانވަންތަކަމާއި ެއއްކަުއވަންތަކަން ަކލޭމެންނަށް  قدرةތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކޮށްދެްއވުމަށެވެ

ނޑައެޅިގެންާވ މުއްދަތަކަްށ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  رَِحمُ މައިމީހާގެ  . އެީއ  قرارގަިއ ކަ ުކރައްަވއި ާބއްވަމެވެ

. ދެން ކުޑަކުޑަކުއްޖެްއގެ ގޮތުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ދުނިެޔއަްށ  ބަލިވެއިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާންދެނެވެ

. ދެން ކަލޭމެްނ ބޮޑުވަމުންގޮސް ަކލޭމެންގެ ގައިބާުރގަ  އަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ُعمرދަވެ ބުއްދި ުފރިހަމަާވ ނެރެމެވެ

. އަދި މުސްކުޅިެވ  . އަދި އޭގެ ކުރިން މަުރވެގެންދާ ަބޔަކުވެސް ކަލޭމެްނގެތެރެއިްނވެއެވެ ކަލޭމެން ފޮނުއްވަމެވެ

. އެެވ ކިާޔހިސާބަްށ ދާންދެން ަމރުނުެވ ތިބޭމީހުންވެއެ  َأْرَذُل العمر –ލޯބޯކޮށިެވ ވާނުާވ ނޭނެގ ވަރަްށ  ވެ

.. އެީއ ކުރީގަިއ ރަނގަޅަށް ތަންދޮރު އެނގި އޮޅުންފިލަިއ  އެހިސާބަށްދާއިުރ ރަނގަޅަށް ތަންދޮރު ނޭނގެއެވެ

. ދެންފަެހ  ނޑު ހިިކވެ ހަނަފަްސވެފައިާވތަން ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައި ގަންނަވާނެެއވެ . އަދި ބިންގަ އުޅުމަށްފަހުގައެވެ

ނޑަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފެްނ ވެއްސެ  ނޑު ޙަރަކާތްތެިރވެ ބޮޑުެވ އަިދ ފަތްޕިލާެވލީެގ ރީިތ އެބިންގަ ވުމުން އެބިްނގަ

. (މިބަޔާންވެދިޔަފަދަ ކަންތައްތަްއ ހިންގަާވ  . މިއެވެ ނޑުން ފަޅައެވެ އަދި ނަލަ ކޮންމެ ބާވަެތއްގެ ޖޯޑުޖޯޑު އެބިންގަ

ނުވާނޭކަްނ ކޮންެމ ސަލާމަްތ އަްށ ފޮނުއްވުްނ ދަތި محشرކަލަކަްށ މީސްތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުން ިދރުއްަވއި 

. މާތް  ތެރިކަމާިއ  قدرةއަަޅމެން މަގުނުފުރައްދަވައި އެކަލާނެގ  الّلهބުއްދިއަކަށް އެނގެންވާެނކަމަށް ފެނެއެވެ

.  توفيقުކރުމުގެ ހެޔޮ  فكرއެއްކައުވަންަތ ކަމަށް ިވސްނާ   )آمينއަޅަމެނަށް ދެއްވާންދޭވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  .  އެއީ    =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  އީ    =  ީވަންތަ ކަލާނެގކަމެެވ  حقّ އެއ

.)  حقّ (އަޅުކަން އެފަރާތަްށ ވެވުްނ   ަފރާތްކަމެވެ  =  .   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެއެވެ    

=  .  މަރުވެފަިއވާ ތަކެތި ިދރުއްވާނީ  = .  އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގެ           = 

 .   ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައްޗަްށ ކުޅަދުންވަންތަެވ ވޮޑިގެންެވއެވެ      =  قيامةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ 

.  ދުވަސް އެީއ އަންނާނެ   އެއްޗެެކވެ     =  .    އެދުވަހާމެދު އެްއވެސް ަޝއްކެއްނެތެވެ

 =   ްتعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ .  (ިދރުއްވާަފިއ) ފޮނުއްވާހުއްެޓވެ        = 

 .  ކައްވަޅުތަކުގަިއވާާހ ބަޔަކު    = ްއަދި މީްސތަކުނ .  ގެ ތެޭރގައިެވއެވެ        = 

.)  َجَدلُ  ެތރިކަމާއިމެދު قدرةެގ ެއއްކަުއވަންތަކަމާއި  الّله( –ުކރާމީހުްނ  َجَدلُ ާއއިމެދު  الّله  ކުރާމީހުން  

  =  .   އެްއވެސް އެނގުމަކާިއ ނުލައި    =  ްއަިދ ތެދުމަގަކާއިެވސ–  (   (ނުލައި  

     =  ( ) އަލިކޮށްދޭޭނ ފޮަތކާއިވެްސ (ނުލައި  އަިދ (އޭާނ ބުނާބުނުމަށް      =  އޭނާެގ)

 .  ބޮޑާކަމުން / ގޮާވލެވޭ ގޮވަިއލުމަށް ފުރަަގސްދީ ނާހައި    =  މީސްތަކުްނ) . މަގުފުރެދުމަށްޓަކައި

 (  މަގުފުރެއްދުމަށް    =   الّله  .  ގެ ަމގުން         =  އެފަދަމީހުންަންށ

 .  ދުނިޔޭގައި ުހރީ ެދރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމެވެ          =  ދުަވހުްނ  قيامةއަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭާނއަށް ރަހަދަްއކަާވ ހުށީމެވެ     = ައަނދާހުިރ އަލިފާނުެގ އަނދ

 .  عذاب    =  ެއ (. .  عذاب(އޭނާއަްށ އެންެގވޭނެއެވެ  ކަެލއަށް އެަދއްކަވަނީ       = 

.  َعَملُ ކަލޭގެ ދެއަތް އިސްުކރި     . تعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުން  =   ެގ ސަބަބުންނެވެ  

    = ައަނިޔާުކރ . .  =   އްވާ ކަލަކުކަުމގައި ުނވެއެވެ  އަޅުތަކުންނަށް  =  އަިދ

 .  މީސްތަކުންގެތެރޭގައި ވެއެވެ     = الّله .  އަށް އަޅުކަންކުރާމީހުން      = 

   . حالޝައްކެއްގެމަތީަގއިވާ       = ަދެންފ . ހެ އޭާނއަށް ހެޮޔކަމެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 ހެވެްއ ދިމާވެއްޖެްއޔާ). ُدنـَْيوى(ތަނަވަސްކަމެއްފަދަ       =  ގަިއ ސާބިތުެވ  دينއޭނާ ެއ

 .  ހިތްހަމަޖެހެއެވެ          =   ( .   އަިދ އޭނާއަްށ (މުދާ މަދުވުންފަދަ  ނޭދޭކަމެްއ ދިމާެވއްޖެއްޔާ
        = ) . .)  ُمْرَتدُّ އޭނާ އޭނާގެ މޫނުވަތަށް ފުރޮޅިދެއެވެ  ވެ ކާފަރުވެދެއެވެ    

   =  ިآخرةއޭނާ ދުނިޔެާއއ  .  ހަލާކުެވ ެގއްލުަވއިަލއެވެ      =  . ނޑައެޅިގެން އެއީ  ކަ
      = ވެގެންާވ ގެްއލި ަހލާކުވުެމެވ.  بيان 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ) 6( ތައް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  مثالތެރިކަމާިއ އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  قدرةއެއީ (އެބަހީ
) ތިަމންރަސް  حقّ ކަލާނެގ އެީއ އަޅުކަން އެފަރާތަށް ވެވުން ކަލޭމެނަށް ދައްަކވައި އެވާހަކަަތއް ހަނދާންކޮށްދެއްވަނީ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަލާނެގީއ  إيمانވަންތަ ަކލާނގެކަްނ ކަލޭމެްނ ދެެނ އެގޮުތގެމަތީގަިއ  ވެ ތެދުުކރުމަށެވެ
މަރުވެފައިާވ ތަކެތި ދިުރއްވާ ކަލާނގެކަާމއި އަދި ަހމަކަށަވަރުން ކޮންމެކަމެްއގެ މައްޗަްށ އެަކލާނެގ 

 ވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަންއެންެގވުމަށެވެ ކުޅަދުން

. އަިދ  قيامةއަދި ހަމަކަށަވަރުން ) 7( . ެއޔާމެދު ެއއްވެްސ ޝައްެކއްނެތެވެ ދުވަހަީކ އަންނާޭނ ދުވަހެްއކަން ކަށަަވރެވެ
. (އަ َمْحشرއެމީހުްނ ދިުރއްވަިއ الّله تعالىތަކުގަިއާވ މީސްތަކުްނ  قَـْبرހަމަކަށަވަރުްނ   عملިދ އަށް ފޮުނއްވާނެއެވެ

 (.  ތަކަށް ފުރިހަަމ ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ

 دليلއެްއ އެނގުެމއް، އަިދ ތެދުމަގެއްިވަޔސް ނެތި އަިދ އޭާނ އެބުނާ އެއްޗެްއ ތެދުކަމަށް  علمއަދި އެއްވެސް ) 8(
ންގެ ކޮށް ދެކޮޅުހަދާމީހުން މީސްތަކު َجَدلގެ ަރސްަކންފުޅާއިމެދު  الّلهކުރާނޭ އެްއވެސް ފޮތެއްެގ އަލިކަެމއް ނެތި 

 .  ތެރޭގައިެވއެވެ

. އެީއ ) 9( ގެަމގުްނ  الّلهއަދި އެފަދަމީހުންނަށް ޮގވާލެޭވ ގޮވަިއލުމަްށ އެމީހުންެގ ބޮޑާކަމުން  ުފރަގަސްީދ ހަަދއެވެ
. އަދި  . އޭނާއަްށ ދުނިޔޭގަިއ ހުީރ ދެރަކަމާިއ ނިކަމެތިކަމެވެ ދުވަހުްނ  قيامةމީސްތަކުން މަގުފުެރއްދުމަށްޓަކައެވެ

.  عذابއަލިފާނުެގ  އަނދައަނދާހުރި  ގެ ރަހަ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އޭނާއަށް ަދއްކަވާހުށީެމވެ

.) އެފަދަ ) 10( ތަކުެގ  عملކަލެއަްށ ލިބެީނ ކަޭލ އިސްކޮށްަފއިާވ  عذاب(އަދި އޭނާއަށް އެންެގވޭނެއެވެ
. އަދި ހަމަކަށަަވރުން އަޅުތަކުންނަށް އަނިޔާެވރިެވވޮޑިގެންވާ ަކލަކު ކަމުގައި  .  الّلهސަބަބުންނެވެ  ނުވެއެވެ

. ދެންފަހެ އެީމހުންނަްށ  الّلهއަދި ޝައްކެއްގަިއ ހުެރގެން ) 11( އަށް އަޅުކަންުކރާމީހުްނ މީސްތަކުންގެތެރޭަގއި ެވއެވެ
: ރިޒުުގ ތަނަވަސްވުންފަަދ  ) ެއ  دنيوىހެޔޮކަމެއް ދިާމވެއްޖެއްާޔ (އެބަހީ  قائمމަތީ  دينހަމަޖެހުމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ

. ހަމަ . އަިދ އެީމހުންނަށް  ވެތިބެއެވެ َنةެޖހިގެން ތިެބއެވެ : ތަދުމަޑުވުންފަދަ ދަިތ  ِفتـْ އެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާ (އެބަހީ
 : . އެބަހީ .  دينއުނދަގުލެއް ދިމާެވއްޖެއޔާ އެީމހުން އެމީހުންެގ މޫނު މައްޗަްށ ފުރޮޅިދެއެވެ ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެެދއެވެ

.  آخرةދުނިޔެއާއި  .ވެގެންާވ ގެ بيانނަގަިއލައެވެ  ްއލުމާއި ހަލާކަީކ އެއީެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = دعاءފިޔަަވިއ އޭާނ  الّله .   ުކރެއެެވ. / އަޅުކަންކުރެެއވެ     =  އޭނާައްށ

. (ބު ) އެއްވެްސ ގެްއލުމެްއ ނުޭދ އެއްަޗކަށް  ދަކަށް      =  ްَفعއަިދ އޭާނއަށ އެްއ ނުޭދ  َمنـْ

 .  އެއްޗަކަށް      =  . ނޑައެޅިގެން އެއީ  ކަ     =  . ދުރުވެގެންވާ މަގުުފރެދުމެވެ

    =   دعاءއޭާނ  . . އަޅުކަންުކރަނީއެވެ  ކުރަނީެއވެ    =ަމަކަަށވަރުްނ އެެއއްޗެްއެގ ހ

 ގެއްލުން    =  .  ގާތްކަން ބޮޑުކަމުގައިާވއެއްޗަކަށް     =  ެَفعއޭގ .  َمنـْ  އަށްވުރެން   

     =  ްނޑައެޅިގެނ .  ) އަޅުކަންވެވޭަފރާތް( ެވރިޔާ َنْصرُ ކަ  ނުބަިއވެގެނެްވެއވެ       = 

 . ) ނުބަިއެވގެންވެއެވެ ނޑައެޅިގެން އެކުވެިރޔާ (އަޅުކަންުކރާފަރާތް    އަދި ކަ       = 

.  އީމާންވީ  މީސްތަކުން الّله تـََعاَلىހަމަކަށަވަރުން   ވައްދަވަެއވެ       =  ްصالح އަދި އެމީހުނ

.  عمل  ތައްކުރި    =   . ބަގީޗާތަަކކަށް / ުސވަރުެގތަކަކަށް      =  އެތަންތާނގެދަށުްނ

 .  ދެމިދެމިހުންނަ    =  .  .  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  =    ާއރުތައް       

= .   ެއކަލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ކަމެްއ އެަކލާނެގ ކުަރއްވަެއވެ       =  .   ހީުކރާ ީމހާ  

   = نصرެއކަލޭގެފާނަްށ  تعالى الّله  .  ނުދެއްވާނެކަުމަގއި      =  ިآخرةދުނިޔެާއއ  . ގައި

       =  .  ފަހެ އޭނާ ވާފަށެއް ދަމާށެވެ     = ) . ގޭގެ ފަންގެިފލާއަށް / މައްޗަށް

 .  ނުވަތަ ފުރާޅަށް    =  . ނޑައިލާށެވެ ) އެވާފަށް ކަ  ދެން އޭނާ (ދަންޖެހުމަށްފަހު  =  ދެްނ

 .  އޭނާ ބަލައިަބލާށެވެ       =  َلةއޭާނ އެހެިދ  . ؟އާިއ ޭރވުން ދުުރކުރިެހއްޔެވެ  ِحيـْ   

  =  ިَحَسدَ އޭނާގެ އެރުޅިެވރިކަމާއ  .  ެވރިކަން       =  އަދި އެފަދައިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ
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 .  އެކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވީމެވެ      = . އަދި  =    ބަޔާންވެގެންވާ އާޔަތްަތއް

  . تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ         =  އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަްށ އެަކލާނެގ ތެދުަމުގ

.  ދައްކަވައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކޮށް އަޅުކަންކޮްށ އެަހދަނީ އޭނާއަށް އެއްވެްސ ގެްއލުމެއް އަދި އުނަދގުލެްއ  دعاءފިޔަވައި އޭނާ  الّلهއެފަދަމީހާ ) 12(

َفعَ އަދި އޭނާއަށް ެއއްވެްސ  ނުދެވޭ . َمنـْ . ދުރުވެގެްނވާ މަގުުފރެދުމަކީ ެއއީއެވެ . ބުދަށެވެ  އެއްވެްސ ނުދޭ ތަކެްއަޗށެވެ

َفعَ ކޮށް އަޅުކަން އެކުރަނީ އެއެްއޗެއްގެ  دعاءއޭނާ ) 13( އާއި ލާބައަށްުވރެ އެެއއްޗެްއގެ ގެްއލުމާއި ހަލާުކ  َمنـْ

ނޑައެޅިގެން ގާތްވެގެންާވ އެއްަޗކަށް ކަން ކަށަވަރެ  ނޑައެޅިގެން  َنْصرެވ. ކަ . އަދި ކަ ވެރިޔާ ނުބައި ވެގެންެވއެވެ

: ބުދަކީ  . އެބަހީ  نصرވެިރއަކުކަމުގައި ެބލިއްާޔވެސް ެއއީ ނުބައިެވގެންވާ نصرއެކުވެރިާޔވެސް ނުބަިއވެގެންެވއެވެ

 (. .(އެއީ އެއަށް އަޅުކަންުކރާމީހާއެވެ . އަދި ނުބަިއ އެުކވެރިެއކެވެ  ވެރިއެެކވެ

.) ހަމަކަށަަވރުން  صالح عملވެގެން  إيمان) 14( އެމީހުން ސުަވރުެގ  الّله تعالىތައްކުރި މީސްތަކުން(ދަންަނއެވެ

. އަިދ  . އެތަންތާނެގ ދަށުްނ އާރުަތއް ދެމިދެމިޮއންނަ ބަގީޗާތަކަކަްށ އެީމހުން ވައްދަވާުހއްޓެވެ ވައްދަވާހުްއޓެވެ

. އެަކލާނގެ އެދިވޮޑި الّله تعالىހަމަކަށަވަރުްނ   ގަންނަާވ ކަންތައް ކުރައްަވއެވެ

ނުދެއްވާނެކަމަށް ހީުކރާމީހާ،  َنْصرُ ގައިވެސް  آخرةއަށް ދުނިޔެާއއި  محّمد صّلى الّله عليه وسّلم – الّله تعالى) 15(

) ފަެހ އޭާނ ގޭގެ ުފރާޅުގަިއ ވާފަށެްއ އައްަސއި (ދެްނ އޭާނ އޭަގިއ  حسد(އެކަލޭގެފާުނ ދެެކ ރުޅިއައިްސ  ެވރިވާމީހާ

.) ދަ : ޭއނާ ރުޅިއައިްސގެްނ ހެދޭނެާހ އެްއޗެްއ ހަދައިަބލާށެވެ . (އެބަހީ ނޑަިއލާށެވެ ) އޭާނ ެއވާފަށް ކަ ންޖެހުމަށްފަހު

. ފަެހ އެކަންތަކުްނ އޭާނ އައިސްފަިއވާ ރުޅިވެރިކަާމިއ  حيلةދެން އޭނާ އެރޭިވ ރޭވުމަށް އަދި ހެދި  އަށް ަބލައިބަލާެށވެ

 تفسيرވިބާވަެއވެ؟ އެކަން އޭާނގެ ކިބައިން ފިަލއިދިޔަ ބާަވއެވެ؟. (މިއާޔަތުެގ ވެރިކަން އޭނާގެ ކިބައިން ދުރު  حسد

(.  އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ވެެއވެ

: ތިމަންަރސްކަލާނެގ ) 16( ތެިރކަމާއިމެދު ދެކޮޅުހަދާ މީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  قدرةއަދި އެފަދައިން (އެބަހީ

: ކޮށްދެއްވިފަ بيانތައް  دليلތަކާއި  حّجة ) ތިމަންރަްސަކލާނެގ އެކަޭލގެފާނަށް (އެބަހީ محّمد صّلى الّله عليه ދައިން
)  وسّلم . ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން  حّجةތަކާއި  دليلވެގެންވާ  بيانއަށް އެކަލާނެގ  الّله تعالىތައް ބާވައިލެއްވީމެވެ

.  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ ތެދުމަގުދައްކަަވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  ްإيمانހަމަކަށަވަރުނ  .   ވީ މީހުން   =  ިيهودىއަދ  .  ވީ މީހުންނާއި
   =  ިއެއީ ތަރިއަށް ނުވަަތ  َصاِبىއަދ) . . ންނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހު مالئكةއިންނާއި ) والّله أعلمންނެވެ

      =  ިنصارىއަދ  .  އިންނާއި   =   އެީއ ައލިފާނަްށ  َمُجوِسىއަިދ) . އިންނާއި

 (.   އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ  =  ިشريكއަދ  ( . (ބުދަށް އަޅުކަންުކރާމީހުން  ކުރި މީހުންނާއި
          =  فَـْيَصَلةުކރައްަވއި  حكمއެމީހުްނގެ މެދުގަިއ  تعالى الّلهހަަމކަށަވަރުްނ  . ުކރައްާވ ުހއްޓެވެ

        = قيامة   . . تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  =   ދުވަހުން  އީ      = 

) މަ . ކޮންމެކަމެއްގެ (އަދި ކޮންމެ އެްއޗެއްގެ . =    ްއޗަށް ހެކިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެވެ    = 

.) ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައި ނުގަންނަވަނީތޯެއެވ؟ (ނުވަތަ ކަލޭގެފާނު ދެެނވަޑައިގެން ނުވަނީތޯެއވެ؟)  رسول الّله(އޭ  އެވެ

   =  ްالّله تعالىހަމަކަަށވަރުނ .          = ާއެކަލާނެގއަްށ  َسِجَدةނެގއަށް އެކަލ) . ކުރެއެވެ

)  سجدة  ކުރާކަން       = ) مالئكةއުޑުތަުކގައިާވާހ ބަޔަުކ  (  ޭބކަލުން       =  

 ( .( މުއުމިނުން  އަދި ބިމުަގއިވާާހ ބަޔަާކއި       = ިއަިދ އިާރއި ހަނދާިއ ތަރ . ތަާކއި

       =  .  އަިދ ަފރުބަދަތަކާިއ ަގސްގަހާއިެގްއސާިއ އަިދ އެންމެަހއި ިދރޭތަކެއްާޗއި
       =  ެއީއ) . .)  مؤمنއަިދ މީސްތަކުންކުެރ ގިނަަބޔަކާއި  ންނެވެ  =  އަިދ

 .   ގިނަބަޔަކުވެެއވެ      =  ްعذاب حقّ އެީމހާގެމައްަޗށ  . ައިދ  =     ވެގެްނވާ

.  الّله  އެމީހަުކ އިހާނާތްެތރިކުަރއްވަިއ އަބާއްޖަވެިރކުރަްއވައިފިީމހާ        =  ފަެހ އޭނާައކަްށ

: އޭނާ މާތްކޮށްދީ  ُمْكرِمއެއްވެސް  . އެަބހީ . އަކު ުނވެއެވެ  =    ބާްއޖަވެރިކޮށްދޭނެ މީަހކު ނުވެެއވެ

.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   ުކރަްއވައެވެ        =  .   އެަކލާނެގ އެދިވޮިޑގަންނަވާހާކަމެއް  

    =  َخْصمٌ މިީއ ެދ  (. . (އިދިކޮޅުެވ ދެކޮޅުހަދާ ދެމީހުންނެވެ  ންނެވެ        = 
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.  ربّ އެބައިމީހުންގެ   އާއިމެދު އެމީހުން ައރައިރުްނވެ ދެބަސްވާ     =  ފަހެ ކާފަރުީވ މީސްތަކުްނ

 (.  (ދަންނައެވެ      =  (. ނޑެވޭނެއެވެ . (އެީމހުންނަށް ކެ ނޑެވިއްެޖއެވެ  އެމީހުންނަްށ ކެ   

   = ިައލ .  ފަނުންވާ ހެދުންތަކެއް   =  .  އަިދ އޮއްސޭނެއެވެ        =  އެމީހުންެގ

 ( . (އެމީހުންެގ ބޮލަށް .  =   ބޯތަކުގެ މަތިން  އެްނމެހޫނުކަންގަދަ ފެން

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އިންނާއި އަިދ  َصاِبىންކަމުގައިވީ ީމހުންނާއި އަދި  يـَُهودىީވ މީސްތަކުންނާއި އަދި  إيمانހަމަކަށަވަރުން ) 17(

 فيصلةދުވަހުްނ  الّله تعال قيامةުކރި ީމހުންނާިއ މި އެންމެންެގ މެދުގަިއ  َشرِيكُ ންނާިއ އަިދ  َمُجوِسىއިންނާއި  َنَصارى

. ހަމަކަށަަވރުން  حكمކުރައްަވއި  .  އީالّله تعالىކުަރއްވާނެއެވެ  ޮކންމެ ކަމަކަށްވެސް ހެކިވެވޮިޑގަންނަވާ ަކލާނގެެއވެ

  . . ނުވަަތ އެީއ  قبولެއއް  دينއެއްެވސް  َسَماِوىންނަކީ  َصابىދަންނައެވެ ުނކުރާ ަބއެއްކަމުގަިއ ބުނެވުެނވެ

 .  . والّله أعلمތަރިޔަށް ނުވަަތ މަލާއިކަތުންނަްށ އަޅުކަންކުާރ މީހުންކަމުަގއިެވސް ބުނެވުނެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާހާބަޔަުކ  رسول الّله (އޭ) 18( ުކރަްއވާކަން ކަލޭގެފާުނ  سجدةއަްށ  الّله تعالىެއވެ

.  مالئكةދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟. އެނގިވަޑިައުނގަންނަވައިތޯެއވެ؟. (އުޑުތަކުގަިއވާ ީމހުންނަީކ  ބޭކަލުންނެވެ

. ދެންެވސް އެހެނިހެްނ ބިމުގައިވާ މީހުންނަީކ އިންސާނުންނާ .) އަދި ިއރާއި ހަނދާިއ  َخلقިއ ޖިންނީންނެވެ ތަކެވެ

ތަާކއި އަިދ މީސްތަކުންެގ ެތރެއިްނ ގިނަބަޔަކާިއ (އެީއ  َدابـَّةތަރިތަކާިއ ފަރުބަދަތަކާިއ ަގސްގަާހގެއްސާިއ އަިދ 

.) މިހުރިހާތަކެިތވެސް  . (މީސްތަކުންގެ سجدةއަށް  الّلهމުއުމިނުންނެވެ  مؤمنކުރާބަޔަީކ  َسِجَدةެތރެއިން ުކެރއެވެ

.) އަދި އެމީހުންގެމައްޗަްށ  . (އެީއ އެމީހުންެގ ކާފަރުކަމާިއ  حقّ  عذابންނެވެ ވެގެންވާ އެތައްބަޔަކުެވއެވެ

.) އެކަމަކު އެމުީހްނގެ ހިޔަނިތައް  . އަދި  سجدةއަށް  الّلهނުކިޔަމަންތެރިކަމުންނެވެ އެމީހަކު ދެރަކުރައްާވ  الّلهކުރެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ  إهانة . އެމީަހކު މާތްކޮްށ ބާއްޖަވެރިުކރާނެ ެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ ތެރި ުކރައްަވއިފިމީހަުކ ދަންނައެވެ

.  الّله تعالى  އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ ކަެމއްކުރަްއވައެވެ

. (އެަކކު އަނެކަކުގެމަްއޗަށް  َخْصمُ މިއީ ދެ ) 19( . ިމ ެދ ކޮށް ދެކޮޅުހަާދ ދެމީހު ُحّجة قائمންނެވެ ންނަީކ  َخْصمُ ންނެވެ

. ބައެއް ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަނީ އެީއ:  خيالނެްގމެދުގައި ވަރަށް  مفّسرކޮންބައެއްކަމާމެދު  ހަނގުރާމަދުަވުހ  َبدرތަފާތެވެ

. އަނެއްބަޔަކު ވިދާޅުވަނީ އެއީ  مؤمنއަށް ނުކުތް  ُمَباَرَزةދެފަރާތުން   بأهل كتاންނާއި  مؤمنންނާއި ކާފަރުންކަމުގައެވެ
 .( . އަިދ މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެްސ ކިއިފަިއވެއެވެ  . والّله أعلم بالّصوابންކަމުގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އޭެގ ސަބަބުން ވިރިގެްނ  އޮހިގެްނ ފައިބާނެއެވެ       =  ެއެމީހުްނގ 

 ( ނޑުގައިވާ ގުނަވަންތައް . (ބަ ނޑުތަކުގައިވާތަކެތި   ބަ   =  .  އަދި ހަންތަާކއި     = 

 (. . (ެއއީ އެމީުހންގެ ބޮލުގައި ތެޅުމަށެވެ  އަދި އެމީހުންނަށް ބޮޑެތި މަރުތެއުތަކެްއވެއެވެ      = 

 . ނޑުންވާ  ދަގަ     =  .   އެމީހުްނ އެޭދ ކޮްނމެ ހިނދެއްަގއި     =  އެީމހުްނ

 ( . އެތަނުން (އެަނރަކައިން   ނުކުތުމަށް    = .  ހިާތމަޔާއި މޮޅިން    =  އެމީހުްނ އެތަނަްށ

 . . ފޮނުވޭނެއެވެ  އިޢާދަވެވޭނެއެވެ   = ްަކލޭމެން ރަހަލިިބގަންނާށެވެ!. (އަދި އެމީހުްނނަށް އެނ (.  ގޭނެެއވެ
     =  ެعذابއަލިފާނުގ .    ގެ   =  ްالّله تعالىހަމަކަށަަވރުނ  .  ވައްދަވަެއވެ

          =  صالح عملއީމާންވެގެންާވ  .  ތައްކުރި މީސްތަކުން    = 

 ( . (ުސވަރުގެަތކަށް   ބަގީޗާތަކަކަށް        =  އެތަންތާނެގ ދަށުްނ ާއރުތަްއ

  .  ހިނގަހިނާގހުންނަ     = .  އެމީހުންނަށް އެތާ ގަހަނާ އެޅެވޭެނއެވެ          

=  . . އަ=     ރަނުގެ އުޅާތަކުން  ިދ ރަންމުތުްނނާއި     =  އަދި އެސުަވރުގޭަގިއ

 .  އެމީހުންގެ ލިބާހަކީ      =.   ފަުށއިއެވެ        =   އަިދ އެންެމރަނގަޅު ެއއްޗަްށ

 . ) އެމީހުންނަްށ މަގުދެއްކުނެވެ  (ދުނިޔޭގައި     = ިَال ِاَلَه ِإالَّ الّلهُ ްނ (އެީއ ބަސްތަކުގެެތރެއ  (. އަށެވެ

    =   . ) މަގުެދއްކެުވނެވެ  އަިދ އެމީހުްނނަށް (ދުނިޔޭގައި       = އާިއ  حمد

) މަގަށް (އިސްލާމު ދީނަށް).  تعريف    ލިބިވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެ (ރުއްަސވާ   = ަަށވަުރްނ ހަމަކ

 .  ކާފަރުވީ މީސްތަކުން          =  ( ގެ މަގުްނ ހުއްުޓާވ  الّلهއަދި އެމީހުން (އެހެންމީހުން

 (  (އެމަގު ބަންދުކޮށް       =  ިَمْسِجُد اْلَحَرامއަދ  ( . (އެތަނަށް މީހުްނ އަޔަނުީދ ހިފަަހއްޓާ އާއި
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      = .   އެތަްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވި     =  މީސްތަކުންަންށ

.  ހަމަހަމަތަނެއްކަމުގައި       =  އެާތ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި އަިދ އެހެްނ ރަށްރަުށްނ

 .  އަންނަމީހުންނަށާއި    =  ިކޮށްފި َقْصُدއަދި އެތާނގައ . ) ދަންނައެވެ . (ހީކޮށްފިމީހާ  މީހާ   

    =  حقّ އަނިޔާެވރިވެގެްނ  .  އާިއ ދުރަްށ ލެނބުެމއް      ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހަކަްށ

 .   ރަހަދައްާކހުށީމެވެ       =  ިعذابވޭންދެނިވ .   އަކުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގެތެރޭގަިއާވ ) 20( ) ބަ އޭގެ ސަބަބުން (އެފެން ޮބލުެގ ނާށިަގނޑު ފޫއަޅުވާލައިފަިއގޮސް
 . . އަިދ އެމީހުްނގެ ހަންތަްއވެސް އޮހިދެއެވެ . އަދި ވިިރގެން އޮހިދެއެވެ  އެންމެހައިތަކެތިކުދިކުދިކޮްށލައި ވިރުަވއިލަެއވެ

)21 ( ( . އަދި (އެމީހުންގެ ގައިގާތެޅުމަށް ނޑު ހަންމުށިތަކެއްެވއެވެ  އެީމހުންނަށް ދަގަ

ެގ ވޭާނ ހިާތމައިގެ ސަބަބުްނ އެތަނުްނ ނުކުންނަްނ ހީުކާރ ކޮންެމ  عذابއަދި އެމީހުން އެަނރަކަިއގެ ގަަދ ) 22(
. (ަނރަކައިެގ  މީހުންެގ މަލާއިކަތް ބޭކަލުްނ އެހަންމުށިތަކުން އެ زبَاِنىَّ ފަހަރަކު އެީމހުން އެތަނަށް ރައްދުުކރެވޭނެއެވެ

. ކަލޭމެން އަލިފާނުެގ  .) އަދި އެީމހުންނަށް އެންގޭނެެއވެ ެގ  عذابބޮލުގައި ތަޅާ އެތަނަށް ައލުންވެސް ފޮނުްއވާނެއެވެ
 ރަހަލިިބގަންނާށެވެ!. 

ދުވަހުްނ) އެތަންތާނެގ ދަށުން ާއރުތަްއ ހިނގަހިނގާ އޮންަނ  قيامةތައް ކުރިމީހުްނ ( َصالح عملވެގެން  إيمان) 23(
: ސުވަުރގެތަކަށް ހަމަކަށަަވރުން ބަގީޗާތަ . އަދި ރަނާއި ރަްނމުތުެގ  الّله تعالىކަކަށް އެބަހީ އެމީހުން ވައްދަާވހުއްޓެވެ

 . . އަދި އެުސވަރުގޭަގއި އެީމހުންގެ ލިބާހަީކ ފަށުވި ޭފރާމެވެ  އުޅާތައް އެމީހުންނަށް އެސުވަުރގޭގަިއ އެޅުވޭނެެއވެ

: އެމީހުންނަކީ (ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު) 24( ގެ ފަރާތަްށ  َال ِاَلَه ِإالَّ الّلهُ ) އެމީހުންނަށް ަރނގަޅުވެގެންވާ ބަހަށް އެބަހީ
 : . (އެބަހީ .) އަިދ  توفيقކުރުމުގެ  عملފުޅު ނިޔާކުރާގޮުތެގމަތީން  كلمةމަގުދެއްކެވުނު މީހުންެނވެ ލިބެވުނު މީހުންނެވެ

).  ގެމަގަްށ (އިްސލާމު الّلهލިބިވޮޑިގެްނވާ  تعريفއާިއ  حمدއެއީ  .   ދީނަށް  މަގުލިެބވުނު މީހުންނެވެ

َمْسِجُد ގެ މަގު ބަންދުކުރި އަިދ  الّلهހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުީވ މީސްތަކުން (އަދި އެީމހުން  މީސްތަކުންނަށް ) 25(
. އެމީހުްނ ެއގޮތުގަިއ މަުރވެގެން ހިނގައްޖެނަ اْلَحَرام ަމ އަށް މީސްތަކުްނ އަޔަނުީދ ބަންދުކުިރ މީހުްނ (ދަންަނއެވެ

.) ެއ  ވެތިބޭ ެއރަށުެގ މީހުންނާިއ އަިދ އެހެްނ ރަްށރަށުްނ  قائمައކީ އެތާނގަިއ  مسحد الحرامގެއްިލ ަހލާކުވީެއވެ
. އެއީ އެންމެހަިއ  . އަިދ  مسلمއަންނަ މީހުންނާއި އެންމެން ހަމަހަަމވެގެންވާ ތަނެެކވެ ން ހަމަހަމަ ތަނެކެވެ

ކޮށް ހީކޮށްފި ީމހާއަށްވެްސ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  قصدރަށް ލެނބުމަށް އާިއ ދު  حقّ އެތާނގަިއ އަނިޔާެވރިވުމުެގ ގޮތުްނ 
: އެތާނަގއި އަނިޔާެވރިވުމަށް މީހަުކ ހީުކރިނަމަވެސް އެީމހަކަްށ  عذابވޭންދެނިވި  . (އެބަހީ ގެ ރަަހ ދައްކަާވހުށީމެވެ

. އަިދ އެާތ އަނިާޔވެރިކަ عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ވޭންދެިނވި  ެމއް ހިންގައިފިނަަމ ެގ ަރހަދައްކަާވހުީށމެވެ
 ކިހާވަެރއްވާނެްއހެއްޔެވެ؟)
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ކޮށްދެްއަވިއ  بيانއަްށ  إبراهيم عليه الّسالمއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ

 .! .އެކަން ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ  އަންގައިދެއްވީެމވެ      =  .  ގެފުޅުގެތަން / ގެފުޅުހުރިތަން
        =  ަކލޭގެފާނު ތިމަންރަްސކަލާނެގާއިއ (. (އަދި އެކަޭލގެފާނަށް އެންގެވީމެވެ

. شريكއެކައްޗަާކވެސް  . ބައިެވިރ ުނކުރާށެވެ  ނުުކރާށެވެ     =  ުطاهرއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގެފުޅ 

 .  ކުރައްވާެށވެ  = طواف .  ކުރާމީހުންނަށް         =  އަިދ

.)  َسِجَدةކޮށް  ركوعކޮށް  قيام : ނަމާދުކޮށް އަޅުކަން ުކރާމީހުންނަށް . (އެބަހީ   ކުރާ މީހުންނަށް     

!.)  إبراهيم(ޭއ  = !. ގެފާނެވެ .!  إعالنއަިދ މީސްތަކުންނަށް ގޮވާަލއްވާެށވެ  ކުރަްއވާށެވެ  =  ّއަށް /  حج

.  قصدއަށް އައުމަށް / ގެފުޅު  حجّ   ކޮށްގެން އައުމަށް     =  ކަލޭގެފާނުންގެ އަިރހަށް (ގެފުުޅ

 . ) އެީމހުން ފައިަމގުގަިއ އަންނާނެެއވެ  ކައިރިޔަށް      =  ނޑުހިނިދ ކޮންެމ އަިދ އަަނރޫފަ ބަ

)  جمل : ސަވާރުެވގެން . (އެބަހީ  އެއްގެމަތީ  =  .   ެއތަކެތި އަންނަހުއްޓެވެ     

= .  ުދރު ކޮންމެ ހިސާބަކުްނ ދުުރ ކޮންެމ މަގަކުން         = ިޔާެއިއ އެީއ އެމީހުންނަށްާވ (ދުނ

)  آخرة َفعَ ގެ . َمنـْ   ތައް ލިބިގަތުމަށެވެ       =  ްގެ ނަންފުުޅ  الّلهއަދި އެީމހުނ

 . . الّلهހަނދާންކުރުމަށެވެ   ހަނދާްނ ކުރުމަށެވެ         =  ިނޑައެޅ ެވގެްނާވ  َعيَّنْ ކަ

) . . މިނާގަިއ) ގެ ދުަވސް َأيَّام التشريقދުވަސްތަކެއްގައި  ތަކުގައި         =  އެީމހުންނަށް އެަކލާނެގ

 .( . (ރިޒުުގގެ ސަބަބުން   ދެއްވި ރިޒުގުން      =  ْنـََعم .  ސޫފީގެތެރެއިން    = 

 .! .) ކަލޭމެްނ އެއިްނ ކައިހަދާެށވެ  (އެމީހުންނަށް އެންގޭނެެއވެ         =  އަިދ

!.  فقيرގޮތްހުސްެވ ބޭނުންޖެހިފައިވާ    ންނަށްވެްސ އެއިން ކާންދޭށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

  
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. އަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެުފޅު ހުރިތަން ދެއްކެވިހިނދު ހަނދުމަފު إبراهيم عليه الّسالمއަދި ) 26( ޅު ކުރައްވާށެވެ

.) ކަލޭެގފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެއާިއ އެކަްއޗަކާވެްސ   شريك(އެކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެންގެވީމެވެ

. އަދި  . ބަިއވެރިނުުކރާށެވެ  َسِجَدةކޮްށ  رُُكوعވެތިޭބ މީހުންނަށާިއ  قائمކުރާމީހުންނަށާިއ ނަމާދުގައި  طوافނުކުރާށެވެ

. ( طاهر: އަޅުކަންކުާރ މީހުންނަށް ތިމަްނރަްސކަލާނގެ ގެފުޅު ކުރާ މީހުންނަްށ އެބަހީ  بدعةާއއި  شركކުރަްއވާށެވެ

طاهرއާއި އެންމެަހއި ހަިޑހުތުރު ކަންކަމުން  .)  َكْعَبُة الّله  ކުަރއްވާެށވެ

.)  إبراهيم عليه الّسالم(އޭ ) 27( .  نإعالއަށް އައުމަށް ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ގޮވާަލއްވާ  حجّ އެވެ ކުރައްވާެށވެ

)  َكْعَبة الّلهއަށް އައުމަީކ އަޅުކަންުކރުމަށްޓަކައި  حجّ ( .) ދެން އޭރުްނ މީސްތަކުްނ  قصد(ެގފުޅު ކޮށްގެން ައއުމެވެ

) ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ (ގެފުުޅ  : ސަާވރުވެގެންނާއި އެމީހުންގެ ަފއިމަގުގަްއޔާިއ އަނަރޫަފ ޖަމަލުމަތީަގއި (އެބަހީ

.)  ކޮށްގެން ދުރު قصد  ހިސާބުްނ އަންނަ ހުއްޓެވެ

ނޑައެޅި  َمنفعެގ  آخرةއެއީ އެމީހުންނަށްވާ ދުނިެޔއާިއ ) 28( . އަިދ ކަ ވެގެްނާވ  َعيَّنތަްއ ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ

) އެމީހުްނ  يعنى: َأيَّاُم التَّْشرِيقދުވަސްތަކެއްގަިއ ( ކޮށް އެކަލާނެގ  ِذكرއަށް  الّلهގެ ދުވަސްަތކުަގއި

. ެއކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ދެްއވި ހަނދުމަކުރުމަށް . (ފަހެ އެކަލާނެގ  نـََعمْ ޓަކައެވެ ސޫފީގެ ރިޒުގުގެ ސަބަބުންނެވެ

. އަިދ ގޮތްުހސްެވ ބޭނުްނޖެހިފައިާވ  .) ިތޔަބައިމީހުްނ އެތަކެތީްނ ަކއިހަދާށެވެ  فقيرއެމީހުންނަށް އަންަގވާނެއެވެ

.  ންނަށް އެއިން ކާންދޭށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ީއެއ) . ބަނދެގެން ތިބުމުގެ ސަބަުބްނ  إْحرامދެން އެމީހުންގެ ހަޑިތަްއ ފިލުވާށެވެ

. މިއިްނ އިޝާރާްތވަނީ ޖަ ްމރާއަްށ ވެރިވެފަިއވާ ހިރަުފހާ ިދގުވެފައިާވ އިސްތަށްާޓ އެބާަވތުެގ ެއއްޗެތި ިފލުވުމެވެ

 (. . ނުވަތަކޮށުމަެށވެ  ހިލައުކާފަިއ ބޯޭބލުމަށެވެ      =  . އަިދ އެމީހުްނ ނަދުރުތަްއ ފުއްާދހުށިކަމެވެ

!.  حجّ (މީގެ މުރާަދކީ  !.)  قربانގަިއ ކަިތލަންޖެޭހ ކަތިލުްނ ކަިތލާށެވެ   ކުރާެށވެ    =  އަިދ އެމީހުްނ

. (އެއީ ކުރާހުށި َطَواف .)  َطَواُف ْاِإلَفاَضةކަމެވެ  އެވެ       =   ިންގެ ކިބައިންެވްސ  َجبَّارُ ބޮޑެތ

  ރައްކާތެިރކުރަްއވާ މިނިވަންުކރަްއވާފައިާވ ދުވަސްީވ ގެފުޅުގަިއ.    =  ހަޑިތައްިފލުވުމާިއ : : (އެބަހީ އެއީ

.)  واجبގެ  حجّ މިމިކަންކަމަކީ ަކލޭެމންގެ ކުރުމާއި  طوافކުރުމާ ގެފުޅުގައި  ذبح  ތަކުގެެތރެއިންާވ ކަންކަމެވެ
     =  قدرއަދި މާތްކޮށްހިާތ  .  ކޮށްފިމީހާ   = حرمةގެ  الّله  : . (އެއީ  حجّ އާއި  مّكةތަކަށް

.)  عمرةއާއި   ެގ ކަންތަކާިއ އަިދވެސް އެބާވަތުެގ ކަންތަެކވެ      =  ފަެހ އެކަްނ އޭނާއަްށ

 .  ހެޔޮވެގެންެވއެވެ      =  ެحضرةގެ  ربّ އޭނާގ  .  ގައި        =  އަިދ

.  حاللސޫފި  نـََعمކަލޭމެންގެ މަްއޗަށް    ކުރެިވގެންވެއެވެ      =  ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ

. (މަނާކަމުގަ ) ލިެޔވިގެންވާ ަތކެތިމެނުވީ  އި         =  ހަޑިހުތުރު އެްއޗެއްސާިއ

 .  ދުރުވެގަންނާށެވެ     =  (. : ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމުން ުދރުވެގަންނާށެވެ . (އެަބހީ  ބުދުގެތެރެއިން
           = ުއަިދ ދޮގުބަސް ބުނުމ .   ްނ ތިޔަބައިމީހުން ދުުރވެގަންނާށެވެ     = 

  . حالސީދާކޮށްގެންވާ  تـَْوِحْيدއަށް  الّله       =  ްކުރާމީހުން ކަމުަގއި ުނާވ  شريكއެކަލާނގެއަށ

 .  حال       =  ިشريكއަށް  الّلهއަދ  (. . (ދަންނައެވެ  ކޮށްފިމީހާ         

=  (. . (ވެއްޭޓ މީަހކުފަދައެވެ  އޭނާ މަތިްނ ެވއްޓުނު ީމހަުކ ފަދައެވެ       =  ދެންފަެހ ޭއާނ
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 . ) ދޫނިޖަހައިގަތް  (ވެއްޓުމުގެުކރިން       =  .  ނުވަތަ ވައި އޭނާ ވިއްާސލި މީހަކުފަދަެއވެ  

      = .  ދުރުތާކަށް

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
!. (އެއީ ބޯޭބލުމާއި މަތިމަސްކޮށުާމއި ިކހިލިފަިތ   )29( ދެން އެމީހުން އެމީހުންެގ ހަޑިތަްއ ސާފުކުާރހުށިަކމެވެ

.) އަިދ އިސްތަށި ުލއްސުމާއި ފޫޅުން ިތރި އިސްތަށި ޭބލުމާއި ނިަޔފަތި ނޑުމާއި މިބާވަތުގެ ކަންކަްނ ުކރާށެވެ ކެ

 .! : ގެފުަޅށްޓަކައި ކަިތލަންޖެޭހ ކަތިލުންތަްއ ކަިތލާށެވެ !. އެބަހީ  قربانއެމީހުން އެީމހުންެގ ނަދުރުތަްއ ފުއްދާށެވެ

. އަދި ބޮޑެިތ ޖައްބާުރ ުނލަފާމުީހންެގ ކިބައިްނ  ގެފުޅުގަިއ  ِدْيمقَ ރައްކާތެިރކުރަްއވާފައިާވ ދުވަްސވީ  الّلهކުރާށެވެ

!. އެީއ  َطَوافُ އެމީހުން  . މިއާޔަތްތަކުގަިއ މިވަީނ  َطَواف ْاِإلَفاَضـةކުާރހުށިކަމެވެ ތަކުެގ  حكمްއ ަބއެ ގެ حجّ އެވެ

. މިކަުމގެ  .  فقهފޮތްތަކާިއ  تفصيل حديثއިޝާރާތްތަކެކެވެ  ފޮތްތަކުގައިވެެއވެ

: ބޯބޭލުމާއި   )30( ކުރުމާިއ  طواف -ކަިތލުމާއި  –މަތިމަސްކޮށުމާއި  އިސްވެދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ، (އެބަހީ

. ގެުފޅަށް މާތްކޮށް ހިތުމާއި  واجبގެ  حجّ މިކަންކަމަކީ  ތެރިވުމުެގ ގޮތުން ކުާރ  ُحرَمةތަކުގެެތރެއިންާވ ކަންކަމެވެ

.) އަދި  . ފަހެ އެީއ އޭނާއަ َقَدرތަކަށް މާތްކޮށްހިތާ  حرمةގެ  الّلهކަންކަމެވެ ެގ  ربّ ށް އޭާނގެ ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

. ( حضرة ގެ ކަންކަމާއި އެކަލާނގެ ނަީހކުރަްއވާފައިާވ  عمَرة حجّ އާއި  مَكةއަކީ  ُحرَمةގެ  الّلهގައިވާ ހެވެވެ

.) އަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް މަނާވެގެންވާ ތަކެިތ ކަމުގައި  އަންގަވާފައިާވ  الّلهއުރެދުންތަކާއި މިފަދަ މިފަދަ ކަންކަމެވެ

: އެަކލާނގެ  حاللސޫފީެގ ބާވަތްތައް ކަލޭމެންނަށް  َعمنَـ ތަކެތި ފިޔަވައި  . އެަބހީ .  حاللެވވިއްޖެއެވެ ކޮށްދެްއވައިފިއެވެ

.) ފަެހ ބުދަްށ އަޅުކަންކުރުމުްނ  بيانޫސރަތުގަިއ  مائدة(މަނާތަކެތި ކަމުގަިއ ެބލެވެީނ  ކުރަްއާވފައި ެއވާ ަތކެއްޗެވެ

. އަދި ދޮގު ބަސްތައް ބު : ކަލޭމެން ދުރުވެގަންނާެށވެ . (އެބަހީ ގެ މައްޗަށް ދޮގުބަސްތަްއ  الّلهނުމުން ުދރުވެގަންނާށެވެ

(. . އަދި ެއހެނިހެން މީސްމީހުނަށްެވްސ ދޮގު ނުހަދާެށވެ  ބުނުމުން ދުރުވެގަންނާށެވެ

. އަދި  حالސީދާކޮށްގެންވާ  توحيدއަށް  الّلهުކރާމީހުންކަމުަގއި ނުވެތިެބ  شريكއެއީ އެކަލާނެގއަށް    )31(  هاللّ ގަެއވެ
. ނުވަަތ  شريكއަށް  ކުިރ މީާހ ކޮންފަދަެހއްޔެވެ؟ އޭާނ މަތިްނ ވެްއޓިވެއްޓިއޮްއވާ ދޫނިަޖހައިގަްތ މީާހ ފަދައެވެ

(. . (ތެދުމަގާ އެާހވެސް ދުެރވެ  ދުރުހިސާބަކަށް ވަޔާ ުބރުއްސަިއގެންދިޔަ މީަހކު ފަދަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ިމިއާޔަތްތަކުގައި މ : .  أمرގެ  الّلهކުރަްއވަނީ  بيانއެއީ އެބަހީ  އާއި ނަހީއެވެ     =  އަިދ

.  قدرމާތްކޮށް ހިތާ   ކޮށްފިމީހާ   = َرةގެ  الّله :  َشِعيـْ ) ޭއގެތެރޭަގއި ބުދުތަކާިއ  عالمةތަކަށް (އެބަހީ ތަކަށް

ގެފުޅަށް ހަދާިޔކުެރޭވ  –ގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން  حجّ  -އަށް ސީދާވުން  توحيد -ދޮގުބަސް ނުބުނުން  – ދުރުވުން

.  جمل  ބަލަހައްޓާ ރަނގަޅުކުރުން  =  .   ފަހެ ހަމަަކށަވަރުން އެކަްނކަމަށް މާތްކޮށް ހިތުންވަނީ

      = )ހިތުެގ ބިރުވެ الّله ( .އަށްވާ    ތިކަުމގެ ތެރެއިންެނވެ      =  ކަލޭމެަންށ

 : . (އެބަހީ )  جملއޭގައި َفعَ ގައި .  َمنـْ  ތަކެއްވެެއވެ         =  ިނޑައެޅ ވެގެންވާ ވަިކ  َعيَّنކަ

 (. . (އެއީ ކަތިާލވަގުތު ެޖހުމެވެ  މުއްދަތަކަށް    =  ަދެން ޭއގެ ތަނަކީ (އެބ : ބެލެހެއްޓުްނ  جملހީ

  (  ހަމަވާނީ         = ) . .)  بـَْيُت العتيقގެފުޅާއި ހަމައަެށވެ  އަކީ ގެފުޅެވެ    = 

.  أّمةއަދި ކޮންމެ   އަކަށް       = ކަތިލުމެްއ  دينىނުވަަތ  –ކުރާނެތަނެއް  قربان– 

. ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެ  އްވީމެވެ      =  ްالّلهގެ ނަންފުޅު ( الّلهއެއީ އެމީހުނ (

 . .  ِذكرހަނދާންކުރުމަށެވެ  ުކރުމަށެވެ        = .  އެމީހުންނަްށ އެަކލާނެގ ދެއްިވ ރިޒުޤުގެ ަމއްޗަށް
        =  نـََعم  .  ސޫފީގެ ާބވަތްތަކުން      =  ެައކީ ހަަމ  إلهފަެހ ކަލޭމެްނގ

.  إلهއެންމެ    އެކެވެ   =  . ) ކިޔަމަންވާށެވެ  ފަެހ އެހެްނވެ ަކޭލމެން ހަމަ އެަކލާނގެއަްށ (އެކަނި
      = ) ިިކޔަމަންތެރި ައޅުވެރިންނަށް  الّلهއަދ ( .  خبرއުފާެވރިކަމުގެ އަށް   ދެއްވާށެވެ

=  ( .  الّله =    އެމީހުންނަީކ (އެކިޔަމަންެތރި އަޅުވެރިންނަކީ  ހަނދާންކުެރވިއްޖްެއޔާ   

   = ) ްالّلهއެމީހުްނގެ ހިތްަތއް މުޅިނ  . ) ެތޅިގެންދާ މީހުންނެވެ  އަށް ިބރުން   =  އަދި ެއީއ

 .  ކެތްތެރިވާ ީމހުންނެވެ       = ) ُمِصْيَبةއެީމހުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމަްށ  (   އަށް
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  =  ުقائمއަދި އެއީ ނަމާދ .   ކުރާމީހުންނެވެ        =   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންަންށ

) ދެއްވި ރިޒުޤު  ްނ (ތަކެތީން    =  .   އެމީހުން ޭހދަކުރެއެވެ

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
.އެއީ އެަކލާނގެ  نهىއާިއ  أمرގެ  الّلهވެގެްނ އެވަީނ  بيانމިއާޔަތްތަކުގައި  )31( . َشِعريَةއެވެ  َشِعيَرةގެ  الّلهއަދި  ެއވެ

.  تعالى الّلهކުރުްނ އެީއ  قدر ތަކަށް މާތްކޮްށ ހިތާ  އަށް ހިުތގައި އުފެދިފައިާވ ބިރުެވރިކަމުެގ ެތރެއިންާވ ކަމެކެވެ

. އަިދ އެތަކެތި ބަަލހައްާޓ  جملތަކުގެތެރޭގައި ގެފުޅަށް ހަދިޔާުކރެވޭ  َشِعيَرة(މިދެންނެވި  އާއި ގެރިބަކަރިވެެއވެ

.) قدرކޮށް  إحترامކަށް ތަ َشِعيَرةރަނގަޅަށް ކާންދީ ރަނގަޅުކުރުންެވސްވަނީ އެ   ކުރުމުގެ ެތރެއިންނެވެ

َفعَ އަދި އެތަކެތީގަިއ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  )33( . (އެަވގުތުތަކުގަިއ އޭެގ ކިުރެގ  مّدةތަކެއްެވއެެވ. ވަިކ  َمنـْ އަކަށެވެ

.)  ْنفعمَ ބޭނުން ކުރުމާިއ ޭއގެ ުބރިކަށިމައްޗަްށ ަސވާރުވުާމއި އޭެގ ޅަދަރީގެ ބޭނުންުކރުމާިއ މިފަދަ މިފަަދ  ތައްެވއެވެ

.  َمَحلّ ދެން އޭގެ  .  بـَْيُت الَعِتْيقއަީކ ގެނެވޭނެ ތަަނކީ ގެފުޅެވެ  ެއވެ

އެްއ  عيدކަިތލުމެއް ުނވަތަ  ِديِْنى -ުކރާނެ ތަނަާކއި ަވގުތެއް  قـُْربَانއަކަށްވެސް  أّمـةއަދި ކޮންމެ  )34(

. އެއީ އެަބއިމީހުންނަށް ދެއްިވ   الّلهގެ މައްޗަށް އެމީހުން  نعمةސޫފީގެ ރިޒުޤުގެ  َعمنَـ ތިމަނަްރސްކަލާނގެ ލެއްވީެމވެ

. ފަހެ ކަލޭެމންގެ  ِذكرހަނދުމަކޮށް އެކަލާނެގއަށް  .( އެއީ  إلهއަކީ ހަމަ އެއްަކއުވަންތަ ެއއް إلهކުރުމަށްޓަކައެވެ  އެވެ

.) الّله ކިޔަމަންެތރިވެ ޯބލަނާބ  އަށް الّلهފަހެ އެހެންެވ ކަލޭމެްނ އެަކލާނގެއަށް ކިޔަމަންެވ ބޯލަނބާށެވެ!. އަިދ   އެވެ

 ދެއްވާށެވެ!.  خبرއަޅުންނަށް އުފާވެރިކަމުެގ 

)35(  ( ހަނދާންކުެރވިއްޖެއްާޔ އެމީހުންެގ ހިތްތަކަްށ ބިުރވެތިކަން ވަންަނ  الّلهއެމީހުންނަކީ (އެމީހުންގެ ގާުތގައި

. އަދި އެމީހުންނަކީ އެމީހުންނަށް ދިމާވާ  . އަދި އެމީހުންނަކީ ނަމާުދ ތަކަށް ެކތްތެރިާވ މީހު مصيبةމީހުންނެވެ ންނެވެ

.  قائم . އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނނަށް ދެއްވި ރިޒުޤުން އެމީހުން ހޭދަކުރާީމހުންނެވެ ކުރާ މީހުންނެވެ

..)  صدقاة(ޒަކާތްދީ   ދީ ހަދާމީހުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  َبَدنَةއާއި އަްނހެން ެގރިޔަށް  جمل(ބޮޑެތި އަންހެން  جملއަިދ  (.  ކިޔަެއވެ     = 

 .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް ެއލައްވާފަިއވާ    =  ީعالمةގެ  الّلهއެތަކެތިވަނ 

 .   ތަކުގެތެރެއިންނެވެ      = ޭއ .  ގަިއ ހެޔޮކަްނވަނީ ަކލޭމެނަށެވެ       =  

!.  الّلهފަހެ ކަލޭމެްނ އެއަްށ   ެގ ނަންފުޅު ގަންނާށެވެ    =  އެއްަފއި ބަނދެިވ އަނެއްތިންފައިމަްއޗަްށ

.) ކި دعاءކިޔައި  بسم. (ކަތިލުމަށް ތަްއޔާރުެވ ކަތިާލ ވަގުުތ  حالކޮޅަށް ހުންނަ    ޔާެށވެ       

= ( ) ެޖހިއްޖެއްާޔ (މަުރެވގެން ތިިރވެއްޖެއްޔާ   ދެންފަެހ އޭެގ ައރިކަށި (ބިުމގައި     =  ކަލޭމެްނ

 (.! : ކައްަކއިގެން ކާެށވެ !. (އެަބހީ  އެއިން ކާށެވެ       =  ުްނ އަދި ތިމާ އަތުަގއިވާ ެއއްޗަކ

!.  فقيرފުއްދައިގެން ސަލާްމ ނުޖަހަިއ ހުންަނ  އަިދ މަސްކޮޅެްއ ލިޭބޯތ  =   މީހާއަްށ ެއއިން ާކންދޭށެވެ

 (. !. އޭނާވެސް ަސލާމް ނުޖަހާެނއެވެ . (އޭނާއަްށވެސް ކާންދޭެށވެ  ގާތަށް އައިްސ ުއޅޭ ީމހުންނަށާއި     = 

 .  އެފަދައިން     = ) ިސޫފި)ކިޔަމަންކޮށްދެްއވީމެެވ   نـََعمތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް އެތަކެތ

       =  شكرކަލޭމެްނ  .  ވެރިވުމަށްަޓަކއެވެ      = واصلއަްށ  تعالى الّله 

 (. . (ެއކަލާނެގ ބޭނުންެވވޮޑިގެން ުނވެއެވެ  ނުވާނެއެވެ   = ެއެތަކ .   ތީެގ މަސް    =  އަިދ

 .  އެތަކެތީގެ ެލއިވެސް       =  ެއެކަލާނެގ  واصلއަށް  حضرةއަދި ެއކަމަކު އެކަލާނގ) . ވާނީ

 (  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ       =  ްتقوىކަލޭމެންގެ ކިބައިނ  / . .  إخالصވެރިކަމެވެ  ތެރިކަމެވެ
     = .  އެފަދައިން     =  .  އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތަކެިތ ކިޔަމަންކޮްށ ދެއްިވއެވެ

    =  تَْكبِْيُر   قدرއަްށ މާތްކޮށްހިާތ އެަކލާނެގއަށް  الّلهކަލޭމެްނ.   ކިއުމަށް         = 
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. އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ތެދުމަުގ ދެއްކެވި  ކަމަށްޓަަކއި        =  ުإحسانއަދި ކަޭލގެފާނ 

  ދެއްވާށެވެ!.  خبرތެރިންނަށް އުފާެވރިކަމުގެ 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ިތމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެނަ َبَدنَةއަދި  )36( : އަންހެންޖަމަލާއި އަންހެން ގެރި  الّلهށްޓަކައި ަލއްވާފަިއވަނީ (އެބަހީ

. (އަންހެންޖަމަލާިއ  عالمةގެ  . އެތަކެއް ފައިދާވެެއވެ . އެތަކެތީަގއި ކަލޭމެނަށްޓަކައި ހެޔޮވެެއވެ ތަކުގެތެރެއިންނެވެ

(.  އަންހެން ެގރީގެ ވާހަަކ ބުނެވިފައިއޮތަްސ އެއިްނ އެމުރާުދކުެރވެނީ އޭެގ ޖިންސު ެއކަށެވެ

ނޑުގެ މަތީގަިއ އޮެވ (އެތަކެިތ ދެންފަހެ އެތަކެތި ކަިތލުމަށް ޓަކައި އެއްފައި ބަނެދވި އަެނއްތިން މޮއްގަ

) ޭއގެމައްޗަށް  :  الّلهކަތިލާ ވަގުތު . އެބަހީ !. ދެން އޭެގ  دعاءކިޔައި  بسمގެ ނަންފުޅު ކިޔާށެވެ ކިޔާފައި ކަތިލާށެވެ

: މަުރވެގެްނ ތިރިެވްއޖެއްޔާ ދެްނ  ) އެއިްނ އަރިކަިށ ބިމުގަިއ ޖެހިއްޖެްއޔާިއ އެބަހީ ކަލޭމެްނ (ކައްާކ ރޯފިލުަވއިގެން

!. އަިދ ތިމާގެ އަތުގައިާވ ެއއްޗަކުްނ ކިިރޔަކިރިާޔ ފުްއދައިލައިގެްނ ސަލާމްނުޖަަހއި ހުންނަ  މީހާއަށްވެްސ  فقيرކާށެވެ

 . !. އަިދ މަސްކޮޅެްއ ލިބޭޯތ ތިމާެގ ާގތަށް އައިްސއުޅޭ މީާހއަށްވެްސ އެއިްނ ކާންދޭެށވެ އެއިން ކާންދޭށެވެ

: ތިމަ . އެކަމުްނ ކަލޭމެްނ  نـََعمންރަސްކަލާނެގ އެތަކެިތ އެބަހީ ސޫފި ކަލޭމެނަްށ ކިޔަމަންކޮށްދެއްވީ އެފަދައިންނެވެ

.  شكر  ވެރިވޭތޯއެވެ

: އެތަކެްއޗަްށ  واصلއަށް  حضرةގެ  الّلهއެތަކެތީގެ މަހެއްވެސް އަދި އެތަކެީތގެ ލެއިިވޔަސް  )37( . (އެބަހީ ނުވާނެއެވެ

.) އަދި ެއހެންނަމަެވސް އެކަލާނގެ އެކަލާނގެ ބޭނުންވެ  ވާނީ އަދި އެކަލާނެގ  واصلއަށް  حضرةޮވޑި ނުގަންނަވައެވެ

. އެތަކެތި ކަތިލުމުގައި ަކލޭމެންގެ ުހރި  تقوىއެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ކަލޭމެންެގ ކިބައިން  . އަިދ  إخالصއެވެ ތެރިކަމެކެވެ

: ކޮންމެ ކަެމއްގެ ާބރުވަނީ އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށްޓަކަިއ އެތަކެތި ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއް  . (އެބަހީ  الّلهވީ ެއފަދައިންނެވެ

.) އަދި ަކލޭމެން  حضرةގެ  : ކަިތާލ  َتْكِبْيرއަށް  الّلهގައިކަން ެއކަލާނެގ އަޅާ ދެނެގަތުމަށެވެ . އެަބހީ ކިއުމަށްޓަަކއެވެ

.  أْكبـَرُ  الّلهވަގުތު  . އެީއ އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ކު قدرއަްށ މާތްކޮށް ހިތަިއ އެަކލާނެގއަށް  الّلهކިއުމަށެވެ ރުމަށްޓަަކއެވެ

. އަދި   ދެއްވާެށވެ!.  خبرތެރިންނަށް ަކލޭގެާފނު އުފާވެިރކަމުގެ  إحسانތެދުމަގުދެއްކެވިކަމަށްޓަކަެއވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        = ުدفاع تعالى الّلهން ހަމަކަށަަވރ  .  ޮކށްދެއްވައެވެ       =   އީމާންީވ

 .    تعالى الّلهހަމަކަށަަވރުން  =    މީހުންގެ ފަރާތުން      =   خيانةގިނަގިނައިްނ 

.  ތެރިވާ އެއްވެްސ މީހަކަްށ ލޯިބވެވޮޑި ނުގަންނަަވއެވެ   = ާކ) . އަްށ  نعمةގެ  الّلهފަުރކަންބޮޑު

 (    ކާފަރުވުންބޮޑު   =  (ހަނގުރާަމ ުކރުމުެގ ) ހަނގުރާމަެވވޭ ީމހުންނަށް

 .  އިޒުނަދެވިއްޖެއެވެ     =  .  އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަީކ އަނިާޔލިބެވުނު މީހުންެނވެ  

 =  ްتعالى الّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ .            =  ްދެއްވުމަށް  نصرއެމީހުންނަށ

.    ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަްނ ކަށަަވރެވެ    =  .   އެމީހުްނ ެއއީ  ެނރެވުުނ މީހުންނެވެ

    =  .  އެމީހުންެގ ގޮވަިތގެދޮރުން    =  ްحقّ ެއއްވެސ  .    އަކާއި ުނލައި   = 

 .  އެމީހުން ބުނުންމެނުވީ        =  ެالّلهއަކީ  ربّ އަުހރެމެންގ  .  އެވެ       =  އަިދ

.  دفاعގެ   الّله  ކުރެއްވުން މީސްތަކުންނަށް ނުވާނަމަ     =  އޭގެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަުކ

.  ކިބައިން         = އެއީ  َصْوام) . .) ންَراِهبٌ ތައް ހަލާކުވެއްޖަީއެހވެ  އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނެވެ   

. َنَصارىއަިދ  =  އިްނގެ ަފއްޅިތަކާއި    =  يهودىއަިދ .  ންގެ ފައްޅިތަކާއި    =  مإسالއަިދ 

 .  ންގެ މިސްކިތްތަކާއި     =  / . ) ނަންގަެނވޭ . ِذكرއެތަންތާނގައި (އެމިސްކިތްތަކުގައި  ކުރެވޭ
     الّله   . ގެ ނަންފުޅު   =  .  ގިނަގިަނއިން   =  ްالّلهއަދި ހަމަކަށަަވރުނ 

.  نصر   ދެއްވާހުއްޓެވެ    =  އެކަލާނެގ  نصرެއކަލާނގެއަްށ) . )  نصرއަްށ  دينދޭމީހަކަށް  ދޭމީހަކަށް
         =  ްعّزةއީ ަގދަފަދަވަންތަ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ .   ތެރިވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
)  تعالى هاللّ ހަމަކަށަވަރުން  )38( . އަދި ގިނަގިނަިއްނ  ِدَفاعވީމީހުންގެ ފަރާތުން  إيمان(އެކަލާނގެއަށް ކުރަްއވައެވެ

.  الّلهތެރިވާ ކާަފރުކަންބޮޑު އެަކކަށްވެސް ހަމަކަށަަވރުން  خيانة  ޯލބިވެވޮޑި ނުގަންނަވަެއވެ

. އެހެނީ  )39( ) އިުޒނަދެވިއްޖެއެވެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަީކ ހަނގުރާމަވެވޭ މީހުންނަށް (ހަނގުރާމަުކރުމުގެ

. (މިީއ  ންނާިއ  مشركްނ ެއ  مؤمنުކރުމަށްޓަކަިއ  دفاعންެގ އުނދަގޫތަްއ  مشركއަނިޔާލިބެވުުނ މީހުންނެވެ

. އެއީ  އަށް ވަޑަިއގަތުމުެގ  هجرة   رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمހަނގުރާމަުކރުމަށް ދެވުނު ފުރަތަަމ ހުއްދަެއވެ

.) އަިދ ހަ .  تعالى الّلهދެއްވުމަށް  نصرމަކަަށވަރުން އެމީހުންނަށް ފަހުގައެވެ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަން ކަަށވަރެވެ

: އަނިޔާ ލިބެވުނު މީހުންނަކީ، ިތމަންމެންގެ  )40( އޭ ބުނުން ޫންނ  الّلهއަކީ ހަމައެކަނި  ربّ އެމީހުންނަކީ އެބަހީ

. (މިީއ ައކާިއ ނު حقّ އެހެންއެއްެވސް ސަބަެބއްނެތި އެއްވެްސ  ލަިއ ެއމީހުންގެ ގޮވަތިގެޮދރުން ެނރެވުުނ މީހުންނެވެ

 أهلގެ  مّكةިވ  تبعވެ އެަކލޭގެފާނާ  إيمانއަށް  الّلهއަްށ ގޮވަިއލެްއވުމުން  دين   رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم

 . .) އަދި މީސް مشركވެރިންނެވެ ތަކުްނ އެއްބަަޔުކެގ ންގެފަރާތުްނ އެމީހުންނަށް އަނިޔާަތއް ިލބެވުނު މީހުންނެވެ

ން އަޅުކަންކުރާ އެންމެަހއި ފައްޅިތަކާިއ  رَاِهبލައްވާފަިއ ނުާވނަމަ  الّلهވެވޭނެގޮްތ  ِدَفاعކިބައިން އަނެއްބަޔަުކ 

ހަނދާންުކެރޭވ  الّلهންެގ ފައްޅިތަކާިއ އަިދ އެތަންތާނގަިއ ގިނަގިނައިްނ  يهودىއިން އަޅުކަންުކރާ ތަންތަނާިއ  َنَصارى

. އަިދ  مسلمކުރެވޭ  ِذكرށް އެކަލާނގެއަ ންގެ މިސްކިތްތަކާއި މިއެންމެހައި ތަންތަން ހަލާުކވެ ނެތިވެ ހިނަގއްޖައީހެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  نصرއެމީހަކަށް  الّلهދިްނ މީހަކަށް  نصرއަށް  دينގެ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  ީއ  الّلهދެއްވާނެއެވެ

. عّزةގަދަފަދަވަންތަ   ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

 

   ަތުރަޖމާ     

 =  (. : އެއަނިޔާ ލިބެވުުނ މީހުން   އެީމހުން (އެަބހީ         =   ތިމަންރަްސކަލާނެގ

: ވަަޒންވެރިކުުރވަ َتْمِكْينُ އެމީހުން ބިމުަގިއ  . އެބަހީ . ކޮށްދެއްަވއިފިއްޔާ ިއ ހަމަޖައްަސވައިދެއްަވއިފިއްޔާ    

  =  ުقائمއެމީހުްނ ނަމާދ  .  ކުރެެއވެ     =  . އަދި އެީމހުން ޒަކާތްދެއެވެ  

   =  أمرއަދި އެމީހުން ހެޔޮކަންތަކަްށ .   ކުެރއެވެ        = ަތަްއ  ُمْنَكَراةދި އ

 .   ނަހީކޮށް މަނާކުެރއެވެ        = ) ުَجزاءއަދި ުހރިހާކަމެްއގެ ފަުހކޮޅ  (  خاصّ ދެއްވުން

.  الّلهވެގެންވަީނ ހަމަ   އަށެވެ      =  ޭرسول الّله(އ  . .) އެމީހުން ކަލޭގެފާުނ ދޮގުުކރިޔަސް  އެވެ
         = ) مشركެގ  مّكةފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންެގ ކުރިްނ  . ) ދޮގުުކރިެއވެ ންެގ ކުރިން

.)  رسول(  ދޮގުުކރިއެވެ        = عادގެ މީހުންނާިއ  قومެގ  نوح عليه الّسالم 

. لرسو ބާގައިގެމީހުންވެސް (އެމީހުްނގެ  ثمودބާގައިގެމީހުންނާއި އަދި   ) ދޮގުކުރިެއވެ            

 =  ިرسولގެ މީހުްނވެްސ (އެމީހުންެގ  عليه الّسالم قوم لوطގެ މީހުންނާިއ އަދި  قومެގ  إبراهيم عليه الّسالمއަދ (

 .  ދޮގުކުރިެއވެ      =  ިދޮرسولވެރިންވެސް (އެމީހުންެގ  َمْدَيُن أهلއަދ ( .  ގުުކރިއެވެ
     =  ދޮގުުކރެވުނެެވ. موسى عليه الّسالمއަިދ      =   ފަެހ ކާފަރުންނަްށ

. ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނެގ ތަންވަޅުދެއްަވއި   ދެއްވީމެވެ     =  ދެން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުްނ

 .  ހިއްޕެވީމެވެ       =  ފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިންާކރާިއ ބަދަލުިހއްޕެވުންުހީރ

 (!.   ކޮންފަދައަކުންކަން (ނިކަން ދެކިަބލާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: އީމާންވީމީހުންނަށް ތިމަްނރަްސކަލާނގެ ބިުމގައި ާބރު )41( ކޮށްދެއްަވިއ  َتْمِكينދެއްަވއި އެމީހުންނަށް އެބަހީ

. އަދި އެމީހުން ހެޔޮަކންތަަކްށ  قائمހަމަޖައްސަވައިދެްއވައިފިއްާޔ އެމީހުން ނަމާދު  . އަދި ޒަކާތްދޭނެއެވެ ކުރާނެެއވެ

. އަދި  .) އަިދ  منكراةއަމުރުކުރާނެެއވެ .(މީގެމާނައީ ެއފަދަމީހުންގައި މިސިފަތަްއ ހުންނަންވާނެއެވެ ނަހީުކރާނެއެވެ

. (ަކންކަމަށް  الّلهވެގެްނވަނީ ހަަމ  خاصّ ހާކަެމއްގެ ަފހުކޮޅު ހުރި .) الّلهދެއްވުން އޮންނާނީ ހަަމ  جزاءއަށެވެ  އަށެވެ

!.) އަދި އެީމހުން  رسول الّله(އޭ  )42( ކަލޭގެފާުނ ދޮގުުކރިޔަސް (އެޔަކީ އަިދ  –ން  مشركގެ  يعنى: مّكة –އެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭގެފާ  َعادގެ މީހުންނާއި އަދި  قومެގ  نوح عليه الّسالمނުންެގ ުކރިން އާކަމެއްނޫނެވެ

.  َرُسولބާގައިގެ ީމހުންވެސް (އެމީހުންެގ ގާަތށް ވަޑައިގެންނެިވ  َثُمودބާގައިގެމީހުންނާިއ  ) ދޮުގކުރިެއވެ  ބޭކަލުން

ންވެސް (އެމީހުންގެ ގާތަްށ ގެ މީހު قومގެ  لوط عليه الّسالمގެ މީހުންނާއި  قومގެ  إبراهيم عليه الّسالمއަދި  )43(

.  رسولވަޑައިގެންނެވި  ) ދޮގުކުރިެއވެ  ން

.) އަިދ  رسولެވރިންވެްސ (އެީމހުންެގ  أهلގެ  َمْدَينُ އަދި  )44( ދޮގުުކރެވުނެެވ.  موسى عليه الّسالمްނ ދޮގުކުިރއެވެ

: ެއކަލޭގެފާނުންެގ  .) قومއެބަހީ  ގެ މީހުންވެްސ އެަކލޭގެފާނު ދޮުގކުރިއެވެ

ތަކުެގ ކާަފރުންނަށް ތިމަންރަްސކަާލނގެ އެމީހުންނަްށ މުުހލަތު ދެްއވާފަިއ ދެްނ  أّمةމިއެންމެހަިއ  ދެންފަހެ

. ަފހެ އެމީހުންެގ މައްޗަށް އޮްތ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  . އެީމހުން ހަލާުކކުރެްއވީމެވެ އާިއ ކޯފާީވ  إنكارހިތްޕެވީމެވެ

!. (ަކލޭގެފާނު :  أّمةންގެ ކޮންފަދައަކުންކަން ނިކަން ބަްއލަވާށެވެ . އެބަހީ ގެ މީހުންނަށްވެްސ ވާނީ ހަމަ އެފަދައިންނެވެ

 أّمةދޮގުކޮށްފިނަމަ ވާނީ ހަަމ ެއ  رسولާއއިމެދު ކަންތައް ކޮްށ  رسولތަުކެގ ކާފަރުްނ ކަންތަްއ ުކރިގޮތަްށ  أّمةއެ 

(.  ތަކުގެ މީހުންނަށްވެްސ ހަމަ ވީގޮތަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       = .  ފަހެ ކިތައްކިތަްއ ރަށް    = .   އެރަްށރަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަހލާކުުކރެއްވީ
      =  ާَحالވެރިްނ އަނިާޔވެރިވގެންާވ  أهل(އެރަށްރަށުެގ  َحالއެރަްށރަށް އަނިޔާެވރިވެގެްނވ(  

          =  ވެިރ ވީރާާނވެގެންާވ ( ފަހެ އެރަށްަތކުގެ ބިނާތަުކގެމައްޗަށް (ެއރަށުގެ ފާރުތަށް

 . َحالُ    =  އަދި ބަންދުވެގެްނވާ ކިަތއްވަުޅ) . އަދި ޫދކޮށްލެިވ ބަންދުެވގެންވާ ވަޅާއި

 އްޔެވެ؟ ތިމަނަްރސްކަލާނގެ ަހލާކު ުކރެއްވީްނހެ      =  ( އަދި ގަދަފަދަ ވަރުގަދަ (ކިަތއް

ނޑުވަރު ހަލާުކރެްއވިންހެއްެޔވެ؟   ގަ           =  އަޅެފަހެ އެމީހުން ބިމުގައި ހިނގާބިނާގެވ

 ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ނުހަދާނޭހެއްެޔވެ؟       = ަދެްނ އެމީހުންނ.   ްށ ހިތްތަކެްއވުމަށް  

  =  فكرެއހިތްތަކުން އެީމހުން ވިސްާނ .   ކުރުމަށް    =  .  ނުވަަތ ކަންފަތްތަކެއް       
=  .  އެމީހުްނ އެކަންފަތްތަކުން އަޑުައހާ ހެދުމަށް         = ްލޯަތްއ  ފަެހ ހަމަކަށަަވރުނ

.   ކަނުވެ އަނދިިރ ނުވެެއވެ      =  އަދި އެހެނެއްކަަމކު ހިތްަތއް އަނިދިރެވ

.  ކަނުވަނީއެވެ        =  .  މޭތަކުގަިއ ފޮުރވިގެންއެވާ          =   އަިދ

. އަވަސްވުމަށް އެމީހުން ަކލޭ َعَذاب   ގެފާނުގެ ކިަބއިން އެދެެއވެ       =  ިالّلهއަދ 

.  ِخَالفފުޅާިއ  وعدއެކަލާނެގ   ވެވޮިޑ ނުގަންނަވަެއވެ           =  رسول الّلهއަިދ (ޭއ  (. އެވެ

.  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުެގ   ގަިއ އެންމެދުވަެހއް      = ެއ .   އްހާްސ އަަހރުފަދައެވެ  

     =  ގުާނ ( .  عددކަލޭމެްނ (ދުނިޔޭގައި  ކުރާ      =  އަދި ކިތައް ރަށްެހއްޔެެވ؟

      =  ެއެރަްށރަށުގ) . )  أهلތިމަންރަސްކަލާނގެ އެރަްށރަށަށް  ދެއްވައި ލަސްުކރެއްވީ  ُمْهَلةُ ވެރިންނަށް
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

)  عذاب(  ލަސްކުރެއްވީ     =  ެއެރަްށރަށުގ : ) އަނިާޔވެިރވެގެންާވ  أهلއެރަށްރަށް (އެބަހީ ވެރިން

  . حال     =  ެއރަށުެގ) . .)  أهلދެން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެރަްށ ިހތްޕެވީމެވެ ވެރިްނ ަހލާކުުކރެއްވީމެވެ

          = ެحضرةނބުރި އައުންވަނީ ހަމަ ިތމަންރަސްކަލާނެގ އަދި އ  .   އަށެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: އެރަށްރަށުެގ حالއަދި އެރަށްރަށް އަނިޔާވެިރވެގެންާވ  )45( ) حالވެރިްނ އަނިާޔވެރިެވގެންާވ  أهل(އެަބހީ

.) ކިތައްކިތައް ރަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހަާލކުކުރެ  : ވަރަށްގިަނ ރަްށރަށް ަހލާކު ކުރެްއވީމެވެ އްވިންހެްއޔެެވ؟ (އެބަހީ

. އަދި  ވެރިޔަުކ  أهلއެރަށްރަށްވަީނ ެއރަށްރަށުެގ ބިނާތަކުެގ މައްޗަްށ ފާރުތައްެވިރ ހަލާުކވެ މުޅިން ަބރުބާދުވެފައެވެ

ނޑުަވުރ ނެތި ބަންދުވެ ދޫކޮށްެލވިގެންވާ ކިތައްކިތަްއ ވަޅާއި ގަދަޮކށް ވަރުގަަދކޮށް ހެ ދިފަިއވާ ކިތަްއކިތައް ގަ

. މިކަންކަމުން ދެންތިބިމީހުްނ  : ެއފަދަ ަވަރށްގިނަ ތަންތަން ވެއެވެ ) ދޫކޮށްލެވިފަިއވޭހެްއޔެވެ؟ (އެަބހީ (މީހަކުނެތި

.)  عبرة حاصل  ކުރާހުށިކަމެވެ

)46(  : . (އެބަހީ ބޭކަލުްނ ދޮގުުކިރ  رسولއެމީހުން ފަހެ ބިމުގައި ހިނގާބިނގާެވ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ނުހަދަނީބާވަެއވެ

.)    ِعْبرة َحاِصلތަކަށްވީގޮްތ ދެެކ  أّمةއިސްވެދިަޔ  ކުރުމަށްޓަަކިއ ބިމުގަިއ ހިނާގ ދަތުރުފަތުރުކޮްށ ނަހަދަނީާބވައެވެ

ކުރާނެ ހިތްތަކެއް އެމީހުންނަްށ  فكرއަދި ހިނގާބިނގާ ދަތުރުފަުތރުކޮށް ހަދަންވީ އެކަންކަމަްށ ވިސްނާ 

. ނުވަ . ފަެހ ހަަމކަށަވަރުްނ ލޯަތއް ކަުނެވ ވުމަށްޓަކައެވެ ަތ ެހޔޮބަސް އަހާެނ ކަންފަތްތަކެްއ ވުމަށްޓަކައެވެ

 . . އަދި އެހެންނަމަވެސް މޭމަތީެގ ދަށުގަިއާވ ހިތްތައް ކަނުވެ އަނދިރިެވގެންވަނީއެވެ  އަނދިރިވީއެއްނޫެނވެ

.) ެއ  رسول الّلهއަދި (އޭ  )47( . (ނަމަވެްސ ައވަްސވުމަށް ކަޭލގެފާނު عذابން  مشركއެވެ ންގެ ައރިހުްނ އެދެއެވެ

.)  وعدއެކަމަށް الّله .  خالفފުޅާއި  وعدެއކަލާނެގ  الّله تعالىކުރަްއވާފައިާވ ަވގުތެއްެވއެވެ ވެވޮޑިނުގަންނަވާނެެއވެ

.) އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުން وعد(އެކަލާނެގ އެ  ެގ ފުޅުކުރެއްވިގޮތަކަްށ އެަވގުތަކުން ެއކަމެްއ ހިންގަވާނެެއވެ

.  َعَددގައި އެންެމ ދުވަހަީކ ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގަިއ  حضرةގެ  ربّ   ކުރާ ައހަުރގެ ެއއްހާސް އަަހރެވެ

:  ُمْهَلةތިމަންރަސްކަލާނެގ  حالއަދި އަނިޔާވެރިވެގެްނވާ  )48( ދީ ވަގުތުދިނީ ކިތައްކިތައް ރަށަްށހެއްެޔވެ؟ (އެބަހީ

އަވަްސ ނުކުރަްއވަިއ ވަރަްށގިަނ  عذابވެސް ެއމީހުންނަށް ވެރިްނ އަނިޔާެވރިެވގެންވުމާއިއެކު  أهلއެރަށްރަށުެގ 

.) ދެން  .ދެއްވުމަށްފަހު ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެމީހުން  ُمْهَلةރަށްރަށް ވެއެވެ އަިދ  ހިތްޕަވަިއ ހަާލކު ުކރެއްވީމެވެ

 އަށެެވ.  حضرةއެމީހުން އެނބުިރ އައުްނވަނީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ 
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ޭرسول الّله(އ . . އެވެ . އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  ) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ     = 

  .  ތިމަންކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށްޓަކައިވާކަްނ ކަށަަވރީ     = ާَنِذْير ބަޔާންވެގެންވ  . އަކު ކަުމގައެވެ

 .  ބިރުގަންނަވަނިވި ބޭަކލަކު ކަމުަގއެވެ     =   ެإيمانފަހ  .  ވެއްޖެ މީސްތަކުން   

     =  صالح عملއަިދ .  ތައްކުރި   =  ނޑައެޅިގެން ފާފަފުއްސެވުްނ އެީމހުންނަށް ކަ

 .  ހުއްޓެވެ       =  .   މާތްވެގެންވާ ރިޒުާޤއި  =  އަދި މަސައްކަތްކޮށްހަާދ

.   މީހުން         =  بَاِطلُ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ .   ކުރުމަްށ / ނުކުޅައްަދއިލުމަށް

     =  .  އެމީހުން އެއީ       =   .  ނަރަަކއިެގ އެކުެވރިންނެވެ        

    = .  َرُسولއެއްވެސް  =    އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީގައި ތިމަންަރސްކަލާނެގ ނުފޮނުއްވަމެވެ

 . .)  نَِبىއަދި  =   ބޭކަލަކު . (ނުފޮނުއްވަމެވެ    ބޭކަުލވިޔަސް  =  އެބޭކަލަކު ކިޔަާވ

 ވިދާޅުވެއްޖެއްާޔ     = شيطان ) . . / ވައްދަިއލައިފިމެނުވީ .  ެއއްަލއިފި މެނުވީ ތަކެިތ  بَاطلއާ

 (.  ވައްދައިަލއެވެ      =   .  އެބޭކަލެއްގެ ކިޔަވާ ވިާދޅުވުމުގެ ތެރެއަށް   =  ެالّله ދެންފަހ

. (ނެތިކޮްށލައްވަެއެވ.)   َمْنُسوخُ ުކރައްަވއި  عالى  بَاِطلُ ت  ކުރައްަވއެވެ       = އެވައްދަިއިލ  شيطان

.  بَاِطل  ތަކެތި         =  ްالّله تعالىދެނ ) . )  بَاِطلއެަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ތަކެތީން

. ކޮށް خالصސަލާމަތްކުރަްއވާ  އީ ދެނެވޮޑިގެންވާ އަިދ  الّله تعالىއަދި  =      ލައްަވއެވެ

. حكمة ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ         =   ެއ ވެއްދިތަކެިތ އެަކލާނެގ  شيطانއެީއ

 .  ލެއްވުމަށެވެ    = އެއް ކަމުަގއި / ަމގުފުރެުދމެއްކަމުގަ ِفتَنة .   އި     =  
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 .  އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ޝައްާކއި މުނާފިގުކަުމގެ ަބލިކަންވާ ީމހުންގެ       =  އަދި އެމީހުންެގ

. (އެީއ   ންނެެވ.)  مشركހިތްތައް ހަރުެވ ގަދަވެފައިވާމީހުްނގެއާއި    =  ަމަކަަށވަރުްނ އަިދ ހ

.  އަނިޔާވެރިންވަނީ      =  . ނޑައެޅިގެން ދުރުެވގެންވާ ދެކޮޅުެވރިކަމެއްަގއެވެ  ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.! ަކލޭމެންެގ ނިސް رسول الّله(އޭ  )49( !. ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ބަތުގަިއ އެވެ

. ( َنِذيرތިމަންކަލޭގެފާނު ވާކަން ކަަށވަރީ   عذابން ދުރުނުވެ ނުކިޔަމަންކަންމަތީ ދެމިތިބޭނަމަ  شركއަކު ކަމުަގއެވެ

.)  خبرއަތުވެދާނެކަމުގެ ިބރުވެިރ   ދެއްާވ ބޭކަލަުކ ކަމުގަެއވެ

. އެމީހުންނަށް ފާ صالح عملވެގެްނ  إيمانފަހެ   )50( ފަފުއްެސވުމާއި އަދި މާތްވެގެްނާވ ކުރި މީސްަތކުން ދަންަނއެވެ

.  قيامةރިޒުގު ( ) ހުންނަުހއްޓެވެ  ދުވަހުން

.  باطلއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް  )51( ކޮށް ނުކުޅައްދައިލުމަށް މަސައްކަތްުކރާ މީހުން ދަންނައެވެ

 . ނޑައެޅިގެން ނަަރކައިެގ އެކުެވރިންނެވެ  އެމީހުން އެީއ ކަ

 باطلއޭނާގެ  شيطان.) އެބޭކަލަކު ިކޔަވާ ވިދާޅުާވއިުރ އެކިޔަވާ ވިދާޅުވުމުގެ ތެެރއަށް އެވެ رسول الّله(އޭ  )52(

.  نبىބޭކަލަކުވިަޔސް އަދި  َرسولވާހަކަތައް ުނވައްދާ އެއްވެްސ  ބޭކަލަކުވިޔަސް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ނުޮފނުއްވަމެވެ

: ކޮންމެ ބޭކަެލއްގެ ިކޔަވާވިދާޅުވުމުގެ ެތރެއަށްވެްސ  .) ދެންފަެހ  باطلއޭނާގެ  شيطان(އެބަހީ ވާހަކަތައް ވައްދަަވއެވެ

. އަދި އޭގެފަުހގަިއ  باطلނެތިކުރަްއވައި  –ެއ އިުތރުކުިރ ެއއްޗެްއ  شيطانެއ  الّله تعالى –  الّله تعالىކުރައްަވއެވެ

. އަދި  خالصަތއް  آيةއެކަލާނެގ  ވަްނަތ  ةحكمީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهުކރަްއވަިއ ރަނގަޅަްށ ސާބިތުކުަރއްވައެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

އާ އެބޭކަލުްނގެ ިކޔަާވ ވިދާޅުވުމުެގ ތެެރއަށް ެއވެއްދެިވ އެްއޗެއް އެބައިމީހުންެގ ހިތްަތކުގަިއ  شيطان އެއީ  )53(

ެގ ބަލިކަންާވ މީހުންެގ ހިތްަތކަށާއި އަިދ އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ަހރުެވ ގަދަވެފަިއވާ ީމހުންެގ  ِنَفاُق ޝައްކާއި 

َنة فِ ހިތްތަކަށްވާ  . އަިދ ހަމަކަަށވަުރްނ  ـتـْ އެްއކަމުގަިއ އެބަީހ މަގުފުރެދުމެްއކަމުގައި ެއކަލާނެގ ެލއްވުމަށެވެ

. ( مشرك އަނިޔާވެރިްނ ( ) ވަނީ ހަމަކަށަވަރުްނވެސް ުދރުވެގެްނވާ ދެކޮޅުވެިރކަމެއްގަެއވެ  خالف ފުޅާއި  أمر ެގ  الّله ން

.) حّق ވެ   އާިއ ވަރަްށ ދުުރގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ިأهلގެ  علمއަދ  .  ވެރިން ދެނެގަތުމަށެވެ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. حقّ އެއީ   ކަން    =  ެން. حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ       =  ދެން އެމީހުން އެޔަްށ

. إيمان   ވެ ތެދުުކރާން        =  ެމަޑުމޮޅިެވ  قرآنއަިދ ެއމީހުންގެ ހިތްަތއް އެޔަށް (އ ( އަށް

 .  ކިޔަމަންވާން   =  ްالّله تعالىއަދި ހަމަކަށަވަރުނ  .  އެއީ      = ަإيمانަވރުން ހަމަކަށ 

 .   ވީ މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ ކަލާނގެއެވެ        =  .  ސީދާވެގެންވާ މަގަށް
      =  .   އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ފިލައިނުދެއެވެ     =  އެޔާއިމެދު (ެއ

) ޝަ قرآن . އާއިމެދު  އްެކއްގަިއވުމުން        =  ްقيامةއެމީހުންނަށ  .  އަތުެވއްޖައުމަށް ދާންދެން
   = .   ހަމަ ކުއްލިައކަށް    =  .  ނުވަތަ އެީމހުންނަށް އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން    

  =  ްދުވަްސ  قيامةގެ ުދވަސް / ނުވަަތ  َبدر. (އެއީ  عذاب) ނެްތ ދުވަެހއްެގ އެއް رحمة(އެކާފަރުންނަށ

  ) والّله أعلم –    =  ިالّلهއެދުަވހުން ެވިރކަމާއި ބާުރވަނީ ހަމަެއކަނ  .  އަށެވެ  

    =  ިحكمެއކަލާނެގ އެމީހުްނގެ މެދުަގއ  .  ުކރައްާވހުއްެޓވެ           = 

.)  عمل صالحވެގެން  إيمانފަހެ  . (ދަންނައެވެ  ކުރި މީސްތަކުން        =  ީنعمةއެމީހުންވަނ 

 . . ސުވަުރގެތަކުގަެއވެ   ގެ ބަގީޗާަތކުގައެވެ  =  .  އަދި ކާަފރުީވ މީސްތަކުން         

=   .  އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކރި    =  (. . (ދަންނައެވެ  ފަެހ އެމީހުން  

    =  عذابއެމީހުންނަްށ ހުީރ ހަަމ އިހާަނތްތެރިވެގެންާވ .    އެވެ     
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.  هجرةއަދި   ކުިރ މީސްތަކުން     = الّله .   ެގ މަގުގައި     =  قتلދެްނ އެމީހުްނ  .  ވި
      =  .  ނުވަތަ އެމީހުން ަމރުވި     =  ްއެީމހުންނަށް ރިުޒުގ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ

 .  ދެއްވާހުއްެޓވެ        = ) . ) ثواب ގިނަވެގެންާވ ރަނގަޅުވެގެންާވ ރިޒުަގކުން  ން    = 

. الّله تعالىއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ   އީ         =  ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހެޔޮކޮށް ރިޒުގު ދެްއާވ

.  ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  –އަދި އެކަލާނެގ އެކަްނ ލެއްީވ  )54( ކުަރއްވަިއ  باطل އެވެއްދެިވ ެއއްޗެްއ ނެތިކުަރއްވަިއ  شيطان (އެބަހީ

)  خالص އެކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ  ތައް ެއީއ  آية ގައިާވ  قرآن ވެރިންނަށް އެ  أهل ގެ  علم ކުރަްއވައި ސާބިުތކުރެްއވީ

އަްށ މަޑުމޮޅިެވ  قرآن ހިތްތައް އެ  ެވ ތެދުޮކށް އަދި އެީމހުންގެ إيمان ކަން ދެނެގަެނ ދެން ެއއާޔަތްތަކަްށ  حّق ހަމަ 

. ހަމަކަށަވަރުްނ  ީއ އީމާންވީ މީސްަތކުންނަށް ސީދާވެގެްނވާ ތެދުމަގަްށ  الّله تعالى ކިޔަމަންވެ ބިުރވެތިވުމަށެވެ

.  މަގުދައްކަވާ އަދި ދައްަކވާނެ ަކލާނގެކަން ކަށަވަެރވެ

. އެީއ ހަަމކަށަވަރުްނ އާއިމެުދ ަޝްއކެއްގަިއ ވު قرآنވީ މީސްތަކުްނ ެއ َكافرއަދި  )55( މުްނ ފިަލއިނުދެއެވެ

) އެއްވެްސ  قيامة قائمއެމީހުންނަށް  . ުނވަަތ (އެކާފަރުންނަށް އެއްނެްތ ދުަވހެއްެގ  رحمةވެއްަޖއުމަށް ދާންދެންނެވެ

. (އެދުވަަހކީ  عذاب . / ނުވަތަ  قيامةއަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ .)  َبدرދުވަެހވެ   والّله أعلم ގެ ުދވަހެވެ

. ފަެހ ެއކަލާނެގ  خاصّ އަށް  الّلهއަދި އެދުވަހުްނ އެންމެހަިއ ވެރިކަމަާކއި ާބރެްއވަނީ ހަަމ  )56( ވެގެންނެވެ

. ަފހެ  حكمއެމީހުންގެ މެދުގަިއ  ތަކުގެެވިރ  نعمةތައް ކުރި މީހުްނވާނީ  صالح عملވެެގން  إيمانކުރައްާވހުއްޓެވެ

 .  ސުވަރުގެތަުކގައެވެ

.) އެީމހުންނަށް ުހީރ ހަަމ ވެ ތިމަންރަސް كافرއަދި  )57( ކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ދޮގުުކިރ މީސްތަކުން (ދަންނަެއވެ

.  عذابއިހާނާތްތެރިެވގެންވާ   އެވެ

)  هجرةގެ މަުގގަިއ  الّلهއަދި  )58( ވެދިޔަ ުނވަތަ ަމރުވެދިަޔ  َقتلއަށްދިަޔ މީސްތަކުން ދެްނ އެމީހުްނ (ެއކަމުގައި

.) ހަމަކަށަވަރު تعالىްނ މީސްމީހުން (ދަންނައެވެ . (އެީއ  الّله އެމީހުްނނަށް ރަނގަޅުެވގެންވާ ރިޒުގެްއ ދެއްާވހުއްޓެވެ

.) އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  ثوابގިނަވެގެންާވ  . الّله تعالىއާއި ދަރުމައެވެ  އީ އެންމެ ެހޔޮކޮށް ރިޒުގުދެއްާވ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  : ވެ  قتلދިއުމުގައި އަށް  هجرةހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ ެއމީހުން (އެބަހީ

 . ) ތަނަކަްށ ވައްދަާވ ހުއްެޓވެ  މަރުވިމީހުން     =  އެމީހުން އެތަނަކަށް ރުހޭނެ (އެއީ މާތްެވގެްނާވ

 (.  ސުވަރުެގއެވެ   = ަالّلهކަށަވަރުްނ އަދި ހަމ  .  هجرةހަމަކަށަަވރުން ( =      އީ

.)  حقيقةކުރިމީހުންގެ  ) ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ކޯފާމަޑުވެެގންވާ ކަލާނެގއެވެ   ތައް  =  . އެގޮަތކީ

 (  (މިކަމަށްޓަކައި      =  ިއަރައިގަެނ  ُعُقوبةއަދ) . ) ކުރި بـََغاوةދިންމީހާ   މީހާ     

  = ެُعُقوبة އޭނާއަށް އ    ( . (އަރައިގަްތވަރަށް  ދެވުނު ވަރަށް     =  ( ދެން (އަލުންވެސް

.  بـََغاوةއޭނާގެމައްޗަށް   ކުރެވިއްޖެތަ     =  ްنصرއެމީހަކަށް  الّله تعالىހަމަކަށަވަރުންެވސ 

.   الّله تعالىހަމަކަށަަވރުންވެސް  =   . ދެއްވާނެއެވެ  އީ      =  ްނޑައެޅިގެނ  َعفوءކަ

 .  ކުރައްވާ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ ކަލާނގެއެވެ   =  އެދެއްާވ : . (އެބަހީ :  نصرއެއީ  -އަކީ

.)  نصرއެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން ދެއްވާ   އެވެ    =  ްالّله تعالىއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުނ  . 
        =  . ނޑު ަވއްދަވައެވެ  ދުވާލުގެތެެރއަށް ޭރގަ          =  ިއަދ

 . ނޑުގެ ެތރެއަްށ ދުާވލު ވައްދަަވއެވެ .  الّله تعالىއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  =    ރޭގަ   އީ   

  =  .  އައްސަާވވޮޑިގެންވާ، ބަްއލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ  =  ުދވާލުގެެތރެައްށ : . (އެބަހީ އެއީ

 ( ނޑުތެރެއަްށ ދުާވލު ވައްދަަވއި އެަހއްދަވަނީ ނޑު ަވއްދަވަިއ ރޭގަ  ރޭގަ    =  އެހެީނ ހަމަކަށަވަރުްނ

  الّله تعالى     =  ީحّق إلهއެއ  .   ކަމުގައިވާތީއެވެ       = އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ

) އެޮގވާ  مشركއެމީހުން (ެއ  .  دعاءން ) ެއއީ   ކޮށްހަާދ ތަކެިތ (ބުދުތައް   =  .  އެކަލާނގެ ފިަޔވައި
       =  بَاِطلއެީއ ހަަމ  .   .الّله تعالىމަކަަށވަރުްނ އަިދ ހަ =   ތަކެއްެޗވެ     
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    = .   އެީއ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވާ ހައިބަބޮޑު ަކލާނގެއެވެ    =  رسول الّله(ޭއ   (. އެވެ

.    ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައި ުނގަންނަވައިތޯެއވެ         =  ްالّله تعالىހަމަކަށަވަރުނ 

 .  އުޑުން ފެންބާވައިލެއްިވއެވެ       =   . ނޑު ވެދެއެވެ  ދެންފަހެ ބިންގަ   = 

 .     ފެހިވެގެންވާ ެއއްޗެއްކަުމގައި   =   ްއީ އެންމެހައިތަެކިތ  الّله تعالىހަމަކަށަވަރުނ

. خبرއަދި  – ދެނެވޮޑިގެންވާ އަިދ އޯގާވަންތަ     ތައް ދެނެވޮޑިެގންވާ ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)59(  : ) ރުހޭނެާތކަށް އެކަލާނެގ  قتلުކރުމުގަިއ  هجرةހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ (އެަބހީ ވެ މަރުެވގެންދިޔަމީހުން
. (ެއއީ މާތްެވގެންވާ ުސވަ .) އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ަވއްދަވާހުއްެޓވެ ީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ައިދ  الّله تعالىުރގެއެވެ

.  عقوبةކުއްލިއަކަްށ   ނުދެއްވާ ކޯފާމަޑު ަކލާނގެެއވެ

ކުިރ މީހާއަްށ އޭާނ އެުކިރ  بغاوةއެހެނީ މިކަމަށްޓަކައި މީހަކަްށ ނުވަަތ ބަޔަކަްށ އަނިޔާއެއްކޮްށ  )60(
ދެވިއްޖެްއާޔ  عقوبةމަށްފަހު ދެން އަލުން އޭނާއަށް އަދަބުދެވި އަނިާޔވެިރވެވި ދެވު عقوبةކަންތަކާއެއްަވރުގެ އަނިާޔއާއި 

 ( . ހަމަކަށަަވރުން  َنْصرُ އޭނާއަށް  الّله تعالىހަމަކަށަވަރުްނ (އޭނާއަްށ އެއަނިާޔކުިރ މީހާގެމަްއޗަށް  الّله تعالىދެއްވާނެއެވެ
. ކުރެއްވުްނ ބޮޑު އަދި ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ ކަ عفوءއީ   ާލނގެއެވެ

: އެދެއްާވ  –އެއީ  )61( .) އެހެީނ  نصرައީކ އެކަލާނެގ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުްނ ދެއްާވ  نصر(އެަބހީ  الّله تعالىއެވެ
: ެއކަލާނގެ ރޭދުާވ  . އެަބހީ ނޑުގެ ެތރެއަށް ދުާވލު ަވއްދަވައެވެ . އަދި ރޭގަ ނޑު ވައްަދވައެވެ ދުވާލުގެ ެތރެއަށް ރޭގަ

. ެއއީ .  އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތަކުރާރުުކރައްަވއެވެ  الّله تعالىވެްސ އެކަލާނގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަުމގެތެރެއިންވާކަެމކެވެ
 .  އީ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ ބައްަލވާ ަކލާނގެެއވެ

: ރޭުދވާ އެަކލާނގެ ތަކުާރރުުކރައްވަނީ ހަމަކަށަވަރުން  –އެއީ  )62( ކަމުގައި  إلهވަންތަ  حقُّ އެއީ  الّله تعالىއެބަހީ
. ) ގޮވާ  مشركއަދި ެއ  ވީކަމެވެ ކުާރ  دعاءންގެމީހުން އެކަލާނެގ ފިޔަަވއި އެތަކެްއޗަށް (އެބުދުތަކަށް

. އެްއވެސް މާނައެއްގައި  باطلއެންމެހައިތަކެއްަޗކީ ހަމަ ސީާދ  . އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  إلهތަކެއްޗެވެ الّله އެއްނޫނެވެ
.އީ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންާވ ހައިބަބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެއެ  تعالى  ވެ

!.) ހަމަކަށަަވރުްނ  رسول الّله(އޭ  )63( އުޑުން ފެންބާވައިލައްާވކަން ަކލޭގެފާނަްށ އެނިގވަޑައިގެންަފިއ  الّله تعالىއެވެ
: ގަސްތައްފަޅަިއ  . އެަބހީ . ދެން ބިްނަގނޑު ފެހިއެއްޗަކަްށ ވެދެެއވެ ނުވޭތޯއެވެ؟ އެބަީހ އެނިގވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

. ހަމަކަށަވަރު  خبرީއ އެންމެހަިއ ކުދިުކދި އެއްެޗއްސަށްދާންދެން ދެނެވޮޑިގެންާވ އަިދ  الّله تعالىްނ ފެހިވެދެއެވެ
.  ކުރައްާވ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ެވެގެންވަ خاصّ އުޑުތަކުގަިއވާާހ ތަކެިތ މިލްުކވ.  ީނ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ   

     =  .  އަދި ބިމުގައިވާހާ ތަކެއްޗާއި   =  ްالّله تعالىއަދި ހަމަކަށަވަރުނ  .   އީ  

     =  ާނޑައެޅިގެން ފުދިވޮޑިގެްނވ . تـَْعريفއާއި  َحْمدކަ  ލިިބވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ  

  =  ޭކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައި ނުގަްނނަވައިތޯއެވެ؟ އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއިތޯއެވެ؟  رسول الّله(އ (.   އެވެ

     =  تعالى الّلهހަމަކަަށވަރުްނ .  ކަލޭމެނަްށ ކިޔަމަންކުަރއްވާފަިއވާކަން        = 

 .  ބިންމަތީގައިވާހާތަކެތި     = . ) ދުވެެއވެ  އަދި ަނއުަފހަރު (ފެނުަގއި ދުާވ އުޅަނދުފަހަރު  

   =  . ނޑުގައި  ކަ    =  َأْمرެއކަލާނެގ  .  ފުޅަށް       =  އަިދ އެަކލާނެގ ުއުޑ

 .   ހިފަހައްޓަަވއެވެ        =  ަބިންމަްއޗަށް ެވއްޓުނ .   ނުދީ   =  އެަކލާނެގ

 .    އިޒުނަފުޅަށްމެނުވީ    =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ .  މީސްތަކުންނާއިމެދު      

ނޑައެޅިގެން ޯއގާވަންތަ އަދި  = .  رحمةކަ  ލެއްވުްނ ބޮޑުކަލަުކކަމުގައި ވެއެވެ     =  ިަހަމ  އަދ

 .  އެކަލާނގެެއވެ    =  .  ކަލޭމެްނ ދިރުްއވީ     =  / ީދެން ކަލޭމެން ަމރުއްވަނ

 .  މަރުއްވާނީވެސް     =   . ) ަކލޭމެން ދިުރއްވާނީ   ދެން (އަލުންެވސް     

.  نعمةގެ  الّلهއާ ( ِإْنَسانހަމަކަށަަވރުން  = ) ކާަފރުކަންބޮޑުވެގެންވެެއވެ  އަށް    =  ެأّمةކޮންމ  .  އަކަށް
      =  ލެއި ޮއހޮރުވާެނ  –ކުރާނެ ތަނަކާއި ވަގުތެއް  عيدއެއް ލެްއވީމެެވ. ( َمْنَسكُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.)  َذَبحތަނަކާއި ވަގުތެއް /   ކުރުމެއް       ަކޮށް ކަތިލާ ހަދާނީ ހަަމ  َذَبحކޮށް  عيدންތާ އެތ

 (. . (ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެަކހަލަ ަވގުތަކާއި ަތނެއްވެއެވެ   އެމީހުންނެވެ     =  ްފަހެ އެމީހުނ
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 ނުކުރާހުށިކަމެވެ!. َجَدلކަލޭގެފާނާއި ައރައިރުްނވެ       = ) . ހޮރުވުުމގަިއ)  ކުރުމާއި ލެއިއޮ  َذَبحކަންތަކުގައި

         =  دعاءއަށް  ربّ އަދި ކަޭލގެފާނު ކަލޭގެފާނުންެގ  .!  ކުރައްވާެށވެ        = 

ނޑައެޅިގެން ތެދުމަެގއްގަެއެވ.   ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުވަނީ ކަ    =  .  ސީދާވެގެްނވާ  

    =  ިجدلން ކަލޭގެފާނާއި  يعنى: مشركއެމީހުން އަދ  .  ކުރަންޏާ     =  ފަހެ ކަލޭގެފާުނ

 .! .  الّلهވިދާޅުވާށެވެ  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ     = .    ކަލޭމެން ތިޔަުކރާ ކަންަތއް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  الّلهެވގެންވަނީ ހަމަ  خاصّ ތަކާއި އަދި ބިމުގައިާވހާތަކެތި މިްލކުވެ އުޑު )64(  الّله تعالىއަށެވެ
.  يقينލިބިވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެކަން  تعريفއާއި  حمدފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެްނވާ އަިދ  ذاتއީ އަމިްއލަ   އެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުން ބިުމގަ رسول الّله(އޭ  )65( ) ޓަަކއި އެވެ  الّله تعالىއިާވހާ ެއްއޗެއް ަކލޭމެނަށް (އިންސާނުންނަށް
. އަދި ަނއުދޯގުފަަހރު އެަކލާނެގ  . މިކަްނކަން  أمرކިޔަމަންކޮށްދެއްވިއެވެ ނޑުގައި ދުވެއެވެ ފުޅަށް ކަ

. އަިދ ެއކަލާނެގ އިޒުނަފުޅަށް މެނު ؟ދެނެވަޑައިނުގަންނަވައިތޯއެވެ  : ދެނެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ ވީ ބިުމެގ . އެަބހީ
. ހަމަކަށަވަރުްނ  އީ މީސްތަކުންނަށް ުނހަުނ  الّله تعالىމައްޗަށް އުޑުވެއްޓުނަ ނުެދއްވައި އެކަލާނގެ ހިފަަހއްޓަވަެއވެ

.  رحمةއޯގާވަންތަ އަދި   ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

. ދެްނ އެަކލާނ )66( .) ކަލޭމެްނ ެހއްދެީވ ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ . ދެްނ (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ެގ ަކލޭމެން ަމރުއްަވއެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ އިންސާާނއީ ( محشر(އަލުްނ  ) ަކލޭމެން ިދރުއްވާނީެވސް ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ ެގ  الّلهުކރެއްވުމަށް

.  نعمة ) ކާފަރުވުްނ ބޮޑުމީހެއްކަން ކަަށވަެރވެ  އަށް

. (އެީއ އެްއ ލެއްވީމެ  َمْنَسكُ އަކަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  أّمةކޮންމެ  )67( ކޮްށ  عيدކޮށް ެލއިއޮޮހރުާވ  قـُْربَانވެ
.) އެތަންތާނގަިއ އެަބޔަުކ  . ފަެހ  عيدޮކށް قربانހަދާނެތަނަކާއި ވަގުތެކެވެ . އެީއ އެީމހުންެގ ތަނެވެ ކޮްށ ހަދަެއވެ

. އަދި  َجَدلُ ކުރުމުެގ ކަންތަުކގަިއ އެމީުހން ދެބަސްވެ  عيدކުރުާމ  قربانކަލޭގެފާނުންެގ  ކަލޭގެފާުނ  ނުކުރާހުށިކަެމވެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ވަނީ ހަަމ ސީދާެވގެްނާވ  دعاءއަްށ  ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ  ުކރައްަވއި ހައްދަާވ ށެވެ
 .  ތެދުމަގެއްގައެވެ

!. ކަލޭމެްނ ކުާރ  َجَدلންގެީމހުން ަކލޭގެފާާނ  مشركއަދި އެ  )68( ކޮށްހަަދންޏާ ފަެހ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ
. هاللّ ކަންތައްތައް   ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       حكمކަލޭމެންގެ މެދުގައި  الّله .   ކުރައްވާހުއްޓެވެ     = قيامة  .  ދުވަހުން
            =  ިإختالفަކލޭމެން އެކަމެއްަގއ  .  ވާކަމުގަިއީވ ކަންތަކާއިމެދު     

   . ؟ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިުނގަންނަވައިތޯެއވެ =  =  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުްނ 

 ދެނެވޮޑިގެންވާކަން           = ާއުޑާިއ ބިމުގައިވާހ .   ކަެމއް / އަދި އެއްޗެއް  

       =  ފޮތެއްގަިއ ިލެޔިވ : . އެބަހީ ) ވަނީ ފޮތެްއގައެވެ : ދެނެވޮޑިަގތުން ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަްނ (އެަބހީ

.   ނޯޓްކުރެވިގެންނެވެ    =  އެލިުއއްވުން / ނުވަަތ :  ތަކުންގެ  َخْلقُ ހަމަކަށަވަރުން އެކަްނތައް (އެބަހީ

.)   حكمމެދުގައި   ކުެރއްވުން         = تعالى الّله .  އަށް ދާދިފަސޭހަވެގެންެވއެވެ      = 

. –ންގެމީހުްނ  يعنى: مشرك –އަދި އެމީހުްނ    އަޅުކަންުކރަނީެއވެ      = الّله .  ފިޔަަވއި    

         = ައެްއވެސް އެއ ( .  دليلށް (އަޅުކަންކުރުމަށް އެއް ބާަވއިލަްއވާފައި ުނވާ ތަެކއްޗަށް

 (  (ބުދުތަކަށް          =   ެއއްވެސް އެނގުމެްއ އެމީހުނަށް ުނާވ  إلهއަދި (ެއީއ ( ންކަމުގެ

 .  ތަކެއްޗަށް          =  ިދުވަހުްނ  قيامةވެރިޔަކު  نصرންނަށް އެްއވެސް އަދި އަނިޔާވެރ

 .   ނުވެއެވެ       =   . އަިދ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ކިެޔވިއްޖެއްޔާ        =  ަބޔާންވެގެންާވ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް          = ީސްތަކުންގެ މޫނުތަކުްނ ކާފަރުވީ މ

 .  ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ   = .   ނުރުހުން      =  އެމީހުްނ

.  އަރައިގަެނ ތަޅައިގަތުން ގާްތވެގެންވެެއވެ     =  އެމީހުންނަށް ިކޔަވައިދޭ ީމހުްނެގ
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) ންގެމައް مؤمنމައްޗަށް (  ޗަށް       .  ތިމަންރަްސކަލާނގެ އާޔަތްަތއް  =  .  ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
    =  ދެއްވަންެހްއޔެވެ؟ خبرތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެނަްށ         =  އެއަށްުވރެ ަކލޭމެނަްށ

.  ނުބައިވެގެންވާކަމެްއގެވާަހކައިން  = ެއ . . އަލިފާނެވެ  ީއ ނަރަަކއެވެ        = 
.  الّله وعدކާފަރުވީ މީސްތަކުންނަށް   ކުރަްއވާފައިވާ        =  އެއީވާ އެނބުރިދިއުމަްށ

 .  ނުބައިވެގެންވާ ތަެނކެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 الّله حكمވާކަުމގައިީވ ކަންތަކާމެދު ކަލޭމެންެގ މެދުގަިއ  إختالفއަދި އެކަމަކާމެދު ކަލޭމެްނ ދެބަސްެވ  )69(

. އެއީ  .  قيامةކުރައްާވހުއްޓެވެ  ދުަވހުންނެވެ

)  رسول الّلهއަދި (އޭ  )70( .) އުޑާިއ ބިމުަގއިވާާހ ެއއްޗެްއ (އަިދ ާވހާކަމެއް ުނ ދެނެވޮޑިގެންާވކަން ކަލޭގެފާ الّلهެއވެ

.) ހަމަކަށަަވރުން އެދެނެވޮޑިގަތުމަީކ އެީއ ؟ދެނެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ . (އެކަްނ އެނގިވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ

. (އެީއ  .  الّلهއާިއ ޖެހެންެދން ވާނެ ހުރިާހކަމެއް  قيامةފޮތެއްގައި ލިޔެިވގެންވާ އެއްޗެެކވެ أّم ލިއުއްވާަފއިވާ ފޮެތވެ
.) އަދި ހަމަކަށަަވރު الكَتاب ެގ  الّله تعالىކުެރއްވުން ެއއީ  حكمތަކުންގެ މެދުގައި  َخْلُقން ެއލިއުްއވުން ނުވަތަ އެވެ

.  حضرة  އަށް ދާދި ލުއިފަސޭަހކަމެކެވެ

ފިޔަވައި ެއއަޅުކަންކުރަނީ އެތަެކއްޗަށް އަޅުކަންުކރުން ހުއްަދވާނެކަުމެގ  الّلهންގެމީހުން  مشركއަދި އެ  )71(

. (އެީއ ބުދުތަކާިއ އެމާނާގަިއާވ  ةحجّ އެްއ  دليلމައްޗަށް އެްއވެސް  އެްއ ބާވަިއލައްވާފައިުނާވ އެއްެޗހި ތަަކކަށެވެ

.) އަިދ އެތަކެިތ ެއއީ  . އަިދ  إلهކޮންމެ އެއްެޗކެވެ ންކަމުެގ އެްއވެްސ އެނގުމެއް އެމީހުންނަށްވެްސ ނުވާ ަތކެއްޗަށެވެ

. ދުވަހު قيامةދޭނޭ އެކަކުވެްސ  نصرންނަށް  مشرك -އެއަނިޔާވެރިންނަްށ   ން ނުވާނެއެވެ

ވެގެންާވ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ އެމީހުްނެގ މައްޗަްށ ކިެޔވިއްޖެއްާޔ (އެީމހުންނަްށ  بيانއަދި  )72(

. އެކަްނ  ކިޔަވައިދެިވއްޖެއްޔާ ކާަފރުންގެ މޫނުތަކުގެ މަތީ ުނރުހުމާ ރުިޅވެރިކަން ަކލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެ ތަްއ އެމީހުންނަްށ ކިޔަަވއިދޭ މީހުްނގެ ަގޔަށް އެމީހުްނ  أيةވެ

. (އޭ  .) ކަލޭގެފާުނ (އެ  رسول الّلهއަރައިގަެނ ތަޅާފޮޅައިގަތުން ގާތްވެގެްނވެއެވެ !.  مشركއެވެ ) ވިދާޅުވާށެވެ ންނަށް

 الّله وعدށް ދެންހެއްޔެވެ؟ އެއީ ާކަފރުންނަށް އަުހރެން ަކޭލމެނަ خبرކަލޭމެނަށް އެއަށްުވރެ މާނުބައިކަެމއްގެ 

. . އެީއ އެނބުރިޮގސް ުހރުން ނުބައިެވގެންވާ ތަނެެކވެ . އަލިފާނެެއވެ  ކުރައްވާފަިއވާ ަނރަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  .  ޭއ މީސްތަކުންޭނވެ    = .  މިސާެލއްޖެހެވިއްެޖއެވެ    =   ަފެހ

 .!    ކަލޭމެން އެއަްށ ކަނުަލިއ އަހާށެވެ    =  / . ހަަމކަށަވަރުްނ ަކލޭމެން ގޮވާތަކެތި

.  ބުދުތައް     = الّله .    ފިޔަވައި     = ްޗަށް މެއްސެްއެވްސ އެތަކެއ

.   ނުހެއްދެވޭނެއެވެ        =  ްވިޔަސް. َجَمعއެހުރިހާ ތަެކތި އެކަމަށ           

  = .   އަިދ އެތަކެތީެގ ކިަބއިން ެމހި ދަަމއިގަނެގެްނ ެއއްޗެްއ ގެންދިޔަޔަސް           = 

. . އެމެހީގެ   ކިބައިްނ އެއެްއޗެްއ ނިގުޅައިގަެނ ސަލާމަތްކޮްށ ނުެލވޭނެއެވެ     =  يعنى:އެދޭއެިތ 

. إلهއެމީހުންެގ   ކަމުގަިއާވ ބުދު ނިކަމެިތވެގެްނ ވެެއވެ   =  މެިހ  –އަދި އެދެޭވ އެިތ : އެބަހީ

 .  ނިކަމެތިވެގެންވެއެވެ       = ެإحتراކޮށް  َقَدرައށް  الّلهމީހުްނ އ  .   ނުުކރެއެވެ    = 
.  حقّ ކުރުން  إحترامކޮށް  قدرއެކަލާނގެއަށް   .   الّله تعالىހަމަކަށަވަރުން  =  ވާވަރަށް     

  =  ވަންތަވެވޮޑިގެންވެ عّزةހަމަކަށަވަރުްނވެްސ ގަދަފަދަވަންތަެވ އަިދ .   ެއވެ     

   = إختيارކުރައްވާ  خاصّ މަލާއިކަތް ބޭަކލުންގެެތރެއިން  الّله تعالى  .  َرُسول =   ކުރަްއވައެވެ

 .  ން     = ) . .)  إختيارއަދި މީސްތަކުންގެތެރެިއންވެސް  =   ކުރައްވަެއވެ

.  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުން    އީ     =  .  އައްސަވާވޮޑިގެންވާ ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
           =  އެބޭކަލުްނ : . (އެބަހީ އެބޭކަލުންގެ ކުރިވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

.) ހެއްދެވުމުގެ ުކރިންވެސް އެބޭކަލުްނގެ ކަންތައްވާެނގޮތް ެދނެވޮ  ޑިގެންވެއެވެ     =  އަިދ

 (.  އެބޭކަލުންެގ ފަސްވެްސ (ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ     =  ަالّله حضرةއަިދ ހަމ  .  އަށެވެ      

 = .   ކަންތައްތައްގޮސް ނިމުންވަނީ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
)73(  ( . (ކަލޭމެންނަށް .  ِمثَالއޭ މީސްތަކުންނޭވެ . ކަލޭމެްނ އެޔަްށ ކަނުލަިއ ައހާށެވެ އެްއ ެޖހެވިއްޖެއެވެ

) އެންެމ  الّلهހަމަކަށަވަރުން  ފިޔަވައި އެތަެކއްޗަށް ަކލޭމެން ތިޔަ ޮގވާަތކެއްޗަށް (ބުދުތަކާއި އެމާނާގައިާވ ތަކެއްޗަށް

. އެކަމާމެުދ އެ . އަިދ ބުދުތަކަށް ަބހައްޓާފަިއާވ މެއްސެއްވެްސ ނުހެއްދެވޭެނއެވެ ުހރިހާތަކެިތ ަޖމާވިޔަސް ނުވާެނއެވެ

) ެއއްޗެއް ެމހި ޖަަހއިގަނެ އަތުލަިއގަނެގެން ިދޔަަޔްސ  ތަކެތީގެ ތެެރއިން (ކާާނޔާ އެާބވަތުެގ ތަކެތީގެތެެރއިން

. އެދޭެއިތ އެމެހީގެއަތުން އެއެތިކޮޅު އަުތލައިގަެނ ސަލާމަތް ކުރުމަކަށްެވސް އެބުދުތަކަށް ކުޅަދާ ނަވެގެްނ ނުވެެއވެ

. އަދި އެެދވޭ އެތި  يعنى: . (ނުވަަތ އެބުދުެގ ކިބައިްނ  يعنى:ބުދު ނިކަމެތިވެގެންެވއެވެ މެހި ނިކަމެތިެވގެންވެއެވެ

. އަދި އޭެގ ކިބައިން ކަންކަމަްށ އެދެވޭ ބުުދ  آدمކަންކަމަށް އެދޭ  ގެ ަދރިޔާ ނިކަމެތިެވގެންވެެއވެ

.މިދެ . ނިކަމެތިވެގެންވެއެވެ  )والّله أعلمގޮތަށްވެްސ ތަރުޖަމާުކރެވެެއވެ

)74(  : .  إحترامކޮށް  قدرވެގެންާވ ަވރަށް  حقّ ުކރުން  إحترامކޮށް  قدرއަށް  الّلهން  مشركއެމީހުން އެބަހީ ނުުކރެއެވެ

.  عّزةީއ ކަށަަވރުންވެސް ގަދަފަދަވަންތަ  الّله تعالىހަމަކަށަވަރުްނ   ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

. (އެއީ  خاصّ ކުރައްވަިއ  إختيارން  رسولމަލާއިކަތްބޭކަލުންެގ ތެރެއިްނ  لىالّله تعا )75( ފަދަ  جبريلކުރަްއވައެވެ

.) އަދި މީސްތަކުންގެެތރެިއންވެސް އެަކލާނެގ  ِميكائيل ........ ބޭބޭކަލުންނެވެ  خاصّ ުކރައްވަިއ  إختيارން  رسولފަދަ

. ހަމަކަަށވަރުން  .ީއ އައްަސވާ الّله تعالىކުރައްަވއެވެ  ވޮޑިގެންާވ ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

: އެބޭކަލުްނ ހެއްދެވުުމގެ ުކރިންވެްސ  )76( . (އެބަހީ އެބޭކަލުންގެ ުކރިވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންެވެއވެ

: އެޭބކަލުްނ  . (އެަބހީ .) އަިދ އެބޭަކލުންެގ ފަސްވެސް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ އެބޭކަލުންގެ ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. އަދި ކަންތައްަތއް ގޮސް ނިމުންވަނީ ހަމަ ފަ  الّلهނާވެދިއުމަށްފަހު ދެންވާނެގޮތްވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. حضرةގެ   އަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ެމީސްތަކުްނނޭވެ!. އޭ އީމާންެވއްޖ               = 

.! އަިދ  رُُكوعއަްށ  ربّ ކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ  !. އަިދ އަޅުކަންުކރާށެވެ!. َسِجَدةކުރާެށވެ  ުކރާށެވެ     = 

 .!  އަދި ަކލޭމެން ެހޔޮކަންތައްުކރާށެވެ       =  .  ކަލޭމެްނ ކާމިޔާބުވޭޯތއެވެ
         =  ްالّلهއަށްޓަކައި ( الّلهއަދި ކަލޭމެނ  ( . جهادގެމަގުގައި   ކުރާށެވެ   = 

.  حقّ ކުރުްނ  ِجَهادއެކަލާނެގ މަގުަގއި   ވެގެންވާފަަދއިން        =  ެެއކަލާނެގ ަކލޭމެން (ެއކަލާނގ 

)  دين .  إختيارއަށްޓަކައި  ކުެރއްވިެއވެ     =.   އަިދ އެކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ނުލަްއވައެވެ
        = .   ދީނުގަިއ އެއްެވސް ދަިތ އުނދަގޫކަމެއް        =  އަިދ– 

) ހިފަހައްޓާށެވެ!. دينގައި ( ِمـلَّةُ ގެ  إبراهيم عليه الّسالمގައިވާ ކަމުބަފައިކަލުން  ގެކަލޭމެން  ގައި    

   =  ްްނގެُمْسلمކަލޭމެންނަށ  .   ނަމުްނ ނަންދެްއވީ ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ    =  މީގެކުރިްނ

 : . އިސްވެދިަޔ  قرآن(އެބަހީ )  شريعةގެ ުކރިން  ތަކުގައި     =  قرآنއަދި މި ކީރިިތ  .  ގައިވެސް
    =  ީصّلى الّله عليه وسّلم( رسولއެއ.  =    ) ވުމަށްަޓކައެވެ

 .  ކަލޭމެންގެމައްޗަށްާވ ހެިކވެރިައކުކަމުގައި      =  އަދި ކަލޭމެން ހެކިެވރިންކަމުގަިއ

.ވުމަށްޓަކައެ  ވެ      = .   މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް       =  ކަލޭެމްނ ( ފަހެ (އެހެންވެ

!.  قائمނަމާދު   ކުރާެށވެ     =  !.  އަިދ ކަލޭމެްނ ޒަކާތްދޭށެވެ     =  الّلهއަިދ 
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މާނަ  ގެسورة الحّج       ވަނަ ފޮތްސަތާރަ   

!. (އެކަލާނގެއަށް އިތުބާރުކޮށް ން ކަލޭމެން ރައްކާތެރިކަން  حضرةގެ   ކުރާށެވެ!.) وكيلލިބިގަންނާށެވެ  

     =   .  ކަލޭމެންގެ ސަހަރޯވެރިައކީ ހަމަ އެަކާލނގެއެވެ      =  އެއީ (އެފަަދ

 . ) ރަނގަޅު ެވރިޔާެއވެ  އެހެންވެިރއަކުނުވާ       = ަވެރިއަުކ  نصرއެހެްނ  އަދި އެއީ (އެފަދ

) ރަނގަުޅ  . نصرނުވާ   ވެރިޔާެއވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  إيمانއޭ  )77( ކުރާށެވެ!. އަދި ކަލޭމެން އެކަލާނގެައްށ  رُُكوعއަށް  َربّ ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

!. އަދި އެަކލާނގެއަ َسِجَدة . އެީއ ކަލޭމެްނ ކުރާށެވެ !. އަިދ ކަލޭމެން ހެޮޔކަންތައްތައް ުކރާށެވެ ށް އަޅުކަންކުރާށެވެ

.  أّميدކާމިޔާބުވުމުގެ  . ނަސީބުލިބޭތޯެއވެ  ަގއެވެ

 ِجهادާވ ވަރަްށ އެަކލާނގެ ަމގުގަިއ  حقّ ކޮށް ގަދައަޅާ މަަސއްކަތްކުރުން  ِجهادގެމަގުަގއި  الّلهއަދި ކަލޭމެން  )78(

 . )  دينއަދި ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ކޮށް ގަދައަޅާށެވެ ގައި އެަކލާނގެ އެއްވެސް ުބރައެއް އުނދަގުެލއް (ނުއުފުޭލވަރަކަށް

. އަިދ ަކލޭމެންެގ ބަފައިަކލުން ކަމުގައިާވ  !.  دينެގ  إبراهيم عليه الّسالمނުލައްވަެއވެ ގަިއ ަކލޭމެން ހިފަހައްޓާށެވެ

. އަިދ  مسلمށް ތަކުގަިއވެސް ަކލޭމެންނަ شريعةއިސްވެދިޔަ ފޮތްތަކާިއ  ންގެ ނަމުން ނަންދެއްވީ ހަމަ ެއކަލާނގެެއވެ

. އެކަްނ އެހެްނ ެއހެއްދެީވ  قرآنމިކީރިތި  صّلى الّله ( رسول ގަިއވެްސ އެނަްނ ކަލޭމެނަްށ ދެްއވީ ހަަމ އެަކާލނގެއެވެ

އި މީްސަތކުންގެމައްޗަްށ ) ަކލޭމެންގެ މައްޗަްށ ހެިކވެރިަޔކު ކަމުަގއި ަހއްަދވައި އަިދ ކަލޭމެންނީ އެންމެހަعليه وسّلم

. ފަެހ އެެހންވެ ަކލޭމެން ނަމާދު  قيامة( ) ެހކިވެރިްނކަމުގަިއ ވުމަށްޓަކަެއވެ .! އަިދ ަކލޭމެްނ  قائمދުވަހުން ުކރާށެވެ

!. އަދި  .! އެކަލާނގެއަްށ އިތުބާރުކޮްށ  حضرةެގ  الّلهޒަކާތްދޭށެވެ  وكيلން ަކލޭމެން ރައްކާެތރިަކން ލިބިގަންނާށެވެ

. އެކަލާނެގ އެއީ (އެފަދަ އެހެން ަސހަރޯެވރިއަުކ  ކުރާށެވެ!. ކަލޭމެންެގ ސަހަޯރވެރި ވެރިަޔކީ ހަމަ ެއކަލާނެގއެވެ

. އަދި (އެފަދަ ެއހެން  ) ރަނގަޅު ަސހަޯރވެރިާޔއެވެ ) ރަނގަޅު  نصرނުވާފަދަ .  نصرވެރިޔަކު ނުވާ  ވެރިޔާެށވެ
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ون  ގެ މާނަ ُسورة  املؤم
uv 

  

ونرة ُسو     )118(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        املؤم

 

   ަތުރަޖމާ     

   =  .   ހަމަކަަށވަރުްނ ކާމިޔާބުކޮށްިފއެވެ     = مؤمن .  =    ން

. ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ   ކަ   = .   އެމީުހންގެ ނަމާދުގައި    =  ބިރުވެތިެވ

. . =    މަޑުމޮޅިވާ މީހުންނެވެ    އަދި ހަމަ އެމީުހންނަކީ  =  ބޭކާުރ ިވޔާނުދާ ކަންަތކުްނ

.  بَاِطل/  . ނުވަތަ އުރެދުންތަކުން  ކަންތަކުން    = ްދުރުވެފުރަގަސްދީ ގެނ.   ވާ މީހުންނެވެ
  =   .  =އަިދ ހަަމ އެމީހުންނަކީ      =  .   އެމީހުްނގެ ޒަކާްތ އަދާކުާރ މީހުންނެވެ
   = .   އަދި ހަމަ އެީމހުންނަކީ  =  .   އެމީހުންގެ ލަދުގުނަވަންތަކަށް     

.ރައްކާެތރި  =    ާވ މީހުންނެވެ     = .   ެއމީހުންގެ އަނބީްނގެ މަްއޗަށްމެނުވީ       

    =   : . އެބަހީ .  جاريَـةނުވަަތ އެމީހުްނގެ ކަނާތްތަްއ މިލްކުކޮށްފަިއާވ މީހުންނަށް މެނުވީ  އިންނަްށ މެނުވީ
   = ެހަމަކަށަވަރުން އެ ފަހ.   މީހުން     =   އެމީހުންނަކީ މަލާމާތް ލިބިގެން ނުވާެނ

.   ބައެކެވެ    = .   ފަެހ އެދިގެންފިމީހާ     = ( . (އެނޫން މީހުން   ޭއގެފަހަތަށް     

  = . ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ ެއއީ  ފަެހ ކަ    =  .   ހައްދުފަހަނަޅައިގެންފަިއވާ ީމހުންނެވެ
  = .   އަދި ހަމަ އެމީހުންނަކީ      =   އެީމހުންެގ އަމާނާތްތަކާިއ އަިދ އެމީހުްނެގ

  ތަކަށް. َعْهدُ     = . .އަދި ހަަމ އެމީހު =     ފަރުވާތެރިާވ މީހުންނެވެ   ންނަކީ   
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     .   އެމީހުންެގ ނަމާދުތަކުގެމައްޗަށް     = .   ރައްކާެތރިާވ މީހުންނެވެ     = 

. ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ   ކަ     = .    ވާރުތަކުާރނެ މީހުންނެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ  مؤمنހަމަކަށަވަރުން  )1( . ނަސީބުެވރިެވއްޖެއެވެ .  قيامةން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ  ދުވަހުންނެވެ

: މިބުނާ ކާމިޔާުބ ކުރި  )2( ) އެމީހުންގެ ނަމާދުަގއި ބިުރވެތިވެ މަޑުމޮޅިާވ  مؤمنއެމީހުންނަކީ (އެބަހީ ންނަކީ
 .  މީހުންނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ )3( ތަކުންނާއިެމުދ  خلقއެަކލާނެގ  الّلهކަންކަމުން ނުވަަތ  بَاِطلُ ޭބކާުރ / ނުވަަތ  އަދި ކަ
 .  ރުހިވޮޑި ުނގަންނަވާ ކަންކަމުްނ ދުރުެވ އެނބުރިުފރަގަސްދޭމީުހންނެވެ

)4(  .  އަދި ހަމަ އެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ މުދަލުްނ ޒަކާތްދޭ މީުހންނެވެ

. އަދި ހަމަ އެމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ ލަ )5(  ުދގުނަވަންތަކަށް ަރއްކާތެރިާވ މީހުންނެވެ

. އެފަަދ މީހުންަނީކ  َجارِيَـةހަމައެކަނި އެމީހުންެގ އަނބީންނާއި އެމީހުންގެ  )6( އިންނަށް މެނުވީއެވެ
 : . އެބަހީ ގޮތުަގއި އަނބިން ނުވަތަ ައޅުއަްނހެނުން ބޭނުންކުުރްނ  حاللމަލާމާތްލިބިގެންވާ ީމހުންނެއްނޫނެވެ

 .  ހުއްދައެވެ

: ތިމާގެ އަނބީންނަށާއި  )7( އިން ނޫން މީހުނަށް ތިމާެގ  َجاريَـةފަހެ އޭގެ ފަހަތަށް އެދިގެންފިމީހާ (އެަބހީ
. ފަހެ އެފަަދ މީހުންނަީކ  كشفލަދުގުނަވަން  ) ދަންނައެވެ ކޮށް ހާމަކޮށް ހަާދ އަރާެމއް ލިިބެގންފިމީހުން

 . ނޑައަ الّلهހައްދުފަހަނަޅައިފި ބައެެކވެ . އެމީހުންނަށް ކަ . ކުށްެވރިންނެވެ  ޅުއްވާެދއްވި އިމުްނ ނުކުމެގެންާވ މީހުންނެވެ

ތަކަށް ފަރުވާެތރިެވ އެކަްނކަން ަބރާބަރަްށ އަދާުކާރ  وعدންނަކީ އެމީހުންެގ އަމާނާތްތަކަށާިއ  مؤمنއަދި އެ  )8(
 .  މީހުންނެވެ

: އެމީހުންަނީކ ންނަކީ އެމީހުްނގެ ނަމާދުތަކުގެމަްއޗަށް ރަްއކާތެރިާވ  مؤمنއަދި ހަމަ އެ  )9( . (އެބަހީ މީހުންނެވެ
.)  فرضއެމީހުންގެ   ނަމާދުތައް ބަރާަބރަށް ަވގުުތން ަވގުތަށް އެްނގެވިފަދައަކުން އަދާކުާރ މީހުންނެވެ

)10( .  އެމީހުންނަކީ ވާރުތަުކރާނެ މީހުންެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 = .   އެމީހުންނަކީ     =  ُِفْرَدْوس  .   ކިއުނު ސުވަުރގެ ވާރުތަުކރާނެ މީހުންެނވެ  

      = .  އެމީހުންނަކީ އެތާ ދެމިތިބޭނޭ ީމހުންނެވެ      =   އަިދ

. )يعنى: آدم عليه الّسالم( ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ    ހެއްދެވީމެވެ  =  ުطاهرސާފ 

  ފެންފޮދަކުން .    =  .   މަށީގެތެރެއިން    =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއިންސާާނ

 (. : ަދރިފަސްކޮޅލެއްވީެމވެ . (އެބަހީ  ލެއްވީމެވެ  = .   މަނިފޮދުވަރަކަށް     = 

)  قَـَرارރައްކާތެިރ  . (ރަްއކާތެިރ ތަނެއްަގއި  ެއއްގައި        =  ދެްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއ

.  މަނިފޮދުވަރު ހެއްދެވީމެވެ  = .ްނޑު ލޭކޮޅަކަށ   ގަ      =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

ނޑު ލޭކޮ .އެގަ   ޅު ެހއްދެވީމެވެ   = .   މަސްކޮޅަކަށް       =   ދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  އެމަސްކޮޅު ހެއްދެވީމެވެ    = . . ކަށިތަކަކަށް   ކަށިކޮޅަކަށް        =  ްދެނ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަިށކޮޅު ނިވަިއކުރެްއވީމެވެ   = .   މަހުން     =   ދެްނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއއިންސާނާ އަލުން އުެފއްދެވީމެވެ       .  އެހެން ހެއްދެވުމަކުން    

 =  ،ެبركاةގެ  الّلهފަހ !   ވަންތަކަމާއެވެ        = ޮްށ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުކޮށް ރިވެތިކ

.   ހައްދަވާ ަކލާނގެެއވެ    =  ( . (ތިޔަ އިންސާނުން  ދެން ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެން     = 

 ( . (ހައްދަަވއިގެން ދުނިޔޭަގއި އުޅުމަށްފަހު  އޭގެފަހުގައި    =  ްَمّيتُ ހަމަކަށަވަރުނ  . ންކަމުގައިވާނެެއވެ

(.   (މަރުވާނެއެވެ   =  .   ދެްނ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން      = قيامة    . ދުަވހުން

    = . ) ފޮނުވޭހުްއޓެވެ  (ދިރިގެން         =  އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންެގ

                                 

                            
                                    

              



                      
 

1 1 6 4   
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.   މަތީގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވީެމވެ   = (ުމަތިމައްޗަށްާވ ހަްތއުޑ) .   ހަްތއުޑު     = 

.     އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ   =  َُغاِفلތަކުން ފިޔަވަިއ  َخْلق 

.    ވެވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަުމގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި އެމީހުންނަކީ އެތާގަިއ ދެމިތިބޭޭނ  ِفْرَدْوسُ ންނަކީ އެމީހު )11( އެވެ ކިޔުނު ުސވަރުެގ ާވރުތަކުާރނެ މީހުންނެވެ
 .  މީހުންނެވެ

. (މިއާޔަތުަގިއ  )12( ހަމަކަށަވަރުން މަށީގެ ސާފު ފެންފޮދަކުން ތިމަްނަރސްކަލާނގެ އިންސާނާ ހެއްެދވީމެވެ
.  الّسالمآدم عليه މިނަންގަނެވިގެންވާ އިންސާނާއަކީ   )والّله أعلمއެވެ

. ެއ  يعنى:އަކުން  نُْطَفةދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނުންގެ ދަރިފަސްޮކޅު  )13( މަނިފޮދުވަރަކުން ލެއްވީމެވެ
. (އެީއ އަންެހނާގެ  قرارދެން ރައްކާތެރިތަނެްއގަިއ  نطفة .)  رَِحمކުރެއްވީެމވެ  އެވެ

ނޑު ލެއިޮކުޅ  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމަނިފޮދު )14( . ދެން އެގަ ނޑުލެއިކޮޅަކަށް ހެއްދެވީމެވެ ގަ
 . . ދެން އެަމސްކޮޅު ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަށިކޮޅަކަށް ެހއްދެވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަްސކޮޅަކަށް ހެއްދެވީެމވެ
. ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެއިންސާާނ އެހެން   ދެން އެކަށިކޮޅުަގއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ މަްސލެއްވީެމވެ

. (އެއީ އޭާނގެ ފުރާނައެޅުއްވުމާ  .  ِحسُّ ހެއްދެވުމަކުން ހެއްެދވީމެވެ ތައް ބަރާބަރުކުރެއްވުމާ ދެންވެސް ހުރި ކަންކަެމވެ
.! އެކަލާނގެީއ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެންމެ ރީތިކޮށް އަިދ  الّله) ފަހެ والّله أعلم ގެ ބަރަކާތްވަންތަކަުމގެ ބޮޑުކަމާއެވެ

. އެކަލާނގެ  އެންމެ ފުރިހަމަކޮްށ ހައްަދވާ .!  بركاةަކލާނގެއެވެ  ަވންތަކަމާއެވެ

: ހައްަދވަިއ ދުނިޔޭގަިއ  )15( !.) ދެން ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލމެން އޭގެފަުހގަިއ (އެބަހީ (އޭ އިންސާނުންނޭވެ
ނޑައެޅިގެން  ) ކަ .  َمّيتއުޅުމަށްފަހު . މަރުވާެނއެވެ  ންކަމުގައިވާނެެއވެ

) ފޮނުޭވހުއްޓެެވ.  محشرދުވަހުން (ައލުން ދިިރގެން  قيامةވުމަށްފަުހ) ދެން ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން (މަރު )16( އަށް
 (.  (އެއީ ކަަށވަރުކަމެެކވެ

. އަިދ  )17(  َخْلقُ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ މަީތގަިއ މަތިމައްޗަށް ހަތްއުޑު ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހެއްެދވީމެވެ

.ވެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމު َغاِفلُ ތަކުން ފިޔަވަިއ   ަގއި ތިމަންރަްސަކލާނގެ ނުެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        = .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުޑުން ވެއްސަވަމެވެ    =  ވަކިމިންަވރަަކްށ

  ފެން.    = ެَخَزانَةތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެން  ދެންފަހ .   ކުރެއްވީމެވެ       = .   ބިމުގައި

          =  . )   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފެން ގެންދެވުމުގެމައްޗަށް (ނެތިކުރެއްވުމަށް

     =   ެހަމަކަށަވަރުން ކުޅަދުންވަންތަކަލަކު ކަމުގައިވެއ.   ވެ        =  އަިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެފެނުން ކަލޭމެނަށްޓަަކއި ހެއްެދވީމެވެ    = .  ބަގީޗާތައް      = 

.    ކަދުރު ުރކާއި މޭބިސްކަުދރުގެ  = .   ކަލޭމެނަށްޓަކައި އެބަީގޗާތަކުގަިއވެއެވެ       = 

.   ގިނަގުނަ މޭވާ       = .   އަދި އެއިން ކަލޭމެން ކައިހަދާ   =  . އަދި އެހެންގަހެއް

 (.  (ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްދެވީމެވެ   = .ީއެގަސް ނުކުންނާނ        = َنا އެވެ  ُطوُرِسيـْ

.   ކިޔާ ފަރުބަަދއިންނެވެ       = . . ނުވަަތ އެަގހުންތެޔޮ ނުކުެމއެވެ   ެއގަްސ ތެޔޮ ެނރެއެވެ

     =  .   އަިދ ކާމީހުންނަށްާވ ަލއިގެްނކާ ެއއްޗަކާއި    =  އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ

.  ކަލޭމެންނަށްވެއެވެ    =   ْنـََعم .  ސޫފީގައި   =  ާނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވ   . عبرةކަ   

= . . / ކިުރބޯންދެމެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ބޯންދެމެވެ       =  އެތަކެތީެގ

. ނޑުގައިވާތަކެތީގެތެރެއިން    ބަ  = .    އަިދ ކަޭލމެނަށް އެތަކެތީގައިެވއެވެ       = 

.   ގިނަގުނަ މަންފާތައް      = .   އަދި ަކޭލމެން އެތަކެތީްނ ކައިހަދަމުެއވެ  =  އަިދ

.   އޭގެމަތިގައި     = .   އަދި މޫދުަގއި ދުާވ ުއޅަނދުފަހަރުގައްޔާއި    =  ކަލޭމެްނ

.   އުފުލެވެެއވެ      =  .  އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ ފޮނުްއވީމެވެ    =  نوح عليه
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

   . الّسالم      =  ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ .   އަށް     =  ޭއ . ފަހެ އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ

. قومއަހުރެންެގ    އެވެ     =  ްއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ!. هاللّ ކަލޭމެނ          =  އެއްވެްސ

. إلهއެހެން    އެއް ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެއެވެ   = .    އެަކލާނގެ މެނުވީ    =  ކަލޭމެްނ

. تقوىފަހެ  . ؟ވެރިނުވާނޭެހއްޔެވެ  ؟/ ބިުރވެތިނުވާނޭހެްއޔެވެ

   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

. ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެްނ  )18( އަދި ވަކިމިންވަރަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުޑުން ެފންވެއްސަވަމުއެވެ
. އަދި އެފެން ބިމުން ގެންދަވައި ނެތިކުރެްއވުމަށްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  َخزانَهބިމުގައި ހިފަހައްަޓވައި  ކުރަްއވަމެވެ

. ކުޅަދުން  ވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އަިދ  )19( އަދި އެފެނުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި ަކދުރާއި މޭބިސްކަދުުރގެ ބަީގޗާތައް އުފެއްދެވީމެވެ
 . . އަިދ ަކލޭމެން އެތަކެތިަކއި ހަދަމުެއވެ  ކަލޭމެންނަށް އެބަީގޗާތަކުގަިއ ގިނަގުަނ މޭވާތައްެވއެވެ

. އެގަސް ނުކުންނަނީ އަދި އެހެން ގަހެއް ތި )20( َناމަންރަސްަކލާނގެ ެހއްެދވީމެވެ އެވެ ކިޭޔ  ُطْورِسيـْ
. އަދި ަކއިހަާދ މީހުންނަްށާވ  . ުނވަތަ ތެޔޮ ނެެރވެއެވެ . އެަގހުން ެތޔޮނުކުމެއެވެ ފަރުބަދައިންނެވެ

. (އެަގހަކީ  .  زَيـُْتونލައިގެންކާެއއްޗެއްކަުމގައި އޭތިވެެއވެ  )والّله أعلمގަސްކަުމގައިވެެއވެ

: އެތަކެތީގަިއ ވިސްާނ  عبرةސޫފީގައި ކަލޭމެންނަށް  نـََعمއަދި  )21( . (އެބަހީ  عبرة حاصلކޮށް  فكرވާކަންކަަށވަރެވެ
.)  دليلާއިއ  عبرةތެރިކަމާިއ އެްއކައުވަންތަކަްނ ދެނެގަންނާނެ  قدرةއާިއ އެަކލާނެގ  نعمةެގ  الّلهކުާރ މީހަކަްށ  ވެއެވެ

ނޑުގައިވާަތކެ .) އަދި އެަތކެތީގަިއ އަދި އެތަކެީތގެ ބަ . (ިކރުބޯންދެއްވަމެވެ ތީގެތެެރއިން ަކލޭމެނަށް ޯބންދެއްވަމެވެ
َفعَ ކަލޭމެނަށްވާ ގިަނގުނަ  . އޭެގ މަހާިއ ސަުރީބ  َمنـْ . އަދި އެތަކެީތން ކަލޭމެން ކަިއހަދަމުއެވެ ތައް ވެެއވެ

 .  ކައިހަދަމުއެވެ

އުޅަނދުފަހަރުގަިއ ކަލޭމެްނ އެއްތަނުްނ އަނެއްތަކަްށ ސޫފީގެމަތީގައި އަދި މޫދުގަިއ ދުްއވާ  نـََعمއަދި އެ  )22(
. އެއީ ހައްތާވެްސ  . ތަކެިތ އުފުާލ ހަދަމުެއވެ . ދަުތުރފަތުރު ކުރަމެވެ َفعَ ގޮސްވަމުއެވެ .  َمنـْ  އެވެ

ކަމާއިގެްނ  رسولއަށް  قومއެކަލޭގެފާނުންގެ  نُوح عليه الّسالمއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )23(
. އޭ ައހުރެްނގެ ފޮނުއްވީ . ފަހެ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ !. ކަލޭމެން  قومމެވެ  تقوىއަށް  الّلهގެ މީހުންނޭވެ

!. އެކަލާނެގ ފިޔަވައި  !. ިބރުވެތިވާެށވެ . ކަލޭމެން ަފެހ  إلهއެހެްނއެއްވެސް  حقّ ވެރިވާށެވެ އެއް ަކލޭމެނަށް ނުވެެއވެ
 ވެ؟.ވެރިނުވާނެހެއްޔެވެ؟. ިބރުވެތިނުވާެނހެއްޔެ تقوى
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

    = .    ފަެހ ބޮޑެިތ އަިދ މަތީމީހުން ބުްނޏެވެ   = .   އެކާފަުރވީ ީމހުންގެ

   =   ެقومއެކަޭލގެފާނުންގ .    ގެ     = ޭމިަކލ.   ގެފާނު ުނވެއެވެ   = 

. آدمކަލޭމެންކަހަަލ  . =   ެގ ދަރިެއއްކަމުގަިއ މެނުވީ    އެކަޭލގެފާނު އެދިވަޑަިއގަންނަވަނީ  

  = . . / މާތްމީހަކަށްވާށެވެ   ކަލޭމެންެގ މަްއޗަށް މާތްެވގަންނަވާށެވެ     =  ިالّله އަދ 

.    އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ   =  / . ހަމަކަަށވަރުން މަލާިއކަތްބޭކަލަކު ާބވައިަލއްވައިފީެހވެ

.   ފޮނުއްވައިފީހެވެ       =   .  އަުހރެމެން މިފަަދ ވާހަަކއެއް ނުައހަމެވެ          

.އިސްވެދިަޔ އަުހރެމެ =    ންގެ ކާބަަފއިންގެ ަފރާތުންވެސް       =  މިއީ ހަމަ  ފިރިހެެނއްކަމުގަިއ

.   މެނުވީ ނުވެެއވެ     =  ( . (މޮަޔކަމެއްުހރި  އޭނާެގ ކިބައިަގއި ޖިްނނިބަލިހުރި         ފަެހ

  ކުރާށެެވ!. إنتظارކަލޭމެން އޭނާޔާއިމެދު       = .ްހިނދުކޮޅަކަށް / މުއްދަތަކަށ      

. ޭއ އަޅުގެ    އެވެ!. ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންެނވިއެވެ  =  ދެއްވާންދޭވެ!. نصرމިއަޅާއަްށ    

      = .   އެމީހުން މިއަޅާ ދޮގުކުރާ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން        =  ފަެހ

. وحىންރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަ    ކުރެއްވީމެވެ      =  . އެކަލޭގެފާނު ނާކޮޅުހެއްެދވުމަށް

 (.!  (ނާކޮޅުހައްދަވާށެވެ        =  ިوحىތިމަންރަސްކަލާނގެ ބެއްެލވުމާއ .   އާއިއެކު އަްނގަވާގޮތަކަށް
      = ެދ.   ންފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަމުރުުފޅު އަތުވެއްޖެއްޔާ      =  އަދި ކައްާކ

. (ެއީއ  .) عالمةއައުމުެގ  عذابއުނދުންތަކުން ފެންއަަރއި   އެވެ    =   ފަެހ ދެްނ އޭރުްނ ަކލޭގެާފުނ

  އެނައުކޮޅަށް ލާށެވެ!.    = .ްކޮންމެ ާބވަތަުކނ        = .   ޖޯޑަކުްނ ޖޯޑަކުން

                                       

                                     

                                    

                        



                      
 

1 1 6 8   

މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 =  ެأهلއަދި ަކލޭގެފާނުންގ .     ވެރިންނާއި  =  އެމީހެްއގެ މައްޗަްށ

.   އިސްވެގޮސްފަިއވާ މީހަުކ މެނުވީ    =  الّلهބަސްފުޅު (އެމީހަކު ަހލާކުވުމަްށ (   ގެ ބަސްފުޅު   
: އެކަޭލގެފާނުންެގ  = . (އެބަހީ )  أهلއެމީހުންގެެތރެއިން    ވެރިްނގެތެރެއިން   =  އަިދ ަކލޭގެފާުނ

!. (ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް ނުދަންނަވާެށވެ!.) مخاطبތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި    ނުކުރަްއވާށެވެ      
 =.    އަނިޔާެވރިީވ މީހުންނާއިމެދު    =  ީވެގެންާވ  َغرقހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަކ

.     ބައެކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. މިީއ ހަަމ ކަލޭމެންަކހަަލ  قومފަހެ އެކަލޭގެފާނުންެގ  )24( )   ބުނެެއވެ ެގ  آدمގެ ބޮޑުން (އެމީހުްނ އެމީހުްނނަށް
 . . އަިދ (ދަރިއެކެވެ  رسولއެަކލޭގެފާނު އެއެދިވަޑައިގަންނަވަީނ ކަލޭމެންެގ މައްޗަށް އެކަޭލގެފާނު މާތްވެގަންނާށެވެ

 ( . އަިދ  الّلهބޭކަލަުކ ފޮނުއްވުމަށް އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމަ ހަމަަކށަވަރުްނ މަލާއިކަތްބޭަކލަުކ ފޮނުއްަވއިފީހެވެ
: އަހުރެމެންެގ އިސްވެދިަޔ ކާބަފައިންެގ ިކބައިންވެްސ އަ . (އެބަހީ  إلهނޫން  الّلهުހރެެމން މިފަދަ ވާހަކަެއއް ނާހަެމވެ

 (.  އަކު ނުވެޭޔ ބުނާއަޑެއް ާނހަމެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލޭގެފާނަީކ އެަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިަގއި ޖިންނިބަލި ުނވަތަ މޮޔަކަްނ ހުިރ މީހަުކކަމުަގިއ  )25(
. ަފހެ ަކލޭމެން ދުވަސްކޮޅަކަްށ އެކަ  ! إنتظارލޭގެފާނުްނގެ ކަންތަކާމެދު މެނުވީ ނުވެއެވެ .! ވާގޮތެްއ ބަލާށެވެ  ކުރާށެވެ

. ޭއ އަޅުެގ  )26( !. އެބަިއމީހުން ( ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ) މިއަާޅ ދޮގުުކާރ  قومމިއަޅާެގ  يعنى:އެވެ ގެމީހުން
 ދެއްވާންދޭވެ!. نصرކަންކަމުގައި މިއަޅާއަްށ 

. ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބެއްެލވުމާިއ  وحىގެފާނަށް ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަލޭ  )27( ކުރެއްވީމެވެ
!. އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  وحىތިމަންރަސްކަލާނެގ  ފުޅުއައިްސ  أمرާއއިއެުކ ކަޭލގެފާނު ނަުއކޮޅު ަހްއދަވާށެވެ

 : ފަށައިފިްއޔާ ދެްނ  އަދި އުނދުންތަކުން ފެންައރަން –ފުޅު އަުތވެއްޖެއްާޔއި  أمرެގ ކާފަރުންެގ ަހލާކުެގ  قوم(އެބަހީ
ވެރިންުކެރ  أهلކަލޭގެފާނު އެނާކޮޅަށް ކޮންމެ ވައްަތރަކުންވެސް ޖޯޑަކުން ޖޯަޑކުން ލައްވާށެެވ!. އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ 
) ބަސްފުޅު އިސްވެގޮސްަފިއވާ މީހުްނ ފިަޔވަިއ ަކލޭގެފާނުންެގ  ވެރިްނވެްސ  أهلއެމީހެއްގެމަްއޗަށް (ހަލާުކވުމުގެ

: އެނާކޮޅަށް ލައްވާށެ !.) އަދި އަނިޔާެވރިންނާއިމެދު (އެބަހީ !. (އަދި ކަލޭގެފާނުެވސް އަާރވަޑައިަގންނަވާށެވެ ވެ
!. ހަމަކަށަަވރުްނ ެއމީހުްނ ެއީއ  حالއެމީހުންެގ  ) ތިމަންރަްސކަލާނެގއަްށ އެއްެޗްއ ނުދަންނަވާށެވެ  غرقއާއިމެދު

.  ވެގެންވާ ަބއެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .     ފަހެ ަކލޭގެފާނު ހަމަހަމަވެއްޖެްއޔާ / ައރާވަޑައިގެން ހަމަޖެހިވަޑަިއގެންފިއްޔާ

   = .   ކަލޭގެފާނާއި ކަޭލގެފާނު އަިރހުގައިާވ މީހުން     = .   ނައުކޮޅަށް     = 
. الّلهއެްއހުރީ  ثـََناءއާއި  حمدފަހެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެެވ!. އެންމެހައި     އަށެވެ     =  އެކަލާނެގީއ

.   އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރެްއވި ކަލާނެގއެވެ        =  އަނިޔާވެިރވީ މީސްތަކުްނެގ

.   ކިބައިން   = ެފާނު ވިދާޅުވާށެެވ!.އަިދ ކަޭލގ     = .!ެމިއަާޅ ބާލައްޭދވ        

= .   ފައިބާ ތިބޭނޭ ބަަރކާތްތެރި ާތކަށް      =  އަދި އިބަރަސްަކލާނގެީއ ބައިުލްއާވ

.    އެންމެހެޔޮ ަފރާތެވެ      = ްހަމަކަަށވަރުްނ އެކަނ.   ތަކުގައިެވއެވެ   =  ިނޑައެޅ  بيانކަ

  . عبرةވެގެންވާ      = .   =    އަދި ހަމަކަަށވަރުން ިތމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވީ

ނޑައެޅިގެން  .  إمتحانކަ  ކުރައްާވ ކަަލކުކަމުގަެއވެ   = .   ދެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އުެފއްދެވީމެވެ
     =    ްއެމީހުންގެ ަފހުނ    =  ްأّمـةއެހެނ .   އެއް      =  ދެްނ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންެގ ތެރެއަްށ ފޮނުއްވީމެވެ   =  ްرسولއެމީހުްނގެ ތެެރއިނ .   ބޭކަލަކު
     = ޭަކލޭމެން (އެބ (   އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ!. الّلهކަލަކު ވިދާޅުވުމަށް   =  ކަލޭމެނަކަްށ

.    ނުވެއެވެ     =  ްإلهއެކަލާނގެ ނޫން ެއހެންއެްއވެސ .     އަކު     =  ކަލޭމެްނ

  ެޔވެ؟.ވެރިނުވާޭނ ހެއްެޔވެ؟. ބިުރވެތިނުވާނޭހެއް تقوىފަހެ         =  އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ

. قوم    ގެބޮޑެތި މާތްމީހުން ބުންޏެވެ  = .   އެމީހުން ކާފަރުންކަމުަގއިވި     =  ިއަދ

.   ދޮގުކޮށް     = ދުވަހާއި ބައްދަލުވުްނ. آخرة      =  ްތައް  نعمةއަދި އެމީހުންނަށ
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.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއްވި      =  ެحياةދުނިޔޭގ .   ަގއި    =  މިކަލޭގެފާުނ

.    ނުވެއެވެ    =  ަآدمހަމަ ކަލޭމެންކަހަލ .   ގެ ދަރިޔަކު ކަމުަގއި މެނުވީ   =  އެކަލޭގެާފުނ

.   ފަރީކުޅުއްވައެވެ        = .   އެތަކެތި ަކލޭމެްނވެސް ހަމަ ކަިއހަދާ ތަކެތީން    =  އަިދ

. . / ބޮއެވެ   ހިތްޕަވައެވެ       = .    ކަލޭމެން ޮބއިއުޅޭ ތަކެތީން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) މީސްތަކުްނ އެނާކޮޅަްށ އަާރ  إيمانފަހެ ކަލޭގެފާނާިއ އަިދ ކަޭލގެފާނާއިއެުކ (ދެން )28( ވެގެންވާ
.  الّلهވެގެްނވަނީ  حقّ އެްއ  تعريفއާިއ  حمدހަމަޖެހިވަޑައިގެންފިއްާޔ ދެްނ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!. އެންެމހައި  އަށެވެ

. ގެފަރާތުން ސަލާމަތްކު  قومއެކަލާނގެީއ އަޅަމެން އަނިާޔވެިރ   ެރއްވި ަކލާނގެެއވެ

. އޭއަޅުެގ  )29( .  ربّ އަދި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ !.  بركاةެއވެ ތެރިވެގެންާވ ތަނަކަްށ މިއަޅާ ބާުލއްވާދެްއވާންދޭވެ
 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނގެީއ އެންމެ ހެޔޮގޮުތގައި ަބއިލުްއވާ ކަލާނގެއެވެ

!.) ހަމަކަށަވަރުން އެ رسول الّله(އޭ  )30( : އެވެ ގެ ކާފަރުްނ  قومގެ  نوح عليه الّسالمކަންތަުކަގއި (އެބަހީ
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ  مشركގެ  قومުކރެއްވުުމގަިއ ކަޭލގެފާނުންގެ  غرقހަލާކުުކރައްަވއި  ) ކަ  دليلއާިއ  عبرةންނަށް

. ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެްނވަނީ މިމީުހން  . ބަ خبرކުރަްއވައި  إمتحانވެއެވެ  އްލަާވ ކަލަުކކަމުގައެވެ

.  أّمـةދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެފަހުްނ އެހެްނ  )31(  އެއް އުފެއްދެވީެމވެ

. (އެީއ  رسولއަދި އެމީހުންގެ ތެެރއިން މީހަުކ އެީމހުންގެތެެރއަށް  )32( ކަމާއިގެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ
. . ކަލޭމެން  قوم) އޭ އެބޭކަލަކު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވުމަށެވެ !. އެކަލާނެގ  الّلهގެ މީހުންޭނވެ އަށް އަޅުކަންކުރާެށވެ

. ( إلهފިޔަވައި ެއހެން އެއްެވސް  .) ކަލޭމެން ަފހެ  حّق إلهއަކު ކަލޭމެންނަކަށް ުނވެެއވެ  تقوىއަކު ނުވެއެވެ
 ވެރިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟ ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ؟ 

.  خرةآގެ  قومއަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ  )33( އާިއ ބައްދަުލވުން ދޮގުކުރި އަދި ކާަފރުީވ ބޮޑެތި ސަރުާދރުން ބުންެޏވެ
.  نعمةގަިއ އެމީހުންނަްށ ގިަނުގނަ  حياةއަދި އެީމހުންނަީކ ދުނިޔޭެގ  . އެމީހުްނ ބުންޏެވެ ތައްދެްއިވ މީހުންނެވެ

 : ) ހަމަކަ رسولމިބޭކަލަކީ (އެަބހީ ގެދަރިއަުކ ކަމުގަިއ  آدمލޭމެންަކހަލަ ކަމާއިގެން ފޮނުއްިވއޭ ކިަޔއިގެން ިމއުޅޭމީހަކީ
. އަދި ބޮނީވެްސ ހަަމ  . އެކަޭލގެފާނު ެއ ކަނީވެްސ އެެއއްޗެްއ ކަލޭެމންވެސް ހަމަަކއިހަދާ ތަެކއްޗެވެ މެނުވީ ނުވެއެވެ

(. . (މިއީ ވަކިާއ މީހެއްނޫނެވެ ކަލޭމެން ބޯބާވަތުެގ ތަކެްއޗެވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      = . ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެން ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެއްޔާ   ކަ   =  ަآدمކަލޭމެންކަހަލ 

. . =     ގެދަރިޔަކާ   އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާއި ަހމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ     = 

ނޑައެޅި .ކަ   ގެން ގެއްލި ހަާލކުވެއްޖެ ބަެއކެވެ   =  ްކުރަނީހެއްެޔވެ؟  وعدއެކަލޭގެފާނު ަކލޭމެނަށ  
    = .   ހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ މަރުވުމަށްފަހު         =  އަދި ކަލޭމެްނ މަރުެވ

) ކައްޓަްށވެ  .ވެއްޔަށްެވ (މަސްތައްފީވެ     ފީވެިދއުމަށްފަހު     =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެްނ

. ) ނެރެވޭނެ ބަަޔކުކަމުގައި    (ކަށްވަޅުތަކުން    = . . ދުުރވެގެންެވއެވެ   ދުރުެވގެންވެއެވެ  

     =   ްވެޭވ ކަންތައް  وعدތިޔަބައިީމހުނަށ    =  ެެއހެން އ). .)  حياةުނވެއެވެ އެްއ ނުވެެއވެ

        =  ެމެނުވީ.حياةއަުހރެމެންެގ މިދުނިޔޭގ       =  އަުހރެމެން މަުރެވ

 (. : ެއއްބަޔަުކ މަރުެވ އަނެއްަބޔަކު ިދރެނީެއވެ . (އެަބހީ  ދިރެނީއެވެ     = .    އަދި އަހުރެމެްނ ނުވެެއވެ

    = .   ފޮނުވޭނޭ ބަޔަކުކަމުގައި      =   އެއީ ހަމަ ފިރިހެނަކު ކަމުަގއި މެުނީވ

.   ނުވެއެވެ          =  ާالّلهއޭނ .    ގެަމއްޗަށް އަމިްއލައަްށ ދޮގެްއ އުފައްދަިއގަތް  

       = .   އަދި އަހުރެމެންނީ ެއކަލޭެގފާނަށް އީމާންވާނޭ ބަޔަކުކަމުަގއި ނުވެެއވެ  

 =  ޭއ އަޅުެގ .   ެއވެ!. ربّ އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވިެއވެ  =  ދެއްވާންދޭވެ!. نصرމިއަޅާއަްށ    

      = .   އެމީހުން މިއަޅާ ދޮގުުކރުމުގެ ސަބަބުން  = ّله تعالى وحىال .   ކުރެްއވިއެވެ    

=  ( . (ކުޑަވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު  ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެތެޭރގައި       =  ހަމަކަށަވަރުްނވެްސ

.   އެމީހުންނަކީ ހިތާމަުކރާނެ ަބޔަކު ކަމުގަިއ ވެދާނެއެވެ      = ަޑުފަްށ ފަހެ އެމީހުންނަށް އ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

.   އައިސް ޖެހިއްެޖއެވެ    =  ަحقّ ހަމ .   ގޮތުގައި      =   ފަެހ ފެންމަތީގައި ޮއޔާާދ

.    ކުނިކޮޅުތަކެއްފަދައިން ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ ލަްއވައިިއފީމެވެ        =  ަފެހ

.رحمةގެ  الّله( އަނިޔާވެރިންނަށް    ) ދުުރވެގެންެވއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެގ ދަިރޔަކަށް ކަލޭމެން ކިަޔމަންވެއްޖެއްޔާިއ އޭރުްނ ަކލޭމެންނަކީ ކަަށވަރުންެވްސ  آدمއަދ ކަލޭމެންކަހަަލ  )34(
 .  ގެއްލި ހަލާުކވެއްޖެ ަބއެކެވެ

) ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެން  )35( މަުރވެ ެވއްޔަށްެވ ކަށިތަްއވެސް ފީވެދިއުމަށްފަުހ ކަލޭމެްނ (އަލުްނ ދިރިގެން
 ކުރަީނހެއްޔެވެ؟ وعدނެރެވޭނޭކަމަށް ެއކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެނަށް 

.  وعدކަލޭމެންނަށް  )36( . ުދރުކަމާއެވެ  ވެވޭ ކަންތަކުެގ ހުިރ ދުރުކަާމއެވެ

. އެ  حياة މެނުވީ ެއހެން حياةއަހުރެމެން މިއުޅޭ ދުނިޔޭގެ  )37( ގެތެޭރގައި ެއއްބަޔަކު ަމުރެވ  حياةއެއް ނުވެެއވެ
.) އަދި އަުހރެމެންނަކީ ައލުން ދިިރގެން ފޮނުވޭެނ  . (ެއއީ އެގޮތަްށ ހަމަޖެހިފަިއވާ ކަމެެކވެ އަނެއްބަޔަކު ިދރެނީއެވެ

. (މިއީ އެ  ްށ ވިސްނައިޭދ ގަިއ ތިިބ ާކފަރުންގެ މަތީމީހުްނ ދެރަނިކަމެތިންނަ قومބަޔަކު ކަމުަގއި ުނވެއެވެ
. ކޮންެމ ޒަމާނެއްގަިއ އަިދ ކޮންމެތާުކވެްސ  އާިއ ދުރުބަޔަުކ ކަމުގަިއ ފެންނަީނ  َسَماِوى ِهَدايَـةވިސްނައިދިނުމެވެ

. އާދައިެގ ދެރަީމހުންމަގުން ެނއްޓިގެްނ  . ބަސްިވޭކ މީހުންނެވެ އެތަނެއްގަިއ ތިބޭ ކަމުވޮށިވެގެްނވާ މަތީީމހުންނެވެ
.  عملބަބަީކ މިމަތީ މީހުންެގ ވާަހކަތަކާއި ެއމީހުންގެ ދިއުމުގެ އެންމެބޮޑު ސަ  ތަކާއި ފިއްތުންތަކެވެ

.) އޭާނޔަކީ  )38( ގެމައްޗަްށ ދޮގެއް އަިމއްލައަްށ ހަދަިއގެންއުޅޭ މީަހކުކަމުގަިއ މެުނީވ  الّله(އަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ
. އަދި އަުހރެމެންނަކީ އެކަޭލގެފާނަށް އީމާންވެގެންާވ ބަޔަކު  . (އަހުރެމެްނ ެއކަލޭގެފާނަްށ ނުވެއެވެ ކަުމގަިއ ނުވެެއވެ

(.  އީމާންނުވާނަމެވެ

. އޭއަޅުެގ   )39( . އެމީހުން ދޮުގކުރިކަމުެގ ސަބަބުްނ މިއަޅާއަށް  ربّ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިެއވެ  نصرެއވެ
 .  ދެއްވާންދޭވެ

. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެެތރޭގަިއ ހިތާމަކުާރ ބަޔަކު وحىއެކަލާނގެ  )40( .ކުެރއްވިެއވެ  ކަމުަގއި އެީމހުން ވެދާނެެއވެ

ގޮތުގައި އަޑުފަށް އައިްސ އެމީހުން ަހލާކުވެދިަޔއީއެެވ.  حقّ ފަހެ އެމީހުން ކާފަރުވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް  )41(
. ަފެހ  ފަހެ ފެންމަތީގަިއ އޮޔާާދ ކުނިކޮޅުތަކެއްފަދައިްނ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހަދަިއލައިފީމެވެ

. (މިމީހުްނނަކީ މިއީ  رحمةގެ  الّله އަނިޔާވެރިންނަށް .) قومގެ  صالح عليه الّسالمގެ ުހރި ދުުރކަމާއެވެ  ކަމުގައިވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .    ދެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އުފެއްދެވީމެވެ   = ީއެމ.    ހުންެގ ފަހުން   

  =  أّمـةއެހެްނ .   ތަކެއް         =  أّمةއެއްވެްސ .   ައކަށް އިސްެވ ނުދެއެވެ

   =   أجلއެއްެގ  أّمةެއ .          = .   އަދި އެމީހުްނ ލަސްނުެވއެވެ      =  

. ދެން   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ     =  ެرسولވިދިވިދިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގ .   ން    

    =  ެأّمةކޮންމ .   އަކަށް ވަޑައިގެންނެވިހިނދަކުން     =  ެَرُسولއެއްގެ  أّمةއ .      =  

.އަކު ޮދގުކުެރއެ رسولއެމީހުން ެއ    ވެ        =   ދެން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ޭއެގ އެއްބަަޔުކ

.) تبعއަނެއްބަޔަަކ  : އެއްަބޔަކު ހަާލކުކުރެއްވުމަށްަފހު އަނެއްބަޔަުކ ަހލާކުެރއްވީމެވެ . (އެބަހީ   ކުެރއްވީމެވެ

        =  ައަދި ދެކެވޭ ާވހަކަތަކެއްކަުމގައި ތިމ.    ންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ލެްއވީމެވެ  

= ) . .) رحمةއެަކލާނގެ  الّلهފަެހ ދުރުެވގެންވެއެވެ    އާިއ ދުުރކުރެއްިވއެވެ        = 

.   އީމާންނުވާ ބަޔަކު         = ފޮނުއްވީމެވެ موسى عليه الّسالمދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ.  

      =  ެهارون عليه الّسالمާއއި ( أخ هارونއަދި އެކަޭލގެފާނުންގ  (   ާއއި     = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކާިއގެން    =  ާحّجةއާއި  دليلބަޔާންވެގެންވ  . އާއިގެން

(.   (ބާރާއިގެން        =  فرعون.   އާއި އަިދ އޭާނގެ ބޮޑުންެގ ގާތަށް      = 

 . رُ ފަހެ އެމީހުން ބޮޑާވީެއވެ . ِكبـْ   ވެރިވީއެވެ   = .   އަދި އެމީހުން ިވއެވެ       = 

. ) މާމަތީ ބަޔަކުކަމުަގއި   (އަނިޔާވެރިކަާމއި އުރެދުމުަގއި    =   އަހުރެމެްނ . ފަހެ އެމީހުން ބުންޏެވެ

 އީމާންވާނޭހެއްޔެވެ؟      =  آدمއަުހރެމެންކަހަަލ ެދ .   ގެ ަދރިންނަށް     =  ައިދ
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  )يعنى: بنى إسرائيل( قومއެދެމީހުންގެ         =  ނިކަމެތިވެ ކިޔަމަންތެިރވެގެންވަީނ

.އަހުރެމެންނަ   ށެވެ     = .   ފަހެ އެމީހުން އެދެބޭަކލުން ދޮގުކޮށްފިެއވެ      

 = .   އަދި އެމީހުންީވ ަހލާކުވެވުުނ މީހުންގެެތރެއިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. أّمـةެގ އެހެްނ އެމީހުންގެފަހުން ދެން ތިމަންރަްސކަލާނ )42(  ތަކެއް އުފެއްެދވީމެވެ

. އަިދ ެއ  أّمةއެްއ ެއ  أّمةއަދި އެއްވެްސ  )43( ނޑައެޅިފައިާވ އަޖަުލ ހަމަނުވަނިްސ ހަާލކު ުނވެއެވެ  أّمةއަކަްށ ކަ
: ކޮންެމ  . (އެބަހީ ނޑައެޅިފައިާވ އަަޖލަށްވުެރ ފަްސ ނުވެެއވެ  ّمةأއެްއވެްސ ހަާލކުވަީނ ެއ  أّمةއެއް ހަލާުކވުމަށް ކަ

 (. . ފަސްނުވެެއވެ . އިްސނުވެއެވެ ނޑައެޅިފައިވާ ަވގުތު ައއުމުންނެވެ  އެއް ަހލާކުވުމަްށ ކަ

 رسولއަކު ވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  رسولއަކަށްފަުހ އަނެްއ  رسولދެން ވިދިވިދިގެްނ އެްއ  )44(
. ކޮންެމ  އެއްގެމީހުްނ  أّمةއަުކ ވަޑައިގަތުމުން އެ  رسولެއްއގެ  أّمةއަކަްށވެސް އެ  أّمةބޭކަލުން ފޮނުްއވީމެވެ

. ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ޭއގެ އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކާ  : އެއްބަަޔުކ  تبعއެބޭކަލަުކ ދޮގުކުެރއެވެ . (އެބަހީ ުކރެއްވީމެވެ
.) ައދި ދެކެޭވ ވާަހކަތަކެްއ ކަމުގަިއ ތިމަ ންރަްސކަލާނެގ ހަލާކުުކރެއްވުމަްށ ފަުހ އަނެއްބަޔަުކ ހަލާކުުކރެއްވީެމވެ

. އަިދ  : އީމާންނުާވ ބަަޔކަށް  إيمانއެމީހުން ލެއްވީެމވެ . (އެބަހީ  رحمةެގ  الّلهުނާވ ބަޔަކަްށ ދުުރވެގެްނވެއެވެ
(.  ދުރުވެގެންެވއެވެ

ތިމަންަރސްކަލާނެގ  – أخ هارون عليه الّسالمއާިއ އެަކލޭެގފާނުންގެ  عليه الّسالم موسىދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )45(
. رسولތަކާިއއެކު  حّجةތަކާއި އާޔަތް  ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީެމވެ

. ައިދ  قومއާއި އޭނާގެ  فرعونއެއީ  )46( . ދެންފަހެ އެމީހުން ބޮޑާވެ ކިުބރުެވރިވެއްޖެެއވެ ގެ ބޮޑުންގެ ގާތަށެވެ
 . ) މާމަތީ ބަޔަުކކަމުަގއެވެ  އެމީހުންވީ (އަިނޔާވެިރކަމާއި ބޮޑާކަމުަގއި

. ައހު )47( :  إيمانގެަދރިންނަށް އަުހރެމެން  آدمރެމެންކަަހލަ ެދ އެމީހުން ބުންޏެވެ ވާނޭެހއްޔެވެ؟ (އެބަހީ
.) އަދި އެެދމީހުންގެ  إيمانއެދެމީހުންނަށް އަުހރެމެން  :  قومނުވާނަމެވެ ނިކަމެތިެވ  – رائيلإس بنىއެބަހީ

 .  ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވަނީ ައހުރެމެންނަށެވެ

.ފަހެ އެމީހުން އެދެބޭަކލުން ދޮުގކޮށް )48( . އަިދ އެމީހުްނވީ ަހލާކުވެވުުނ މީހުންގެެތރެއިންނެވެ  ފިއެވެ
 
 

 

 



                      
 

1 1 7 5   

މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ެموسى عليه الّسالمއަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަާލނގ .   އަްށ ދެްއވީމެވެ  

: ފޮ = . އެބަހީ    . توراةތް      = .   އެއީ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބޭތޯއެވެ      

    =  ިގެފާނުންގެ ދަރިަކލުންނާއި  مريمއަދ–  : އާއި އަދި އެަކލޭގެފާނުންެގ  عيسى عليه الّسالمއެބަހީ

.މަންމާފުޅު ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ލެއްވީެމވެ  = دليل .   އެއްކަމުގައި     =  ައިދ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދެމަިއކަނބަލުްނ ލެްއވީމެވެ      =  .      އުސްތަނަކަށް

= .   މޭވާޔާއި މީރުފެނުެގވެރި      =  ޭބޭކަލުންނޭވެ رسولއ.!         = حالل 

  ރަނގަޅުތަކެތި ަފރީކުޅުއްވާށެވެ!.        =  ކުރައްވާެށވެ!. صالح عملއަިދ   = 

.    ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ     =.  ތިޔަބޭކަލުން ުކރައްވާ ކަންތަކާއިމެދު   =  

.ދެ   ނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއިވެެއވެ       =  ހަމަކަަށވަުރްނ ( އަިދ (! އޭމުއުމިނުންނޭވެ

. دينކަލޭމެންގެ ިމ    އަކީ      =  دينއެްއ .   އެެކވެ    =  އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގީއ

. ربّ ކަލޭމެންެގ    އެވެ    =  ( ފަެހ ެއހެންވެ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ (އެކަނި

  ބިރުގަންނާށެވެ!.  =  .   ފަެހ އެމީހުްނ ކުދިުކދިކޮށް ބައިބައިކޮށްިފއެވެ      = 

. دينއެމީހުންގެ މެދުަގއި އެމީހުްނގެ ( ) ކަންތައްތައް   ގެ   =  .   ފޮތްތަކަކަށް    =  ެކޮންމ

. جماعة  އެއްވެްސ / ކޮންމެ ޕާީޓއެއްވެސް     = .   އެމީހުންެގ އަުތގައިާވ ތަެކއްޗާއިގެން   

 = .    އެމީހުން އުފާުކރަނީއެވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ އެބައިީމހުންނަށް އެބަީހ:  توراةއަށް  موسى عليه الّسالمނެގ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާ )49( ދެއްވީމެވެ
. ތެދުމަގު ލިބޭޯތއެވެ!.  أّميدއަށް ތެދުމަގު ލިބުމުގެ  رائيلإسبنى  ަގއެވެ

އާއި އެަކލޭގެފާނުންެގ މަންމާފުޅު ތިމަންރަސްކަލާނެގ  عيسى عليه الّسالمގެފާނުންގެ ދަރިަކލުން  مريمއަދި  )50(
. (އެބަީހ: ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލެއް . ބަފަަޔުކ  دليلތެރިކަމެުގ މަްއޗަށްވާ  قدرةީވ ދަލީެލއްކަމުގަެއވެ އެއްކަމުގައެވެ

. އަދި މަރުވެަފއިވާ މީހުްނ  ނެތިވެސް ދަރިން އުފެއްދެވުމަށް ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ކަމުގެ ދަލީަލކަށެވެ
.) އަދި އެދެމައިކަނބަލުްނ ދިރުއްވުމަކީ ތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް ެއއްވެސް ދަ ތިކަމެއްނޫްނކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ

. (އެތަނަީކ عيسى عليه الّسالمގެފާނާ  مريم( ) މޭވާޔާ މީރުފެން ހުރި ުއސްތަނަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެްއވީމެވެ
ވެރިްނެގ  علم تفسير މިގޮތްގޮތަށް ކަމަށާއި  بيت المقدسކަމަށާއި އަދި  ِدِمْشقކަމަށާއި އަދި  الّرملةގެ  فلسطين

 .  )والّله أعلمމެދުގައި ާވހަކަ ދެެކވިފައިވެެއވެ

!. ހަމަކަށަވަރުްނ  صالح عملރަނގަޅުތަކެތި ފަރީކުޅުްއވާށެވެ!. އަދި  حاللބޭކަލުންނޭވެ!.  رسولއޭ  )51( ކުރައްވާށެވެ
. (އެކަންކަމަްށ ތިޔަބޭކަލުން ުކރައްވާ ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެްނވާކަލަުކ ކަމުަގއި ތިމަންރަސްކަލާ ނގެ ވޮޑިގެންެވއެވެ

.)  أجورފުރިހަމަ   ލިބިވަޑައިގަންނަވާުހއްޓެވެ

. އަިދ  دينއަީކ ެއއް  دينހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންެގ ިމ  !)އުއްމަުތގެމީހުންނޭވެ ގެފާނުންގެ حمَُمَّد  (އަދި  )52( އެކެވެ
. ފަހެ ެއހެންެވ ކަޭލމެން ربّ ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ަކލޭމެންގެ  .!  ެއވެ  ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ެއކަނި ބިުރވެތިވާށެވެ

. މިއާޔަތުން މި   . އެއީ ކުރީެގ އާޔަތުެގ  نبىވަނީ އެންމެހައި  مخاطبދަންނައެވެ ބޭަކލުންނަށް ކަމުގައިެވއެވެ
. އަދި ފަހުގެ އާޔަތްވެްސ އެގޮތަްށ   ِسَياق . دليلއަންނަގޮތުންނެވެ  طبمخاބޭކަލުންނަށް  نبىއާޔަތުގައި ( ކުރެއެވެ

 .  أعلم والّله އެންމެހައި އިންސާނުންނަށް ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ.) ُحُكمއޮތްނަމަވެސް 

) އެީމހުންެގ  أّمةދެންފަހެ އެމީހުންގެމެދުަގއި (އެބަީހ އިސްވެދިަޔ  )53( ގެ ކަންތައްތަްއ  دينތަކުގެ މެދުގައި
. ައދި ކޮންމެ ަބޔަކުވެްސ އެބައިީމހުންެގ އަތުގަިއާވ  ބައިބައިކޮށް ވަކިވަިކކޮށް ފޮތްތަަކކަށް ހަދައިލައިިފއެވެ

. (މިއިްނ ކޮންމެ ަބޔަކުވެްސ މިަވީނ  ) އެމީހުްނ އުފާކުރަީނއެވެ އެއްޗާއިގެްނ (ފޮތުެގ ތެެރއިން ލިބުުނ ެއއްޗާއިގެން
.  دين . ހަމައިން ނެއްޓިފަެއވެ . އަނެއްބަިއތަކަކަށް އީމާން ނުވެެއވެ ބައިބައިކޮށް އޭގެ އެއްަބއި ހިފަިއގެންނެވެ
. އަހުރެމެންވެްސ ؟ގައި މިހާރު މިތިބަމީހުންާނއި މިމީހުންނާ ެއއްވެސް ތަފާތެއް އެބައޮތް ާބވައެވެ  أّمةހުރެމެން މި އަ

.  مذهبބައިބައިކޮށް ކޮންމެ ބަޔަކު  دين އޮފީހުން އެންެގވި އެްނގެވުމެްއ  َسَماِوىއެްއ ހިފަިއގެން ހޭޔާްނ ކިޔަނީއެވެ
 .  )هوال حول وال قّوة إالّ بااللّ ނޫނެވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

    = .!ެފަހެ ކަލޭގެފާނު އެީމހުން ދޫކޮށްލަްއވާށެވ      = .   އެމީހުންގެ މަގުފުރެދުމުެގ ތެރެއަށް
     =   / ްން.ައކަށްދާންދެ مّدةހިނދުކޮޅެްއވާންދެނ      =  ެ؟އެީމހުން ހީކުރަީނހެއްޔެވ  

        = .   ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އެެއއްޗަކުން ެދއްވާތަކެތި         = 

.   މުދަލާއި ދަރިްނގެ ތެެރއިން      = ޮތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ައވަސްކ.   ށްދެއްވާކަމަށް  

    =  .     ހެޔޮކަންތަކުަގއި    =  ެ؟އަިދ ކިޔެްއހެއްެޔވ  . އެމީހުންނަކަށް ުނވިސްނެއެވެ

. إحساس    އެއްނުވެއެވެ  =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން    ހަމަކަށަވަރުްނ ކަ    = 

. ربّ ގެ އެމީހުން    އަށް ިބރުވެިތވާ    =  އެަކލާނގެައްށ) . އެމީހުން ފެންކަޅިވެގެންވެެއވެ

(.    ކިޔަމަނުގައި ދެމިތިބެއެވެ  =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން   އަދި ކަ      =  އެމީހުންެގ

. ربّ   ގެ އާޔަތްތަކަށް    = ްއެމީހުނ .    އީމާންވާ  =  . ނޑައެޅިގެން އެީމހުން  އަިދ ކަ

  =   ެربّ އެމީހުންގ .   އަށް    =  ްشريكއެމީހުނ .    ނުކުރާ   =  އަިދ

.  އެއީ ދޭމީހުންނެވެ    = .    އެމީހުންނަށް ެދވުނުތަކެތި       =  އަދި އެީމހުންގެ ހިތްަތްއ

.  =  . حالބިރުވެތިވެގެްނާވ    ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުން          =  ެގ  ربّ އެީމހުންެގ

  ވާނެތީ. رُُجوعއަށް  حضرة         =  .   އެމީހުން އަވަސްެވގަންނަނީއެވެ     =  

.   ހެޔޮކަންތަކުގައި   = .ްއަދި އެމީހުނ         =   ްހެޮޔކަންތަކަްށ  –އެކަންތަކަށ : އެބަހީ

– .    އިސްެވގަންނަނީއެވެ     =  އަކަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ  نفسއަދި ެއއްވެްސ

.    ބުރަނުޖައްސަވަމެވެ  =   نفسެއ .    އަކަްށ ކުަޅދާނަވާ ަވރަކަށް މެުނވީ     =  އަިދ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

. حضرةތިމަންރަސްކަލާނގެ    ގަިއ ފޮތެއްވެެއވެ      =  ّحّق بيانބަސް ބުނާ /  حق .   ކޮށްދޭ  

     = .    އަދި އެމީހުންނަްށ އަނިޔާނުެވވޭ ުހއްޓެވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.) ކަލޭގެފާނު އެމީހުން ޫދކޮށްލައްވާށެެވ!. އެއީ އެމީހުްނގެ މަގުފުރެދުމުަގިއ  رسول الّله(އޭ  )54( އެވެ
 .  ވަކިހިނދުކޮޅަކު ތިބުމަށެވެ

އެމީުހްނ  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ މުދަލާިއ ދަރިންގެެތރެއިްނ ދެއްާވ ދެްއވުމާއިމެދު  )55(
 އެހީކުރަީނހެއްޔެވެ؟ 

އެއީ އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެޔޮކަްނ ައވަސްކޮށްދެނީކަމުގަިއ (ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟) އެވާގޮެތްއ  )56(
. (ެއއީ  إحسانއެމީހުނަށް  . ކުްއލިއަކަްށ  ِإْسِتْدرَاجެގ  الّلهވެްސ ނުވެެއވެ . އޭގެަފހުގަިއ ވަީނ ނުބައެވެ އެެވ. ރޭވުމެވެ

.)ހިތް  ޕެވުމެވެ

) ބިުރްނ  عذابެގ  الّلهއަށް ބިރުވެތިވާމީހުްނ ވަީނ ( ربّ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުްނ އެބައިމީހުންެގ  )57( އަށް
 (. . (އެއީ މާްތވެގެންާވ މުއުމިނުންނެވެ  ފެންކަޅިވެގެންނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެީމހުންގެ  )58( .  އެއާ إيمانތަަކށް  آيةގެ  ربّ އަދި ކަ .ވެއެވެ  ޔަތްަތއް ތެދުުކރެއެވެ

.  َشِرْيكُ އަްށ އެްއވެސްގޮތަކުްނ   ربّ އަދި އެމީހުން އެމީހުްނގެ  )59(   ނުުކރެއެވެ

.  حالއަދި އެމީހުންގެ ހިތްތަްއ ބިރުްނ ސިހިގެްނވާ  )60( ީދ  زكاةެއމީހުންނަށް ލިބިފައިާވ މުދަލުްނ ހޭދަުކރެއެވެ
. އެއީ އެމީހުްނގެ  صدقة .  رجوعއަށް  حضرةެގ  ربّ ދެއެވެ  ވާނެީތ އެކަމާ ިބރުންނެވެ

: އިްސވެދިޔަ ސިފަތަުކގެ  )61( !. އެބަހީ . އެމީހުންނަކީ ެހޔޮކަންތަކުގަިއ  أهلއެމީހުން ދަންނައެވެ ވެރިން ދަންނައެވެ
 . . އަދި އެީމހުންނަކީ ެއހެޔޮކަމަށް ުކރިައރާާދ މީހުންނެވެ  އަވަސްވާމީހުންނެވެ

 َتْكِلْيفُ ކަްށ ކުަޅދާނަވާވަރަކަްށ މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަ نفسއަކަްށ ެއ  نفسއަދި އެއްވެސް  )62(
. އަދި ތިމަްނރަސްަކލާނގެ  . ބުރަނުޖަްއސަވަމެވެ ތަްއ  عملގަިއ (އަޅުތަކުންެގ  حضرةނުޖައްސަވަމެވެ

: ނުބައިކަންތަްއ ުކިރ މީހާ . (އެބަހީ . އަިދ އެމީހުންނަްށ އަނިާޔ ނުވެވޭނެއެވެ ) ފޮެތއްވެއެވެ ެގ ނޯޓްކުރެވިގެްނވާ
. އަިދ ހެޮޔ  . އެކަުމެގ  عملކުިރ މީހެްއގެ ހެޮޔ  عملނުބައިކަމުގެތެރެއަްށ އިުތުރ ނުވާނެއެވެ ން އުިނ ނުވާެނއެވެ

.) ِخآلفُ . އެޔާ މަދުނުވާނެއެވެ ثواب  އަށް އެކަމުެގ ސަވާުބ އިތުުރވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   . . އެކާފަރުްނގެހިތްތަްއވަނީ އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ އެހެންނަކުްނ ޫނނެވެ    = 

 / . . غافلއަނދިރިކަމެއްގެެތރޭގަެއވެ  ކަމެއްގެތެރޭގަެއވެ    =  ިމ) . )  قرآنމިޔާމެދު  އާއިމެދު  

  =  ްނުބަިއ ތަކެ َعَملُ އަދި އެމީހުންނަށ . . عملއްވެެއވެ   ތަކެއްވެއެވެ        = 

) .  ފިޔަވަިއ) عملެވރިންެގ  أهلކަމުެގ  إيمانއެކަންފިޔަވައިވެސް  =  .   އެމީހުން       = 

 ( . عملއެއަށްޓަކައި (ުއރެދުމަށްޓަކައި   ކުރާނެއެވެ      = ާނެގ ތިމަންރަސްކަލ

. . نعمةއެީމހުންގެތެެރއިން   =   ހިތްޕަވައިފުމަށްދާންދެން   އާއި މަޖާުކރުމުގަިއ އުޭޅ މީހުން   

. =     ދެއްވައިގެން. عذابން /  عذاب =    އެހައިރުން އެމީހުން   =  އެމީހުްނ

.    ސަލާމަތަށް އެިދ އަޑުއުފުލާނެއެވެ     =  ަކލޭމެން މިއަުދ (. (އެމީހުންނަްށ އެްނގެވޭނެއެވެ

. =    ސަލާމަތަށް އެދި އަޑުނުއުުފލާށެވެ!.   ހަމަކަަށވަރުން ަކލޭމެން        = 

. نصرން ކަލޭމެނަްށ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ނުލިބޭނެއެވެ     = ަހަމަކ.   ށަަވރުްނ ވިއެވެ  

    = .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ކިެޔވޭކަމުގައި  = .   ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް   =   ެފަހ

.   ކަލޭމެން ވީމުއެވެ    = .    ކަލޭމެްނގެ ފުންާނބުތަކުގެ މަްއޗަށް     =   ކަލޭމެްނ

. / އެނބުރި ފަހަ . رجوعތަށް ޖެހޭ ކަމުގައި   ވާކަމުގައި     =  ާحالއެތާނގައި ކަލޭމެން ބޮޑާވ 

 :   )حالގައި ބޮޑާވާ  حرمގެ  مّكة(އެބަހީ  =   ުނޑ    . حالކޮށް ވާހަކަދައްކާ  جلسةރޭގަ   

  = )ކަ حقّ ކުރުމާ އަދި  ِذكرއަށް  الّله ( .އާއި   ލޭމެން ުދރުވާކަމުގަިއ ވީމުެއވެ      =  އެމީހުްނ

  ކޮށް ނުހެދީ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟. َتْدبِْيرވިސްނާ    = الّله .     ގެ ބާވައިލެއްވުމަށާއި ަބސްފުޅަށް

    =   ) އަީއހެއްޔެވެ؟ مّكةނުވަަތ އެީމހުންެގ ގާތަްށ (    ެގ މީހުންާގތަށް      =   ނާްނަނ
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.   ކަންތައް       = .    އެމީހުންެގ އިްސެވދިޔަ ކާބަފައިންނަށް    =  ނުވަަތ

  އެމީހުންނަށް ނޭނގެނީެހއްޔެވެ؟    =   އާ. رسولއެމީހުންެގ         =  އެމީހުްނ

.އެކަ    ލޭގެފާނަށް އިންކާުރކޮށް ދެކޮޅުހަދާނީ އެހެންނަމަތާއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)63(  : .) އެމީހުން އެވަީނ ިމ  مشركއަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟. ކަންތައްުހރީ އެމީހުްނ އެބަހީ ން ހީުކރާގޮތަކަްށ ނޫނެވެ
: އެމީހުން މިާހރު އެުކރާ އާއިމެދު ކަނުވެ އަނދިިރވެގެންނެ قرآن . އަދި އެމީހުންނަށް އެކަން ފިޔަވައި (އެބަހީ  عملވެ

. ނުވަތަ  عملފިޔަވައި އެހެން (ނުަބއި   عملފިޔަވައި ެއހެން  عملވެރި މާތްމީހުންެގ  تقوىއެމީހުންނަށްވެެއވެ
. ނުބައި ކަންތައްތަ ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެކަންުކރާނެެއވެ .) ކަ . އެމީހުންނަށް ވެެއވެ  ްއކޮށް ުއރެދޭނެއެވެ

ދެއްަވއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  عذابއާިއ މަޖަލުަގއި ުނލަާފ ކަންަތއްކުާރ މީހުންނަްށ  نعمةއެއީ އެމީހުންކުެރ  )64(
 : . އެަހއިުރން އެބަހީ އައުމުްނ އެމީހުްނ ސަލާމަތަްށ އެިދ  عذابއެމީހުން ހިތްޕަވަިއ ަހލާުކ ުކރައްަވއިފުމަށްދާންދެނެވެ

 . ހަޅޭލަވާނެއެވެ

. ހަމަކަަށވަުރްނ  )65( .) ކަލޭމެން ިމއަދު ސަލާމަތަށް އެދި ހަޅޭނުލާށެވެ (އެހިނދުން އެމީހުނަށް އެންގެވޭެނއެވެ
.  نصرން ކަލޭމެންނަކަށް  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ   ނުލިބޭނެެއެވ. އެހީއެްއ ނުލިބޭނެއެވެ

. ފަެހ ކަލޭެމްނ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ކަލޭެމންގެމައްޗަ )66( ށް ކިެޔވޭކަމުގަިއ ިވއެވެ
. (ކަލޭމެން އެާއޔަތްތަކަށް  .  إيمانކަލޭމެންގެ ފުންނާބުތަކުގެމައްޗަށް ފަހަތަށް ެޖހޭ ކަމުގައި ވިއެވެ ނުވީމުއެވެ

 (.  ތެދުނުކުރީމުއެވެ

ނޑު  حالގައި ބޮޑާވެގެްނވާ  حرمގެ  مّكةކަލޭމެން  )67( ާއިއ  حقّ ކުރުމާއި  رِذكއަްށ  الّلهކޮށް  َجْلَسةަގއި ޭރގަ
 .  ކަލޭމެން ދުުރވާކަމުގަިއވެއެވެ

)68(  : رُ ބަސްފުޅަށް ވިސްނާ  وحىގެ  الّلهންތައް ފަހެ  مشركއެމީހުން އެބަހީ . (އޭަގއިާވ ؟ކޮށް ނުހަދަނީބާވައެވެ َتْدبِيـْ
.) ނުވަަތ އެމީހުްނގެ އިސްވެިދޔަ ކާބަފައިްނގެ ގާތަ حّجةއާއި  عبرة ްށ ނާންނަ ކަންތަްއ އެނގުނީހީ އެހެންނަމަތާއެވެ

. އެމީހުްނގެ ގާތަށްވެްސ  كبر. (ބޮޑާެވ ؟މިމީހުންގެ ގާތަްށ ައއީބާވަެއވެ ެވރިެވ އެާޔ ދުރަށް ދާީނ އެހެންނަމަތާެއވެ
. މިމީހުންެގ ގާތަށްވެްސ ފޮތަކާއި  رسولފޮތާއި  . ކަމަީކ ަހަމ  رسولން ވަޑައިގަތީއެވެ އަކު ވަޑަިއގަތީއެވެ

(.  އެއްކަމެކެވެ

ކޮށް ދެކޮޅުހަދާީނ  إنكارއެމީހުންނަށް ނޭނގެނީާބވައެވެ؟ އެކަޭލގެފާނާމެދު  رسولއެމީހުންގެ ނުވަތަ  )69(
. (ެއ  .) أمينއަކީ އެންމެްނ ދަންނަ އެމީހުންެގ  رسولއެހެންނަމަތާއެވެ  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ިއަދ .   ކިޔެއްެހއްޔެވެ؟ އެީމހުން ބުނަނީެއވެ      =  އެަކލޭގެފާނުންެގ ކިބަިއގަިއ

.   މޮޔަކަމެއް ވެއެވެ  = އަިދ ކިއެެއއްހެއްެޔވެ؟        =  އެމީހުްނެގ ގާތަްށ އެަކލޭގެފާުނ

. حقّ ވަޑައިގެންނެީވ  .އަިދ ެއމީހު=   އަީއގެންނެވެ   ންކުެރ ގިނަމީހުން      =  

. /  حقّ  . حقّ އަށް ނުރުހެނީއެވެ   އަށް ދެކޮޅުހަދަނީެއވެ      =  حّق تـََبعއަިދ  : ވެއްޖެނަމަ / އެބަހީ

.( ނުވަަތ އިްސލާމުދީން  الّله تبع    ވެއްޖެއްޔާއި تبعވެވޮޑިގެންފިނަމަ  =  ެއާިއ /  َهوى نفسމީހުންެގ އ

.   އަމިއްލައެދުމާއި          .   އުޑުތަކާއި ބިްނ ކަަށވަރުންވެްސ ފާސިުދވެދާނެއެވެ
     =  ިއަިދ އެތަންތާނގަިއާވ މީހުންާނއ  .     =  ެ؟އަިދ ކިޔެްއހެއްޔެވ 

.ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނގާ   ތަށް ގެނަސްދީފީމެވެ   =   އެމީހުންަންށ   ِذْكرُ އެމީހުންެގ : (އެބަހީ

.) حّق بيان   ކޮށްދެއްވުމެވެ      =   ެِذكرފަހެ ެއމީހުން އެމީހުންގ .   ން   =  

.    އެނބުރި ފުރަަގސްދީގެންވެެއވެ  = ާނު އެމީހުންގެ ކިބައިްނ ނުވަތަ ކަޭލގެފ

  އެދިވަޑައިގަންނަވަނީތޯއެވެ؟   = .   އުޖޫރައަކަްށ / ޓެްކހަކަށް     =  ފަހެ ކަލޭގެފާނުންެގ

  އަދި ދަރުމަ. ُأُجورގެ  ربّ    =  .   ހެޔޮވެގެންވެއެވެ  =  .   އަދި އެކަލާނގެއީ     

  = ްއެނ.   މެހެޔޮ ރިޒުގުދެއްާވ ކަލާނެގއެވެ       =  ޭކަލޭގެާފުނ  رسول الّله(އަދި އ (.! އެވެ

.   ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަށް ގޮވަިއލައްވަނީ        = .  ސީދާވެގެންވާ މަގަށެވެ   

      =  ައަިދ ހަމަކަށަވ.  ރުްނ އީމާންނުވާީމހުން   =  آخرة  .  ދުވަހަށް   

= .   ސީދާމަގު ފިޔަަވއި     =  (. . (މަގުްނ ނެއްޓެއެވެ    ހަމަކަަށަވރުން ކަތިެވއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މޮޔަކަމެްއ ުހރިަކމުގައި އެމީހުން ބުނަީނހެއްޔެވެ؟ ެއއްގޮތަކަށްެވްސ  ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުންެގ ގަިއގާ  )70(

. އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ  . އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން އެ  حقّ . އެމީހުންގާތަށް ؟އެހެންނޫނެވެ  حقّ އައީެއވެ

 . . ދެކޮޅުހަދަނީއެވެ  އަށް ނުރުހެީނއެވެ

ވެއްޖެނަަމ ހަމަކަށަަވރުން އުޑުތަކާިއ  تبعއަިމްއލަ އެދުމާިއ  يعنى:އާއި  هَوى نفس" އެމީހުންގެ  الَحقّ އަދި " )71(

. އަދި އެތަންތާާވހާ ބަޔަކުވެސް  . (މިއާޔަތުގައި މިވާ  فاِسدُ ބިން ފާސިދުވެއްޖައީހެވެ الّله އަކީ  الَحقّ ވެއްޖައީހެވެ
.) އަދި ކިއެްއެހއްޔެވެ؟ އެމީހުން  سبحانه وتعالى ..( ނުވަތަ އިްސލާމުދީނެވެ .  ذكرގެ ގާތަށް އެީމހުންގެ އެވެ އައީއެވެ

. އެީއ އެމީހުްނގެ ެތރެއިްނ މީހެްއެގ މައްޗަްށ ިމ  حّق بيانެއމީހުންނަށް  يعنى:  قرآنކޮށްދެއްާވ އެިތ ައއީއެވެ

.) އަދި އެމީހުން އެވަނީ އެމީހުންގެ އެ  .  ذكرބާވައިލެްއވުމެވެ  ން އެނބުިރ ފުރަގަސްީދ ގެންނެވެ

!.) ނުވަަތ ކަޭލގެފާނު އެީމހުންގެ ކިަބއިން އުޫޖރައަކަްށ ނުވަަތ ޓެކްހަކަްށ އެވެ رسول الّله(އޭ  )72(

. ފަެހ ަކލޭގެފާނުންެގ  . އަިދ އެަކލާނެގީއ  ربّ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީތޯއެވެ ެގ އުޖޫަރ މާެހޔޮވެގެްނވެއެވެ

 .  އެންމެހެޔޮގޮތުަގއި ރިުޒގުދެއްވާ ކަލާނެގއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު އެީމހުން )73(  ނަށް ޮގވައިަލއްވަނީ ސީދާވެގެންވާ ަމގަށެވެ

. آخرةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  )74(  ދުވަހަށް އީމާންނުވާ މީހުްނ ސީދާމަގުން ނެއްޓި ކަތިަމގުން ދެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ަرحمةްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންަނށް އަދި ތިމ .   ލެްއވިނަމަ        =  ައިދ

. ) ތިމަްނރަްސކަލާނެގ ދުރުކޮށްދެްއވައިފިނަމަ   އެމީހުންނަށް ޖެހިަފއިާވ ކަންތަްއ (އުނދަގޫ   = 

.    އުނދަގުލުގެެތރެއިން         =  ެއެމަގުފުރެދުމުަގއި / އެުއރެދުމުގަިއ  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންގ

.   އެމީހުން ދެމިތިބޭނެއެވެ   =  .ިެދފުށުއެޅިއެޅ         =   އަިދ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ހިތްޕެވީެމވެ   = عذاب  . ދެްއވައިގެން

ނޑުހައިހޫނުކަމާއި ތަދުމަޑުކަ )(ބަ   މުގެ        =  ެއަްށ ކިޔަމަްނ  ربّ ފަެހ އެމީހުްނ އެމީހުްނގ

.   ނުވިއެވެ      =  .   އަދި އެމީހުން ދެަރވެ މަޑުމޮޅިނުވެއެވެ          =  

  ށްދާދެން.ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ހުޅުަވއި ދެއްަވއިފުމަ   = .    ދޮރެއް     = 

. عذابގަދަ     ގެ  = .    އެަހއިރުްނ އެމީހުން    =  އެީއ) . އެކަމުްނ ހިތާމަކޮްށހަދައެވެ

(.  އެހިތާމައިން އެމީހުންނަްށ ފައިދާ ނުުކރާނެ ަވގުތެވެ    =  ެއަިދ ހަމަ އެކަލާނގ.     އެވެ

= . . / ެހއްދެވީ   ކަލޭމެނަށްލެއްވީ            =  . އިވުމާއި ފެނުމާއި އަދި ވިސްނުމާއި

(     (ނުވަތަ ކަންފަާތ ޮލލާިއ ހިތާއި      =  ްشكرކަލޭމެނ .   ުކރަީނ ހާދަާހވެސް މަދުންނެވެ
   = .   އަދި ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ  = .    ކަލޭމެން ހެއްދެވީ     = .    ބިމުން

        =  حضرةއަިދ ކަލޭމެްނ ެއއްކުެރވޭނީ ހަމަ ެއކަލާނެގ .   އަށެވެ    =  އަިދ ހަަމ

.    އެކަލާނގެެއވެ  = (ިތަކެތ) .    ދިރުއްާވ މަުރއްވަނީ   =  އަދި ތަފާތު ކުރެްއވުްނ

.   ވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެއަެށވެ    = . ނާޑއި ދުާވލު    ރޭގަ      =  އަޅެފަެހ

  ނުކުރާނޭެހއްޔެވެ؟ فكرކަލޭމެން ވިސްާނ      = އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ .   އެީމހުން ބުނީ      

     = .   އިސްވެދިޔަ އެފަދަ މީހުންވެސްބުނިފަދައިންނެވެ   = .    އެމީހުން ބުންެޏވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

    = އަުހރެމެން މަރުވުމަށްަފހުގައި ހެއްޔެވެ؟       = .    އަދި ައހުރެމެން ެވއްޔަށްވެ

    =  ( . (ީފވެދިއުމަށްފަހު   އަދި ކަށިތައް      = އަހުރެމެން ފޮނުވޭޭނހެއްެޔވެ؟ 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 فقير يعنى:ލައްވަިއ އަދި އެމީހުންނަށް ޖެހިފަިއވާ އުނދަގޫ ( رحمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް  )75(
) ތިމަނަްރސްަކލާނގެ ިފއްލަަވއިފިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނގެ ނުކިޔަމަންެތރިކަާމިއ  ކަމާއި ތަދުމަޑުކަން

 .  ނުބައިކަމުގައި ދެފުށުއެޅިއެޅި ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ

ންނަްށ  އެކިބާވަުތގެ ަބާލ މުސީބަްތ  مشركއެ  يعنى:އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުްނ  )76(
އީ އެީމުހން ދިރިއުޅުން ދަތިކުެރއްވުމާއި ރަށަށް ތަދުމަޑުކަްނ އެ ( ކުެރއްވީމެވެإْمِتَحاُن   ސަވައިގެންއެީމހުންޖައް

.) ފަެހ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ  قتلޖެއްސެވުމާިއ އަިދ ހައްަޔރުވާމީހުްނ  އަްށ  ربّ ވުާމ މިބާވަތުެގ ަކންކަމުންނެވެ
. ގޮ . ކިޔަމަންތެރިވެ އެފަރާތަށް ެދރަނުވިެއވެ  ތްދޫނުކުިރއެވެ

. (އެބަީހ:  عذابތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެމައްޗަށް ގަދަ  )77( ގެދޮރެއް ހުޅުވައިދެްއވައިފުމަށް ދާންދެންނެވެ
.) ދެން އެ  އެމީހުންނަށް ފެނުމުން ެއހައިރުްނ  عذابއެމީހުން އެގޮުތގެމަތީގައި ނުިކޔަމަންތެރިކަމުަގއި ތިބީއެވެ

. މިާއޔަތުގައިމިާވ ގަަދ އެމީހުން ހިތާމަކޮްށ ދެރަވި  . (އެކަަމކު ދެން ެއހިތާމައިެގ ފައިދާއެއް ނެތެވެ އަީކ  عذابއެވެ
. / ުނވަތަ ެއއީ  مشركގެ  مّكة ނޑުހަިއހޫނު ކަން ކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ ހަނުގރާމަކަމުގަިއ  َبْدرُ ންނަށް ދިމާވި ބަ

 .  )والّله أعلمބުނެވުނެވެ

) ެލއްީވ ަހަމ  އަދި ކަލޭމެންނަށް އިވުާމއި ފެނުމާއި  )78( ވިސްނުމާިއ (ނުވަަތ ކަންފަތާިއ ޮލލާިއ ހިތް
. ކަލޭމެްނ (އެބާވަތުެގ  )  نعمةއެކަލާނގެެއވެ .  شكرއަށް  ުކރަނީ ހާދަހާވެސް މަދުންނެވެ

. އަިދ  )79( ) ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ : ބިމުްނ ހައްަދވައި އަިދ ބިމުގަިއލެއްވީ އަދި ކަލޭމެން ބިމުން ެހއްދެވީ (އެބަހީ
. حضرةުކރައްވާީނ ހަމަ އެކަލާނެގ  محشرްއކުރަްއވާ ކަލޭމެން އެ  އަށެވެ

. ކަލޭމެްނ  حضرةއަދި ތަކެތި ދިރުއްވައި މަުރއްވައި އަދި ރޭުދވާ ތަފާތުުކރެއްވުންވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެ  )80( އަށެވެ
 އްެޔވެ؟ ކޮށް ނުހަދާނޭހެ فكرކޮށް ނުހަަދީނ ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ؟ ނުވަަތ  فكرއެފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްަނއި 

)81( .  އަދި ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެމީހުން ބުީނ ހަމަ ުކރީެގ މީހުްނވެސް ބުނިގޮތަށެވެ

އެމީހުން ބުނީ އަުހރެމެން މަުރވެ ެވއްޔަށްެވ ކަށިތަްއ ފީވެ ދިއުމަށްފަުހ ައލުންވެސް އަހުރެމެްނ ދިރިގެްނ  )82(
.) محشر : ދެްނ ނުފޮނުއްވޭނެއެވެ  އަށް ފޮނުވޭނޭހެއްެޔވެ؟ (އެަބހީ

 
 



                      
 

1 1 8 5   

މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =   ްَوْعدُ ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެމެންނަށ .   ވެވުނެވެ   =  އަދި އަހުރެމެްނެގ

.   ކާބަފައިންނާ  =  (   މިކަްނ (ނުވަަތ މިވާަހކަ   = ިމީގެކުރ.    ން   =  މިަކްނ

. . / މިާވހަކަ ުނވެއެވެ    ނުވެއެވެ       =   އިސްވެދިޔަ މީސްަތކުންެގ

.  ބޭކާރުވާަހކަތަކެއްކަމުަގއި މެނުވީ  =   ޭއެމީހުންުކރެްނ  رسول الّله(އ) .! !.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ

 އައްސަވާށެވެ!.)      = .   )؟ބިން މިލްކުވެގެންވަީނ ކާކަށްހެއްެޔވެ؟ (އެތާނގެ ވެރިަޔކީ ކާކުެހއްޔެވެ

    = .    އަދި އެތާނގައިާވހާ ަބޔަކާއި       =  ( ކަލޭމެނަްށ (އެީއ ކާކުކަން

.   އެނގޭކަމުގަިއވަންޏާ     = ުެއއީ ނިކަންުހެރ އެމީހުން ބ . .  الّلهނާނެއެވެ   އަށެވެ   

   ވާށެވެ!.ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު    =  ްعبرةއާއި  وعظއަޅެފަހެ ކަލޭމެނ 

.   ؟ލިބިނުގަންނާނޭހެއްެޔވެ   = .!ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ         =  ހަތްއުޑުގެ ވެިރ

  (އެމީހުންުކރެން އައްަސވާށެވެ!.)؟ އަކީ ކާކުހެއްެޔވެ ربّ          =  އަދި ބޮޑުވެގެންާވ

  އަކީ ކާުކހެއްޔެވެ؟ ربّ ގެ ވެރި  َعْرِشى      =  ީالّلهއެއ .   އަށޭ ނިކަންހުރެ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ

  = .!ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ      =  تقوىއަޅެފަެހ ކަލޭމެްނ . /  ؟ވެރިނުވާޭނހެއްެޔވެ

  ބިރުވެތިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟   = .!ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ         =  އެމީހެއްެގ

  ވަނީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ َخَزانةއަތުގައި ުހރިހާ އެއްޗެްއގެ      = ާއަދި އެކަލާނގެ އަމ / . ންކަންދެްއވައެވެ

. دفاعނުވަތަ އެަކލާނެގ     ކުަރއްވަެއވެ   =   އަްށ އަމާންކަްނ ނުދެއްޭވ  خالفއަިދ އެަކލާނގެއާިއ

. دفاع/ ނުވަަތ އެަކލާނގެއަްށ     ކޮށްދިނުމެްއ ނުެވއެވެ      =   ކަލޭމެނަްށ
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.    އެނގޭކަމަށްވަންޏާ     =  ީއެއ . . الّلهނިކަްނހުރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ    އަށެވެ   = 

.   ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ         =  ފަހެ ކަލޭމެން އެނބުރިދާނީ ކޮންފަދަައކުން ެހއްޔެވެ؟  

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ ހަަމ  وعدން އަުހރެމެންނަށާ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނނަށްވެސް މީެގކުރިްނ ިމ ހަމަކަށަވަރު )83( ުކރެވުނެވެ

. އެމީހުްނގެ  . باطلއިސްވެދިޔަމީހުން ަދއްކާފައިާވ ދޮގުާވހަކަތައްކަމުަގއި މެނުީވ ުނވެއެވެ  ވާހަކަަތކެވެ

!.) ބިމާިއ އަދި ބިުމގައިާވހާ ބަަޔުކ މިލްކު رسول الّله(އޭ  )84( ެވގެންވަީނ ކާކަށްތޯ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންުކރެްނ އެވެ

. .  ؟އައްސަވައިބަްއލަވާެށވެ  ކަލޭމެންނަްށ އެީއ ކާކުކަން އެނގޭކަުމގައި ވަްނޏާ ނިކަްނ ބުނެދީބަލާށެވެ

. އެތަކެތި މިލްުކވެގެންވަީނ  )85( ) ނިކަްނހުރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ . ކަޭލގެފާުނ  الّله(އޭގެ ޖަވާބުގައި އަށެވެ

!. އެހެންވީިއރު ަކލޭމެން ވިދާޅުވާ ލިބިނުގަންނާނޭ ހެއްެޔވެ؟ (އެހެްނވީއިުރ މަރުވެަފއިވާތަެކިތ  عبرةއާއި  وعظށެވެ

(.  ދިރުއްވަިއ އެއްުކރެްއވުން އެަކލާނގެއަްށ ދަތިނުވާނެކަން ދެެނަގތުން ހުއްޓެވެ

 އަީކ ކާކުޯތއެވެ؟  َربّ ގެ  َعْرِشىންާވ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންުކރެން ައއްސަވާބަްއލަވާށެވެ!. އުޑުތަކާއި އަިދ ބޮޑުވެގެ )86(

. އެއީ  )87( !. އެހެްނވިއްޔާ އަޅެފަހެ ަކލޭމެްނ  الّلهނިކަންހުރެ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ

 ބިރުވެތިނުވާނޭެހއްޔެވެ؟

އިތޯ ަކލޭގެފާނު އެީމހުންކުެރްނ ވެގެްނވަނީ ކާަކށްތޯ ކާކެއްެގ އަތެއްގަ  خاصّ ތައް  َخَزانةއަދި ހުރިހާެއއްޗެއްެގ  )88(

. އަިދ ؟އައްސަވަިއ ބައްަލވާށެވެ . ުނވަތަ ެއކަލާނެގ މަނާުކަރއްވައެވެ . އަދި އެކަލާނެގ އަމާންކަްނ ެދއްވައެވެ

. އަިދ އެކަލާނެގއަށް އެްއވެސް ކަމެްއ މަނާނުވެވޭަކަލީކ  خالفއެކަލާނގެާއއި  އަށް އަމާންކަން ނުދެްއވެއެވެ

!.) ކޮބައިހެއްެޔވެ؟ ެއއީ  ކާުކހެއްެޔވެ؟ ަކލޭމެންނަށް އެނގެންާޏ (ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ

. ެއހުިރހާކަމެއް  )89( . ކަލޭގެާފުނ  الّلهވެގެްނވަނީ ހަމަ  خاصّ އޭގެ ޖަވާބުގައި ނިކަްނހުރެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ އަށެވެ

. އެހެންިވއްޔާ އެކަލާނެގއަށް އަޅުކަްނ ނުކޮށް ެއަކލާނގެ ފިަޔވައި ަކލޭ  މެންދާނީ ކޮންތާކަްށހެއްޔެވެ؟ވިދާޅުވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ެ؟އަދި ކިއެްއހެއްޔެވ.         =  حقّ ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ .  ގެނަސްދީފީމެވެ
        = ައަދި ހ. ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންެނވެ   މަކަށަވަރުން އެމީހުންނަީކ ކަ     = 

. ( الّله .) الّلهނުހިއްޕަވަެއވެ . =    ައކަށް ނުެވއެވެ  ެއއްވެސް ަދރިކަެލއް      =  އަިދ

.   އެކަލާނގެާއއި ެއކު ނުވެެއވެ     =   ްއަކު. إلهއެއްވެސ    =  : އެހެންވެއްެޖއްޔާ (އެަބހީ

. إلهއެހެން  ) ހިނގައިދާނެެއވެ  ައކުވާނަމަ    =  ެإلهކޮންމ .   އަކު   =  ެއަުކ  إلهއ

.   ހެއްދެވިއެްއޗަކާއިގެން     =  ްން މަތިެވ ގަަދވެގެންފީހެވެ إلهއަިދ ހަމަކަަށވަރުން ޭއގެ ަބއެއ.  
     =   ިإلهއަނެއްބައ .  ންގެމައްޗަށް    =  طاهرހުސް  الّله .   ވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ

      =  .އެމީހުން އެސިފަުކރާ ކަންތަކުްނ        =   ގަިއާވ  َغْيبُ އެީއ

.ކަންތަކާއި ަފއުޅުވެގެންާވ ކަން  ތަްއވެސް ދެެނވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ   =  ފަެހ އެކަލާނެގ

.   މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ      =  شريكއެމީހުން ެއ .   ކުާރ ކަންތަކުން  = 

. އޭއަޅުެގ  . ربّ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   އެވެ     = ައިބަރަސްަކލާނެގ މިއަޅާއ.  ށް ދައްަކވަންޏާ  

     =  ްއެމީހުންނަްށ  وعدއެމީހުންނަށ) .   )عذابވެވުުނ  وعدެވވިގެންާވ ކަންަތއް  =  

 .  އެވެ  ربّ އޭއަޅުގެ   = .   މިއަޅާ ުނަލއްވާންދޭވެ     = 

) . )ންގެތެ مشركއަނިޔާވެރިންގެެތރެއިން  ރެއިން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  حقّ އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )90( އިސްލާމްީދްނ  حقّ ގެނަސްދީފީމެވެ

 . ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންެނވެ . އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުންނަކީ ކަ  ގެނަސްދީފީމެވެ

.) އަިދ އެަކލާނގެއާިއއެުކ އެްއވެްސ އަކަށް  الّله )91( . (އެީއ އެކަީށގެންވާކަމެއްނޫނެވެ އެއްވެްސ ަދރިކަަލކު ުނވެއެވެ

: އެކަލާނގެާއއެކު ެއހެން  إلهއެހެން  . އެހެްނވެއްޖެއްާޔއި އެބަހީ  إلهއަކު ވާނަމަ ނުވަަތ  إلهއަކުވެސް ނުެވއެވެ

. އަދި ަބއެއް އަކު ހެއްދެވި  إلهއަކުވެސް ެއ  إلهންތަކެއްވާނަމަ ކޮންމެ  ްނ  إلهއެްއޗެއް ހިފަިއގެން ހިނގައްަޖއީހެވެ

. އަދި ެއމީހުން އެސިފަުކާރ ކަންތައްތަކުްނ   إلهއަނެއްބަިއ   طاهرުހސް  الّلهންގެމައްޗަްށ މަތިެވ ބޮޑާވެގެންީފހެވެ

. (އެަކލާނގެއަްށ އެްއވެސް  .)  شريكވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ  އަުކ ނުވެއެވެ

. ަފެހ  بغيއެކަލާނގެއީ  )92( ަގއިާވ ކަންތަކާިއ އަިދ ފައުޅުވެގެްނވާ ކަންތަްއވެްސ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

. شريكން އެ  يعنى: مشركއެމީހުން   ކުރާ ަތކެތި ފިޔަަވއި ެއކަާލނގެ މާމަތިވެިރވޮޑިގެންވެއެވެ

. އޭއަޅުެގ  رسول الّله(އޭ   )94(،)93( !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ !. އެމީ ربّ އެވެ :  –ހުންނަްށ އެވެ  مشركއެބަހީ

. ަފހެ ިމއަާޅ  ربّ އިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާއަްށ ދައްަކވަންޏާއި، ޭއ އަޅުެގ  عذابވެވިގެްނވާ  وعدންނަށް  އެވެ

!. (އެމީހުންނާިއ އެުކ ަހލާުކ  يعنى: مشركއަނިޔާވެިރވީ މީސްތަކުންގެެތރެއިން  ންގެެތެރއިން ނުލަްއވާންދޭވެ

 ނުކުރައްވާންދޭވެ!.)
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .   އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ     = .   ކަލޭގެފާނަށް ެދއްކެވުމަށް  

   =  ެَوْعدُ އެމީހުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގ.    ކުަރއްާވ ކަންތައް     =   ހަމަކަށަވަރުްނ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުޅަދުންވަންތަެވވޮޑިގެންވެއެވެ  =  .!   ކުަރއްވާށެވެ!. دفاعއަިދ ދުުރކުރަްއވާށެވެ

        =   ން. عملްނ / ރަނގަޅު  ُخْلقُ އެރަނގަުޅ    = .    ނުަބއިކަންތައް     

= .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ      = ) ްالّلهއެމީހުނ  ( ާއއިމެދު

.   އެސިފަކުރާ ސިފަުކރުންތައް   =   ެއޭއަޅުގ .!   އެވެ!. ربّ އަދި ކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ     

. حمايةކާތެރިކަާމިއ ން މިއަާޅ ަރއް حضرةއިަބރަސްކަލާނެގ  =   ލިބިގަންނަމެވެ      =  

. (ސައިތާނާެގ ދަންޖެއްސުމުން) شيطان   ންގެ ވަސްވާުހެގ ސިއްުރ ބަސްތަކުން   =  އަދި ިމއަާޅ

.   حمايةއިބަރަސްކަލާނގެ ރައްކާެތރިކަމާިއ   ލިިބގަންނަމެވެ  =  އެވެ ربّ އޭއަޅުެގ.!        

=  (   ވުމުންނާއި. حاضرއެސޮރުމެން (މިއަޅާގެ ކަންތަުކގައި މިއަޅާގެ ަކއިރިައށް     = 

.   އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން       =    . އެއިން މީހަކަށް މަރު    =  .އޭނާ ބުނާނެއެެވ

  ެއވެ!. ربّ އޭއަޅުގެ      =  ( !. އަނުބރާ ފޮނުްއވާންދޭވެ!. رُُجوعމިއަޅާ (ދުނިޔެއަށް     ކޮށްދެްއވާންދޭވެ
         =   ާأمّيدކުރުުމގެ  صالح عملމިއަޅ .   ގައެވެ     =  / މިއަޅާ ޫދކުރިތަނަްށ

. عملމިއަޅާ  . (އޭާނ  =     ނުކޮށް ދޫކުރިތަނުެގ ބަދަުލގައި އެއްގޮތަކަްށވެްސ އެހެންނަކުްނ ނޫނެވެ

(.   އެހީކުާރގޮތެއް ނުވާެނއެވެ    =  كلمةހަމަަކށަވަރުން އެީއ  / . . / ާވހަކައެެކވެ އެކެވެ

.   ބުނާހުސްބަހެކެވެ      = .އޭނާ އެބަސް ބުނާމީހާެގ      =  ަހަތުަގިއ އަދި އެމީހުންގެ ފ
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( . (އަންނަން އޮތްތާނގައިއޮތީ . ކަށްވަޅުގެ  بـَْرزَخُ  =   ވަނީ . ( موسمގެ ދުވަސްތަކެވެ .  برزخއެވެ އަކީ ހުރަހެވެ

.) آخرةއާއި  حياةއެއީ ދުނިޔޭގެ    އާއި ދެމެދު އޮތް ުހރަެހވެ        =  ފޮނުއްވާ ދުވަހާިއ

.   ހަމައަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) އެމީހުނަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ  الّله وحى( )95( :  –ކުރައްާވ ކަންތައް  َوْعدُ ކުރެއްވިއެވެ ކަލޭގެފާަންށ  عذابއެބަހީ

. (އަދި ކަ  ލޭގެފާަންށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެދއްކެވުމަށް ތިމަްނރަސްކާަލނެގ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަްނ ކަށަަވރެވެ

 (.  އޭގެ އަަސރުވެްސ ނުވާނެެއވެ

:  دفاعން ނުބަިއކަންތަްއ  عملއާިއ ހެޮޔ  أخالقރަނގަޅު  )96( !. (އެަބހީ ންެގ އުނަދގޫތަކަްށ  مشركކުރައްވާެށވެ

!.) އެމީހުން ( عملން  أخالقކެތްތެރިވެވަޑަިއގެން މާްތ  ) އެސިފަކުާރ ުކރުންަތްއ  الّلهފުޅު ކުަރއްވާށެވެ އާއިމެދު

. ތި  މަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

/ އެސޮރުެގ  ربّ އަދި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!. އޭއަޅުގެ  )97( އެވެ!. ަސއިތާނުންގެ ވަސްާވހުގެ ސިްއރު ބަސްތަކުން

.  حمايةން  حضرةދަންޖެއްސުންތަކުން ރައްކާެތރިެވ ސަލާމަތްވުމަްށ އިބަރަްސކަާލނގެ   އާއި ރައްކާެތރި ލިބިގަންނަމެވެ

) އެޮސރުމެްނ މިއަޅާގެ ކަިއރިޔަށް އައިސް  )98( ވުމުންވެްސ  حاضرއަދި (މިއަޅާގެ އެކިއެިކ ކަންކަމުަގއި

.  حضرةއެދެީނ އިބަރަްސކަލާނެގ  حمايةރައްކާތެިރކަމާއި   ންނެވެ

.)َوِحى(އެކަލާނގެ  )99( . އޭއަޅު حاضرކަލޭމެންުކރެ ީމހަކު ަމަރށް ކުރެްއވިއެވެ  ربّ ގެ ވެއްޖެއްާޔ އޭާނ ބުނާނެއެވެ

. މިއަޅާ ދުނިޔެއަށް އަނބުރާ  !. (މިއީ  رجوعއެވެ !. ފޮނުއްވާންދޭވެ  حاضرންގެމީހުން މަރަށް  مشركކޮށްދެއްވާނދޭވެ

 . .) އަދި އޭާނ ބުނާނެެއވެ  ވާހިނދު ބުނާނެ ވާހަކަެއއްކަމުގަިއވެއެވެ

) ދޫކުރިތަަނށް އޭގެ ބަދަލުަގއި  عملއެއީ (ދުނިޔޭގައި މިއަޅާ ހެޔޮ  )100( . (އޭެގ  عمل الحصނުކޮށް ކުރުމަށްޓަކައެވެ

. އެީއ ހަމަކަަށވަރުްނ އޭާނ ބުނާ (ހަަމ  الّله وحىޖަވާބުގައި  .) އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެްނ ނުވާނެއެވެ ުކރެއްިވއެވެ

. އެފަދަމީހުންނަށް ދެން އޮތީ އޭގެފަހުަގއި  ) ބަހެކެވެ . ެއީއ  بـَْرزَخُ ހުސް . އެއީ ކަްށވަޅުގެ ވަގުތެވެ . ހުރަހެވެ އެވެ

. އެީއ  آخرةއާިއ  حياةޔޭގެ ދުނި . محشرއާިއ ދެމެދު އޮތް ހުަރހެވެ  އަށް ފޮނުވޭ ދުވަހަްށ ދާންދެނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =.    ފަހެ ތާޅަފިލި ފުމެލެވިއްޖެއްޔާއި       =  ްފަހެ ދެނ

(. : ނަސަުބގެ ގާްތކަމުގެ އެއްވެްސ ެއހީއެްއ ނުވާނެެއވެ . (އެބަހީ   އެމީހުންގެމެދުގަިއ ނަސަބެްއ ނުވާނެެއވެ

   = ްއެދުވހުނ            =  އަދި އެމީހުން އެކަކު އަެނކަކާ ސުާވލުވެްސ

.  ނުކުރާނެއެވެ    =  ުފަހެ ބ.   ރަވެއްޖެމީހާ    = . ) މީޒާން   އޭނާގެ (ެހޔޮކަމުގެ
         = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ   ފަހެ ކަ    =   / . ކާމިޔާބުވާ މީހުންނެވެ

.   ނަސީބުވެރިާވ މީހުންނެވެ    =  .   އަދި ުލއިވެއްޖެމީހާ    = ޭއ ( ނާެގ (ހެޮޔކަމުގެ

.   ވަޒަން     = . ނޑައެޅިގެން ެއމީހުން ެއއީ   ފަހެ ކަ      =  އެމީހުންެގ

. نفسއަމިއްލަ    ތަކަށް ގެއްލުާމއި ހަާލކު ދިން މީހުންނެވެ     = .    ނަރަކައިަގއެވެ    =  

.އެމީހުން ދެމިތިބޭ    ނީ    = .   އެމީހުންގެ ޫމނުތައް މުޅިން އަންދާ ހުއްޓެވެ  =  ަނަރަކ 

     =  ( . (އެަނރަކަިއގައި    އަދި އެީމހުން އޭގައި     =   . ސިފަހުތުރުވެގެންވެއެވެ

އަށް އަދި ިތރީތުންފަތް އެިލގެންގޮސް ފޫޅާ ހަަމއަްށ (އެއީ މަތީ ތުންފަތްމައްޗަށް ެނގިގެންގޮްސ ބޮލުެގ މެދާ ހަމަ 

 (.   . والعباد بالّلهފައިބާ އަނގައިެގ ދަތްތަްއ ދިމާއަށްާވގޮތަށެވެ       =   ގަިއ އެީމހުންނަްށ  حال(ެއ

.) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަްއ ނުވޭެހއްޔެެވ؟   އެންގޭނެއެވެ    =  ިދުނ)  (   ޔޭގަިއ ތިބިިއރު

.  ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ ކިޔެޭވ ކަުމގައި     = .   ަފހެ ކަލޭމެން ެއއާޔަތްތަކާއިމެުދ ވީމުެއވެ    

 = .   ދޮގުހަާދ ބަޔަކުކަމުަގއި       =  އޭއަޅަމެންެގ .   އެވެ!. ربّ އެީމހުްނ ދަންނަވާނެއެވެ  

   =  .   އަޅަމެންގެމައްޗަށް ގަދަވެގަތީެއވެ    =  .   އަޅަމެންގެ އަބާއްަޖވެރިކަން    =  އަިދ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

.   އަޅަމެން ވީމުއެވެ       =  .   މަގުފުރެދިގެންވާ ބަޔަކުކަުމގައި    =  ެربّ އޭއަޅަމެންގ 

  އެވެ!.      =  ްމިނަަރކައިން ެނރުއްާވންދޭވެ!.އަޅަމެނ      =  ) ްكافرއަޅަމެނ  ( ކަމަށް

. إَعادَ    ވީނަމަވެސް      =  .     ހަމަކަށަަވުރން އަޅަމެންނަކީ އަނިޔާެވރިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދެްނ އެދުވަހުން އެމީހުންގެ މެދުަގއި ނަސަބުެގ ގާތްކަމުެގ . ވީއެވެ)ِقَياَمة ( ޖެއްޔާދެންފަހެ ތާޅަފިލި ފުމެލެވިއް )101(
. (އެއަްށވުެރ ބިރުވެިތވެަފިއ  . އަިދ އެކަުކ އަނެަކކާއި ުސވާލުވެްސ ނުކޮށްލާނެެއވެ އެއްވެސް އެހީެއއް ނުވާެނއެވެ

 (.  ކަންބޮޑުވުން ބޮޑުވާނެއެވެ

) ވަ )102( . ފަހެ އެމީހުން އެއީ ކާމިޔާބު ުކރާޭނ ފަހެ އެމީހެއްެގ (ހެޔޮކަުމގެ ޒަްނ ބަރުެވއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ
 . .  آخرةމީހުންނެވެ  ގެ ނަސީބުެވރިންނެވެ

. ފަހެ އެފަދަމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ  )103( ) ވަޒަން ލުިއވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ  نفسއަދި އެމީހެއްގެ (ެހޔޮކަމުގެ
. އެމީ . ތަކަށް ގެްއލުމާއި ހަލާކުދިން ީމހުންނެވެ  ހުްނ ދެމިތިބޭނީ ހަމަ ނަރަަކއިގައެވެ

. އަދި އެމީހުން އެނަރަކަިއގައި މޫނުގެ ިސަފ  )104( އެމީހުންގެ މޫނުތައް މުޅިން ފިހި އަނދާހުއްޓެވެ
. އަިދ ިތީރ  . (އެީއ މަީތ ތުންފަތްމައްޗަްށ ައރައިގެްނގޮސް ޮބލުެގ މެާދ ހަމައަްށ ފޯރާެނއެވެ ހުތުރުވެގެްނވެއެވެ

. އަނގައިގެ ދަތްތަްއ މުޅިން ހާމަެވ  ތުންފަތް ތިރިއަށް ދިގުވެގެްނގޮސް ފޫޅުގައި ކޭތޭ ހިސާަބށް ދާނެއެވެ
.( އޭ މަތިެވރި  .  الّلهސިަފހުތުރުވެގެްނވެއެވެ . އަޅަމެން ނަަރކައިން ސަލާމަތްުކރައްވާންޭދވެ  )آمينެއވެ

.) ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައް ( )105( އާޔަތްތަްއ ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގަިއ ގެ  قرآن(އެމީހުންނަށް އެންގެވޭނެއެވެ
: އެއާޔަތްަތއް ކަލޭމެނަށް ކިަޔވައިދެވުނެެވ.  ) ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް ކިޔެވޭ ކަމުގައި ނުޭވހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ އުޅުނުއިރު

 .  (ފަހެކަލޭމެން ީވ އެާއޔަތްތައް ޮދގުކުާރ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

. އޭ އަޅަމެންގެ  )106( ! ربّ އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ . އަޅަމެންގެ މައްޗަށް އަޅަމެންގެ އަބާއްޖަެވރިކަްނ އެވެ
 . . އަދި އަޅަމެންީވ މަގުފުރެދިގެްނވާ ބަޔަުކކަމުގަެއވެ  ގަދަވެގަތީއެވެ

!. އަޅަމެން ކާަފރުކަމަށް އަނުބރާ  ربّ އޭ އަޅަމެންގެ  )107( !. އަޅަމެން މިނަރަކައިން ެނރެދެއްވާންދޭވެ  إعادއެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން  . ވީނަމަވެސްމެއެވެ  އަޅަމެންނަކީ އަނިޔާެވރިންެނވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ެދެރަނިކަމެތިކަމާއެކު ަކލޭމެން އެތާ ތިބޭެށވެ!. وحىއެކަލާނގ .    ކުރަްއވާހުއްެޓވެ

   = ްއަިދ ަކލޭމެނ .   ތިމަްނރަސްކަލާނެގާއއި ބަސްނުދަންނަވާށެވެ      =  

.)  جماعةހަމަކަށަވަރުްނ  . (އެހެންަބޔަކުވިެއވެ  ެއއް ވިއެވެ      = .   ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ
   = .  އެމީހުްނ ދަންނަވައެވެ      =  ެއަޅަމެން  ربّ އޭއަޅަމެންގ . . إيمانއެވެ   ވެއްޖައީމެވެ

          =  ްލައްވާނދޭވެ!. رحمةފަހެ އަޅަމެންނަށް ފުއްސަވައި ައދި އަޅަމެންނަށ    = 

.   އަދި އިަބރަސްކަލާނގެއީ      = رحمة .  ލެއްވުްނ އެންެމ ހެޮޔވެގެންާވ ަކލާނގެެއވެ
        =   މަލާމާތްކޮްށ ( އަދި ކަލޭމެން ކާފަރުން އެމީހުންނަށް ( އެމުއުމިނުންނަށް

.  ފުރައްސާރަކޮްށ ހެދީމުއެވެ    = .  ކަލޭމެން ހަނދާންނައްތާލައިފުމަށް ދާންދެން  = 

. ِذكرތިމަންރަސްކަލާނެގ    ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހަނދާންކުރުން   = .    އަިދ ަކލޭމެން ވީމުއެވެ

     =   ެمؤمنއެމީހުންނާމެދު (އ (. ) މަލާމާތްކޮށް ީހހަދާކަމުގައި   ންނާިއމެދު     

  = ަހެޔޮޖ) . ާޒ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނނަށް މިއަދު ހެޔޮ ޖަޒާދެއްާވހުށީމެވެ

(.   ދެއްވީމެވެ     = .ްއެމީހުން ކެތްެތރިވުމުެގ ސަަބބުނ   = .    ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުން

     = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ ނަސީުބވެިރންނެވެ   ކަ  = )އެކަލާނގެ  مشرك (  وحىންނަށް

.  ކުރައްވާނެެއވެ           =   ބިމުގަިއ ލަްސވެތިބީ ިކާހ  حياةކަލޭމެްނ (ދުނިޔޭެގ ( ގައި

 މުއްދަތަކުހެއްޔެވެ؟      =  ެعددއަހަރުގ .   ގެގޮތުން    = .  އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ
      =  ަުދވަހެއްެގ މުއްދ / . .އަޅަމެން ލަސްވެތިބީ ދުަވހެއްގަެއވެ   ތެވެ      =  ނުވަަތ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

.   ދުވަހެއްގެ ަބއެއްަގއެވެ      =   ( ބައްަލވާ ހިސާުބކުރަްއާވ  عدد(އަހަރުތަކާއި ދުވަސްަތކުގެ

. . وحىއެކަލާނގެ   =   ބޭކަލުންކުރެން ައއްސަވާށެވެ    ކުރެއްވިއެވެ    =  ކަލޭމެން ލަސްެވ

. . =     ނުތިބެއެވެ    ދާދި މަދުންމެނުވީ       =  .   ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެން ވަްނޏާ

   =  .   އެނގޭ ބަޔަުކކަމުގައި
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)108(  ( . އަިދ ުކރައްާވހުއްޓެ الّله وحى(އޭގެ ޖަވާބުގައި . ދެރަިނކަމެތިކަމާއެކު ކަލޭމެްނ އެނަަރކައިގަިއ ތިބޭެށވެ ވެ
 .  ކަލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ބަސް ނުދަންނަވާށެވެ

. (އެީއ  جماعةހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންުކރެ  )109( . އެމީހުން ދަންނަަވއެވެ އެއްގެ ބައެއްެވއެވެ
.) ޭއއަޅަމެންގެ  دعاءންކުިރ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުިއރު އެމީހު . އަޅަމެން  ربّ އެވެ .  إيمانއެވެ . ތެދުކޮށްފީމެވެ ވެއްަޖއީމެވެ

. އަދި އަޅަމެންނަށް  . އިބަރަސްކަލާނގެއީ  رحمةފަހެ އަޅަމެނަށް ފާފަފުއްސަވާންދޭވެ ލެއްވުްނ  رحمةލައްވާންދޭވެ
 .  އެންމެ ހެޔޮެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.)  الّله( )110( އަޅުންނަްށ  مؤمنތިމަންރަސްކަލާނގެ  يعنى:ން އެމީުހންނަށް  مشركކަލޭމެން އަންގަވާނެއެވެ
. ެއއީ ތިމަންަރސްކަލާނެގ  : ތިމަންރަސްަކާލނގެ ހަނދާންކުުރްނ  ذكرމަލާމާތްކޮށް ފުރަްއސާރަކޮްށހެދީއެވެ ން އެބަހީ

. އަިދ ކަލޭމެްނވީ އެމުއުމިނުންނަށް  ަމލާމާތްކޮށް ފުަރއްސާަރކުރުމުެގ ކަލޭމެންނަށް ހަނދާންނެތިއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ
 .  ގޮތުން ހީހަދާކަުމގައެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ މިއަުދ އެމީހުންަނށް އެމީހުްނ ކެތްެތރިވީކަމުެގ ސަބަބުްނ ެހޔޮދަރުމައާިއ  )111(
 . ނޑައެޅިގެން ަނސީބުވެރިންނެވެ . ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ކަ  ޖަޒާދެއްވީމެވެ

)  ركمش(އެ  )112( . ަކލޭމެން ުދނިޔޭގެ  الّلهންނަށް ަގއި ބިންމަތީ ލަސްވެތިީބ ކިާހވަރަކަްށ  حياةއަންަގވާނެއެވެ
 ެގގޮތުން ކިހާުދވަހަުކހެއްޔެވެ؟ عدد. އަަހރުގެ ؟ހެއްޔެވެ

. ފަެހ  )113( . ނުވަަތ ދުވަެހއްގެ އެއްބައިަގއެވެ . އަޅަމެން ލަސްވެތިީބ އެްއދުވަހުއެވެ އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ
) (  ކޮށް ހިސާބުކުަރއްވާ ޭބކަލުން ކުރެން ައއްސަވާށެވެ!.  عددއަހަރުތަާކއި ދުވަސްަތއް

. ެއގޮްތ ކަލޭމެންަންށ  وحىއެކަލާނގެ  )114( . ދާިދ މަދުަވގުތުކޮޅަުކ މެނުވީ ަކލޭމެން ލަސްވެނުތިބެެއވެ ުކރެއްިވއެވެ
.  އެނގޭނޭނަމައެވެ

 

  



                      
 

1 1 9 5   

މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     = އަޅެފަހެ ކަލޭމެްނ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ؟       =  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ

.   ކަލޭމެން ހައްަދވާފައިވާކަމަށް  =  .   ކުޅިވަރުގޮތެްއގައި / ބޭާކރު ގޮެތއްގައި  =   އަިދ

.ހަމަކަށަވަރު   ްނ ަކލޭމެން        =  ެއަްށ ަކލޭމެްނ  حضرةަކނޑައެޅިގެން ތިމަންރަސްކަލާނގ

.   އެނބުރި ނާންނާނެކަމަށް    =   ެالّله تعالىފަހ .   މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ     =  އެީއ

. الّلهވަންތަ  حقّ ހުރިާހ ކަމެއްެގވެިރ     ެއވެ     = ) إله) حقّ އެކަލާނގެ މެނުީވ .   އަކު ުނވެއެވެ

     =  ާربّ ގެ ވެރި  عرشއެއީ މާތްވެގެންވ .   އެވެ        =   ިالّلهއަދ 

.   دعاءއާއިއެކު ގޮވާ  ކޮށްފިމީހާ    =  ްށް.އަކަ إلهއެހެނ         =  ްއޭނާޔަށ

. دليلއެްއ  حّجةއެކަމުގަިއ އެްއވެްސ    ެއއް ުނވެއެވެ      =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ އޭނާެގ

.   ހިސާބުވަނީ      =   حضرةެގ  ربّ އޭނާެގ .  ގައެވެ        = ަށަވަުރްނ ހަމަކ

.   ކާފަރުން ކާމިޔާުބ ނުާވ ުހއްޓެވެ    =   ެޭއ އަޅުގ .! .! ربّ އަިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    އެވެ

    =  ލައްވާނޭދވެ!. رحمةމިއަޅާއަްށ ފުއްސަާވ އަިދ        =  އަިދ

.ލެއްވުްނ  رحمةއިބަރަސްކަލާނގެއީ  .ކަލާނގެއެވެ  އެންމެހެޮޔވެގެންާވ ފަރާތެވެ
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މާނަ  ގެسورة المؤمنون       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަޅެފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ހައްަދވާފައިވަީނ ބޭކާރުގޮެތއްގަިއ ހަަމ ކުޅިވަރަްށ ކަމުގަިއ ަކލޭމެްނ  )115(

 ނުވާނޭކަމުގަިއ ހީުކރަނީހެްއޔެވެ؟  رُجوعއަށް އެނބުިރ  حضرة ހީކުރީެހއްޔެވެ؟ އަދި ަކލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނގެ 

) އެސިފަކުާރ ކަންތައްތަްއ ފިޔަވަިއ  مشرك(ފަހެ އެ  )116(  الّله تعالى –ން ފިޔަވަިއ  شريك -ން

. އެއީ ހުރިާހކަމެއްގެ ވެރި  . އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ( الّلهަވންތަ  حقّ މާމަތިވެރިވެވޮޑިގެންެވއެވެ ުކ އަ إله) حقّ އެވެ

. އެީއ މާތްވެގެްނވާ  .  عرشނުވެއެވެ  ގެ ވެިރ ކަލާނެގއެވެ

.) އޭާނޔަށް އެކަމުގަިއ ެއއްވެްސ  دعاءއަކަްށ ޮގާވ  إلهއާއިއެުކ ެއހެްނ  الّلهއަދި  )117(  حّجةކޮށްފިީމހާ (ދަންނަެއވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ިހސާބު އޭނާ ހައްދަވާބޮޑުުކރައްވާ  دليلއެއް  ގަިއ  حضرةގެ  ربّ އެއް ނުވެއެވެ

 . .) ހަމަކަަށވަުރން ކާފަރުންނަށް ކާމިޔާބުުނވާހުއްެޓވެ . (އެފަަދ މީހުންނަކީ ކާފަރުންނެވެ  އޮންނަހުއްޓެވެ

.! އޭއަޅުގެ  رسول الّله(އޭ  )118( !.) އަދި ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ !. ައިދ  ربّ އެވެ !. މިއަޅާއަށް ފުއްަސވާދޭވެ އެވެ

. رحمة!. އަދި އިބަރަސްަކލާނގެީއ ލައްވާންޭދވެ رحمةމިއަޅާއަށް   ލެއްވުން އެންމެހެޔޮެވގެނާްވ ކަލާނެގއެވެ
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 ގެ މާނަ ُسورة  النّور
uv 

  

 )64(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        النور    ُسورة   

 

   ަތުރަޖމާ     

  = ިމ). ) ޫސރަތެކެވެ   އީ     = .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެޫސރަތް ާބވައިެލއްވި    =  އަިދ

) އެ ޫސރަތް  . (ޭއގައިާވ  فَـَرضُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ (ތިޔަބައިމީހުްނގެމައްޗަށް  بيانުކރައްވަިއ  فرضތައް  حكمކުރެއްވި

  ކުރެއްވި).      =  ޫއަދި އެސ.  ރަތުަގއި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއވީމެވެ      = 

. دليلވެ ފައުޅުވެގެންާވ  بيان    ތައް    =   ްލިިބގަެނ  وعظއާިއ  نصيحةތިޔަބައިމީހުނ

.   ހަނދާންކުރުމަށްޓަކައެވެ    =  ިޒިނޭކުާރ ައންހެންމީހާ، އަދ .  ޒިނޭުކރާ ފިިރހެންމީހާ    

= ) . .) َحدُّ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހަންމުށިޖަހާށެވެ   ޖަހާށެވެ       =   އެދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހެްއެގ

.   ގައިގާ      =  ިމއީ ާއކުދިން ޒިނޭކުރީމާ އޮްތ) . .) حكمސަތޭަކއެތިފަހަރު   އެވެ     

= .   އަދި އެދެމީހުންނަށް ތިޔަަބއިމީހުން ުނހިފުމާއި / ނުަބހައްޓާށެވެ   =  . ާއިއ  رحمةޯއގާެވރިކަމެއް

.   މައިތިރިކަން    = حّد قائمއަށް ކިޔަމަންވުމުގައި /  الّلهގައި /  دينގެ  الّله .     ކުރުމުގައި   

.ތިޔަބައިމީ =   ހުން ވަންޏާ     = الّله .  އަށް އީމާންވާކަމުގައި     =   ިآخرةއަދ 

.   ދުވަހަށާއި      =  ްَحدّ ދިނުމުގައި ( عذابއަިދ އެދެމީުހންނަށ  (  حاضرޖަހާިއރު

.   ކުރުވާހުިށކަމެވެ   =  َجَماَعة .   އެއް     =  ންކުރެން. مؤمن       =  

.. ) ކާވެނިުކރާކަށް ުނރުހޭނެެއވެ   ޒިނޭކުރާ ފިިރހެންމީހާ (ޢާއްމުކޮށް       =   ޒިނޭކުރާ އަންހެަނާކ

. مشركނުވަަތ  –މެނުވީ    އަްނހެނަާކ މެނުވީ  = ޭއަިދ ޒިނ.    ކުާރ އަްނހެންމީހާ    = 
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. جماعއޭނާޔާ  ) ކާވެނިުކރާކަށް ނުުރހޭެނއެވެ .(ޢާއްމުކޮށް       ނުވެއެވެ      =   ޒިނޭކުާރ

. مشركނުވަތަ  –ފިރިހެނަކާމެނުވީ    ފިރިހެަނކާ މެނުވީ     =  حرامއަދި އެކަްނ  . ވެވިގެްނވެއެވެ

. ުނވަތަ އެފަދަމީހުނާ  حرام: ޒިނޭުކރުން (އެބަހީ .) حرامވުން  جماعވެގެންެވއެވެ    ވެގެންވެެއވެ     

 =  مؤمن .   ންގެމައްޗަށް

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ައދި އެޫސރަތް ތި )1( .  فرضމަްނރަސްކަލާނގެ މިއީ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެްއވި ސޫރަތެެކވެ ުކރެއްވީެމވެ

: ެއސޫރަތުަގއިވާ  .) އަދި އެސޫރަތުަގއި  بيانކުރައްަވއި  فرضތައް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  حكم(އެބަހީ  بيانުކރެއްވީެމވެ

. ެއއީ ތިޔަަބއިމީހުން  دليلވެ ފައުޅުވެގެްނވާ   نصيحةލިިބ  وعظތަްއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިެލއްވީމެވެ

. ލިބިގަތުމަށްޓަ  ކައެވެ

ޒިނޭކުރާ އަންހެންމީހާޔާ ޒިނޭކުރާ ފިރިހެންީމހާޔާ ދެީމހުންކުރެ ކޮންމެ މީހެްއގެ ގަިއގައި ަކލޭމެން ސަތޭަކ  )2(

!. (ސަތޭކަ އެތިަފހަރުން  !.) އަދި  حدّ އެތިފަހަރުން ހަންމުށިޖަހާށެވެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގަިއ  الّلهޖަހާށެވެ

: އެދެމީހުންނަށް އޯގާެވރިވެ  رَْحمُ ވެ އެދެމީހުންނާއިމެދު ކަލޭމެން ޯއގާވެރި  !. (އެބަހީ  رحمބަހައްޓަިއ ުނހަދާށެވެ

!.) އެީއ ތިޔަބައިީމހުން  حدّ ކޮށްގެން  . އަިދ  إيمانދުވަހަްށ  آخرةއަށާއި  الّلهނުޖަަހއި ނުދޫުކރާށެވެ ވާކަުމގައިވަްނޏާއެވެ

: އެދެމީހުްނަގއި  –ދިނުމުގައި  عذابއެދެމީހުންނަށް  ) ޖަ َحدُّ (އެބަހީ  حاضرއެއް  جماعةންކުރެ  مؤمنހާއިރު

 ވާހުށިކަމެވެ!. 

 ޒިނޭކުރާ  އަދި. ނުރުހޭނެއެވެ  ކާވެނިކުރާކަށް ނުވަތަ  ވާކަށް جماع މެނުވީ އަންހެނަކާ  ޒިނޭކުރާ  ފިރިހެނާ ކުރާޒިނޭ  )3(
 مؤمن އަދި . ނުރުހޭނެއެވެ  ކާވެނިކުރާކަށް ނުވަތަ  ވާކަށް جماع މެނުވީ  ފިރިހެނަކު  ޒިނޭކުރާ  އޭނާޔާ .) ދަންނައެވެ( އަންހެނާ

 މީާހާއއި  އެފަދަ ނުވަތަ . ވެގެްނވެއެވެ حرام  ޒިނޭުކރުން  ންގެމައްޗަށް  مؤمن: އެަބހީ. ެވގެންވެެއވެ حرام ެއކަން ންގެމައްޗަށް
 ން އެކަމު މުއުމިނުން  ބިރުގެންެނވުމާއި މެދު  ޒިޭނކުރުމާއި ައކީ َمْقَصد މިބަސްފުޅުގެ.(ވެގެންެވއެވެ حرام ވުން  جماع

 .)ބިުރގެންނެވުމެވެ ދުރުވުމަށް
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   ަތުރަޖމާ     

        =   ِعّفةމިނިވަްނ  مسلمއަިދ .  ތެރި އަންހެނުންނަްށ ޒިނޭގެ ުތހުމަތު ުކރާމީހުން
       = ެ(ނުވަަތ އެމީުހން ނައިނަމަ)ދެން އ .   ީމހުން ނުގެަނއި        =  . ހަަތރުހެކިން

(   (ނުވަތަ ހަަތރުހެކިންާނއިގެން      = ) .!  حدّ ަފހެ ަކލޭމެން އެމީހުންގަިއ ހަންމުށިޖަހާށެވެ

  ޖަހާށެވެ!.)   =  .    އަށްޑިހަ އެތިފަހަރު     =  އަިދ ަކލޭމެން އެީމހުންގެ ކިބައިްނ

  ނުކުރާށެވެ!. قبول      = .   ދުަވހަކުވެްސ ެހކިަބހެއް      =  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ ކަ

.   އެއީ    = ) . .) الّلهފާސިޤުންނެވެ     ެގ ކިޔަމަުނން ނުކުތް ބަެއކެވެ   =  ީވ  توبة

.  މީސްތަކުން މެނުވީ       =  .   އޭގެފަހުގައި   =  ިކޮށް. إصالحއަދ    =  

. الّلهއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ    އީ    =   ާލެްއވުން ބޮޑުެވގެންާވ  رحمةިގނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ

. =   .ކަލާނގެއެވެ   އަިދ އެމީހުން      =  ްَقْذفُ އެމީހުްނ އެމީހުްނެގ އަނބީންނަށ 

( : ޒިނޭގެ ތުހުމަތުުކރާ   ކުރާ (އެބަހީ       = .   ައދި އެމީހުންނަށް ުނވާ  = .    ހެކީން

   =   ަ(އެމީހުން އެބުނި ބުނުންމެނުވީ)ތައް نفسއެމީހުންގެ އަމިއްލ .   މެނުވީ      = 

( . (އެތަނުން ފިރިހެންމީާހގެ ހެކިބަަހކީ   ފަހެ އެދެމީހުންގެ އެކެއްެގ ހެކިބަަހކީ       =   ހަތަރުފަަހުރ

(. . (ހަތަރުަފހަުރ ހުަވއިކުރުެމވެ   ހެކިދިނުމެވެ   =  الّله .   ގަންދީ        = 

. ނޑައެޅިގެްނ ތެދުވެރިްނގެތެރެއިްނ ކަމުގައި   ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާވަީނ ކަ     =   އަިދ ފަސްވަަނ ފަަހުރ

.)(ފަސްވަނަފަހަުރ ހުަވއި    ކުރާެށވެ      =  ްއަުހރެންގެމައްޗަށް  لعنةގެ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ 

.   ހުރިކަމުގައި  = .   އޭނާ ވަންޏާ      = .    ދޮގުވެރިންގެތެރެއިން ކަުމގައި    
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

    =   ްعذابއަިދ ެއއަންހެންމީހާެގ ކިަބއިނ  : ) حدّ ުދރުކުރެވޭީނ (އެބަހީ    ނުޖަހަިއ ދޫުކރެވޭނީ

  =   ާެއ އަްނހެންމީހ (. . (ހުަވއިކުރުެމވެ   ހެކިދިނުމެވެ      =  ( . (ހަަތުރ ހުަވއި  ހަތަރުެހކި
    =  الّله .   ގަންދީ  = ( : އެިފރިހެްނ މީާހ ވަނީ . (ެއބަހީ   ހަމަކަށަަވރުން އޭނާ     

 = . ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންގެެތރެއިން ކަމުގައި  ކަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެމީުހްނ  َقْذفُ އަްނހެނުންނަށް  ُمْسِلمތެރި މިނިވަްނ  ِعّفةއަދި  )4( : ޒިނޭެގ ތުހުމަތުުކާރ މީހުން ކުާރމީހުން (އެަބހީ

!.  حدّ ހަރުްނ އެކަމުގެމައްޗަްށ ހަތަުރހެކިްނ ނުގެނައިނަަމ ފަހެ ކަލޭމެން ެއމީހާގެ ގައިގަިއ އަށްޑިަހ އެތިފަ  ޖަހާށެވެ

.) އަދި އެފަދަމީހުންެގ ކިބައިން ދުވަަހކުވެސް ަކލޭމެން ހެކިބަްސ   قبول(އެއީ ދިވެހިްނކިޔާ އަނަގ ޙައްދެވެ

ނޑައެޅިގެން  !. އަިދ އެމީހުން އެއީ ކަ .  َفاِسقُ ނުކުރާށެވެ .  الّلهންނެވެ  ގެ ކިޔަމަނުްނ ނުކުމެގަތް ަބއެކެވެ

: ޒިނޭގެ  )5( )  އެއަށްފަހު (އެބަހީ : އެފަަދ  إْصَالحވެ  توبةތުހުމަތު ކުރުމަށްފަހު . އެބަހީ ކުރިމީހުްނ މެނުވީއެވެ

. އަިދ  قبولކޮްށފިއްޔާ އެމީހުންެގ ހެކިބަސް  إصالحކުރި ކަންތައް  َفاِسدُ ވެ އެމީހުން  توبةމީހުންވެސް  ކުރެވޭނެެއވެ

. އަދި އެބައިމީހުންނަށް  فاسقއެއީ  .) ަފެހ  أّميدލައްވައި ފާފަފުއްެސވުން  وبةالّله تންކަމުގައި ނުބެެލވޭނެއެވެ ކުރެެވއެވެ

. (މިީއ  رحمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ އަިދ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   َقْذفُ ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެެއވެ

. މި  حدّ ކުރާމީހުންނާއި އެމީހުންެގ  .)  إختالفތަކުަގއި  حكمއެވެ  ތައްވެއެވެ

ތައްނޫްނ  نفسބީންނަްށ ޒިނޭެގ ތުހުމަތުކުރާީމހުްނ އެމީހުްނ ެއކަމުގެމައްޗަްށ އެީމހުންެގ އަދި ތިމާމެންގެ އަނ )6(

) ފަެހ އެދެމީހުންުކެރ  : އެހެްނ އެބުނާބުނުްނ ނޫން އެހެްނ ހެްއކެއް ުނވާނަމަ އެހެން ހެއްކެްއ ނުވާނަަމ (އެބަހީ

) އޭނާ އެބުނަނީ ތެެދއްކަމަށް  : ިފރިމީހާ . ގަްނދީ  الّلهއެކަކު (އެަބހީ  ހަތަުރ ހުަވއިކުރާެށވެ

ގަންީދ  الّلهތިމާއަށް ެލއްވިޔަްސ ހެޔޮކަމަްށ  َلْعَنةގެ  الّلهއަދި ފަސްވަނަފަހަރު އޭނާ އެބުނަނީ ޮދގެއްނަމަ  )7(

 .  ހުވައިުކރާށެވެ

)8(  ( : އަނބިމީާހެގ ިކބައިން  –ދުރުުކރެވޭީނ  عذاب -ުދރުކުެރވޭނީ  َحدُّ އަދި އަންހެންމީހާެގ ކިބައިްނ (އެބަހީ

ގަންީދ ހަަތރުފަހަުރ  الّلهއޭާނ ވަީނ ދޮގުެވރިންެގ ެތރެއިންކަމަްށ  –/ހަމަކަށަވަރުްނ ފިރިީމހާ އެބުނަނީ ޮދގެއްކަމަްށ 

.  ހުވައިުކރުމުންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ީއަދި ފަސްވަނަ ފަހަރު (އެބަހ(    : ފަްސަވނަ ހުވައިުކރާއިރު      = 

. (ިމ  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  .) عبارةެގ ކޯާފ ައހުރެންެގ މަްއޗަށް ހުންނަ ުހއްޓެވެ    ކިޔަންޖެހޭނެެއވެ  =  

( . (އެފިރިމީހާ ވަންޏާ    އޭނާ ވަންޏާ    =  .   ތެދުވެރިންގެތެެރއިން      = 

. الّلهއަދި  .=   ެގ ޯއގާވަންތަކަްނ ނުވާނަމަ    ކަލޭމެްނގެ މައްޗަށް     =   رحمةއަިދ އެަކލާނެގ 

. . الّلهއަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ  =    އާއި   އީ     =  ުކރައްާވ  توبة قبولގިަނގިނައިްނ

. ވަންތަ حكمة    ކަލާނގެއެވެ      =  ުދޮގައިގެްނ ައއިމީހުންނަީކ  بـُْهَتانހަމަކަށަވަރުްނ ރޯަމރ

(   (އެބޮޑު ދޮގުހެިދ މީހުންނަކީ       =   ެجماعةެއއީ ަކލޭމެންކުރ .   އެކެވެ    =  ކަލޭެމްނ

   އެޔާމެދު ހީނުކުރާެށވެ!.   = .   އެއީ ަކލޭމެނަށްވާ ނުބައެއްކަމަށް    =   އަދި ކިއެއްހެއްެޔވެ؟

.   އެއީ    = .   ކަލޭމެނަށްވާ ެހވެކެވެ       =  .  ކަލޭމެންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަްށވެއެވެ
      = .  އެީމހަކު ހޯަދއިގަތް ެއއްޗެއް      =  .    ފާފަިއގެތެެރއިން    =  

.   އަދި ެވރިވެގަތްީމހާ  = .   ޭއގެ ބޮޑުބަޔަށް  =  .   އެމީހުންގެެތރެއިން        

. عذابއޭނާއަށް ބޮޑުވެގެންާވ  =   ހުއްޓެވެ       = ) . އެޮދގުވާހަަކ ަކލޭމެން އެ ެއހި ހިނދު

(   އެހިހިނދު      =  އަންހެނުން ހީުނކުރީ ކީއްެވހެއްޔެވެ؟  مؤمنފިިރހެނުންނާއި  مؤمن

(.   (ނުވަތަ ހީުކރިނަމައެވެ     =  ެنفسއެީމހުންގ .   ތަކަށް ހެވެއް    =  . އަދި އެީމހުންބުނެ

  .)(ބުނިނަމައެވެ      =  ީبيانމިއ .  ވެގެްނވާ ދޮގެެކވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  –އެފިރިީމހާ އެީއ ތެދުެވރިންގެތެެރއިންވާ ީމހަކުނަަމ  –އަދި ފަސްވަނަފަހަުރ  )9(  –(އޭނާ އެބުނަނީ ތެެދއްނަމަ

.  الّلهްއވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ެގ ކޯފާލެ الّلهތިމާގެމައްޗަށް   ގަންދީ ުހވައިކުރުމެވެ

!.) ތިޔަބައިމީހުްނގެމައްަޗށް  )10( ވަންތަކަން ނުވާނަމަ ެއކަލާނެގ  فضلެގ  الّلهއަދި (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

 عذابނުވާނަމަ (ހަމަކުއްލިައކަށްވެސް ިތޔަބައިމީހުންގެމަްއޗަށް  رحمةއޯގާވަންތަކަން ުނވާނަމަ އަިދ އެަކލާނގެ 

.) އަދި ހަމަކަށަވަުރން އަ . ހަލާކު ފޮނުްއވައިފީހެވެ ވަންަތ  حكمةލައްވާ  توبةއީ ގިނަގިނައިން  الّلهއިއްސީެހވެ

. ިމއީ  .  حكمވެގެންވާ  مشهورުކރުމުގެނަމުން  ِلَعانކަލާނގެއެވެ  އެވެ

. އަިދ އެކަމަީކ ެއއްެގ ބައެކެ  جماعةދޮުގވާހަަކ ދެއްީކ ަކލޭމެންކުެރ  بـُْهَتانހަމަކަށަވަރުން ރޯަމުރ  )11( ވެ

. ކަލޭމެންކުެރ  . އަިދކިެއއްހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކަލޭމެނަށްވާ ހެވެެކވެ ކަލޭމެންނަށްވާ ނުބައެއްކަމަްށ ކަލޭމެން ހީނުކުރާށެވެ

. އަދި އެމީހުްނގެތެރެއިްނ އެކަަމްށ  َحاِصلކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ ފާފައިގެތެެރއިން އެީމހަކު  ކުިރ މިންވަރެްއވެއެވެ

.  عذابނަަގއިގަތް ީމހާއަށް ބޮޑުެވގެންވާ  ވެރިެވ އެާވހަކަ  ުހއްެޓވެ

. އިސްވެދިޔަ ާއޔަތާއި އަިދ ފަހަތަށް މިއަންނަ ަހތަރުފަސް އާޔަތެްއގައި މިވަީނ   َعاِئَشة رضى الّله ދަންނައެވެ
. އެވާހަ  َقَذفُ އަށް  عنها  َمْشُهورُ ކަ ކޮށް ނުބައި ތުހުމަތެްއ އެޅުިވ ނުބައި ާވަހކަޔާމެދު އައިސްފަިއވާ ވާހަކަތަެކވެ

.  إْفكُ ވެގެންވަނީ  . އެވާހަަކ  يعنى:ގެ ނަމުންނެވެ . އެއީ ަވރަށް ދިުގ ބަޔާނެކެވެ " މިނަމުންނެވެ " ބޮޑު ބުހުތާންދޮގު

. އަދި ޭއގެތެރެއަްށ  عبد الّله بن أَُبيُّ بن َسُلولކަމުގަިއވާ  رئيسންގެ  ُمَناِفقُ އުފެއްދިމީހަކީ  ކަމުގަިއވިއެވެ

. އެްނމެފަހުން  مؤمنއެްއ އޮޅުމަކުންނަމަވެސް ބަ  بَِرىءَ އެކަމުްނ މުޅިން  َعاِئَشة رضى الّله عنهاްނ ވަންކަމުަގއިވިެއވެ

. ެއވާހަކަ  الّلهވެވަޑައިގެންވާކަން ހަތްވަނަ އުޑުގެމަތިން  ފޮތްތަކުގައި  حديثފޮތްތަކާއި  تفسيرކޮށް  تفصيلއެންގެީވއެވެ

.  بيان . މިފޮތް އެއަށްުވރެުކރީއެވެ  نصيحةއާއި  الّله تعالى وعظންނަށް  مؤمنދެން އެޔާ ވިދިގެން ވެގެންވެއެވެ

. ެއކަލާނެގ  .  وحىދެއްވަނީއެވެ  ކުރެްއވިއެވެ

ތަކަްށ  نفسއަންހެނުން އެީމހުންެގ އަމިއްަލ  مؤمنފިރިހެނުންނާިއ  مؤمنއެވާހަކަ ކަލޭމެްނ ެއހިހިނުދ  )12(

.؟ ހެޮޔގޮތަކަށް . އަދި ިމވަާހކަ ިމއީ  ހެޔޮގޮތަކަށް ހީނުކުީރ ކީއްެވގެންހެްއޔެވެ ވެގެްނވާ ބޮުޑ  بيانީހުކރިނަމައެވެ

. ނުވަތަ ިމއީ ބޮޑުދޮގެޭކ ނުބުނީ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ؟  ބުހުތާން ދޮގެޭކ ބުނިނަމައެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =   ެއެމީހުން އެކަމުގ (.   މައްޗަްށ ނުގެަނއީ ކީއްވެހެްއޔެވެ؟ (ގެނައިނަމަެއވެ       

=  .    ހަަތރުހެކިން     =  ( . (ނުގެނައިހިނދުން   ދެންފަހެ އެީމހުން ނައިހިނދުން    = 

 .  ހެކިވެރިން    = .   ަފހެ އެބައިމީހުން އެއީ   = حضرةގެ  الّله .   ގައި       

=  . ނޑައެޅިގެން އެއީ ޮދގުވެރިންެނވެ   ކަ       =  ިވަންތަކަން ނުވިނަމަ /  فضلގެ  الّلهއަދ

. =    އޯގާވަންތަކަން ނުވިނަމަ   ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް    =  ެرحمةއަދި އެަކލާނގ .   އާއި  

     =  ިآخرةދުނިޔެާއއ .   ގައި  = .   ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންނަށް ެޖހިއްޖައީެހވެ  

       = .  އެކަމެއްގެތެރެއަށް ކަލޭމެން ވަެދގަްތކަންތަކުގެ ސަބަބުން      =  

. عذابބޮޑުވެގެންވާ     ެއއް   =  . ) ކަލޭމެްނ ހިފިހިނދުްނ / ލިބިގަތްހިނދު   އެވާހަަކ (ެއދޮގުވާހަކަ

    =  .  ަކލޭމެންެގ ދޫތަކުން    = .  އަިދ ަކލޭމެން ބުނަމުްނ ގެންދިޔަީއއެވެ    =  

.   ކަލޭމެންެގ އަނގަތަކުން         =  ަަކލޭމެނަށް ެއވާހަކަޔާމެުދ ެއއްވެްސ ެއގުމެއްނުާވ ާވހަކ 

     = .   އަދި ކަލޭމެްނ އެވާަހކަޔާމެދު ހީުކރަނީެއވެ   = .   ދާދިފަސޭހަ ކަެމއްކަމުގައި  

   =  حضرةެގ  الّلهއަދި އެވާަހަކ .   ގަިއ ވިއެވެ    =  ާބޮޑުވެގެންވ .  ކަމެއްކަުމގައި   

     =   ނުވަަތ ނުބުީނ) . އަިދ ކަލޭމެްނ ެއވާހަަކ ެއިހނދުން ކަލޭމެްނ ބުނިނަމައެވެ

  ކީއްވެހެްއޔެވެ؟)       = (. . (އަުހރެމެންނަށް ެއކަށީގެްނ ނުވެއެވެ    ައހުރެމެންނަކަްށ ުނވެއެވެ

    = .   މިފަދަ ވާހަކަ ައހުރެމެން ދެއްކުެމއް     =   ްطاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ުހސ 

.   ވަންތައެވެ      = .   މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ދޮގެކެވެ    = وعظކަލޭމެނަށް  الّله 
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

. نصيحةއާއި      ދެއްވަނީެއވެ   =   ްކަލޭެމނ( . (ދެވަނަފަަހރަްށ ނުކުރުމަށް   އިޢާަދ ނުވުމަށް

    =  .    އެފަދަކަމަކަށް ުދވަހަުކވެސް     =   ންކަމުގަިއ  مؤمنކަލޭމެނަީކ

.    ވަންޏާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ފަެހ އެމީހުން އެކަމުގެމައްޗަްށ ހަ )13( ތަުރހެކިން ނުގެަނއީ ީކއްވެގެންހެްއޔެވެ؟ ހަތަުރހެކިން ގެަނއިނަމައެވެ

ގައި  حضرةގެ  الّلهއެމީހުން ހަތަުރހެކިން އެކަމާއިމެދު ނުގެނައިނަމަ ފަހެ ަހމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއއީ 

 . ނޑައެޅިގެން ދޮގުވެރިންނެވެ  ކަ

ގައިވެްސ ކަލޭމެންގެަމއްޗަްށ  آخرةދުިނޔޭގައިވެސް އަދި  رحمةވަންތަވެރިކަމާއި އެަކލާނގެ  فضلގެ  الّله )14(

ނުވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ އެކަމެއްެގ ތެެރއަށް ަކލޭމެން ިތޔަވަންކަންތަކުެގ ސަބަބުން ަކލޭމެންނަށް ބޮޑުވެގެންާވ 

.  عذاب  . ެގ ސަބަބުންނެވެ رحمةވަންތަކަމާއި فضلގެ  الّلهނުއަީއ ހަަމ  عذابއެއް އަތުވެއްަޖއީހެވެ

ކަލޭމެނަށް އެއްވެސްގޮަތކުން އެގުެމއްނެތް އެދޮުގާވހަކަ ަކލޭމެންގެ ދޫތަކުން ހިފަހައްަޓއި ަކލޭމެންެގ  )15(

. އަިދ  އަނގަތަކުން ކަލޭމެްނ ބުނަމުން ދިޔަހިނދު ަކލޭމެން ހީުކރީ އެއީ ދާދި ކުޑަކުޑަ އާދަިއގެ ުލއިކަމެއްކަމަށެވެ

. ގައި ވަރަށްވެްސ ބޮ حضرةެގ  الّلهއެކަންވީ   ޑުވެގެންާވ ކަމެއްަކމުގައެވެ

)16(  . އަދި ކަލޭމެން އެާވހަަކ އެިހހިނދުން މިފަދަ ވާހަކަެދއްކުމަކީ އަހުރެމެންނަްށ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް ނޫެނވެ

!. މިވާަހކައަކީ ޮބޑުވެގެންވާ ރޯަމރު  طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ  . މިފަދައިން ނުުބީނ  بـُْهَتانُ ވަންތަކަމާއެވެ ދޮގެކެވެ

. ކީއްވެ  ގެންެހވެ؟. ނުވަތަ އެފަދައިން ބުނިނަމައެވެ

 الّلهނުވުމަށް  إعادންކަމުގަިއވަންާޏ ދެްނ ދުަވހަކުވެްސ އެފަދަކަމަކަްށ އަނބުާރ  مؤمنއަދި ކަލޭމެންނަކީ  )17(

. نصيحةދެްއވާ  وعظކަލޭމެނަށް   ދެއްވަނީެއވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =   ިبيانކަލޭމެނަށް  الّلهއަދ .   ކޮށްދެްއަވނީއެވެ   =  .     އާޔަތްތައް

  =  ިحكمةއީ ދެނެވޮޑިގެްނވާ  الّلهއަދ .     ަވންތަ ކަލާނގެެއވެ  = 

. ހަމަކަށަވަރުން ލޯބިކުރާީމހު   ން      =  (ޒިނޭފަތުރަން) َفاِحش .   ކަންތައް ފަތުރަން  

    = .  އީމާންވީ މީސްތަކުންގެމެދުގައި        =  އެމީހުންނަށް ުހރީ ަހަމ

. عذابވޭންދެނިވި   އެވެ      =   ިةآخر ދުނިެޔއާއ .    ގައިވެސް  =  الّلهއަިދ 

.    ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ      =  .   ައދި ކަލޭމެނަކަްށ ނޭނގެއެވެ      =  

. الّلهއަދި    ެގ އޯާގވަންތަކަން ުނވާނަމަ  =  .   ަކލޭމެންގެމައްޗަށް    =  ެކަލާނެގ އަދި އ

. رحمة . الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުން   =    އާއި   އީ     =   ުرحمةއޯގާވަންތަކަންބޮޑ 

.    ލެއްވުން ގިނަެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ      =  ޭވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ!. إيمانއ   
   =  ްނުވާށެވެ!. تبعކަލޭމެނ      =  شيطان .   އާގެ ފިަޔވަޅުތަކާއި    = 

.) تبعއަދި  . (ދަންނައެވެ   ވެއްޖެމީހާ      = شيطان .   އާެގ ފިޔަވަޅުތަކާއި     =   ަފެހ

.  ހަމަކަށަވަރުން ެއސޮރު އަުމރުކުެރއެވެ        =  ޒިނޭއާއި  ُمْنَكَراةކަންތަކަށާއި  َفاِحش) . އަށް

(   އަދި ނުބައި ބަސްތަކަށް      =   ިالّلهއަދ .   ގެ އޯގާވަންތަކަން ުނވާނަމަ  = 

.    ކަލޭމެންގެމައްޗަށް    =  އާއި رحمةއަިދ އެަކލާނެގ             =  ކަލޭމެންކުެރ

. (އިސްލާމްކަންމަތީ ުނހުރީެހެވ. /  .) طاهرއެކަކުވެސް ަސލާމަތް ނުވީެހވެ   ނުވީހެވެ   =  .  ދުވަހަކުވެސް
       =  الّلهއަދި ެއހެނެއްކަމަުކ  / . . طاهرސަލާމަތްުކރައްވަެއވެ    ކުަރއްވަެއވެ    =  
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.އެކަލާ    ނެގ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަކު   =   ީއ ައއްސަާވވޮޑިގެންާވ  الّلهއަިދ

.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. އެކަލާނެގ  بيانކަލޭމެންނަށް އާޔަތްތައް  الّلهއަދި  )18( . އަދި ތަ حّجةކޮށްދެއްވަެއވެ ީއ  الّلهއް ދައްކަަވއެވެ

.  حكمةދެނެވޮޑިގެންވާ   ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ

ޒިނޭގެ ކަންތަްއ ފަތުާރ  –ކަންތައް ފަތުރާ މީސްތަކުްނ  فاحشވެގެންވާ މީސްތަކުންގެމެދުގަިއ  إيمان )19(

. ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުންނަށް ހު ؛މީސްތަކުން އެކަމަްށ ލޯބިކުުރާވ މީސްތަކުން  آخرةީރ ދުނިޔެާއިއ ދަންނައެވެ

. އަދި  عذابގައިވެސް ވޭންދެނިވި  . (ދޮގުހެދި މީސްތަކުން އެަކލާނެގ  الّلهއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 . .) އަިދ ކަލޭމެންނަކަްށ ނޭނގެއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ކަލޭމެންެގ  ُقوبةعُ ގެ  الّلهތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުވާނަމަ ( رحمةވަންތަކަމާއި އެކަލާނގެ  فضلގެ  الّله އަދި )20(

.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رحمةއީ އޯގާވަންތަ އަދި  الّلهމައްޗަށް އަވަްސކުރަްއވައިފީެހވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

!. ކަލޭމެން  إيمانއޭ  )21( :  تبعއާގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި  شيطانވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ !. އެބަހީ އަްށ  شيطانނުވާށެވެ

!. އަިދ ނުހެއްލޭށެވެ .) ހަމަަކށަަވރުްނ  تبعއާެގ ފިަޔވަޅުތަކާ  شيطان. އޭނާެގ ބަސްނާހާެށވެ ެވއްޖެމީާހ (ދަންނައެވެ

: ޒިނޭކުރުމަށާިއ ހަޑިހުުތުރ ބަސްތައް ބުނުމަްށ  ُمْنَكَراتކަންތަކަށާިއ  َفاِحشއެސޮރު  . (އެބަހީ  أمرއަށް އަުމރުކުެރއެވެ

.) އަދި  ކަލޭމެންގެމައްޗަށް ނުވާނަމަ ކަލޭމެންުކރެ އެަކކުެވްސ  رحمةއި އެކަލާނގެ ވަންތަވެރިކަމާ فضلގެ  الّلهކުރެއެވެ

.  طاهرފާފައިން  . އަދި ެއހެންނަމަވެސް  إسالم دينނުވީހެވެ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކު ެއކަލާނެގ  الّلهމަތީ ނުތިބީހެވެ

.  طاهر . އަދި  دينކުރައްވަެއވެ .އީ ައްއސަވާވޮޑިގެން الّلهގައި ދަަމހައްޓަވަެއވެ  ވާ ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .!ެއަދި ުހވައި ުނކުރާހުިށކަމެވ          = .   ަކލޭމެންކުެރ މާތްކަމުގެ ވެރިން
  =  ަމުދަލުގެ ތަަނވ.   ސްކަމާއި   = .   ުނދިނުމުގެ މައްޗަށް          =  

.  ގާތް ތިމާެގ މީހުންނަާށއި މިްސކީނުންނަށް        =   هجرةެގ މަގުަގިއ  الّلهއަިދ 

.   ކުރި މީހުންނަށާއި       =   (    ކުރާށެވެ!. معافކޮށް  َعُفوءއަދި ކަޭލމެން (އެމީހުނަށް

  =  ކަލޭމެން ލޯބި ނުކުރަމުެހއްޔެވެ؟        =  ކަލޭމެނަށް ފުއްސެވުމަށް. الّله  

      =  ިލެއްވުން  رحمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުްއސަވާ  الّلهއަދ .     ބޮޑުކަލާނގެެއވެ

  =  / ްުތހުމަތު އަޅުވާ މީުހނ (   ކުރާމީހުން. َقْذفُ ހަމަކަށަވަރުން (ޒިނޭގެ        

    = مؤمنވެގެންވާ  َغاِفلތެރި އަދި ޒިނޭއާއިމެދު  ِعفَّة  .  އަންހެނުންނަށް   = ްلعنةނަށް އެމީހުނ 

.   ލެއްވިގެްނވެއެވެ       =  ިآخرةދުނިޔެއާއ   . ގައިވެސް   =   .  އަދި އެމީހުންނަށް ހުރީ
      =   ާعذابބޮޑުވެގެންވ .   އެވެ      =   އެއީ އެމީހުންނާއި އިދިކޮޅަށް ެހކިޭދ

.   ދުވަހުންނެވެ    =  .  އެމީހުންގެ ދޫތައް       =   އަދި އެމީހުންގެ އަތްތަާކިއ

.  އެމީހުންގެ ފައިަތއް        =  . ) ކުރާކަމުަގއިވީ ކަންތަކުން   އެމީުހން (ދުނިޔޭގައި   

=  .  އެދުވަހުން    = ީالّلهހުންނަށް އެމ .   ބަރާބަރު ކޮށްދެއްވާހުއްެޓވެ    =  އެމީހުްނެގ

  . حّق ِحَسابُ ތަކުގެ  عمل   =  .  الّلهހަމަކަށަވަރުން   =    އަދި އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ

.   އެއީ      =  حقّ ވެގެންާވ  بيانކަލާނގެކަން ުނވަތަ (އެއީ  ވަންތަ حّقކޮށްދެއްވާ  بيان 

(.  ވަންތަ ކަލާނގެކަން   = .   ނުބައިބަސްތައްވަނީ / ނުވަތަ ނުބައި އަންހެނުންވަނީ    = 

.  ނުބައި ފިރިހެނުންނަށެވެ    =.   އަިދ ނުބައި ފިރިހެނުންވަނީ     = 

.ނުބައިބަ . / ނުވަތަ ނުަބއި އަްނހެނުންނަށެވެ   ސްތަކަށެވެ   =  އަދި ރަނގަޅު ބަސްތަްއވަނީ / ރަނގަުޅ
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.   އަންހެނުންވަނީ  =  .  ރަނގަުޅ ފިރިހެނުންނަށެވެ  =  .   އަދި ރަނގަޅު ފިިރހެނުންވަނީ

    =  / . . ރަނގަޅުބަސްތަކަށެވެ  ނުވަަތ ރަނގަޅު ައންހެނުންނަށެވެ       =  އެީމހުްނ

.   ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ      =  . ) އެބުާނ ތަކެތީން   އެމީހުްނ (ތުހުަމތުކުރާމީހުން   =  

.   އެމީހުންނަށް ުހރީ ފާފަފުއްސެވުެމވެ      =  ްމާތްވެގެނ.  ާވ ރިޒުގާއި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!.) ކަލޭމެންގެ ތެެރއިން މާތްކަމާއި އަދި ފައިސާގެގޮތުްނ ތަނަވަސްކަމުެގ  مؤمن(އޭ  )22(  –ވެރިން  أهلންނޭވެ

މިމީސްމީހުންނަްށ  ކުިރ މީހުންނަށާއި  هجرةެގ މަގުގަިއ  الّلهގާތްތިމާގެ މީހުންނަށާިއ މިސްކީނުންނަށާިއ އަިދ 
 َقْذفُ އަްށ  عائشة رضى الّله عنهاފައިސާގެގޮތުންނާިއ އަިދ ެއހެންވެްސ ގޮތްގޮތުްނ އެީހ ނުވުމަްށ ުހވަިއ ނުކުރާެށވެ!. 

!.  َعُفوءކުރުމާއި އެފަދަ ނަހަަމ ވާަހކަތަކުގެެތރެއަށް ވަދެގަތް ީމުހންނަށް ކަލޭމެން  ކޮްށ މަޢާފުކުރާ ހުށިކަމެވެ
އީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްަސާވ  الّلهކަލޭމެންގެ ފާފަފުއްެސވުމަށް ކަލޭމެން ލޯބި ނުުކރަމުހެއްެޔވެ؟ އަދި  الّلهއަޅެފަހެ 

.  رحمة  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. މިއާޔަތުން ިމ   އެަކލޭގެފާނުންެގ ބޮޑުދައިތާެގ ަދިރ  سّيدنا أبوبكر رضى الّله عنهވެގެންދަީނ  إشارةދަންނައެވެ
. ިމ  مسألةކިޔާ ބޭކަަލކަށް ފައިާސގެ ެއހީ ނުވުމަްށ ހުަވއިކުެރއްިވކަމުގައިވި  ِمْسَطحُ  عائشة رضى އަކީ  مسطحއަށެވެ

. އަދި އެީއ  الّله عنها އާއިމެދު އެފެުތރުނު ހުުތރު ދޮުގވާހަަކއިގަިއ ބައިެވރިެވވަޑައިގެންނެވުނު ބޭަކލަކު ކަުމގައި ވިއެވެ
. އަިދ  فقيرއެޔާއެކު  .  هجرةއަށްޓަކަިއ  دينإسالم ބޭކަެލކެވެ  އިން = ىطبرتفسير  = . والّله أعلمކުރެްއވި ބޭކަެލކެވެ

 َقْذفُ އަންހެނުންނަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތުކޮށް  مؤمنވެގެންވާ  غافلތެރި އަދި ޒިނޭއިން  عّفةހަމަކަށަވަރުން  )23(
. އެމީހުންނަށް ދުނިެޔއާއި  . އަދި އެމީހުންނަށް ހުންަނހުށީ ލެވިއްޖެއެ  لعنةގައިވެްސ  آخرةކުރާމީހުން ދަންނަެއވެ ވެ

. عذابބޮޑުވެގެންވާ   އެވެ

) އެމީހުންނާއި އިިދކޮޅަށް އެމީހުންގެ ދޫތަކާއި އެީމހުންގެ އަތްތަާކއި އަިދ  عذاب(އެމީހުންނަށް އެ  )24( ހުންނަހުށީ
. ެއއީ އެމީހުންގެ ފައިަތއްވެސް އެމީހުން ދުނިޭޔގައި ކުރާކަމުަގއިވީ ަކންތަކަށް ހެކިދޭނެ ުދވަހުންނެ .  قيامةވެ  ދުވަެހވެ

. އަިދ  حقّ ތަކުގެ  عملއެމީހުންގެ  تعالى الّلهއެދުވަހުން  )25( ހިސާބު އެމީހުންނަށް ބަރާބަރު ުކރައްާވހުއްޓެވެ
. الّلهވަންތަކަލަީކ  حقّ ވެގެންާވ  بيانހަމަކަށަވަރުްނ   ކަން އެމީުހންނަށް އެނގޭނެއެވެ

. އަދި ނުަބއި ިފރިހެނުންވަީނ ނުބައިބަސްތައްވަނީ ނުވަަތ ނުބަިއ އަން )26( ހެނުންވަީނ ުނބައި ިފރިހެނުންނަށެވެ
ުޅ  . އަިދ ރަނގަޅު ބަސްަތއްވަީނ ނުވަަތ ރަނގަ . ނުވަަތ ނުބަިއ އަްނހެނުންނަށެވެ ނުބައި ބަސްތަކަެށވެ

. ނުވަތަ  . އަދި ރަނގަޅު ިފރިހެނުންވަނީ ރަނގަޅު ބަސްތަކަެށވެ ރަނގަުޅ އަންހެނުންވަނީ ރަނގަޅު ފިިރހެނުންނަށެވެ
: ހެޮޔލަފާ ރަނގަޅުމީހުްނ މިނުބައި ބަސްތައްބުނެ ޮދގު ުތހުމަތުތައް ުކރާމީހުްނ  . އެބައިމީހުްނ އެބަހީ އަންހެނުންނަށެވެ
. އެީއ  . އަިދ އެމީހުންނަްށ ުހރީ ފާފަފުއްެސވުމާއި މާތްެވގެންާވ ރިޒުެގވެ ބުނާ ތަކެތީން މުޅިން ަބރީއަެވގެންވެެއވެ

. نعمةސުވަރުޭގގެ   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =   ވެއްެޖ މީސްތަކުންޭނވެ!. إيمانޭއ         =  ަކލޭމެން ގެތަކަްށ

  ނުވަންނާށެވެ!.     = .   ަކލޭމެންގެ ގެަތްއ ނޫން       =  ޭإذنމެން ކަލ 

.   އެދެފުމަށް ދާންދެން / ހުއްދަ ލިބިއްޖައުމަށް ދާންދެން   =   ްسالمއަދި ކަލޭމެނ .  ކޮށް     

=  .    އެޭގެގ އަުހލުވެރިންނަށް      =  .   އެގޮްތ ަކލޭމެންނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ  

     = ަنصيحةލޭމެން ކ .    ލިބިގަނޭތޯ     = .   ފަެހ ަކލޭމެންނަށް ނުފެނިއްޖެއްޔާ
     = .    އެގެތަކުން އެްއވެސްމީހަކު     =  .!ެފަހެ އެގެތަކަށް ނުވަންނާށެވ   

   =  ެަކލޭމެންނަށް އިޒުނަދެވެންދެްނ / ހުއްަދދެވ.   ންދެން    =  އަދި ަކލޭމެންނަްށ

.   ބުނެވިއްޖެއްޔާ    =   އެނބުރިދާށެވެ!. رجوعކަލޭމެން އެނބުިރ / !   ވާށޭ      =   ފަެހ

  ކަލޭމެން އެނުބރިދާށެވެ!.        =  ްރަނގަޅީ  طاهرކަލޭމެންަނށ / . . ވެގެްނވަނީ ެއގޮތެވެ  ެއގޮތެވެ
  =   ިالّلهއަދ .   އީ      = .  ކަލޭމެްނ ކުާރހާކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާަކލާނގެެއވެ

      =  .    ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ކުށެއްނެތެވެ       =   . ގެތަކަށް ވަނުމަކުން

 ) (ކަލޭމެން ވަނުމަކުން      =  .ޭމީހުން ދިިރނުއުޅ         =   އެގޭަގއި ކަލޭމެްނެގ

.   ސާމާނުވާ / ނުވަަތ ބޭނުމެއްވާ  =  ިالّلهއަދ .    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ      =  ަކލޭމެްނ

.   ފައުޅުކުރާ ކަންތައް     =   ިއަދ.  ަކލޭމެން ވަންހަނާުކރާ ކަންތަކާއި  =  ޭرسول (އ
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!.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!. الّله   އެވެ  =  مؤمن .  ފިރިހެނުންނަށް         =  

. .) ލޯިތރިކުރާެށވެ !. (ނުބަލާށެވެ   އެމީހުންެގ ލޯތަްށ މަރަިއލާށެވެ       =   އަިދ އެމީހުްނ

  އެމީހުންެގ ލަދުގުަނވަންތަްއ ރަްއކާތެރިުކރާށެވެ!.   =  .   އެގޮތް        =  طاهرއެމީހުންނަްށ 

 . . طاهرވެގެންވެެއވެ     ކަންބޮޑުވެގެންވެއެވެ  =  ްތައް ދެނެވޮޑިގެްނާވ  خبرއީ  الّلهހަމަކަށަަވރުނ

.   ކަލާނގެއެވެ       =  .    އެމީހުންކުާރ ކަންަތއްތަކުގެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. ކަލޭމެންެގ ގެަތއް ޫނން އެހެިނހެން މީސްމީހުްނގެ ގެތަކަށް ހުއްދަޔަްށ އެިދ  )27( އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
!. އަިދ ެއގެއެްއގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގަިއ މެނުީވ ނުވަ !. ކަލޭމެްނ  سالمެވރިންނަށް  أهلންނާެށވެ  نصيحةުކރާށެވެ

.  وعظއާއި   ލިބިގަތުމަށްޓަކަިއ އެގޮްތ ހެޮޔވެގެންވެެއވެ

ދެންފަހެ އެގެއަކުން ަކލޭމެނަށް މީހަކު ނުފެނިއްޖެްއާޔ (މީހަކު އުޅޭކަމެްއ ނޭނގިއްޖެއްާޔ ނުވަތަ ުހއްަދ  )28(
) ފަހެ ަކލޭ . (އަދި ަކލޭމެން ހުްއަދ ނުލިބިއްޖެއްޔާ !. އެއީ ހުއްދަ ލިބޭންދެންނެވެ މެން އެގެައކަށް ނުވަންނާށެވެ

! މިެހްނ  : މިވަގުތު ބައްަދލުވާކަށް ނެތޭ ިއހަށްދާށޭ ! ަކލޭމެންނަށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ (އެބަހީ ) އެނބުރިދާށޭ އެދުމަށްފަހު
) ދެން ަކލޭމެން އެނުބރިދާށެވެ!. ެއކަން ަކލޭެމންނަ . އަދި  طاهرށް ބުނެވިއްޖެއްޔާ ީއ ަކލޭމެންކުާރާހ  الّلهވެގެންެވއެވެ

.  ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

އަދި މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ގެއެއް އެގެްއގައި ަކލޭމެްނގެ މުދަލެއް ނުވަަތ ހިފާގެންގުޅޭ އެއްޗެްއ ވާނަަމ  )29(

. އަ ދި ކަލޭމެން ފައުޅުުކރާ ކަންތަާކއި އަިދ އެގެއަކަށް ވަނުމަކީ ަކލޭމެންގެ މައްޗަްށ ކުށެްއއޮތް ކަމެްއނޫނެވެ

. (މިުހރީ  الّلهވަންހަނާކުރާ ކަންތައްތައް   إجتماعىންނަށް ދީފައިވާ  مسلمގެފަރާތުން  إسالم دينދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 (.  އަދަބުތަކެވެ

.)  رسول الّله (އޭ )30( ) އެީމހު الّله حرامފިރިހެނުން ( مؤمنއެވެ ން އެީމހުންގެ ލޯތަްއ ކުރެްއވި ކަންތަކަްށ ނުބަލައި

. އަދި އެީމހުން އެީމހުންގެ ލަދުގުނަވަންތަްއ (ބެލުން ހުއްަދ މީހަކަށްމެނުީވ)  ތިރިކޮށް މަަރއިހަދާށެވެ

. ެއގޮތް އެމީހުންނަށް  . ހަމަކަަށވަރުން  طاهرރައްކާތެިރކުރާށެވެ އެމީހުން ހަދާާހ  الّله تعالىވެ ރަނގަޅުެވގެންވެއެވެ

.މޮޅަށް ދެނެ خبرއެއްޗެއްެގ  . މިހެން ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވެ  ވޮޑިގެންވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ިمؤمنއަދ .   އަންހެނުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ            = 

.އެކަނބަލުން ނުބެލުމަ   ށް / ލޯަތއް ތިިރކުރުމަށް   = .   އަދި އެކަނަބލުން ަރއްކާތެރިުކރުމަށާއި
   = .    އެކަނބަލުންެގ ލަުދ ގުނަވަންަތއް  = .   އަދި އެކަނަބލުން ފައުޅުނުކުޅައުމަށާއި

    = .    އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް       =  .   އެކަނބަލުންެގ ކިބައިން ފައުޅުވީ އެއްޗެއްމެުނވީ

     =   (. . (ދަތިޖަހާށެވެ  އަދި އެކަނބަލުްނ އެކަނބަލުްނގެ ުބރުގާގަިއ ޖަހާށެވެ     

 =  ްއެކަނަބލުންެގ ޖީބުތަކުގަިއ (އެކަނބަލުްނގެ ކަނދުރާަތކާއި ަކރުވަޅުގަިއ އަިދ ކަނ(   ފަތު މުދިތަކުަގއްޔާއި

   = .   އަިދ ެއކަނބަލުްނ ފައުޅު ނުުކރާެށވެ   = .   އެކަނބަލުންެގ ޒީނަތް
     =  .   އެކަނަބލުންެގ ފިރިންނަށް މެނުވީ     =   ނުވަތަ އެކަނބަލުންެގ

 ( . (މެނުވީ  ބަފައިންނަށް       = ( . (ބަފައިބެ    ނުަވތަ އެކަނބަލުންެގ ފިރިންެގ ބަފައިންނާއި

      = .   ނުވަަތ އެކަނަބލުންގެ ަދރިންނަށް މެނުވީ       =   ނުވަަތ

(   އެކަނބަލުންެގ ފިރިްނގެ ިފރިހެްނ ދަރިންނަށާިއ (ދޮންަދރިން       =  أخނުވަަތ އެކަނަބލުންެގ 

.   ންނަށާއި         =  أخުނވަތަ އެކަނބަލުންެގ .   ންެގ ފިރިހެންަދރިންނަށާއި         

. أختُ ނުވަތަ އެކަނބަލުްނގެ   =   ންގެ ފިރިހެންދަރިންނަާށއި      =   ނުވަތަ އެކަނބަލުންެގ

. (އަންހެ ) مسلمނުންނަށާއި   އަންހެނުންނަށާއި          =   ނުވަތަ އެކަނަބލުްނެގ

  އަޅުންނަށާއި.    =   ްتبعނުވަަތ ކާނާއެްއ ކެުއންފަދަކަމަކަށ .   ވެގެންދާ މީހުންާނއި      

   =   ްއެދުންވެ  –(އަންހެނުންެގ ބޭނުމެއ. ) ނެތްމީހުން   ރިކަމެއް    =  

.   ފިރިހެނުންގެތެެރއިން    = .    ނުވަަތ ކުޑަކުއްޖާ     =  .   އެކުދިން ފައުޅުނުވާ

           =   ެގެމައްޗަށް. عورةއަންހެނުންގ     =  ައަދި އެކަނބ.   ލުން ނުޖަހާށެވެ
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     =  . .   =   އެކަނބަލުންގެ ފައިތަކުން  އެންގުމަށްޓަކައި    =  ނިވައިެވ

.   ވަންހަނާވެފައިާވ ތަކެތި       =  .  އެކަނބަލުްނގެ ޒީނަތްތެރިކަމުެގ ތެެރއިން       = 

. توبةއަށް  ّلهالއަދި ކަލޭމެން    ވާށެވެ  =  .   އެންމެންނޭވެ       =   ޭمؤمنއ .   ންނޭވެ

     =  .   ކަލޭމެން ކާމިޔާބުވެ ނަސީުބލިޭބތޯ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެމީހުން އެމީހުންގެ ލޯތައް ިތރިކޮްށ  مالّله حراއަންހެނުންވެސް ( مؤمنއަދި  )31( ކުރެއްވި ކަންަތކަށް ނުބަލައި

. އަިދ އެީމހުންެގ ޒީނަތުެގ  މަރައިހަދާޭށ އަިދ އެމީހުްނެގ ލަދުގުނަވަންަތްއ ރައްކާެތރިުކރާޭށ އެމީހުންނަްށ ވިދާޅުވާެށވެ

. (މިއިސް ތިސްާނއާިއ މެދު ދަންަނ ބޭކަލުންެގ ތެރެއިން ަފއުޅުވެގެން މިްނވަރެއްމެނުީވ އެީމހުން ފައުުޅ ނުުކރާށެވެ

. އެދިގު  . قصدމިތާ ލިާޔކަށް  َبْحثބަސް ތަފާތެވެ ަގއި ކަޝްފުާވ  إْخِتَيارُ ބުނެވެނީ ެއއީ ބޭ  އެއް ުނކުރަމެވެ

 (.  މިންވަރުކަމުގަެއވެ

) . ރަނގަަޅްށ އަދި އެކަނބަލުްނ އެކަނަބލުންގެ ުބރުގާތަުކގައި ކަރުވަޅު ނުފެންނާނޭގޮުތން ދަތިޖަހައި ހަދާެށވެ

. އެީއ  .) އަިދ އަންނަނިިވ މީސްމީހުންނަށް މެނުީވ އެކަނބަލުންެގ ޒީނަތް ފައުުޅ ނުކުރާށެވެ  )1(ނިވައިކުރާށެވެ

. (2އެކަނބަލުންގެ ފިރިން ( ) (3) އެކަނބަލުްނގެ ބަފައިން  )4) އެކަނބަލުންގެ ފިރިްނގެ ބަފައިން (ބަފައިކަޭލގެ

) އެކަނ )5(އެކަނބަލުންެގ ފިރިހެންަދރިން   )6(ބަލުންެގ ފިރިްނެގ ފިރިހެްނ ދަރިްނ (ެއކަނބަލުްނ ދޮންދަރިން

ންގެ ފިރިހެންަދރިްނ  أخت) އެކަނބަލުްނގެ 8(ންގެ ފިރިހެން ދަރިން  أخއެކަނބަލުންެގ  )7(ން  أخއެކަނބަލުން 

)9 : )  مسلم) އެކަނަބލުންެގ އަންހެނުްނ (އެބަހީ ) 11(އެކަނަބލުންެގ އަޅުން  )10(އަްނހެނުން

ނުންގެތެެރއިން މުްސކުޅިވެގެްނނަމަވެްސ ނުވަަތ ެއހެންެވސް ގޮަތކުން އަންހެނުންނާމެދު އެދުންވެރިކަެމްއ ނެްތ ފިރިހެ

ގެ މައްޗަށް ގަދަ ުނވެވޭަވރުެގ ކުޑަކުދިންނާިއ  عورةއަދި އަންހެނުންެގ  )12(ޗަސްޕެއްނެތް ފިިރހެނުން 

. އަކީ ކޮންއެއްެޗއްކަން ނޭނޭގވަުރގެ ކު عورة(އަންހެނުންގެ  ) މިމީސްމީހުންނެވެ  ޑަުކދިންނާއި

އަދި އެކަނަބލުން ެއކަނބަލުންެގ އެތެޭރގަިއ ވަންހަނާވެަފއިާވ އެކަނބަލުްނގެ ޒީނަތްތެރިކަްނ ފައުޅުކުރުުމގެ ގޮތުްނ 

. އެްނެމހައި  ) ޖަާހ ނުހަދާށެވެ ) އެކަނބަލުްނގެ ފައިތަކުްނ (ިބމުގައި .  مؤمن(މީހުނަށް އަޑުއިއްވާްނވެގެން ންނޭވެ

. އެީއ ކަލޭމެްނ ކާމިޔާުބވެ  توبةއަށް  الّلهން އެންމެން ކަލޭމެ .  أّميدލިބުމެުގ  نصيبވާށެވެ  ގައެވެ

. މިދެއާޔަތުގައި   . ދަންނަބޭކަލުންެގ  بيانތަާކއިމެދު ގިނަގުނަ  حكمވެގެންމިވާ އެކިއެކި  بيانދަންނައެވެ ވެއެވެ

. ވީމާ އެ  رَْأيُ ތަފާތު  .  أّميدކުރުުމގެ  بيانގައި އެއް  فرصةތައް އެހެން  بيانތައްވެއެވެ والّله َوِليُّ ގައި ކުރުކޮްށލަމެވެ
 . التَّوفيق
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   ަތުރަޖމާ     

       = .   ުހއްސަރިަބއިމީހުންނާ ކާވެިނކޮށްދޭށެވެ   =  ީއެބަހ) . : ކަލޭމެންގެތެެރއިން

)  مؤمنކަލޭމެން   ންގެތެރެއިން   =  ިރަނގަޅުމީހުންނާއި. صالحއަދ       =   ކަލޭމެންެގ

.   އަޅުފިރިހެނުން ކުރެންާނއި    =  .    އަދި ަކޭލމެންގެ އަޅުއަންހެނުންކުރެންނާއި   = 

. . قيرف =    އެމީހުން ވަންޏާއި    ންކަމުގައި    = الّله  . އެމީހުންނަށް ފުއްދަވައިދެއްވާނެެއވެ

(.    (މުއްސަނދިކަން ދެއްވާނެއެވެ     =  ެވަންތަކަމުން. فضلއެކަލާނގ    =   ިالّلهއަދ 

.   އީ     =   ާދެއްވުްނ ތަނަވަސްެވވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންވ .   ކަލާނގެއެވެ   =   

.)  عّفة . (ހަޑިކަންތައްނުކޮށް ކެތްެތރިވާހުިށކަމެވެ    ތެރި ވާހުށިކަމެވެ      =  

.   ކާވެނިކުރެވޭެނ މިންވަުރ ނެތްމީހުން     = الّله .   އެމީހުންނަށް ފުއްދަވައިެދއްވަންދެން  

  =   فضلއެަކލާނެގ .    ވަންތަކަމުން   =  .   އަިދ އެދޭމީހުން  =  

( . (ވަކިވަަރކަށް މުދާދިނީމާ މިނިވަންވާނެކަމަށް   ލިޔެދިނުމަށް        =  ކަލޭމެްނގެ ކަނައަްތ

)މިލްކުކޮށްފައިވާ މީހުްނގެތެރެއިން (އަޅު   ންގެތެރެއިން   =  .   ފަހެ ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ލިޔެދޭށެވެ

  = .    ކަލޭމެނަށް އެނގެންޏާ   =  .   އެމީހުންގެ ކިބައިން ެހޔޮކަމެއް   =  

. .ގެ މުދަ الّله =      އަދި ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް ދޭށެވެ   ލުން     =   ާއެމުދ

.    އެކަލާނެގ ަކލޭމެންނަށް ދެްއވާފައިވާ  =   މަޖްބޫުރ / . އަިދ ކަލޭމެްނ ގަދަނުހަދާެށވެ

.  ނުކުރާށެވެ   = .ްކަލޭމެންެގ އަޅުއަންހެްނ ކުިދންނަށ      =  . ޒިނޭުކރުމުގެ ަމއްޗަށް

)(ފައިސާ    ހޯދުމަށްޓަކައި      =   ( . عّفةއެކަނަބުލން (ޒިނޭ ނުކޮށް  ތެރިވާްނ އެދެންޏާ   
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= .   ކަލޭމެން ހޯދުމަްށ / އެދިގަތުމަށްޓަަކއި      =   ެحياةދުނިޔޭގ .   ގެ ބޭނުން  

  = ައަިދ އެކަނބަލުންނ.    . الّله تعالىފަެހ ހަމަކަށަަވރުން   =    ްށ މަޖްބޫުރ ކޮށްފިމީހާ

    =  .   އެކަނަބލުންނަށް މަޖްބޫރު ކުރުމަށްަފހު     =   ގިަނގިނައިްނ

. رحمةފާފަފުއްސަވާ     ލެްއވުން ބޮޑު ަކލާނގެެއވެ

 

   މާނަ  ـاِلىِإْجمَ  

.) ކަލޭމެން  مؤمن(އޭ  )32( .  مؤمنންނޭވެ . ެދވާށެވެ މިނިވަނުންކުރެ ހުއްސަރިބަިއ މީހުންނާިއ ކާވެނިކޮށްދޭށެވެ

.  صالحކަލޭމެންގެ އަޅުފިރިހެނުންނާއި އަޅުއަންހެނުންގެތެެރއިންވެސް  ރަނގަޅު ހުއްސަރިބައިމުީހން ާކވެނިކޮށްދޭށެވެ

ވަންތަކަމުން އެމީހުންނަށް  فضلއެކަލާނގެ  الّلهންކަމުގައިވަންޏާ،  فقيرންނަކީ އަދި އެމީސްމީހު

. އަދި  އީ ދެއްވުންތައް ތަނަވަްސވެވޮޑިގެންވާ ދެެނވޮޑިގެްނާވ  الّلهފޯރުންތެރިކަންދެއްަވއި ތަނަވަސްކަންދެްއވާނެއެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

ވަންތަވެރިކަުމގެތެރެއިްނ ެއކަލާނެގ  فضلެގ  الّلهްނ، އަދި ކާވެންޏެއްުކރެވޭަވރުެގ ތަނަވަސްކަްނ ނެތްމީހު )33(

. އަިދ ަކލޭމެްނެގ  عّفةއެމީހުންނަށް ދެްއާވ ތަނަވަސްުކރައްާވ ދެްނ އެމީހުްނ ހަޑިކަންތައް ނުކޮްށ  ެތރިވާހުށިކަެމވެ

: އަޅުންގެތެރެއިން ލިޔެދިނުމަށް އެދިއްޖެމީހުންނަްށ އެމީހުންެގ ކިބައިން ކަލޭމެންނަށް ހެޔޮކަްނ ފެ ންަނންޏާ (އެަބހީ

ނޑައަާޅ  : ސާހިބުމީާހ ކަ . (މިބުނާ ލިޔެދިނުމަކީ ) ކަލޭމެން އެީމހުންނަށް ލިެޔދޭށެވެ އަދާކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަންޏާ

ވަރަކަށް ފައިސާ ުނވަތަ އެހެިނހެން މުދަލެއްނަމަވެްސ ސާހިުބމީހާ އެބުނާ ވަަރކަށް އޭނާޔަށް އަާދކޮށްދިނީމާ އަޅުމީާހ 

. މިހާރުެވސް ެއ މިނިވަންވީކަމަށް  . ެއއީ ހުއްދަކަމެެކވެ . އެއީ އެޒަމާނުގައި ހިނގަމުން އައި ކަމެކެވެ ލިޔެދިނުމެވެ

. އެފަަދ އަޅުންނަށް ދެްނ ލިޔެދިނުމަށްފަުހ އެވަުރ އަދާކޮށްދެވެންދެްނ ކިޔާީނ  حكم .  ُمَكاِتبُ އެގޮތަށެވެ އަޅުންނެވެ

 )والّله أعلم

.) ކަލޭމެންގެ އަތްމަ مؤمنއަދި (އޭ  .  الّلهއްޗަށް ންނޭވެ ދެއްވާަފއިވާ މުދަލުގެ ެތރެއިން އެމީހުންނަށް ދޭށެވެ

.) އަދި ކަލޭމެން ދުނިޭޔގެ  ެގ  حياة(އެއީ އެމީހުންނަށް ލިޔެދެވިފަިއވާ މިންވަުރ އަދާުކރުމަށް ފަސޭހަވުމަށްޓަކައެވެ

ންާޏ އެކުދިން ޒިނޭުކރުުމެގ ތެރިވާން އެދެ عّفةބޭނުމަކަށްޓަކައި ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަލޭމެންެގ އަޅުއަންހެންުކދިން 

. އަދި ީމހަކު ެއކުދިންނަށް ބަޖްބޫރުކުިރޔަސް ފަެހ ހަމަކަަށވަރުން  . މަޖްބޫުރ ނުކުރާެށވެ الّله މައްޗަށް ގަދަނައަޅާށެވެ
. رحمةއީ އެކަނބަލުންނަްށ މަޖްބޫރުކުރުމަށްަފހު ގިަނގިނައިން ާފފަފުއްސަވާ  تعالى  ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  .   އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ާބވައިެލއްވީމެވެ  

    =  ) . )ކޮށް بيانއާއި ތެދުމަުގ  حقّ ބަޔާންކޮށްޭދ އާޔަތްތަކެއް . مثالއަދި   =   ދޭ   ތަކަކާއި

     = .   އިސްވެދިޔަ ީމހުންގެތެެރއިން     = .   ކަލޭމެންގެ ކުރީގެ    =  އަިދ

. وعظއާއި  نصيحة     ވެރިންނަށް. تقوى  =    ތަކަކާއި      =  

: އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާ ބަޔަކަށް ތެދުމަގުދައްަކާވ  نورއެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ  الّله . (އެބަހީ . / އަލިކަމެވެ އެވެ

 (.  ކަލާނގެއެވެ    =   مثالގެ  نورއެަކލާނެގ .   އަކީ    =  އެެވ.  ِمثَالއެްއގެ  ِمْشَكاة

. އެތަން ހުންނާނީ ޭބރަްށ އަކީ ރާނައިފަ ِمْشَكاة( އި ހުންނަ ފާރުަގއި ބައްތިބަަހއްަޓން ހަދާފައިވާ ތަނެވެ

(.   ފޫނުދާގޮތަށެވެ     =  .   ޭއގަިއ ބައްތިއެްއވާ         =   އަިދ އެބަްއިތ

.   ބިއްލޫރިންވާ   = (. . (ކޮންަފދަހެއްޔެވެ  އަދި އެިބއްޫލރި      =  އޭިތ ވިދާބަބުާޅ

.   ތަރިއެއްފަދައެވެ  =  .ެރަންމުތުގ     = (ީއަިލކޮށްދެނ) .   ެއދިއްލިގެން އަނދަނީ    

     = بـَرَكاة .   ެތރި ގަހަކުންނެވެ    = زَيـُْتون .    ގެ      =  ަީތ އިރުމ

. . އަިދ އޮއްސޭަފރާތަކުވެްސ ނޫނެވެ  ފަރާތަކުވެްސ ނޫނެވެ       =  ޭއގެ ތެޮޔ ައލިކުރުްނ

.   ގާތްވެގެންވެެއވެ           =  .   އޭގައި އަލިފާން ނުބީހުނުނަމަވެސް        = 
.   އަލީގެމައްޗަްށ އައްޔެވެ       = نـُْورއެަކލާނެގ  الّله .   އަށް މަގުދައްަކވައެވެ      = 

.   އެކަލާނެގ ިއރާދަކުަރއްާވ އަޅަކަށް        =  الّله  مثالއަިދ .   ތަްއ ޖައްަސވައެވެ   
=  .    މީސްތަކުންނަށް     =   ްالّلهއަދި ހުރިހާ އެއްޗެއް  –އަދި ހުިރހާކަމެއ 

.    ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކޮށްދޭނޭ އާޔަތްތަކެއް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންގެ މަްއޗަްށ  بيانއާިއ ތެދުމަގު  حقّ އަދި ހަމަކަށަވަރުން  )34(

. އަދި ކަ  ވެރިންނަށްާވ  تقوىލޭމެންގެ ުކރިން އިްސވެދިޔަ މީްސތަކުންގެ އެތަކެްއ މިސާލާިއ އަދި ބާވައިލެްއވީމެވެ

.  نصيحةއާއި  وعظ  ވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާބވައިެލއްވީމެވެ

.  الّله )35( . ުނވަތަ އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ އަލިކަެމވެ އެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަބޔަކަށް ތެދުމަުގ ދައްަކވާ ކަލާނގެއެވެ

.) ެއކަލާނގެ ( އަލިކަމުެގ ނުވަަތ ތެދުމަުގ  يعنى:ގެ  نورއަދި މިނޫންވެްސ އެހެނިހެްނ މާނަތަްއ ކިޔާފައިެވއެވެ

. ( ِمْشَكاةމިސާލަކީ  އަީކ ޭގގެ ާފުރަގއި ކުޑަދޮުރގޮތަށް ފޫދުްއވައިނުަލއި ަބއްތިފަދަ ތަކެިތ  ِمْشَكاةއެްއގެ މިާސލެވެ

. ނުވަތަ  .) ެދންފަހެ ެއ  ބަހައްޓާން ހަދާފައިާވ ތަންތަނެވެ . އަިދ  ِمْشَكاةބައްތިެއވެ ގަިއ ބައްތިއެްއ ެވއެވެ

. އަިދ އެބިްއލޫރީެގ ސާުފކަމާިއ އަލިކަން ކޮންފަދަހެއްެޔވެ . ؟ އެބައްތިވަނީ ިބއްޫލރިންނެވެ އެީހވަނީ ރަންމުތްހެންނެވެ

. އަދި އެގަސް  زَيـْتُـْونއެބައްތި ދިއްލެީނ ބަރަކާތްެތރިވެގެްނވާ  . ގަހެުގ ެތލުންެނވެ ހުރީ ހުޅަނގުފަރާތަުކވެސް ނޫނެވެ

) އޭަގިއ އަލިާފްނ  . އަިދ (އަދި އެތެލުެގ އަލިކަމާިއ ސާފުކަންުހިރ ަވރަކީ އަދި ިއރުމަތިފަރާތަުކވެްސ ނޫނެވެ

. އަިދ  . އޭގައިަވނީ ައލީެގ މައްޗަްށ ައއްޔެވެ ިއރާދަކުެރްއިވ  الّلهނުބީހުނަސް ެއއިން އަލިކޮށްދިނުްނ ގާްތވެގެންވެެއވެ

. އަދި މީސްތަކުންނަށްޓަކައި  نورއެކަލާނގެ އެ  އަޅަކަށް މިސާލުތަްއ  الّلهގެ ފަރާތަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައެވެ

. އަިދ  .  الّلهޖައްސަވައެވެ  އީ ހުިރހާކަމެއް އަދި ުހރިހާެއއްޗެްއ ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

. މިއާޔަތުގެ އެިކއެކި   .  ތަކުގެ މާނަޔާމެދު އެކިގޮތްގޮތަށް كلمة(ދަންނައެވެ ގެ މުރާދަކީ  نـُْورُ ިކއިފައިވެެއވެ

. ނުވަތަ  .  قرآنގެ މުރާދަީކ  نُورތެދުމަގެވެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއެެވ ުބނެވުނު ބަހުެގ މުރާދަީކ  ِمْشَكاةއެވެ

. ބަރަކާތްތެރި ގަހަކީ ެއއީ  . ބިއްޫލރިއަކީ ެއކަލޭގެފާނުންގެ ިހތްޕުޅެވެ . ބައްތިއަކީ ނަބީކަމެވެ . ތެލަީކ  وحىއެވެ އެވެ

. ކޮންމެއަކަސް އެންމެ އެކަީށގެންާވ  حّجةއާއި  دليلއެއީ  . މިުހރީ ަހއްތާވެސް ިކޔާފައިވާ ގޮެތވެ އާއި އެވެ

.  –ގެ މިސާލުކަމުގައި  نورމާނައެއްކަމުގައި ބެެލވެނީ އެކަލާނގެ  والّله އެކަލާނގެ ތެދުމަގުގެ މިާސލެވެ ބުނުމެވެ
 )أعلم
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     = . . الّله =   ގެަތކެއްަގއި، މިސްކިތްތަކެްއގައި    އިޒުނަދެއްވާފައިވާ  =  

.   އުފުލުމަށް       = ) قرآنނުވަތަ އަދި އެކަލާނެގ ނަންފުޅު އެތަންތާނގަިއ ކިެޔވުމަށާިއ 

 (   ކިޔެވުމަށް      =  ްَتْسِبيحއެތަންތާނަގއި ެއކަާލނގެއަށ ( . (އެކަލާނގެއަށް ނަމާދުުކރެވޭ    ކިޔޭ

      = .   ހެނދުނާއި ހަވީރު  = .    ބަޔަކުމީހުން  =  ްَمْشُغْولُ އެމީހުނ 

.   ނުކުރަވަެއވެ     =  .   ވިޔަފާރިއެއް އަދި  ގަނެވިއްކުެމއް    = ِذكرގެ  الّله 

 . .  ِذكرގެ  الّلهފިޔަވައި   ން      =  ުقائمައދި ނަމާދ .   ުކރުމާއި       = 

   ޒަކާތްދިނުމާއި.      = ާުދވަހަކ.   އިމެުދ ެއމީހުން ބިރުވެިތވާ   =  އެދުވަހުްނ

.    ފުރޮޅިގެންދާ         =  .   ހިތްތަކާއި އަދި ލޯތައް    = އެމީހުންނަްށ  الّله

. ) ޖަޒާދެއްވުމަށް    (ހެޔޮ        =  ަެއމީހުންކުރި ހެޔޮކަންތަކ.  ށް     =  އަިދ

.   އެމީހުންނަށް އެަކލާނގެ އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށާއި     =   ެفضلއެކަލާނގ .    ވަންތަކަމުން

  =   ިالّلهއަދ .   ރިޒުގުދެއްވައެވެ     = ްއެަކާލނގެ އިރާދަުކރެއްިވ އަޅަކަށ .       

.އެއް  =   ވެސް ިހސާބަކާއި ނުަލއި  =  .   އަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ދަންނަެއވެ  

. عملއެމީހުންގެ  =   ތައް    =  ިއެއްެވސް ނުވާ ހުސްބިމެއްަގިއާވ  ِبَناءގަހެއް އަދ

.   އަވާމެންދުރެއްފަދައެވެ     = ްފެނ.    ބޮވައިގެންފައިވާމީހާ އެޔާމެދު ހީުކރެއެވެ   =  

.   ފެންކަމުގައި      = .   އޭނާ އެތަނަށް އަތުވެއްޖެއްޔާ      =  އޭނާައކަްށ

.   އެއްވެސްެއއްޗެްއ ނުފެންނާނެއެވެ      =  هاللّ އަދި އޭާނ ދެކޭނީ އޭގެގާުތގަިއ  / . ެގ  الّلهވާތީެއވެ
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  ފުޅުވާތީއެވެ. أمر       = .     ދެން އެކަލާނގެ އޭނާގެ ހިސާބު ބަރާަބރުކުަރއްވާ ުހއްޓެވެ

      =  ިالّلهއަދ .    އީ ހިސާބު ބެްއލެވުްނ އަަވސްވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

 
 

   މާނަ  ِلىِإْجَمـا 

) އެގެތަެކއްގަިއ  )36( އިޒުނަދެއްވާފަިއާވ  الّلهގެ ނަންފުޅު އުފުްއލެވުމަްށ  الّله(އެބަރަކާތްތެރި ތެލުްނ ބައްތި ިދއްލެނީ

. އަދި ހެނދުނާއި ހަީވުރ  ذكرއަދި އެތަންތާނގަިއ ެއކަލާނެގ  : މިސްކިތްތަުކގައެވެ . އެބަހީ ކުރެޭވ ގެތަެކއްގަެއވެ

.  تسبيحނގެއަްށ އެކަލާ . ނަމާދުކުރެެއވެ  ކިެޔއެވެ

 قائمންނާއި ނަމާުދ  ِذكرެގ  الّلهއެނަމާދުކުރާ މީހުންނަކީ ވިޔަފާިރޔަކުންވިޔަްސ އަިދ ަގނެވިއްކުމަކުންވިޔަްސ  )37(

. އަދި އެދުވަެހއްގަިއ ހިތްތަާކއި އަ غافلކުރުމުންނާއި އަދި ޒަކާތްދިނުމުންނާއި ިމކަންކަމުން  ިދ ލޯަތްއ ނުާވމީހުންނެވެ

.  قيامة(ބިރުވެރިކަްނ ބޮޑުވެގެންގޮްސ) ޭއގެ މަުރކަޒުތަކުން ނެއްޓި ެއކޮޅުމިކޮޅުންޖެހޭ   ދުވަހަށް ބިުރވެތިވާ މީހުންެނވެ

ވަންތަކަމުން  َفضلއެމީހުނަށް ހެޔޮޖަޒާދެއްވައި އަިދ އެކަލާނގެ  الّلهއަށް  عملއެއީ އެމީހުން ދުނިޔޭގައި ުކރި )38(

. އަދި އެމީހުންނަށް އިތުުރކޮ .  الّلهށްދެއްވުމަށެވެ  ިއރާދަކުރެްއވިއަަޅކަށް ހިސާބެއްނެިތ އެކަލާނގެ ރިޒުގުދެއްަވއެވެ

.) އެމީހުންެގ  عملއަދި ކާފަރުވެއްޖެ މީސްތަކުްނ (ެގ  )39( ތައް ގަހެްއ ބިނާއެްއ ނެްތ  عملތައް ދަންނައެވެ

. ފެންބޮަވއިގެންފަިއވާ  . ހުސްބިމެއްގައިާވ އަވާމެންުދރެއްފަދައެވެ ނޑެއްހެންނެވެ މީހާއަްށ ހީވާީނ އެއީ ފެްނގަ

. (އޭާނ މަުރވެެގްނ  ) އޭާނ އެތަނަްށ ހިނަގއްޖެއްާޔ އޭނާއަަކށް އެަކއްޗެއްެވސް ނުފެންނާނެެއވެ (ފެންފޮދެއް ބުއިމަށް

.) އަިދ އޭާނ ދެޭކީނ  عملއަްށ ބޭނުންވާހިނުދ އޭނާައކަށް އެއްވެްސ ހެޮޔ  عملއޭނާ ުކރިހެޮޔ  އެްއ ނުފެންނާނެއެވެ

. ނުވަތަ  الّله . ދެން އެަކލާނގެ އޭާނގެ ހިސާުބ  الّلهއޭނާގެ ގާތުގަިއ ވާތީެއވެ ގެ އަމުރުފުޅު އޭާނގެ ގާތުަގއި ވާތީެއވެ

. އަިދ  . الّلهބަރާބަރުކޮށްދެްއވާނެއެވެ  އީ ހިސާބު ބެްއލެވުން އަަވސްވެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ެކާފަރުންގ : . (އެބަހީ ނޑެއްފަދައެވެ ތައް އޭނާއަށް ފެންާނީނ  عملނުވަތަ އަނދިރިގަ

(. ނޑެއްފަދައިންނެވެ   އަނދިރިގަ    =  ާނޑެއްގައިވ . –ފުންކަ ނޑެއްގައިވާ   ނުވަތަ ގަދަ ކަ  

   =  ެރާޅެްއ އ(. . (މިީއ ރާޅުބޮޑުކަމުގެ މިންވަެރވެ ނޑު ނިވައިކޮްށލާ    ކަ         =   ެއރާުޅެގ

: ރާޅު މަތިމައްޗަްށ އުފެދިފައިާވ) . (އެބަހީ   މަތީގައި ރާޅެްއވާ         =  ެއރާޅުގެމަތީގަިއ

. ނޑެއްވާ   ވިލާގަ  =  .   އަނިދރިތަކެކެވެ        =  އޭެގ އެއްަބއި އަެނއްަބިއ

.    ގެމަތީގައިވާ     = .   އޭނާ އޭނާެގ އަތް ޭބރަށް ދިއްކޮްށލިޔަސް        =  އެއަްތ

(. . (ެއހާ އަނދިރިެއވެ   ފެންނަން ގާތްވެްސ ނުވާނެެއވެ           =   އެމީހަަކްށ  الّلهއަިދ

(. . (ދަންނަެއވެ   އަލިކަމެއް ެދއްވާފައިާވ ނުވާމީހާ        =   ފަހެ އޭނާއަކަްށ އެްއވެްސ

.  އަލިކަމެއް ުނވެއެވެ   =   ާކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ؟ ވިސްނ .  فكرަކލޭ ނުދެކެމުެހއްޔެވެ

    ނުކުރަމުހެއްެޔވެ؟    =   އެަކލާނގެއަްށ ނަމާުދ  تسبيحއަްށ  تعالى الّلهހަމަކަށަަވރުްނ . ކިޔައެވެ

.   ކުރެއެވެ          =   .  އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިވާހާަބޔަކު       =  އަިދ

. حتسبيދޫނިތައް މަތީގައި، ވަިއގަިއ ސަފުސަފަްށ ތިބެ    ކިޔަެއވެ   = .   އެހުިރހާތަކެތި    =  

) . .) إْلهامއެތަކެްއޗަށް  الّلهހަމަކަށަވަރުން ދަެނއެވެ   ކޮށްދެްއވާފަިއވެއެވެ       =  އެެއއްޗެްއެގ

    . َتْسِبيحނަމާދާއި އެއެްއޗެއްެގ   =  ިއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهއަދ.   ކަލާނެގއެވެ    

 =  . . خاصّ އަށް  الّلهއަދި   =   އެމީހުން ކުާރ ކަންތައްތައް    ވެގެންވެއެވެ    

    =   ިِمْلِكيَّةُ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އެންމެހައ .    / އެްނމެހައިތަކެތި     =   ަެގ  الّلهއަދި ހަމ

  އަށެވެ. ةحضر     = .    އެނބުރި ދިއުންވަނީ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑެއްގައިވާ އަނދިރިތަކެްއެގ  عملނުވަތަ (އެކާފަރުންގެ  )40( ނޑެއްގައި ނުވަތަ ގަަދކަ ) ފުންގަ ގެ މިސާލަކީ

ނޑު ނިވައިކޮށްާލވަުރގެ ރާޅެއްެވއެވެ . އެކަ . އަދި އެރާޅަްށ މިސާލެވެ . އަދި އެރާޅުަމތީގައި ރާޅުވެއެވެ

 . . ެއއްައނދިރި އަނެއް އަނދިރިގެމަތީަގއިވާ އަނދިރި ތަކެެކވެ ނޑެއް އެރާޅުމަތީގަިއވެއެވެ އަނދިރިކޮށްާލވަރުެގ ވިާލގަ

ނޑުގެ އަނދިރިޔާިއ އޭެގ ދަށުގަިއވާ ރާޅުގެ އަނިދިރޔާއި ދެްނ އޭެގ ދަށުގަިއވާ ރާޅުގެ އަނިދރިޔާ ިއ (ވިލާގަ

 (. ނޑުގެ އަނދިރިެއވެ ނޑުގެ އަނދިރިޔާިއ އަދި ރޭގަ  ކަ

. މިމިސާލަކީވެސް   . عملއާގެ  كافر إنسانދަންނައެވެ ނޑަކީ ޭއނާގެ ހިތުގެ މިސާެލވެ . ގަދަކަ ތަކުގެ މިސާލެވެ

ނޑުގެ މިސާލަ  جاهلއާއިމެދު އޮތް  الّلهރާޅުތަކުގެ މިސާލަީކ އޭނާގެ ހިތުގަިއވާ  . ވިާލގަ ީކ ކަމާއި ޝައްކުތަކެވެ

. ައދި  އޭާނގެ ހިތުގަިއ ޖައްަސވާފައިާވ ެހޔޮއެއްެޗްއ  الّلهއޭނާގެ ހިތުގަިއވާ ފާަފއިެގ ބޯ ަފރުދާއާިއ ދަަބރުތަކެވެ

 .  . والّله أعلمނުވަނުމުގެ ސިއްަކއެވެ

ނޑުހުޅުގަިއވާ ައތް ބޭރަށް ެނރުނަސް ެއއަތް ފެނުންވެްސ  ދެންފަހެ އެގަދަ އަނދިރީަގއި އޭާނގެ ކޮ

. އަދި އެކަށީގެން ނުވެއެ  . ގާތްވެސް ނުވެެއވެ އެއް ދެއްވާފައިނުވާ މީހަކަށް އެއްވެްސ  نورއެމީހަކަށް އަލިކަމެއް  الّلهވެ

.  نور . (ތެދުމަގުވެްސ ުހީރ އެފަދައިްނނެވެ ްނ މީހަކަްށ ތެދުމަގެއްުނވާނަަމ  حضرةެގ  الّلهއެއް އަލިކަެމއް ުނވެއެވެ

 (.  އޭނާއަކަށް ތެދުމަގެްއ ނުލިބޭނެެއވެ

.) އުޑުތަކާިއ ބިމުަގއިވާާހ ތަކެިތ  رسول الّله(އޭ  )41( ކިޔާކަްނ ަކލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑަިއގެްނ  تسبيحއަށް  الّلهއެވެ

. އަިދ މަތީަގއި ސަފުސަފަްށ އެުތރިފައިާވ ދޫިނތައްވެސް އެކަލާނގެއަްށ  . އަދި ެއ  تسبيحނުވޭތޯއެވެ ކިަޔއެވެ

. އަދި އެމީހުން ުކރާާހކަމެއް އެަކލާނެގ އެކަލާނގެ ދެ تسبيحކޮންމެއެއްޗެއް ުކރާނަމާދާއި ކިޔާ  ނެޮވޑިގެންވެއެވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އަދި އެނބުިރ  ِمْلكُ ވެ  خاصّ އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވ އެންމެހަިއ ތަކެތި ެއކަާލނގެއަށް  )42( ެވގެންވެއެވެ

. حضرةގެ  الّلهދިއުންވަނީ ހަމަ   އަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

   = .      ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުތޯެއވެ   =  ްتعالى الّلهހަމަކަށަަވރުނ 

. . ގެންދަވައެވެ ނޑު ދަންމަވައެވެ   ވިލާގަ         = ުجمعރަްއވާ ދެން އެަކލާނގެ ެއވިލާތަްއ އެްއކ 

.   ކުރައްަވއެވެ       =  ފުނިވަރަކަްށ . ދެން އެކަލާނެގ އެވިލާތައް ފުިނވަރަކަށް ލައްަވއެވެ

.    ހައްދަވައެވެ    =  ކަލޭގެފާނު ވާރޭ ދެެކވަޑަިއ) . ފަހެ ކަޭލ ވާރޭފެން ދެކޭނެއެވެ

(.    ގަންނަވާނެއެވެ      = .   އޭގެ ދެދޭެތެރއިން ނުކުންނާތީ        =   ިއަދ

.   އެކަލާނެގ އުޑުން ާބވައިަލއްވަެއވެ      =  .   އެތާނގަިއާވ ފަރުބަދައަކުން   =  ُެގ  بـََرد

(. ނޑުފެނެވެ . (ބަރަަދކީ އެތިއެތިކޮޅަށްހުންަނ ގަ   ތެރެއިން    =   އަިދ އެަކލާނެގ އެެފްނ

. . އޭިތ ވެއްަސވައެވެ   ދިމާކުރައްވަެއވެ      =  .   އެަކާލނގެ ިއރާދަކުރެްއވި އަޅަކަށް    =  އަިދ

.   އެކަލާނެގ އެުދރުކުަރއްވައެވެ       =  .    އެަކާލނގެ ިއރާދަކުެރއްިވ ބައެްއގެ ކިބައިން  

      = . ނޑުގެ ވިުދވަރުެގ ައލި ގާތްެވގެންވެއެވެ    އަދި އެވިާލގަ          =  ލޯތަްއ

(. . (ލޯތައް އަނދިރިކޮްށލުން   ގެންދެވުން   =  ިالّلهއަދ . . ބަދަލުކުރަްއވައެވެ    ފުރޮޅުއްވައެވެ   

  =  ުނޑަިއ ދުވާލ     .ރޭގަ     = .   ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަކުަގއި ވެއެވެ  =  

ނޑައެޅި     )َوْعظއާިއ  نصيحة( عبرةވެގެންާވ  بيانކަ           =  ިأهلެގ  فكرިވސްނުމާއ 

. . الّلهއަިދ   =   ވެރިންނަށް   ހެއްެދވިއެވެ      = ްިދޭރ ކޮނ) . މެ ދާއްަބއެވެ

(    ކޮންމެއެއްޗެއް   =   / ްنُْطَفةފެނުނ .   އަކުން     =  ފަހެ އޭގެތެޭރގަިއ ހިނާގ

. حركاة   ތެރިވާ ތަކެތި ވެއެވެ      =  (. . (އެީއ ހަރުފަފަދަ ަތކެއްޗެވެ ނޑުގެމައްޗަށް    އޭގެ ބަ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

    =  حركاةއަދި އޭގެެތރޭގަިއ ހިނާގ .   ތެރިވާ ަތކެތިވެއެވެ    =   . ދެފައިގެމައްޗަށް

  (އަސްދޫނިފަދަ / އިންސާނުންފަދަ)     =   ާތެރިާވ  حركاةއަދި އޭގެތެޭރގައި ހިނގ

.  ތަކެތިވެއެވެ        = ިގެރ) . ......)ހަތަރެްސ ފައި މައްޗަށް  الّله  =    ބަަކރިފަދަ

.   ހައްދަވައެވެ      = .  .  تعالى الّلهހަމަކަަށވަރުްނ   =    ެއކަލާނެގ ިއރާދަކުެރއްިވ ެއއްޗެއް

      = .    ކޮންމެކަމެްއެގ މައްޗަށް     =  .   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ  

   =  .    ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބާވަިއލެއްވީެމވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ހަމަކަަށވަރުްނ  رسول الّله(އޭ  )43( ވިލާތަްއ ދަންމަވާގެންދަާވކަން ަކލޭގެފާނަްށ އެނިގވަޑައިެގްނ  تعالى الّلهެއވެ

) . .) ދެްނ ެއކަލާނެގ އެިވލާތައް އެއްުކރައްަވއި ނުވޭތޯއެވެ ުކރައްަވިއ  جمعއެކަްނ އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ

. އަދި އެވިލާަތކުގެ ެތރެއިްނ  ނޑު މައްޗަށްލަްއވައި ބޮޑުފުނިަވަރކަށް ހައްދަަވއިލަްއވައެވެ ނޑު އަނެއްވިާލގަ އެއްވިާލގަ

ނޑުފެން ފަރުބަދަައކުން އެކަލާނެގ ވާރޭފެން ުނކުންނާތީ ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެ . ައދި އުޑުގަިއާވ ގަ ވެ

.) ދެން ެއކަލާނެގ  ނޑުފެން އެކަލާނެގ ެވއްސަވަެއވެ . (ނުވަތަ ަފރުބަދަަވރުގެ ގަ ނޑުފެން ވެއްސަވަެއވެ ގަ

. (ދިމާވެއްޖެ ބަޔަކާއި އެބައެއް ނޑުފެން ދިމާކުރައްވަެއވެ ގެ ަތކެިތ އެދިވޮޑިގެންނެވި ބައެްއގެމައްޗަށް އެަކލާނގެ ެއގަ

. ައިދ  ނޑުފެން ދުރުކުރައްަވއެވެ .) އަދި އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި ބައެްއގެ ކިބައިން ެއގަ ހަލާކުވެެދއެވެ

 . ނޑުެގ ވިދުަވރުގެ އަލިކަމުން ލޯތަްއ ޖަހައިގަންަނހާ ަވރުވެއެވެ  އެވިލާގަ

. އެކަން تعالى الّله )44( ނޑާއި ދުވާުލ ފުރޮޅުއްވަިއ ބަދަުލކުރަްއަވއެވެ : ިވލާތަްއ އުފެއްދެވުާމިއ ރޭގަ ކަުމގަިއ (އެބަހީ

 ( ނޑުފެން ބާވައިެލއްވުމާިއ ރޭދުވާ ބަދަލުުކރެއްވުާމއި މިމިކަންކަމުގައި ވާރޭވެްއސެވުމާއި އުޑުން ގަ

. ( عبرةވެރިންނަްށ  أهلކޮށްއުޭޅ އެަކމުގެ  فكرހަމަކަށަވަރުންެވސް ވިސްނުމާއި ކަންކަމަށް   نصيحةވާކަްނ ކަށަވަެރވެ

.) ވާ وعظއާއި   ކަން ކަަށވަރެވެ

)  مخلوقއެއް (ކޮންމެ  َدابَّةތެރިާވ ކޮންމެ  حركاةއަދި ބިންމަތީ ހިނގާބިނގާާވ  )45( .  الّلهއެއް ެހއްދެވީ ފެނުންނެވެ

ނޑުޖައްސައިގެްނ ުދާވ  ) ބިންމަީތ ބަ . ދެންފަެހ ޭއގެތެރޭަގއި (ހަރުފަކަަހލަ : މަނިފޮދުަވރަކުންނެވެ އެބަހީ

. އަިދ (ދޫނި . އަިދ އޭގެެތރޭގަިއ އެއްޗެތިވެެއވެ ) ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާތަކެތިެވއެވެ ފަދައިްނ އިންސާނުންފަދައިން

. އަދި  ) ހަތަރެސްަފއިމަތީގިައ ހިނގާބިނގާވާތަެކތި ވެއެވެ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނާވ  الّله(ގެރިބަކަރިފަަދއިން

. . ެއއީ އެަކލާނެގ ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ އެއްޗެްއ ހައްދަަވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  .   ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ބާަވއިލެއްވީެމވެ       = ) ّާއިއ  حق

) ބަޔާންކޮށް ާއޔަތްތަކެއް /  . دليلތެދުމަގު    ތަކެއް   =   ިّلهالއަދ .    ތެދުމަގު ދައްކަަވއެވެ

    = .    އެަކލާނެގ އިރާދަުކރެްއވި އަޅަކަށް         = .  ސީާދވެގެންާވ މަގަށް
    =   ) ްيعنى: منافقއަދި އެމީހުނ . ) ބުނެެއވެ   ން      =   ްއަށް އީމާްނ  الّلهއަހުރެމެނ

.ވެއްޖައީމެ   ވެ   =  ިرسولއަދ .   އާއަްށވެސް    =   ( އަދި އަހުރެމެްނ (އެދެފަރާތަށް

.   ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ      =  .   ދެން އެނބުިރ ފުރަގަސްދެއެވެ     =  އެމީހުންުކެރ

. ނޑެއް   އެއްބައިގަ        = . َرارُ (ުކރީގައިވާފަދައިްނ  އެއަށްފަހު ) ِإقـْ   ވުމަށްފަހު      =  

.   އަދި އެމީހުން ުނވެއެވެ    =مؤمن .   ންކަމުގައި     =  އަދި އެމީހުންަންށ

.   ގޮވިއްޖެއްޔާ       = ފޮތަށާއި އާގެ ފަރާތަ رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّله) .   އަށް) سّنةށް   

    =   ިحكمއެމީހުންގެމެދުގައ .    ކުރުމަށް    =  .    އެހައިރުން އޭގެެތރެއިން ެއއްބަޔަކު

   = .  އެނބުރި ފުރަގަސްެދއެވެ      =  .  އަދި އެމީހުންނަށް ވަންޏާ  =   ّحق 

(   (އެމީހުންނަށް ކާމިޔާުބވާގޮތަްށ މައްސަަލ އޮތިއްޔާ     = .   ެއކަލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އާެދއެވެ
    =  .ކިޔަމަންތެރިވެގެން / އަވަސްކަާމއިއެުކ         =   އަޅެފަހެ އެމީހުންެގ

.) رسولވެ؟. (ހިތްތަކުގައި ބަްއޔެއްވަނީެހއްޔެ    އާ އާއިމެދު ޝައްކެއްވަނީެހއްޔެވެ    =  ނުވަަތ

) ޝައްުކވަނީެހއްޔެވެ؟ نبىއެމީހުންނަށް (އެަކލޭގެފާނުންެގ      ކަމާމެދު   =  ުނވަތަ އެީމހުްނ

     ބިރުގަންނަނީހެއްެޔވެ؟  =  ްށ އަނިޔާެވރވެވޮިޑގަންނަވާނެކަމަްށ ެއމީހުންގެ ަމއްޗަ الّله 
    =  رسولއަިދ އެކަލާނެގ .   ާއ ާއއި      =   އެމީހުްނ (. . (އެހެންނޫނެވެ އަިދ ކިެއއްހެްއޔެވެ

.  އެއީ      =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިންނެވެ   ކަ    =   ްވާކަނ 
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

( . (ވާންވާނޭކަން ކަަށވަރީ   ކަށަވަރީ      = ންގެ ބަސް. مؤمن     =   ްއެމީހުންނަށ

.  ގޮވިއްޖެއްޔާ       =   رسولާއއި އެކަާލނގެ  الّله .   ާއެގ ފަރާތަށް     = 

. حكمއެމީހުންެގ މެދުގަިއ      ުކރުމަށް   =   .   އެމީހުްނ ބުނެމެވެ        =  

. . އަިދ ައހުރެމެްނ ކިޔަމަންެވއްޖައީެމވެ   އަހުރެމެްނ އަަހއިފީމެވެ      =    ނޑައެޅިގެްނ އަިދ ކަ

.   އެމީހުން އެއީ    = .    ކާމިޔާބުކުރާ ީމހުންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ބަޔާންކޮށްދޭ އާޔަތްތަކެްއ  حقّ އަދި ( )46( ތަކެއް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  يعنى: دليلއާއި ތެދުމަގު
. އަދި  .  الّلهބާވައިލެްއވީމެވެ  އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަްށ ސީދާވެގެންާވ ތެދުމަގަށް މަގުަދއްކަވަެއވެ

. ައހުރެމެން  –މުނާފިގުންގެ މީހުން  يعنى: –އަދި އެމީހުން  )47( އާއަްށ  رسولއަށާއި  الّلهބުނެއެވެ
 : . ދެން އޭގެފަހުަގއި (އެބަހީ ) ކިޔަމަްނތެރިވެްސ ވެއްޖައީެމވެ . އަދި ައހުރެމެްނ (އެދެފަރާތަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ

) އެމީހުންގެެތރެއިްނ އެއް . (އެބުނިަބްސ އެހެން އެމީހުްނ ބުނުމަށްފަހު ނޑެއް އެނބުިރ ުފރަގަސްދެނީއެވެ ބަިއގަ
.) އަދި އެީމހުން ެއއީ   ންކަމުގައި ުނވެއެެވ.  مؤمنދޮގުކުރަނީއެވެ

)  مسألةއަދި އެމީހުންގެމެދުގައި (ވާ  )48(  –އާެގ ަފރާތަށް  رسولާއއި އެކަލާނެގ  الّلهކުރުމަށް  حكمއެއްަގއި
 : ) އެމީހުންނަްށ ގޮވިއްޖެއްާޔއި އެހަިއރުން ޭއގެ އެއްބަޔަުކ އެނުބިރ ގަިއވާގޮތަށހެދު سّنةއާިއ  قرآن(އެބަހީ މަށް

 (. . (އެގޮތަށް އެއްބަސްނުވެެއވެ  ފުރަގަސްދެއެވެ

) އެމީހުންނަށް  مسألةއަދި އެކަމަކު ( )49( ވާގޮތަށް އޮިތއްޔާ ކިޔަމަންެތރިކަާމިއ  كاميابއޮތިއްޔާ އެމީހުނަށް  حقّ ގައި
. އަވަސްކަމާއިއެުކ އެަކލޭގެފާ  ނުންެގ އަިރހަށް އާެދއެވެ

ެގ ބައްޔެްއވަނީހެއްެޔވެ؟. ނުވަަތ  َشكُّ ކަާމއި  نَِفاقއަޅެފަހެ އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ަބއްޔެއްވަީނހެއްެޔވެ؟.  )50(
) ޝައްކުީވެހއްޔެވެ؟ ނުވަަތ  نبىއެމީހުން (އެކަޭލގެފާނުންގެ  ާއ  رسولއާިއ އެކަލާނެގ  الّلهކަމާއިމެދު

ނޑައެޅިެގްނ  އެމީހުންގެމައްޗަށް އަނިޔާެވރިވެދާނެކަމަށް އެމީހުްނ ބިރުވެިތވަނީހެއްޔެވެ؟ އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ؟ ކަ
 .  އެމީހުން އެީއ އަނިާޔވެރިންނެވެ

) އެީމހުންގެމެދުގަިއ  مسألةންނަށް (ވާ  مؤمن )51( އާގެ ަފރާތަްށ  رسولއާިއ އެަކލާނގެ  الّلهކުރުމަށް  حكمއެއްަގއި
 : ) އެމީހުންނަްށ ގޮވިއްެޖްއޔާ  سّنةއާިއ  قرآن(އެބަހީ ންގެ ބަހެއްކަމުަގއިވާކަްނ ކަށަވަީރ އަުހރެމެްނ  مؤمنގައިާވގޮތަށް

ނޑައެޅިގެން ކާމިޔާބުުކާރ  . އަދި ކަ . މިހެްނ އެމީހުން ބުނުމެވެ . އަދި ައހުރެމެން ިކޔަމަންތެރިވެއްަޖއީމެވެ އަހައިފީމެވެ
.  މީހުންނަކީ އެީއއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =   رسولއާިއ އެކަލާނގެ الّلهއަިދ .   އާއަށް ިކޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހާ   =  

. الّلهއަދި     އަށް އޭނާ ބިރުވެިތވެ   =  ެعذابއަދި (އެަކލާނގ . ) ބިރުވެިތވެ  އަށް       =  

. ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ    ފަހެ ކަ    =  .   ނަސީބުވެރިންެނވެ      =   އަިދ

. (އެީއ  الّلهއެމީހުން  .) حكمއާެގ  رسولއާިއ  الّلهގަންދީ ުހވާކުިރއެވެ   އަްށ ފުރަގަސްދިްނ މީހުންނެވެ  

    =  ުއެމީހ. .  =    ންެގ ގަދަުހވައިން   ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަްށ އަމުރުުކރަްއވައިފިއްޔާ

     =  .   ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ނުކުންނާނެެއވެ   = .    ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ    
=  .   ކަލޭމެން ހުވާ ނުުކރާށެވެ       =  އެނޭގ ( (ކަލޭމެންގެ ކިޔަމަންތެރިކަމަކީ

(. . (އެއީ ދޮެގވެ      ކިޔަމަންތެރިކަމެކެވެ  =   ްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ  خبرއީ  تعالى الّلهހަމަކަށަވަރުނ

.    ކަލާނގެއެވެ     =  .   ަކލޭމެން ުކާރ ކަންތަކުގެ    ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށ.    ވެ

     =  ްالّلهކަލޭމެނ .   އަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ      =  ްއާއަްށ  رسولއަދި ކަލޭމެނ

.    ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ   =  .  ފަހެ އެމީހުން އެނބުރި ފުރަގަސްދީފިްއޔާ     =   ެފަހ

.އެކަލޭގެފާނު މަްއޗަށް އޮ  ންނާނެކަން ކަަށވަރީ     = .   އެކަލޭގެފާނަށް އަމުރުެވވުނު ކަމެކެވެ

  = .   އަދި ކަލޭމެންެގ މައްޗަށް އޮންނާނީ      = .   ކަލޭމެންނަށް އަުމރުވެވުނު ކަމެކެވެ
    =  .   އަދި ކަލޭމެން އެކަޭލގެފާނަށް ކިޔަަމންވީނަމަ    =  ކަލޭމެނަށް ތެދުމަުގ

.   ލިބުނީހެވެ      =   ިرسولއަދ .    އާގެމައްޗަކަށް ނުވެއެވެ    =  

) ބަޔާންކޮށްޭދގޮތަށް  أمر الّله( . رسولކުރެއްވި ކަންަތއް    ކަން ިއްއވެވުން މެނުވީ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

)  رسولއަށާއި އެކަލާނެގ  الّله އަދި )52( އަްށ ބިރުވެިތެވ  الّلهއާއަްށ ކިޔަމަންތެިރެވ (އަިދ ތިމާއަށް ުކރެޭވ ކުށަށް

.  عذابއަދި (އެަކލާނގެ  ނޑައެޅިގެން ނަސީުބވެރިންނެވެ . އެމީހުން ެއއީ ކަ ) ބިރުވެިތވެއްޖެ މީހުްނ ދަންނަެއވެ  އަށް

: އަދި އެ )53( ) އެމީހުންެގ ގަަދ  حكمާއގެ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهމީހުން (އެބަހީ އަށް ުފރަގަސްދިންމީހުން

. އޭ  الّلهހުވައިން  . (އަދި ބުނެެއވެ .) ހަނގުރާމައަްށ ނުކުތުމަށް ކަޭލގެފާނު ަހަމ  محّمدގަންދީ ުހވާކުިރއެވެ ގެފާނެވެ

ނޑައެޅިގެން އަހުރެމެން ނުކުން أمر . (އޭގެ ކުރައްވާއިރަށް ކަ  رسول الّلهއެ އަންގަވަނީ އޭ  الّلهގައި  جوابަނހުށީމެވެ

. ކަލޭމެންގެ ިތޔަ ކިޔަމަންތެރިކަަމީކ  . ކަލޭމެން އެފަދައިން ުހާވ ނުކުރާށެވެ .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ އެވެ

.) ހަމަކަށަވަ  َمْعُروفއެންމެންދަންނަ އެންމެންގެތެޭރގަިއ  . (ެއއީ ޮދގެވެ ރުން ަކލޭމެްނ ކުާރާހ ިކޔަމަންތެިރ ކަެމކެވެ

.  الّلهދެނެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގަިއ  خبرކަމެއްގެ   ވޮޑިގެންވެެއވެ

. ކަލޭެމން  رسول الّله(އޭ  )54( .) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ . އަދި ަކލޭމެން  الّلهއެވެ  رسولއަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވެ

. ދެންފަެހ އެމީހުްނ އެނބުިރ ުފރަ .) އެކަލޭގެފާނުްނެގ އާއަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ ގަސްދީފިއްާޔވެސް (ދަންނާށެވެ

. (އެީއ  َحوالމައްޗަށް އޮންނާނެކަން ކަށަވަީރ އެކަޭލގެފާނަށް އުުފލުމަްށ  .)  رسولވެވުުނ ކަންތަކެވެ ކަްނ އިއްެވވުމެވެ

. (އެީއ ެއކަލޭގެފާ حوالއަދި ކަލޭމެްނގެ މަްއޗަށް އޮންނާނީ ަކލޭމެަނށް އުުފލުމަށް  ކުެރްއިވ  أمرުނ ވެވުނު ކަންތަެކވެ

.) އަިދ ަކލޭމެން އެކަޭލގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިެވއްޖެްއާޔ  ކަންތައް ުކރުމާިއ ނަހީުކރެްއިވ ކަންތަކުްނ ދުރުެވގަތުމެވެ

. އަދި ( )  أمر الّلهކަލޭމެނަށް ތެދުމަުގ ލިޭބހުއްޓެވެ  رسولކަްނ އިްއވެވުްނ މެނުވީ  رسولކުެރއްިވފަދައަކުން

 . .)އާގެމައްޗަކަްށ ނުވެއެވެ  (ކިޔަމަންތެރިވުްނ އޮންނާނީ މީސްތަުކންގެމައްޗަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

   = وعد الّله .   ުކރެއްިވއެވެ      =  .  ަކލޭމެންކުެރ އީމާންީވ މީހުންނަށް  

    =   ްصالح عملއަދި އެމީހުނ .   ކުރި     =   ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެ އެީމހުްނ

َفة . َخِليـْ   ވެރި ުކރުވާނެކަމުަގއި     =  .  ބިމުގައި     =  ެَفةއެކަލާނގ  َخِليـْ

.    ވެރިކޮށްދެއްިވ ފަދައިން    =.   އޭެގކުރީގަިއ އުޅުނުމީހުން    =   އަިދ

.   އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ހަމަޖައްސަަވއިދެއްާވ ހުއްެޓވެ   =   ެدينއެމީހުްނގ .        

= .   އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ެއކަލާނެގ ުރހިވޮޑިގަންނަވާ  =  ަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެ އެީމހުްނ އަިދ ހ

.  ބަދަލުކޮށްދެއްވާ ހުއްޓެވެ       =  .   އެމީހުންގެ ބިރުެވރިކަމަށްފަހު    = .   އަމާންކަމަށް
     =  .    އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް އަޅުކަންުކރާ        =   އެމީހުްނ

. شريكމަންރަސްކަލާނގެާއއި އެކަްއޗަކާވެސް ތި   ނުކުރާ   = .   އަދި ކާފަރުެވއްޖެމީހާ     

= .  އޭގެފަހުަގއި       = . ނޑައެޅިގެން ެއމީހުން އެއީ   ފަެހ ކަ     =  . ފާސިގުންނެވެ

(.  (ކިޔަމަނުން ނުކުތް މީހުނެވެ      =  ުقائمއަިދ ކަލޭމެން ނަމާދ .   ކުރާެށވެ     

=  .   އަިދ ކަލޭމެްނ ޒަކާތްދޭށެވެ    =  ްرسولއަދި ަކލޭމެނ .    އާއަްށ ކިޔަމަންެތރިވާށެވެ

      =   ްأّميدެލއްވުމުގެ  رحمةކަލޭމެންނަށ .    ގައެވެ     =   ކާފަުރީވ

.   މީސްތަކުންނާމެދު ކަލޭގެފާނު ހީފުޅު ނުކުރައްވާެށވެ       =   ބިމުގަިއ

.   ނުކުޅައްދައިލެވޭނެކަމަށް      = ) قيامةއެމީހުްނެގ ޖާގައަީކ . ) ަނރަކަެއވެ   ދުަވހުން   

    =  .    އެއީ ވަރަށް ނުަބއިވެގެންާވ ތަނެކެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ކަލޭމެންގެ ތެެރއިން އީާމންވެގެން  )55( َفةކުރިމީހުން ބިމުަގއި  صالح عمل(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  َخِليـْ

. އެީއ އިސްވެދިަޔ އެބާވަތުެގ މީހުންވެްސ ބިމުގަިއ  وعد) (ަކލޭމެނަށް الّلهވެރިކުުރވާނެކަމަށް   خليفةުކރެއްވިެއވެ

. އަިދ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ  އެމީހުންނަްށ އެަކލާނެގ  دينރުހިވޮޑިގަންނަާވ  الّلهވެރިކުެރއްވިފަދައިންނެވެ

. ހަމަޖައްސަވައިދެްއވައި އަިދ އެމީހުން ިބރުވެިރކަމަށްފަހު އަާމންކަމަށް އެކަލާނެގ އެމީ ހުން ބަދަުލކުރަްއވާހުއްެޓވެ

ނުކޮށްތިޭބ  شريكއެއީ އެމީހުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކޮށް އަދި ތިަމންރަސްކަލާނެގއާއި ެއކައްޗަާކވެސް 

ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުންނަީކ  حال . ކަ . އަިދ އޭގެަފހުގަިއ ކާަފރުވެއްެޖ މީހުްނ ދަްނނައެވެ .  فاسقގައެވެ ންނެވެ

. ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެ  ންާވ މީހުންނެވެ

.) ކަލޭމެން ނަމާދު  )56( . ( قائم(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ .  وقتން  وقتކުރާށެވެ  فاِئتُ އަށް އެންގެިވގޮތަށް ުކރާށެވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ  .) އަިދ ަކލޭމެން ޒަކާތްދޭށެވެ . އެީއ ަކލޭމެންނަށް رسولނުކުރާށެވެ  رحمةއާއަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ

. ގައެ أّميدލެއްވުމުެގ   ވެ

.) ކާފަރުންގެމީހުްނ  رسول الّله(އޭ  )57( އަްށ އަުތނުވެ ބިމުަގިއ އެކަލާނެގ ނުކުޅައްދައިެލވޭނެ ކަމަްށ  الّلهއެވެ

. އެމީހުްނގެ ތަނަީކ ( . ެއއީ ހަމަކަށަަވރުްނ  قيامةކަލޭގެފާނު ހީފުޅުނުކުރައްާވ ހުިށކަމެވެ ) ހަަމ ނަރަަކއެވެ ދުވަހު

.  ވަރަށްވެްސ ނުބައި ތަނެެކވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  .   އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަުކންނޭވެ   =   ކަލޭމެންގެ ކިބައިްނ

.    އިޒުނައެދޭ ހުށިކަމެވެ      =  ެކަލޭމ : . (އެބަހީ ންގެ އަތްަތއް މިލްުކކޮށްފައިވާ ީމހުން

   އަޅުންތައް)     =   ިبَاِلغُ އަދ .    ނުާވ ކުދިންނާއި   =   ްކަލޭމެންގެތެެރއިނ– 

. : މިނިވަނުންގެެތރެއިން   އެބަހީ     =  ( . (ތިންވަގުތެއްަގއި    ތިންފަހަރު       

= .   ފަތިސްނަމާދުގެ ކުރިން    = .    އަދި ކަލޭމެން ބަހައްޓާ ހިނދުގައްާޔއި   = 

.    ކަލޭމެންެގ ހެނދުން     = . ނޑު   މެންދުުރގަ           =   عشاءއަިދ 

.ނަމާދުގެ ފަ   ހުންނާއި       =   ްعورةކަލޭމެނަށްާވ ތިނ ) . ވެދާެނ  عورة كشفُ އެވެ

(. .  =    ތިންވަގުތެވެ   ަކލޭމެންެގ މައްަޗކަށް ނުވެެއވެ  =   އަިދ އެމީހުންެގ

. . ނުވެއެވެ    މައްޗަކަށްވެސް   =  .ްކުށެއ     =  .   އެތިން ވަގުތަށްފަހު    

 =  އެމީހުންނަީކ)– . ) ކަލޭމެންގެެތރެއަްށ ވަދެނުކުމެާވ ބައެެކވެ : އަޅުންނާ ކުޑަކުިދންނަކީ    އެަބހީ

        = (. . (ވަދެނުކުމެާވ ބަެއކެވެ   އެއްބަޔަުކ އަނެއްބައެްއެގމައްޗަށް    = 

.އެފަދައި . بيانކަލޭމެނަށް  الّله =      ން    ޮކށްދެއްވައެވެ   = ) . ެގ  دينއާޔަތްަތއް

. حكمةއީ ެދނެވޮޑިގެންވާ  الّلهއަދި  =      ތައް) حكم   ވަންތަކަލާނގެއެވެ    

    =  ެއަދި ކުޑަކުދިން ފޯރައްޖ. . ބޮޑުވެއްެޖއްޔާ   އްޔާ  =  : . (އެބަހީ ކަލޭމެންގެެތރެއިން

(  މިނިވަނުންކުރެ   =   މަނިބޭރުާވ ަވރަްށ      =   އިުޒަނ . ފަެހ އެމީހުްނ އިޒުނަ އެދޭެށވެ

.  ހޯދާށެވެ    =   ްއިޒުނަ އެދެނުފަދައިނ– .    އިޒުނަ ހޯދިފަދައިން     =  

                                 

                               
                                  

                                 



                      
 

1 2 3 0   

މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

: ބޮޑެތިމީހުންނާިއ އަިދ ގާތްީމހުން) –އޭގެކުީރގެ ީމހުން    (އެަބހީ    = .     އެފަދައިން

  = بيانކަލޭމެނަށް  الّله .   ކޮށްދެއްވައެވެ    = ) . ގެ  شريعةތަކާއި  دين حكمއެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް

. حكمةއީ ދެެނވޮޑިގެންވާ  الّلهއަދި  =      )ކަންތައް  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކަލޭމެްނ ކަނައަްތ މިލްކޮށްފައިވާީމހުން  )58( )  –އޭ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުންނޭވެ : ަކލޭމެންގެ އަޅުން (އެބަހީ

) ކުޑަކުދިންވެްސ ަކލޭމެްނ  بالغދި ކަލޭމެން މިިނވަނުންގެ ެތރެއިންވެްސ ނާއި އަ ނުވެިތބި (ފުރާަވރު ގާތްވެފައިވާ

. ފުރަތަަމ  . އެއީ ތިންަވގުތެއްގަެއވެ . ހުްއދަ ހޯދާހުށިކަމެވެ ) ވަނުމަށް އިޒުނަ އެދޭހުިށކަމެވެ ތިބޭތަނަށް (ކޮޓަރިއަށް

 : ނޑު ކަލޭމެން ހެދުން ބަހައްޓާ އޮށޯވެާލވަގުތު ) ެދވ2ަ(ފަތިސްނަމާދުގެ ުކިރ  )1(ވަގުތަކީ  )3(ނައީ މެންދުުރގަ

. ެއއީ ކަލޭެމނަށްވާ ތިްނ  ِعَشاءތިންވަނައީ  :  عورةނަމާދުެގ ފަްސ މިތިްނ ވަގުެތވެ . (އެަބހީ ވެދާފަަދ  عورة كشفއެވެ

.) އެތިންަވގުތު ފިަޔވައި ދެްނ އެއްބަެޔއްެގ ތެރެއަްށ އަނެއްބަޔަުކގޮސް އު ޅުމަކުން ކަލޭމެންެގ ތިންވަގުތެވެ

: ައޅުންނާއި  )  بَاِلغُ މައްޗަކަށްވެްސ އަިދ އެމީހުންގެަމއްޗަކަށްވެްސ (އެަބހީ ނުާވ ކުޑަކުދިންެގ މައްޗަކަށްެވސް

. ަކލޭމެންގެ އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބއެއްެގ  . އެހެީނ އެކުދިންނަީކ ކަލޭމެްނގެތެރެއަްށ ގޮްސ ައއިސްވާ ބަެއކެވެ ކުށެއްނެތެވެ

. އަނެ –މައްޗަށް  ގެ  شريعةތަކާއި  حكمގެ  دينއެކަލާނގެ  الّله تعالىއްބައެއްގެ ެތރެއަށްޮގސް އައިސްވާ ަބއެކެވެ

. އަދި  بيانަކންތައްތައް ަކލޭމެނަށް  .  حكمةއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهކޮށްދެއްވަީނ އެފަދައިންނެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ

) ކުޑަކުދި )59( : މިނިވަނުންގެ ެވއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނގެގާތަްށ  بالغއަްށ އައިްސ  عمرވާ  بالغން އަދި ކަލޭމެންގެ (އެަބހީ

ގޮސް އައިސްވުމަްށ ބޮޑެތިމީހުންވެްސ ހުއްަދ ހޯދަިއ އިޒުނަ ހޯދާފަދައިްނ ުހއްދަ ހޯދަިއ އިޒުނަ ހޯދާހުށިކަމެެވ. 

 (. ކޮށްދެއްަވީނ  بيانމެނަްށ ތަްއ ކަލޭ حكمެގ  يعنى: دينއެަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ  الّله تعالى(އެއީ ހުިރހާ ވަގުތެްއގައެވެ

. އަދި  . حكمةީއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  الّلهއެފަދައިންނެވެ  ވަންތަ ކަާލނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

 

   ަތުރަޖމާ     

    =  .ްނޑިފައިާވ މުސްކުޅި އަްނހެުނނ   ަދރިމައިންކެ     =  .   އަްނހެނުންގެ ެތރެއިން

   = .   އެކަނބަލުން      =  .  ިފރިެއއްގެ ބޭނުމެއްުނވާ އެކަމުެގ އެދުމެއްނުވާ  

    = .    ފަހެ އެކަނބަލުްނގެމައްޗަށް ކުެށއްނެތެވެ   =  އެކަނބަލުންެގ

.   ބެހެއްޓުމަކުން   =   ِجْلَبابُ  -(އެީއ ބޭރަށްދާްނ ގެްނގުޅޭ ދިުގލިބާްސ  –އެކަނބަލުްނގެ ޭފރާްނ 

. .) އެއީ ުބރުގާމަތިންވާ ބޮޑު ދޫލިާބހެވެ   އެވެ          =  އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތް ފައުޅުކުރުމަކާިއ

.    ނުލައި    =  ްއެދިުގ ލިބާްސވެްސ ތެ ِعفَّةއަދި އެކަނަބުލނ : . (އެބަހީ ރިވުން

(.  އެކަނބަލުންވެްސ ލުން     = .       އެކަނަބލުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

  
 
 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑިފަ )60( އިވާ ކާވެީނގެ މާބޮުޑ އެދުމެއްނުާވ މުސްކުިޅ އަންހެުންނ ފިރިންގެ ބޭނުމެއްނުވާ  އަދިަދރިމައިން ކެ

އެކަނބަލުންގެ ުބރުގާގެމަތިން ވައްޓަިއލާ ޮބޑުދިގުލިބާސް ުނލައި ބެެހއްޓުމަކުން އެކަނަބލުންނަކަށް ކުށެއްނެތެެވ. 

. އަދި ެއކަމަކު އެކަނަބލުން  ތެރިވުްނ  عفَّةނަމަވެސް އެއީ އެކަނަބލުންގެ ޒީނަތް ފައުޅުކުރުމަާކއި ުނލައެވެ

: އެކަނަބލުންވެްސ އެބޮޑު ިދގުލިބާްސ ލަިއގެން އާދައިެގ އަންހެނުންނެޭކ  . (އެބަހީ އެކަނބަލުންނަށް ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ

.) އަިދ  ީއ (ތިޔަބައިމީހުްނ ދަްއކާ ވާހަކަތަާކއި އަިދ  الّلهއެއްގޮތަްށ ނިވައިެވ ރައްކާތެިރވުން ާމހެޔޮެވގެންވެއެވެ

.ހިތުގެތެރޭަގއި ވަްނހަނާކޮ ) ދެނެވޮޑިގެންާވ އަދި ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ  ށްފައިާވ ކަންތައްެވސް
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       = .އަނިދރިމީހާެގ މައްަޗކަށް ުނވެއެެވ    =  .    ފާފައެްއ / ކުށެއް   

   =  .   އަދި ކޮރުމީާހގެ މަްއޗަކަށްނުވެެއވެ  =  .    ފާފަެއއް / ކުށެއް   = 

.   އަދި ބަލިީމހާެގ މައްޗަށްިވޔަްސ ނުވެއެވެ  =  .    ފާފައެއް / ކުެށއް     =   ައިދ

.ތަކަށްވިޔަ نفسކަލޭމެންގެ އަމިްއލަ     ްސ ނުވެއެވެ   =  .    ކަލޭމެން ކެއުމަކުން   =  

.   ކަލޭމެންގެ ގެތަކުން       = .   ުނަވތަ ކަލޭމެންެގ ބަފައިންެގ ގެތަކުން    

   = .   ނުވަތަ ަކލޭމެންގެ މައިންގެ ގެތަކުން         =  ނުޑ ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ ެއއްބަ

. أخއެއްބަފާ    ންގެ ގެތަކުން         =  ާނޑު އެއްބަފ ންެގ  أختނުވަތަ ކަލޭމެންގެ އެއްބަ

.   ގެތަކުން      = .   ނުވަތަ ކަލޭމެންެގ ބަފައިފުށުގެ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ެގއިން    

   =  .   ނުވަަތ ަކލޭމެންެގ ބަފައިފުޅުގެ ބޮޑުދައިަތިއންގެ ެގއިން         =   ނުވަަތ

.   ކަލޭމެންގެ މައިފުށުެގ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ެގއިން        =   ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ މައިފުުށެގ

.   ބޮޑުދައިތައިންގެ ގެއިން          =   ނޑިތަްއ ނުވަަތ ކލަ◌ޭމެންެ◌ އެމީހެއްެގ ތަޅުދަ

. (އެއީ  .) وكيلމިލްކުކޮށްފައިވާ މީާހގެ ގެއިން   ފަދަ މީހުންނެވެ      =   ނުވަތަ ކަލޭމެންެގ

.     ރައްޓެހިންެގ ގެއިން   = .    ަކލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ކުށެއްނެެތވެ   

  = .    ަކލޭމެްނ އެންމެން އެީކ ތިބެކެއުމަކުން      =  ނުވަަތ ވަކިވަކިްނ ެއކަނިތިެބ

.    ކެއުމަކުން       =  .   ދެންފަހެ ަކލޭމެން ގޭގެއަށް ވަންނަންޏާ   =   ފަހެ ކަލޭމެްނ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

.   ސަލާމްކުރާށެވެ      =  ތަކަށް. نفسކަލޭމެންގެ އަމިއްަލ       =  ގެ  الّله

  އަކުން. سالمންވާ  حضرة        = .   ބަރަކާތްތެރި އަދި ރަނގަޅު   = 

.   އެފަދައިން   =  بيان الّله .   ކޮށްެދއްވައެވެ  = ަަކލޭމެނ.   ށް   =   . ާއޔަތްތައް

.) حكمގެ  دين(   ތައް    =   ާفكرކަލޭެމން ވިސްނ .  ކުރޭތޯ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި ކޮރުމީހާގެ މަްއޗަކަށް ވިަޔސް ކުށެއް  )61( . އަިދ  ލޯއަނދިރި މީހާގެ މައްޗަކަށް ކުށެއް ނުވެެއވެ ނުެވއެވެ

. އަދި ަކލޭމެންގެ އަމިއްަލ  ތަކަށްވިޔަސް ކަލޭމެންެގ ގެތަުކްނ  نفسބަލިމީހާގެ މަްއޗަކަށްވިޔަސް ކުށެއް ނުެވއެވެ

ނުޑ  ކެއުމަކުން ނުވަތަ ަކލޭމެންގެ ބަފައިްނގެ ގެަތކުން ނުވަތަ ަކޭލމެންގެ މައިންގެ ެގއިން ނުވަތަ ކަލޭމެންެގ އެއްބަ

ނޑު އެއްބަާފ އަންހެނުްނގެ ގެތަކުްނ ނުވަަތ ކަލޭމެންެގ އެއްބަފާ ިފރިހެނާެގ ގެ ތަކުން، ނުވަަތ ކަލޭމެންެގ ެއއްބަ

ނުވަަތ ކަލޭމެްނެގ  –ބަފައިފުށުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ގެތަކުން ުނވަތަ ަކލޭމެންެގ ބަފަިއފުށުގެ ބޮޑުދައިތަެގ ގެތަކުްނ 

ނުވަތަ ކަލޭމެްނ  –ބޮޑުދައިތައިންގެ ގެތަކުން  ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ މަިއފުށުގެ –މައިފުށުގެ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގެތަކުން 

ނޑިތައް މިލްކުކޮށްފައިވާ ީމހާގެ ގެތަކުން  (ިމ  –ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ ރައްެޓހިންގެ ގެަތކުން  –އެމީހެއްގެ ތަޅުދަ

) ކެއުމަުކްނ  މިގޭގެއިން އިސްވެދިޔަފަަދއިން އަނދިރި މީާހއާއި ކޮުރމީހާއާއި ބަލިމީާހއާއި އަދި ަކލޭމެން

. އަިދ ކަލޭމެްނ އެންމެން ޕާީޓހަދައިގެްނ  مجلسންނާއެކު އެްއ އެމީހު ގަިއ ނުވަަތ  جماعةގަިއ ކެއުމަކުްނ ކުށެއްނެެތވެ

. ފަެހ ަކލޭމެން ގޭގަެއްށ ވަންނަންާޏ  ވަކިވަކިްނ އެކަިނއެކަިނ ކެއުމަކުންވެްސ ކަލޭމެންެގ މައްަޗަކށް ކުށެއްނެެތވެ

. އެއީ ތަކަށްވެްސ ަސލާމްކު نفسކަލޭމެންެގ އަމިއްަލ  ންވާ ަބރަކާތްތެިރ ރަނގަުޅ  حضرةެގ  الّلهރާެށވެ

 . ) ކަލޭމެނަްށ  حكمެގ  دينއެަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ ( الّله تعالىސަލާމަކުންނެވެ .  بيانތައް ކޮށްދެްއވަނީ އެފަދައިންނެވެ

.  أّميدކޮށްހެދުމުގެ  فكرއެއީ ަކލޭމެން ވިސްާނ   ގަެއވެ

. މިއާޔަތުގެ  .  إختالفވެރިްނ علمށްބޮޑަށް ގައި ވަރަ تفسيرދަންނައެވެ ވެފައިާވ  ُحُكم َمْنُسوخވެފައިވެއެވެ

. އަިދ  . އަދި ިމއިްނ  َمْنُسوخއާޔަތެއްކަމުގަިއ ބުނުްއވާ ޭބކަލުންެވއެވެ ނުވާަކމުގައި ބުނުްއވާ ޭބކަލުންވެްސ ވެއެވެ

. ވީމާ އެކަން ހަނދާންކޮށް  رأىކޮންމެ ބޭކަލެްއގެ ާވހަކަިއގައި އެތައް  .ތަކެއްވެއެވެ  ލީއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ން ކަމުަގއިވާކަން ކަށަވަީރ. مؤمن           =  ާއިއ  الّله

. رسولއެކަލާނެގ   ތެދުކުިރ މީހުންނެވެ       = .   އަިދ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނާިއ އެކުަގއިވަންޏާ
        =  ( . (ހަނުގރާމަފަދަ / ނަމާދުފަދަ   އެންމެން އެީކ ބަިއވެިރވާ ޒާތުެގ ކަމެްއގައި     

=  . ) ނުދާނެއެވެ   އެމީހުްނ (ވަިކވެގެން       = ްެގ ައރިހުން އެމީހުން އިޒުަނ ެއކަލޭގެފާނުނ

     އެދިފުމަށްދާންދެން.       =  ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހުްނ އިޒުަނ

.   އެދޭމީހުން     = .   އެމީހުން އެއީ         =  ްއާިއ  الّلهއެމީހުނ

. سولر އެކަލާނެގ     އާއަްށ އީމާންާވ މީހުންނެވެ   =  ދެންފަެހ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުްނ

.    އިޒުނަ އެދެފިއްޔާ  = .   އެމީހުްނގެ އަމިްއަލ ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް  =  ފަެހ ކަޭލގެފާުނ

.   އިޒުނަދެއްވާށެވެ       =   ހީފުޅުކުރަްއާވ ( އެމީހުންކުެރ ަކލޭގެފާނު އެމީަހކަށް (އިޒުނަދެއްވުމަށް

.    މީހަކަށް   =   حضرةެގ  الّلهއަިދ .   ގައި އެމީހުންެގ ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެދިދަންނަވާެށވެ
  =   ްتعالى الّلهހަމަކަށަވަރުނ .   އީ     =   ާرحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވ 

.   ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َقة  )62( . އެދެަފރާތަްށ  رسولއާއި އެކަލާނގެ  الّلهންކަމުގައިވާކަން ކަށަވަރީ  مؤمنގައި  َحِقيـْ އާ ތެދުކުރާ މީހުންނެވެ

. އަިދ އެމީހުންނަީކ (ހަނގުާރމަކުރުންފަދަ ކަމަކަށް ފުރިހަމައަްށ އީ ) އެންމެްނ  ކު  َمْشَوَرة މާންާވ މީހުންނެވެ ރުންފަދަ

ބައިވެރިާވ ޒާތުގެ ކަމެއްގަިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ އަިރހުގަިއ ވަްނޏާ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުން ުހއްދަޔަށް އެިދ އެކަމުެގ 

. އިޒުނަލިބުމަށްފަހުގައި މެުނވީ (ެއކަލޭގެފާ ) ނުދާ މީހުންނެވެ  ނުންެގ ައރިހުން އަމިއްލަ އަިމއްލައަށް

ނޑައެޅިގެން  رسول الّله(އޭ  .) ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހުން އިޒުނައަށް އެދޭމީހުންނަކީ ކަ  الّلهއެވެ

. ދެންފަެހ އެމީ رسولއާއި އެކަލާނގެ  . އެދެފަރާތަްށ އީމާންާވ މީހުންނެވެ ހުންެގ އަމިއްަލ ާއ ތެދުކުާރ މީހުންނެވެ

ކޮންމެވެސްކަމަކަށް ިދއުމަށްޓަކަިއ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހުްނ އިޒުނައަްށ އެދެފިއްާޔ އެމީހުްނގެތެރެއިްނ 

. އަދި އެމީހުންގެ ފާފަފުއްެސވުންއެިދ  އިޒުނަދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މީހަކަށް ިއޒުނަދެއްވާށެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ގައި ދަ حضرةގެ  الّله ލެއްވުން ބޮޑުެވގެްނާވ  رحمةއީ ިގނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ  الّلهންނަވާށެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ލޭމެން ގޮވާޮގވުން ަކލޭމެން ނުހަދާށެވެ ކަ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم .  

   = .   ަކލޭމެންގެ މެދުަގއި        =   ކަލޭމެންެގ އެކަުކ އަނެަކކަްށ

. ައިދ  يا محّمدގޮވާގޮވުންފަދައިްނ   ކިޔައިަފއި ކަލޭމެްނ އެކަުކ ައނެކަކަށް ޮގވާގޮތަްށ އެަކލޭގެފާނަްށ ނުގޮވާށެވެ

.؟ކިއެއްހެ .  يَا نَِبيَّ اهللاމިފަދައިން  ނުވަތަ    الّلهيَا رسول  ްއޔެވެ   މިފަދަގޮތްގޮތަށް ދަންނަވާށެވެ     =  

. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ     ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ      =  ަކލޭމެންކުެރ ނިަވއިެވ ފިލަިފލައިެގްނ

.) ނުކުމެގެންދާ(އެކަލޭގެފާނުެގ ައރިހުން  މީހުން  =  ނޑިވެ ިނވައިެވ އެއްބަަޔކު އަނެއްބަޔަާކ ބޮ

.  ރައްކާތެިރވާން   = .    ފަހެ ިބރުވެިތވާހުށިކަމެވެ    = ވާމީހުން /  ِخالف

.   ދެކޮޅުހަދާމީހުން    = .ިއެަކލޭގެފާނުންގެ އަުމރުުފޅާއ           =   ްَنةއެމީހުންނަށ  ِفتـْ

: ކާފަުރކަމެއްޖެހިދާޭނ ކަުމގެ) . (އެބަހީ  އެއް ެޖހިދާނޭކަމުގެ     =   ުނވަތަ އެމީހުންނަްށ

.   ޖެހިދާނޭކަމުގެ    =   عذابވޭންދެނިިވ . .    =     އެއް ދަންނާށެވެ

. الّلهވެގެންވަނީ  صّ خاހަމަކަށަވަރުން    އަށެވެ           =   އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ ތަކެިތ

.      =  .   ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ      =  އެގޮތެއްގެ މަތީަގިއ

. (ިކޔަމަންތެރިވުމާިއ ނުވުމުގެ   ގޮތުން) ކަލޭމެންވާގޮތެއް        =  أمرއަދި (އެކަލާނެގ 

) އެކަލާނގެ  خالفފުޅާއި     ވާދުވަުހން. رجوعއަށް  حضرةވީމީހުން  =  ފަހެ އެކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ

. خبر   ދެއްވާނެއެވެ    =  . . تعالى الّله އަދި =   އެމީހުންުކރިނަމަ ުކިރކަމެއްގެ    އީ

     = .  ހުރިހާއެްއޗެއްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންވާަކލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النور       ވަނަ ފޮތް އަށާރަ   

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ކަލޭމެންގެމެުދގަިއ ކަލޭމެްނ ެއްއބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ ޮގވާގޮތަްށ ޭއ  مؤمن (އޭ )63(  ިކޔާފައި  محّمدންނޭވެ

. (އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ؟. ަވރަށް އަަދބުވެރިކަމާއިެއކު އޭ  . ނުވަތަ  رسول الّلهއެކަލޭގެފާނަށް ނުޮގވާށެވެ   يَا نَِبيَّ اهللاއެވެ

.       މިފަދަގޮތްގޮތަށް ދަންނަވާށެވެ

ނަެވްސ ކަލޭމެންކުެރ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަިރހުން ިފލަފިލަިއގެން މީްސތަކުންގެ ފުަރގަހުްނ ދެމިގަނެގެްނ (އިޒު

) ދާމީހުން  . ފަހެ ެއކަލޭެގފާނުންގެ އަމުރުފުޅާ  الّلهނުހޯދައި .)  خالفދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ވާމީހުން (ދަންނައެވެ

َنةއެމީހުންނަށް  އެއް ޖެހިދާނެކަމަށް ިބރުވެތިާވ  عذابވެރިކަމެއް ޖެހިދާނެކަމުގެ ުނވަތަ އެމީހުންަނށް ވޭންދެނިވި  ِفتـْ

 .  ހުށިކަމެވެ

. މިއާ  َنةޔަތުގަިއ ނަންގަނެިވގެންމިވާ ދަންނައެވެ :  َأبُوَجْعَفُر الطََّبِرىއަީކ  ِفتـْ . އެބަހީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކާފަރުކަމެވެ

. ނުވަަތ ވޭންދެނިިވ  خالفއެކަލޭގެފާނުންެގ އަމުރުފުޅާިއ  އެްއ  عذابވާމީހުން ކާފަރުވެދާނެަކމަށް ބިރުގަންނާށެވެ

 .  . موالّله أعلއަތުވެދާނެކަމަށް ބިުރގަންނާށެވެ

.) އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ އެްއޗެްއ މިލްކުވެ   )64( އަށްކަމުގައި ަކލޭމެްނ  الّلهވެގެްނވަނީ  خاصّ (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

) ަކލޭމެންވާގޮތެްއ ކަލޭމެްނ ތިބިގޮތެްއ  . (އެކަލާނެގއަށް ިކޔަމަންތެރިވުމާިއ ނުވުމުެގ ގޮތުން  الّلهދަންނާށެވެ

. އަިދ އެަކލާނގެ ވާދުަވހު އެަކލާނެގ އެމީހުންުކިރ  رجوعއަްށ މީސްތަުކން އެނބުިރ  حضرة ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. އަިދ  خبرހުރިހާކަެމއްގެ  . الّلهދެްއވާނެއެވެ  އީ ހުރިާހކަމެއް އަިދ ހުިރހާއެއްެޗއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތް ރައަށާ   

 ގެ މާނަ ُسورة  الفرقان
uv 

  

 )77(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         الفرقانُسورة   

 

   ަތުރަޖމާ     

           =  فـُْرَقان ) . .) قرآنއަކީ ކީރިތި  فـُْرَقانބާވައިލެއްވި ަކލާނގެ   އެވެ      

. ه عليه وسّلممحّمد صّلى اللّ އެކަލާނގެ އަޅާގެމައްޗަށް   =   ގެ މައްޗަށް  = .    އެކަލޭގެފާނު ވުމަށްޓަކައެވެ

  =  َْعاَلم .   ތަކަށް    =  إْنذارއަުކ ަކމުގައި /  َنِذْير .   ުކރަްއވާނޭ ބޭަކލަކުކަމުަގއި  

= .   އެކަލާނގެއީ  =   ްވެގެންާވ ކަލާނެގއެ خاصّ އެކަލާނގެއަށ.   ވެ        =  

.   އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ހުިރހާތަކެތި       = .   ައދި އެކަލާނގެ ދަިރކަލަކު ނުހިތްަޕވައެވެ    

 = . . =   އަިދ އެަކލާނގެއަްށ ނުެވއެވެ   އެްއެވސް ބައިެވރިެއއް    =  ަމުަގިއ / ވެރިކ

.   އެކަލާނެގ ތަކެތީގައި    =  .   އަދި ހުިރހާ އެްއޗެއް އެކަލާނގެ ެހއްދެވިެއވެ   =  

. . ބަރާބަުރކުރެްއިވއެވެ   އަދި އެކަލާނގެ އެތަކެތި މިންަވރުުކރެއްިވއެވެ    =  .   މިންވަރުކުރެްއވުމަކުން
        =   يعنى: مشركއަިދ އެމީހުްނ ) . .) إختيارްނ އެަކލާނެގ ފިޔަވަިއ ހިީފއެވެ   ކުރީެއވެ

    إله . . ބުދުތަކެއް    ންތަކެއް    =  .   އެތަކެިތ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ ނުހައްދަަވއެވެ

    = .    އަިދ އެތަކެތިވަީނ ެހއްދެވިގެންެނވެ  =  އަދި އެތަކެއްޗަްށ

.   މިލްކުވެގެން ނުެވއެވެ   =  ެنفسއެތަކެތީގ .      ތަކަށްވެސް  =  އުނދަގުލެއްވިޔަްސ

َفعَ އަދި  . َمنـْ    ެއއްވިޔަސް  = .   އަިދ އެތަެކއްޗަށް ިމލްކުވެގެްނ ނުެވއެވެ       

. ) މަރެްއވެސް އަދި ދިުރވުމެއްވެސް    (އެއްޗެއްގެ    =  ިمحشرއަދ .   އަށް ފޮނުވުމެއްވެސް   
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   =  .    އަދި ކާފަރުންީވ މީސްތަކުްނ ބުންޏެވެ     =   މިީއ ހަަދއިގެން އުޭޅ

. .  =    ދޮގެއްކަމުގައިމެނުީވ ނުވެެއވެ   އެަކލޭގެާފނު އަމިއްލަފުޅަށް ހެދި    =  އަިދ

.   އެކަމުގެ މައްޗަްށ އެަކލޭގެފާނާއި ެއހީވީ     = .    އެހެން ބައެެކވެ     =   ެފަހ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން އައީ / އެމީހުްނ އެހެދީ     = .   އަނިޔާވެރިކަމާިއ ދޮގެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  بركاة  )الّله ބާވައިލެްއވި ކަލާނގެ (މަތިވެރި قرآنއެކަލާނގެ އަޅާގެމައްޗަށް  )1( . (އެބަހީ ވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ
.) އެީއ އެަކލާނގެ އަޅާ ެހޔޮތައް ގިަނގުނަވެގެްނވެއެ خيرات يعنى:އެކަލާނެގ ދެއްވުންތަާކ  އަުކ  َنِذْيرތަކަށް  َعاَلمْ ވެ

 : . އެބަހީ . އެއަާޅ އެީއ  إْنَذارކަމުގައި ވުމަށްޓަކައެވެ محّمد صّلى الّله عليه ކުަރއްާވ ބޭކަލަުކ ކަުމގައިވުމަށްޓަކަެއވެ
.  وسّلم  އެވެ

)2(  : ) އެކަލާނގެއަށް އުޑު قرآنއެކަލާނގެއީ (އެބަހީ ތަކާއި ބިމުގެ ެވރިކަން (ައިދ ބާވައިލެއްވި ަކލާނގެއީ
) ިމލްކުެވ  .  خاصّ އެންމެހައިތަކެތި . އަިދ އެކަލާނެގ އެއްެވސް ދަިރކަލަުކ ނުހިއްޕަަވއެވެ  إختيارވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

. އަދި އެަކލާނގެ ވެރިކަާމއި  ގައި ެއކަލާނގެއާިއ ބައިެވރިވާ އެއްވެސް އެހެން ަފރާެތްއ  ِمْلِكيَّـةނުކުރައްވަެއވެ
. އަިދ ކޮންމެ އެއްޗެްއ އެަކލާނެގ ނުވެއެ . އަިދ ކޮންމެ އެއްޗެްއވެސް ހެއްދެީވ ހަަމ އެކަާލނގެއެވެ  تقديرވެ

: ކޮންމެެއއްޗަކަށްވެްސ އެެއއްޗަކަްށ ހަމަޖެހޭ ރަނގަޅު  . (އެަބހީ ވެރިގޮުތގައި ހައްދަާވ  ُصْلحَ ކުރެއްިވއެވެ
 .  ބަރާބަރުުކރެއްވިެއވެ

)3(  : ) އެަކލާނގެ ިފޔަވައި ެއހެން ންގެ مشركއަދި އެމީހުން (އެބަހީ . ެއ  إختيارންތަކެއް ހިފައި  إلهމީހުން ކުރީެއވެ
.  إله . އަިދ އެތަެކއްަޗކީ ހެއްެދވިގެންާވ ތަކެއްެޗވެ . ( َمْخُلوقންތައް އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ ނުހައްދަަވއެވެ  خالقންނެވެ

.) އަދި އެތަކެތި އެތަކެީތގެ އަމިްއލަ  َفعއުނަދގުލެއް ދިނުމެްއވިޔަސް އަދި  އަށްވެސް އެއްވެސް نفسއެއްނޫނެވެ  َمنـْ
. އަދި އެްއެޗއް މަރައިލުެމއްވެސް އަދި ެއއްޗެއް ިދރުވުމެްއވެްސ  އެއް ލިބިގަތުމެްއވިޔަސް މިްލކުވެގެން ނުެވއެވެ

. އަދި މީސްތަކުން  حياة(މަރެއް އަދި  ) އެތަކެއްޗަށް ިމލްކުެވގެން ނުވެެއވެ އަށް ފޮނުވުެމއްެވްސ  محشرއެއް
. މިފަދަ ތަެކއްޗަށް އަޅުކަންކުރުން ުހއްދަވާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ؟ ِمْلكُ ޗަށް އެތަކެއް  ވެގެން ުނވެއެވެ

. މި  )4( ގެފާނު އަމިއްލަފުޅަްށ  يعنى: محّمدއަީކ އެކަލޭގެފާނު  قرآنއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ބުންެޏވެ

. އަދި އެކަމަްށ އެަކލޭގެފާނަށް އެހީެވ ވާިގވެިރވީ ެއހެްނ އުފައްދައިގެން އުޅޭ ދޮުގވާހަކަެއއްކަމުގަިއ މެނުީވ ނުވެއެވެ

. (އެއީ  .) މިގޮތު يهودىބައެކެވެ ން މިބައިމީހުން އެފަދަ ދޮގުވާހަކަތައް އެއުފައްދައި ހަދަނީ ހަަމ ންނެވެ

) . .)އަކަށް ހެދޭނެއެއްެޗއްނޫނެ َمْخلُوقُ އަކީ އަކީ އެްއވެސް  قرآنއަނިޔާވެރިކަާމއި ދޮުގހެދުމުގެ ގޮތުންެނވެ  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   .   އަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ      =   ިއިސްވެދިޔަ މީހުންގެ ބޭކާުރ  قرآن(މ : އަކީ

(.   ދޮގުވާހަކަތަެކވެ  = ިއެކަލޭގެފާނު އެބަސްަތއް ލ.   ޔެ ހެދީެއވެ       =  ފަެހ

 . . =   އެކަލޭގެފާނަްށ އެބުނެދީ ިކޔައިދެިވ ހެދެނީެއވެ   ހެދުނާއި ހަީވރު  =   ޭرسول (އ

. الّله .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ . قرآنއެ  =   އެވެ ސިއްރުތަްއ   =     ބާވައިލަްއވަނީ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ         = .    އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާ    =  

.   ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ ވޮޑިގެންެވއެވެ      =  ލެއްވުްނ  رحمةގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ

.   ބޮޑުކަލަކުކަމުގައި    =   ްން ބުންޏެވެ. يعنى: مشركއަދި އެމީހުނ      =  މިީއ

.؟ رسولކޮންކަހަަލ    ެއއް ެހއްޔެވެ      =  (. . (ފަރީކުޅުއްަވއެވެ   ކާއެއްޗެިތ ކަެއވެ   

    =  . ) ހިންަގވައެވެ   އަިދ ބާޒާރުަގއި (އެކިބޭނުމަށް      =  

) ކީްއވެގެންބާވަެއވެ؟. (ނުަވަތ  އެކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް މަާލއިކަތް ބޭަކލަުކ ނުފޮނުއްވީ (ބާވައިުނލެއްވީ

(.   ބާވައިލަްއވާނެނަމައެވެ    = .    އަދި އެޭބކަލަުކ އެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއވުމަށް   

 =  ْذارإن .   ކުރަްއވާ ޭބކަލަުކ ކަމުަގއި، ިބރުގަންނަާވ ބޭަކލަކުކަމުގައި         =  ނުވަަތ

 ( . ( خزانةއެކަލޭގެފާނަށް (ރަާނއި ރިީހގެ   އެއް ނުދެއްވުީނ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވ؟.) خزانةއެއްދެއްވޭނެނަމަެއވެ  

       =  ާނުވަތަ އެަކލޭގެފ.   ނަށް ބަީގޗާއެްއ ވީަނމައެވެ      =   އެއިްނ އެކަޭލގެފާުނ

.   ފަރިއްކުޅުއްވާން      = ) ްيعنى: مشركއަދި އަިނޔާވެިރނ . ) ބުންޏެވެ     ން   

.) ކަލޭމެން  مؤمن(އޭ  = . تبعންނެވެ   ނުވެއެވެ       =   ْرُ ِسح .   ޖެހިފައިވާ މީހަކާއި މެނުވީ
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 =   ޭرسول الّله(އ . .) ަކލޭގެފާނު ނިކަްނ ބަްއލަވާށެވެ   އެވެ        =  

. ނުވަތަ  مثالއެމީހުން ކަލޭގެފާނަށް  . مثالޖެއްސެވިގޮތް   ޖެއްސެވީ ކޮންފަދައަކުންކަން   =  ފަހެ އެމީހުްނ

.މަގުފުރެދި    އްޖެއެވެ   = .    ފަެހ އެމީހުންަނށް ކުޅަދާނަ ނުވެެއވެ   =  ސީާދ)

. ) މަގަށް ައއުމަށް    ތެދު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (މި  -ންެގ މީހުްނ  يعنى: مشركއަދި އެމީހުން  )5( ) އިސްވެިދޔަ ީމހު قرآنބުންޏެވެ ން ަދއްކާފައިާވ ެއއްވެްސ އަކީ

. ހެނދުނާއި ހަވީުރ އެަކލޭގެފާނަްށ  . އެާވހަކަތަްއ އެކަޭލގެފާުނ ލިޔެހެދީެއވެ އަސްލެއްނެތް ދޮުގވާހަކަަތކެކެވެ

. (އެކަންުކރަނީ  .)  يهودىކިޔައިދެވިަލއި ދެވެީނއެވެ  ންނެވެ

. އެ  رسول الّله(އޭ  )6( .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އްވަނީ އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާ ސިްއރުތަްއ އެބާވައިލަ قرآنއެވެ

. ހަަމކަށަވަރުްނ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލަުކ  رحمةދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެއެވެ

. އެީއ މަތިެވރި މާތް  .  الّلهކަމުގައި ެއކަލާނެގ ވޮޑިގެންެވއެވެ  އެވެ

. މިއީ ކޮންކަހަަލ  )7( )  رسولއަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ ެއްއ ހެްއޔެވެ؟. ެއކަލޭގެފާނުވެްސ (ައހުރެމެްނ ފަދައިން

.) ަފެހ  . (ައހުރެމެންނެޭކ ތަފާތެއް ނެތެވެ ) ބާޒާުރގައި ިހންގަވައެވެ . (އަިދ އެިކއެކި ބޭނުމުަގއި ކާތަކެތިކައެވެ

)  َنِذْيرއެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގައި  ބޭކަލަކު ނުފޮނުްއީވ  َمالَِئَكةއެއްގެގޮތުން (މީސްތަުކން ބިރުގެންނެވުމަށް

 .  ކީއްވެގެންބާަވއެވެ؟. ނުވަަތ މަލާއިކަްތ ބޭކަލަުކ ފޮނުއްވާެނ ަނމައެވެ

. ުނވަަތ  َخَزانَةނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުންެގ ބޭނުންތަްއ ފުއްދުމަށް ރަާނއި ރިހީެގ  )8( އެްއ ދެއްވޭެނ ނަމައެވެ

. އަދި (އެކަލޭގެފާނު ެއއިން ފަރިްއކުޅުއްވާ ެހއްދެވުމަށް ބަގީާޗއެއް އެ  )  مؤمنކަލޭގެފާނަށް ވާނެނަމައެވެ  مشركންނަށް

 . .  تـََبعޖެހިފަިއވާ މީަހކާމެނުވީ ަކލޭމެން  ِسْحرُ ންގެމީހުން ބުންޏެވެ  ވެގެންވާކަމުގަިއ ނުވެއެވެ

.  رسول الّله(އޭ  )9( .) ަކލޭގެފާނަށް އެމީހުްނ އެމިާސލުޖަހައިލަީނ ކޮންފަދައަކުްނކަން ނިކަްނ ދެކެަބލާށެވެ ެއވެ

.) ފަެހ އެމީހުްނ މަގުފުރެދި ވާަވެދ  سحرލޭގެފާނަކީ (ކަ ޖެހިފައިވާ މީަހކުކަމުގަިއ ބުނެ އެިނންމައިލަނީއެވެ

. އެހެންެވ ސީދާ  . واصلތެދުމަގަށް  حقّ އަވަދިވީއެވެ  ވުމަކަށް ެއމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާެނއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތް ރައަށާ   

 

   ަތުރަޖމާ     

    =  بـَرَكاة .   ވަންތަވެ ވޮިޑގެންވެއެވެ         =   ކަލޭގެފާނަށްޓަަކއި އެަކލާނެގ

  އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ ލަްއވައިފާނެ ކަލާނގެ .       =  .   އެޔަށްވުރެ މާހެޮޔ އެއްެޗއް   =  

. އެއީ ބަީގޗާތަކެ .) قيامةކެވެ  ދުަވހުން (ސުަވރުގެތަެކވެ       =   .   އެތަންތާނެގ ދަށުންދެމޭ

   = .    އާރުތައް  = .    އަދި އެަކާލނގެ ކަލޭގެފާނަށް ލައްަވއި    = 

. ނޑުވަރުތަކެއް   ގަ    =  ު؟ އެމީހ. .އަދި ިކޔެއްެހއްޔެވެ   ްނ ދޮގުުކރީއެވެ     =  قيامة 

.   ދުވަސް   = .    އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަތއްޔާުރކުރީމެވެ        = قيامة 

.  ދުވަސް ދޮގުުކިރ މީހުންނަށް   =  ( . (ނަރަކައެއް    އަލިފާނެއް  =    ްއަިދ ެއއަލިފާނަށ 

.   ނުވަތަ އެނަރަަކއަށް އެީމހުން ފެނިއްޖެއްޔާ     = .   ުދރުހިސާބަކުން      = 

.   އެނަރަކައަށްވާީތ އެމީހުން އަހާނެއެވެ   =   އެއީ އެީމހުންދެކެ އެޮސުރ) . ރުޅިވެރިކަުމގެއަޑު

.)ރުޅިއަރައިގަެނގެން އެސޮރުެގ މޭމަތި ކެކިގަނެގެްނ ިއވޭ . ރުޅިެވރިކަމުެގ އަޑެވެ   އަޑެވެ    =   ައިދ

.   އެސޮރުގެ އަސްުލ އަޑާއި      =   / ާއަދި އެނަރަކަިއގެތެރެއަްށ އެމީހުން އެޅެވިއްޖެއްޔ

.   އެއްލެިވއްޖެއްޔާ     = . ހުންެގ އަތްތަްއ އެމީ =   އޭެގ ދަތިތާކަށް / ހަނިތާކަށް

 .  حال. ކަސްތަޅު އެޅެވިގެންވާ  حالއެމީހުންގެ ކަނދުރާތަާކއިއެކު ބަނދެިވގެންވާ          ާއެތ

.   އެވަގުުތ އެމީހުްނ ގޮާވ ހަޅޭަލވާހަދާނެއެވެ   =  .    އޭހުިރ ަހލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާެއވެ   

  = ޭމިއަުދ ަކލ.   މެްނ ނުގޮވާށެވެ      = .    އެންެމ ަހލާކެކޭ    އަިދ ަކލޭމެްނ

.   ގޮވާށެވެ     =  .   އެތައްގިނަ ަހާލކޭ  =  ޭކަޭލގެފާުނ  رسول الّله(އ (. އެވެ

.   ވިދާޅުވާށެވެ     =  ަަރކަހެއްެޔވެ؟)ހެޔޮވެގެންވަނީ އެއެތިެހްއޔެވެ؟ (އެނ       =  

  ެއވެ ިކއުނު ސުަވރުގެެހއްޔެވެ؟ َجنَُّة اْلُخْلدނުވަތަ        =  وعدވެރިންނަށް  تقوى 
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތް ރައަށާ   

.   ކުރެވިފައިެއވާ     =  . )  عمل(އެމީހުންެގ ހެޮޔ   =  އެީމހުންނަށް އެތަންިވެއވެ  زاءجގެ

.   އެއްކަމުގަިއ / ދެްއވާދެއްވުމެްއކަމުގައި    =  ) ިއެމީހުންގޮްސ  آخرةއަދ ( ދުވަހުން

.   ތިބޭތަނެއްކަމުގައި     = .   އެމީހުންނަށް އެތާނަގއިވެއެވެ      =   އެމީހުން އެދޭާހ

.   އެއްޗެއް  =   ޭحالއެމީހުން ދެމިތިބ .         =   ެއަްށ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގ

.   އެކަންވިއެވެ      =   އެއްކަމުގައި  َوْعدُ ސުވާލުެވވިގެންާވ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) މާހެޮޔކަ )10( : އެީމހުްނ އެބުނާވަރަށްުވރެ މެއްލެްއވި ަކލާނެގ ކަލޭގެފާނަށް އެއަށްވުރެ (އެބަހީ

 . . އެ ހެވަކީ އެތަންތާނެގ ދަށުން އާރުތައް ދެމިދެމިއޮންނަ ބަީގޗާތަކެވެ ބަރަކާތްވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ
. އެީއ  ނޑުވަރުތަެކްއލައްާވ ހުއްެޓވެ .) އަިދ އެަކލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ގަ ދުވަހުްނ ކަޭލގެފާނަށްވާޭނ  قيامة(ސުވަރުެގއެވެ

. نعمةމަތިވެރި   ތަކެވެ

. އަިދ  قيامة -މުޝްރިކުްނ  يعنى: –އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ އެީމހުން  )11( ދުވަްސ  قيامةދުވަސް ޮދގުކުީރއެވެ
 . ) ތައްާޔރުކުެރއްވީމެވެ  ދޮގުކުރި ީމހުްނނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަނރަކަެއއް (ައލިފާެނއް

އިގަނެގެްނ އެޮސރުެގ މޭމަތިްނ އެނަރަކައަށް އެމީހުްނ ދުުރހިސާބަކުްނ ފެނިއްޖެއްާޔެވސް އެޮސުރ ރުޅިއަރަ  )12(
 . . އަިދ އެޮސރު   ނޭވަިއ ަދމައިގަންނައަޑުވެސް އެީމހުން ައހާނެއެވެ  އެރުޅީގެއަޑު އެީމހުން ައހާނެއެވެ

) އެަނރަކައިގެ ހަނި ައިދ حال(އަތްތައް ކަނދުރާއަށް ބަނދެވިގެންވާ  َحالُ އަދި ކަސްތަޅުއެޅެވިގެންވާ  )13(
." ދަތިތާކަށް އެމީހުން އަޅައިލެ . " އޭ ުހރި ހަލާެކއްގެ ބޮޑުކަމާެއވެ  ިވއްޖެއްޔާ އެމީހުން އެތާނގައި ޮގވާނެއެވެ

. އަިދ  )14( .) މިއަދު ކަޭލމެން ހަލާކުހުއްޭޓ އެންމެފަހަަރކު ނުގޮވާށެވެ (އެވަގުތު އެމީހުންނަށް އެންގެވޭނެެއވެ
 .  އެތައްއެތައްަހލާކެްއ ހުއްޭޓ ަކލޭމެންގޮވާށެވެ

. އަޅެފަހެ ހެޮޔވެގެންވަނީ އެނަރަަކހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެވެ رسول الّله(އޭ  )15(  تقوى.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
އެވެިކޔުުނ  َجنَّـُة اْلُخْلدުކރައްވާފަިއާވ  وعدއެމުީހންނަްށ ެދއްވާނެކަމަށް  الّلهވެވިގެްނވާ ( َوعدވެރިންނަށް ެދއްވުމަްށ 

) ސުވަރުގެެހއްޔެވެ؟ އެތަން އެމީހުންނަށް އެ  ާއިއ  عملވަނީ އެމީހުން ދުނިޔޭަގއި ުކރި ހެޔޮ (ދެމިތިބޭނޭ
. އަދި  .  آخرةކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ބަަދލެއްެގގޮތުންނެވެ  ގައި އެމީުހންގޮސް ތިބޭތަނެއްެގ ގޮތުންނެވެ

. އެއީ އެމީހުން ދެމިތިބޭ  )16( . އަިދ އެކަމަީކ  حالއެސުވަރުގޭަގއި އެީމހުން އެދޭާހއެއްެޗއް އެީމހުންނަށްވެެއވެ ގައެވެ

. ( وعدއަްށ ސުާވލުވެވެނިިވ  ربّ ގެފާނުންެގ ކަލޭ ައްށ  الّلهންވަނީ ދުނިޔޭަގއިތިބެގެން ސުވަުރގެދެއްވުމަްށ  مؤمنއެކެވެ

. އަދި  دعاء .  الّلهދުވަހުން އެސުަވރުގެދެްއވާނެކަމަށް  آخرةކޮށް ދަންނަވާފައެވެ والّله ވަނީ އެމީހުންނަށް އަންގަވާފަެއވެ
 )أعلم
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   ަތުރަޖމާ     

       =   / ުمحشرއަދި އެމީހުން އެއްުކރެވޭދުަވހ .   ކުރެވޭދުަވހު     =  އަިދ

.   އެމީހުން އަޅުކަންުކރާ ތަެކއްޗާއި     =   الّله .  وحىފަެހ އެަކލާނެގ   =   ފިޔަވައި

 . ) َمْعُبود(ކުރައްާވހުއްޓެވެ   ންތަކަށ އެަބހީ އަޅުކަން ވެވުނުތަކެްއޗަށް◌ް  =  .ަކލޭމެން ހެްއޔެވެ؟   

      = .     ތިމަންރަސްަކލާނގެ މިތިަބއަޅުންތައް މަގުފުރެއްދީ     = 

  ެޔވެ؟ނުވަތަ އެމީހުން އަމިއްަލއަށް މަގުފުރެިދގަތީހެއް       =   .އެމީހުން ދެންނެވިއެެވ

. طاهرއިބަރަސްކަލާނގެ ހުްސ    ވަންތައެވެ         =  .    އަޅަމެންނަށް އެކަށީގެން ނުވެއެވެ

       =  ިإختيارއިަބރަސްަކލާނގެ ފިަޔވަިއ ހިަފއ .  ުކރާކަށް     =   އެއްވެްސ

.  ސަހަރޯެވރިއަކު   =  .   އަދި އެހެންނަމަވެސް   =  އިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް (މުދަާލިއ

. صَحة ) މުހުލަތުދެއްަވއި ައރާމުދެއްވީެއވެ   ގެގޮތުން   = .   އަދި އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަށާއި  

    =  ެރަސޫލުންނަްށ ބާވަިއލެއްވިަތކެިތ  ِذْكرُ މީހުންނަްށ އ) . ހަނދާންނެތިްއޖައުމަށްދާންދެން

 ހަނދާންނެތިއްޖައުމަށްދާންދެން)   = .   އަދި އެީމުހންވީ      =   ަހލާކުވެގެްނާވ

.   ބަޔަކުކަމުގައެވެ      = ޭފަެހ ހަމަކަަށވަުރން އެތަކެިތ ކަލ.   މެންެގ ބަސްދޮގުކޮށްިފއެވެ  

   =  .   ކަލޭމެްނ ތިޔަބުނާބަސް      = .   ަފހެ ކަލޭމެނަށް ކުޅަދާނަ ނުވާނެެއވެ
      =  )َنْصر) އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ައނބުރައިލާކަްށ އަިދ عذابެގ  الّله .   އެްއ ލިިބގަތުމަކަށްވިޔަސް
        =  ) ެِشركއަދި ކަލޭމެންކުރ  ( . نفسޮކށް   އަށް އަނިޔާވެރިެވއްޖެމީހާ    =  

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހަކަްށ ަރހަދައްކަާވހުށީމެވެ      =   ާعذابބޮޑުވެގެންވ .    އެއްގެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ފިޔަަވިއ  الّلهކުރެވޭުދވަހު އަދި  محشرެއއްކުރެވޭުދވަހު  –ދޮގުުކރިމީހުން  يعنى: قيامة –އަދި އެމީހުން  )17(

:  –އެމީހުން އަޅުކަންުކރިތަކެއްާޗއި އެއްުކރެވޭދުަވހު ެއކަލާނެގ އެތަކެއްޗަްށ  ފިޔަވަިއ އަޅުކަންވެވުުނ  الّلهއެަބހީ

. ތިމަ وحى -ތަކެއްޗަށް  . ނުވަަތ ކުރައްވާނެއެވެ ންރަސްކަލާނގެ މިތިަބ އަޅުންތައް މަގުފުރެއްދީ ކަލޭމެން ހެއްޔެވެ

 .  އެމީހުން އަމިްއލައަށް ހަމަ މަގުުފރެދުނީހެއްެޔވ؟◌ެ

. އިބަރަްސކަލާނެގ ހުްސ  الّلهއެތަކެތި  )18( . އިބަަރސްކަލާނެގ ފިަޔަވިއ  طاهرއަްށ ދަންނަވާނެއެވެ ވަންތައެވެ

. އަިދ  إختيارއަީކ ހިާފ  ولى އެހެން އެއްވެްސ ސަަހރޯެވރިއަކު  ުކރުމީ ައހުރެމެންނަްށ އެކަށީގެްނވާ ކަެމއްނޫނެވެ

)  صّحةއެހެންނަމަވެސް އިަބރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށާއި އެމީުހންގެ ކާބަފައިންނަށް (މުދަލާއި  ގެގޮތުން

. އެީއ އިަބރަްސކަލާނގެ  نعمةމުހުލަތުދެއްވަިއ  އާ ތެދުަމގު އެމީހުްނ  هداية ންނަށް ބާވައިލެްއވި  رسولތައްދެްއވީއެވެ

. އެމީހުްނ މަގުފުރެދުީނ  . އަދި އެމީހުްނ ވީ ހަާލކުވެގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ ހަނދާންނެތިއްޖައުމަށްދާންދެންނެވެ

 .  ހަމައެމީހުން އަމިްއލައަށެވެ

މީސްތަކުންެގ ކިބަިއްނ  ފިޔަވައި އެަތކެއްޗަށް އަޅުކަންވެވުނު ަތކެތި އެތަކެްއޗަށް އަޅުކަންުކރި الّله(ދެންފަހެ   )19(

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭެމްނ  وحىއެކާަފރުންނަށް  الّله تعالىބަރީއަވެގަންަނ ވަގުުތ  . ޭއ މިތިބަމީހުންނޭވެ ުކރައްާވނެއެވެ

. ފަެހ ކަލޭމެނަްށ  އެްއ ެއެހންފަރާތަކަްށ  عذابްނ އަތުވެދާޭނ  حضرةގެ  الّلهތިޔަބުނާބަސްތައް އެަތކެތި ޮދގުކޮށްފިއެވެ

. (ައދި ކަލޭމެންެގ އަމިްއލަ އަނބު )  نفسރައިލުމަްށ ކަލޭމެންނަކަްށ ކުޅަދާނަ ނުވާެނއެވެ ެއްއ  نصرތަކަށް

. އަިދ ަކލޭމެންކުރެ  އަްށ އަނިާޔވެރިެވއްޖެމީހާައްށ  نفسކޮށް  ِشركދިނުމަށްވެސް ކަލޭމެންނަްށ ކުޅަދާނަ ނުވާނެެއވެ

.އެއްެގ ރަހަަދއްކަ عذابތިމަންރަސްކަލާނެގ ބޮޑުވެގެންާވ   ާވހުށީމެވެ
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތް ރައަށާ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       = .   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާުނންގެ ކުރިން ނުފޮނުއްވަެމވެ   

. رسول =    ބޭކަލުންކުރެން  = ަހަމަކަށަވ.   ރުްނ އެބޭކަލުންވާ މެނުވީ     =  

.  ކާތަކެތި ފަރީކުޅުއްާވކަމުގައި         =  .   އަދި އެބޭކަލުްނ ބާޒާރުގަިއ ހިންަގވާކަމުގައި
    =  .   އަދި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ    = ަަޔުކ ތިޔައިގެ ެއއްބ

.   އަނެއްބަޔަކަށް    =   ްެއއްބަޔަކަްށ ނަބީކަނ) . . އަނެއްބަޔަުކ  –ފިތުނައެއްކަމުގައި އަނެއްބަޔަކަްށ ެވރިކަން

) فقير   ންކަމުގައި އަނެއްބަޔަކު މުއްސަނދިންކަމުގައި    =  ކަލޭމެން ފަހެ ކެތްުކރަމުހެއްެޔވެ؟  
         =  ެތަކަްށ  حالވޮޑިގެންވަނީ އެއެންމެންގެ  ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންގ

.   ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާކަލަުކ ކަމުަގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީަގއި ތިަމންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވި އެއްވެސް  رسول الّله(އޭ  )20( ކަލެްއ ބޭ رسولއެވެ

 . އެބޭކަލަކު ކާނާ ފަރީނުކުޅުއްަވއި އަިދ އެކިބޭނުންފުޅުގައި ބާޒާރުގައި ނުހިްނގަވާ އެއްވެްސ ބޭކަލަުކ ނުވެެއވެ

. ަކލޭމެްނ  .) ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ : ކޮންމެ ބޭަކލަކުވެްސ ފަިރކުޅުއްވަިއ ބާޒާރުަގއި ިހންގަވާ އުޅުއްވައެވެ (އެބަހީ

: އެއްބަަޔކަށް  إمتحان އެއްބަޔަކު ެލއްވީ އަެނއްބަޔަކަށްވާ . (އެބަހީ ކަންދެއްވައި އަެނއްބަޔަަކްށ  نبىއެއް ކަމުގަެއވެ

.....  فقيرވެރިކަންދެއްަވއި އަެނއްބަޔަކު ުމއްސަނދިކުރަްއވައި އަދި އަެނއްބަޔަކު  ންކަމުގައިަލއްވަިއ ދެން މިހެންނެވެ

 . ކަންދެއްވުީނ  نبىފާނަށް ދުނިޔެ ނުެދއްވަިއ ގެ محّمدކޮންމެބަޔަކުވެސް އެބަޔަކަްށ ދެވުުނ އެއްަޗކަށް ރުހެެއވެ

 .....  ربّ ) ކަލޭމެން ކަލޭމެނަށް ެދވުނު ަތކެއްޗަށް ކެްތކުރާނޭެހއްޔެވެ؟ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ والّله أعلمމިގޮތުންނެވެ

. حالވޮޑިގެންވަނީ ެއއެންމެންގެ   ތަކަށް ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ކަަލކުކަމުގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  . ) ބުނެެއވެ  އަދި ިބރުވެތިނުވާމީުހން (ނުވަތަ ނޭދޭީމހުން    = 

.   ތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ބައްަދލުވުމާއިމެދު       =  ައަުހރެމެންގެމައްޗަށް ާބވ . އިަލއްވާނޭ ނަމައެވެ

  .)؟(ނުވަތަ ބާވައިުނލެއްީވ ކީްއވެގެންބާަވއެވެ    =  .   ަމލާއިކަްތ ބޭކަލުން         =  ނުވަަތ

. ربُّ އަހުރެމެންެގ     ައހުރެމެންނަްށ ފެންނާނޭނަމައެވެ     =  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުްނ

. ބޮޑާވެގެން رُ  -ފިއެވެ . ِكبـْ    ވެރިވެއްޖެއެވެ     =   ެنفسއެމީހުްނގ .   ތަކަށް   =   އަިދ

. ) ހައްދުފަހަނަޅައިފިއެވެ   އެމީހުން (ބޮޑާކަމުަގއި     =  .   ބޮޑުވެގެްނވާ ހައްދުފަހަނައެޅުމަކުން
       =  ަމަލާިއކ.    ތްބޭކަލުްނ އެމީހުންނަށް ފެންނަދުވަހު      =  އެދުވަހުްނ

.    އެއްވެްސ އުފާވެރިކަެމއްނެތެވެ  =   / ްُمْجرمކުށްެވރިންނަށ .   ންނަށް    =   އަިދ

.   އެބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެެއވެ      =  ުއަިދ  އެވެ َحَرام) ފާވެިރކަމެއް ލިބުން(ކަލޭމެންނަށް އ

. َحَرام  ވެވިގެންެވއެވެ     = . . އިރާދަުކރައްަވއިފީމެވެ  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނިންމަވައިފީމެވެ     

  =   ްއަކާއިމެދު. عملންގެމީހުން އެކުިރނަމަ ކުރި  مجرمއެ  يعنى:އެބައިމީހުނ    = عمل 

.   ގެތެރެއިން / ކަންތަުކގެ ތެރެއިން    =   ެއ) . ތައް  عملއަދި ިތމަންރަސްކަލާނގެ ެއލައްަވއިފީމެވެ

(.   ލައްވައިފީމެވެ       = . ނޑިތަކަކަށް ) ފެންަނ ކު   (އަިލރޮނގުގެެތރޭަގއި        = 

.ސުވަރުޭގގެ ެއކުވެރިްނ / ސުވަުރގެވަ   ންތަެވރިން   = .    އެުދވަހުން    =  قرار 

(. . (އެއީ ުސވަުރގެއެވެ    ވެތިބޭތަނުގެ ގޮތުން ހެޮޔވެގެންެވއެވެ      =   ިُلوَلةއަދ ކޮށް  قَـيـْ

.   އަރާމުކުާރ ތަން ރަނގަޅުެވ ފައްކާެވގެންވެއެވެ        =   އަދި އުޑު ކުދިކުިދެވ

.    ފަޅަފަޅައިގެންދާ ދުވަހު    =  ُގެސަަބބުން   َغَمام(. ނޑު ގެސަބަބުން    (ހުދުވިލާގަ  
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   =  .   އަދި މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ފައިާބވަޑައިަގންނަވައި    =   ްނޑައެޅިގެނ ކަ

.    ފައިބާވަޑައިގަތުމަކުން

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެއާިއ ބައްދަުލވުމަށް ބިރުވެިތ ނުވާމީހުން ނުވަތަ އެކަމަށް ނޭދޭމީހުން ބުނެއެެވ.  )21(

) އަުހރެމެްނގެގާތަްށ  خبرއަުކ ކަމުެގ  رسولގެފާނަކީ  محّمد( . ނުވަަތ  ބޭކަަލކު ފޮުނއްވާނެ  مالئكةެދއްވުމަށް ނަމައެވެ

!.  ربّ ުނވަަތ އަހުރެމެންެގ  .؟ންބާވަެއވެމަލާއިކަތްބޭކަަލކު ނުފޮނުްއީވ ކީްއވެގެ އަުހރެމެންނަށް ފެންނާނެނަމައެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ެއ  رسول(އޭރުްނ އެަކލާނެގ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ންެގ މީުހްނ  مشركކަްނ ތެދުކަްނ ައންގަވައިފީހެވެ

.  ބޮޑާވެ އަދި ބޮޑާކަމާއި   ނުކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ަހއްދުފަހަނަޅަިއފިއެވެ

)22(  :  مجرمދުވަހުން އެއްވެސް އުފާެވރިކަމެއް އެ  قيامةއަދި އެމީހުން މަލާއިކަތްބޭކަލުން ދެކޭދުަވހުން އެބަހީ

.) އުފާވެރިކަން ކަލޭމެނަށް  . އަދި އެބޭަކލުން (އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާެނއެވެ . حرامންނަކަށް ނުވެއެވެ  حرامއަދި  އެވެ

 .  ވެވިގެންެވއެވެ

އަކާއިމެުދ އިރާަދކުރެްއވިގޮތަީކ އެތަކެިތ ަވޔަްށ  عملންެގ ީމހުން ުކރިނަމަ ކުިރހެޮޔ  يعنى: ُمْجرِمُ އަދި އެމީހުން  )23(

) ފަދައިން އެމީހުްނެގ  ނޑިތަކެއް ނޑިތަކެއް (ނުވަތަ ައވިރޮނުގގެތެރޭ އެނުބރި އެނބުރި އެހުންނަ ކު ބުރައިގެންދާ ކު

: އެީމހުތަ عمل . (އެބަހީ ެއްއ  منفعހުންނަށް އެއްވެސް އެމީ ން   عملންގެ އް ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ލެއްވުމެވެ

 (.  ނުކުރާނެއެވެ

. އަިދ އެމީހުްނ قرارއެދުވަހުން ސުވަުރގޭެގ ެއކުވެރިްނވާނީ  )24( ُلْوَلةވެތިބުމަށް ހެޮޔވެގެންާވ ތަނެްއގައެވެ  قَـيـْ

. ކުރާވަގުުތ ައރާމުކުރާތަން ރަނގަޅު . އެީއ ސުވަރުެގއެވެ  ވެ ަފއްކާވެގެންެނވެ

ނޑައެޅިގެްނ  َغَمامُ އަދި  )25( ނޑުން ) ުއޑުފަޅަފަޅައިގެންގޮސް ކުދިކުދިވެ އަދި ކަ : ހުދުިވލާގަ ފިޔަވައި (އެބަހީ

!. އެީއ  .)ދުވަހެ قيامةމަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ފޮނުއްވެިވ (ބިމަށް ފައިާބވަޑައިގަންނަވާ ުދަވސް ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   حقّ އެދުވަހުްނ . ) އޮންނާނީ   ވެރިކަްނ (ރަްސކަން   =   ނޑައެޅިެގްނ ކަ

. الّلهވަންތަ  رحمن  އަށެވެ     =   ުއަދި އެއީ ދ.   ަވހެއްކަމުގަިއވިއެވެ     =  

.  ކާފަރުންގެމައްޗަށް    =  .   ދަިތ އުނދަގޫ        =    އަދި އަނިޔާވެިރާޔ

(.   ދަތްއަޅާދުވަސް (ހަނދާންުކރާށެވެ      = . .  =   ޭއނާގެ ދެއަުތގައި   އޭާނ ބުނާނެއެވެ
       =   ؟ުކރިނަމަ ައުހރެންނަށް ކޮންފަަދ ަރނގަޅުެހއްޔެވެ إختيارޭއ ައހުރެްނ ހިާފ     

. رسول =   އާއާއިއެކު   =  .   މަގެއް    =   .!ެޭއހުރި ހަލާކެްއގެ ބޮޑުކަމާއެވ      = 

  ؟ޅުވީްސހެއްެޔވެއަހުރެންނަށް ކޮންފަަދ ރަނގަ      =  ަإختيارއަުހރެން ެއވެނިމީހާ ނުހިފިނަމ 

.   ނުކުރިނަމަ   =   . . رحمةމިތުރަކު ކަމުގައި   ތެރިކަމުގައި    =   ހަމަކަށަވަރުން އޭާނ

.  އަހުރެްނ މަގުފުަރއްދައިފިއެވެ   =  ِذْكر ) .   ވުމުން) إيمانއަްށ  نقرآން       = 

. ذكرއެ   އަހުރެންގާތަށް އައުމަށްފަހު   =  .   އަދި ޝައިތާނާިވއެވެ  =  

.   އިންސާނާއަށް    =   .  ކެހިެވރިއަުކ ކަުމގައި / ދެރަޭދއެއްޗެްއކަމުގައި    =   

. رسولސީާދ  އަދި   ާއ ވިދާޅުވާުހއްޓެވެ   =   ެربّ އޭައޅުގ .     ެއވެ   =   ހަމަކަށަަވރުްނ

. قومމިއަޅާގެ    ގެމީހުން   =  .  ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުން ހަދަިއލައިފިއެވެ    =  ިقرآنމ .  
    =  ެނޑުމަތީ ނުވަަތ ޝޯކޭސްމަީތ ހިރަފުްސއަުރވަްނ ދުުރކޮށްލެވިަފއިާވ އ . (ާކިލގަ ްއޗަކަށް

(    ބާއްވާފައިާވ އެއްަޗކަށް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  الّلهވަންތަ  رحمنގޮތުގަިއ އޮްނނާނީ ހަމަ ސީާދ  حقّ އެދުވަހުން ވެރިކަމާިއ ރަސްކަްނ  )26( އަށެވެ

. އެދުވަސްވަނީ ކާ  ަފރުންގެމައްޗަްށ ދަތިއުނދަޫގ ދުވަެހއްކަމުގަެއވެ

!). އޭނާ  مشرك( އަނިޔާވެރިޔާ އަދި )27( ) އޭނާގެ ދެއަުތގައި ޭއނާ ދަތްއަޅާދުވަސް (ހަނދާންކުރާެށވެ  قيامةމީހާ

. އަުހރެން  ަދ ވެވުނުނަމަ ކޮންފަ  تبعއާިއއެކު ަމގެއްހިފަިއ އެކަޭލގެފާނުންގެ ަމގާއި  رسولދުވަހުން ބުނާނެއެވެ

.ރަނގަޅުވީސްހެްއޔެ   ؟ވެ

)28( ) . ) އެވެނިމީހާ އަހުރެްނގެ އާرسولއޭ އަހުރެންނަށްުހރި ަހލާކެއްެގ ބޮޑުކަމާއެވެ  رحمةގެ މަގުދޫކޮށް

) ުނހިފުނުނަމަ ކިާހަރނގަޅުވީސްހެ تبعތެރިއަކުކަމުަގއި (   .؟އްޔެވެ ވެޭވ މީހަކުކަުމގައި

ވިޔަނުީދ މަގުފުަރއްދައިފިއެެވ.  إيمانއަްށ  قرآنފަރާްތ އަުހރެން ވީ تبعހަމަކަށަވަރުން އަުހރެން އެފަރާތަާކއި  )29(

:  ِذكرއެއީ އަުހރެންނަށް އެ  . އަދި  قرآن(އެބަހީ އާ ވަީނ  شيطانއަށް އީމާންވާންވާނެކަން ެއނގުމަށްފަހުގަެއވެ

 . ނޑުދޭ މީހަކުކަމުަގއެވެ  އިންސާނާއަށް ކެިހވެިރ އަދި ލަ

)  يعنى: قيامة ދުަވހުން ދަތްއަޅާ  އެމީހުން  އި އަތްތަުކގަ އަނިޔާވެރިން ( އަދި )30(   رسول صّلى الّله عليه وسّلمދުަވހުން

. އޭ އަޅުެގ  الّله . ހަމަކަަށަވރުން މިއަޅާގެ  ربّ އަށް ދަންނަވާނެއެވެ އަކީ ުދރަްށ  قرآنގެމީހުން މި  قومއެވެ

 .  އެއްލާެލވިފައިާވ އެްއޗަކަށް ހަަދއިލައިިފއެވެ

. މިއާޔަތަީކ   ެގ  الّلهނުުކރާ ކޮންމެމީހަކަްށ  عملނުކުާރ އަިދ އޭގަިއވާގޮތަށް  حكمއަްށ  آنقر ދަންނައެވެ

.  وعيدން އައިސްފައިާވ ގަަދ  حضرة . ބިރުެވރި ބަސްފުޅެކެވެ ަގިއ  حضرةެގ  الّلهދުވަހުްނ  قيامةގެ ބަސްފުޅެެކވެ

.  رسول شكوىމާތްވެގެންވާ  ދުގައެެވ. ގޮތާއިމެ ތެރި نةإهاރި ގެމީހުން ކަންތައްކު أّمةއާއިމެދު  قرآنދަންނަވާނެއެވެ

ނޑުމެންގެ  .  عملތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ މިއަދު އަޅުގަ ެގ  قرآنމިހުރީ ހަމަ ސެންޓުން ސެންޓަށް އެޔާިއއެއްގޮތަށެވެ

. މާމޮުޅ  އަމިއްަލ  حكم  قرآنތަކެްއ ހަދާ މާބޯބޮޑެިތ ބަޔަކަށްެވގެްނ  قوعدތަަކކާއި  قانونތައް އެހުީރ ހުރިތާނަގއެވެ

ނޑުމަތީ ބާއްވައި ނުވަތަ އުަރއެއްަލއްވާ ސޯކޭހުެތރޭަގިއ  އަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގެ ނަމުގައި   އެފޮތް ނަގާ ފޮތް ާކލިގަ

. ފޮތް ބާވަިއލެއްވުުމގެ  . ނުވަތަ މާތް  مقصدރައްކާތެިރކަމާއިއެކު ބާްއވަނީއެވެ އާއަށްވެސް  رسولވެސް ނޭނގުނެވެ

. ތައްކޮށް އާޔަތުެގ ނުއަތުމާނަ ނަ تأويلނޭނގޭ    والعياذ بالّلهަގއި ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމުގައި ފޮިތއަޅަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   : . (އެބަހީ   އަކުލެއްވިފަދައިން  َعُدوّ ގެފާނަށްވެސް  محّمدއެފަދައިންނެވެ       =   

.  ކޮންމެ ނަބިއްޔަކަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެލއްވީމެވެ   = ުނވަތަ  عدواة) . ) عداوةެތރިއަކު    ތެރިން  

   =  ُمْجرِم ( . (ނުބަިއ ނުލަާފ މީހުންގެެތރެއިން   ންގެެތރެއިން      =   އަިދ

  .ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ         =   ތެދުމަުގ ދައްަކވާ ަފރާތެއްކަމުަގއްޔާިއ ައިދ

. نصر   ވެރިއަކުކަމުަގއި     =  .   އަދި ކާފަރުވީ ީމހުން ބުންެޏވެ    =   

. (ނުވަތަ ާބވައި   )؟ ނުލެްއވީ ީކއްވެގެންބާަވއެވެއެކަލޭގެފާނުންގެމަްއޗަށް ބާަވއިލަްއވާނޭ ނަމައެވެ  =  

.    قرآنމި    =   .އެީކއެކައްަޗކަށް ެއއްފަހަާރ      =   އެއްފަަހާރ : އެގޮތަީކ (އެބަހީ

(   ބާވައިނުލެްއވީ     =   ެقرآنތިމަްނރަސްކަލާނގެ އ  .    ސާބިުތކުރެްއވުމަށެވެ   =  

.    ކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅުގައި     =   ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ  قرآنއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއ

. بيانކުރައްވާ  ثابت    ކުރެްއވީމެވެ    =   .   އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ އަިރހަށް އެމީހުން ނުގެެނއެވެ

  = ެއެްއވެސް މިާސލ.    އް     =   ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭގެފާނުްނގެ ައރިހަށް (ެއ

)  ِمثَاُل بَاِطلُ  . حقّ ވާފަދަ    ތެދު ގެނަސްދެއްާވ މެނުވީ        =   އަދި ޭއގެ އެންެމ ރަނގަުޅ

. تفصيلމޮޅު     އާއި   =  ީمحشرންނަކީ،  مشركއެ  يعنى:އެީމހުންނަކ .  ކުރެވޭެނ މީހުންނެވެ
       =  .   އެީމހުންގެ މޫނުތަްއ ވަތަށް     =  .   ނަަރކައަށް   =   

.    އެމީހުންނަކީ   =   .   ތިބޭ ތަނުެގ ގޮތުްނ ނުބައިވެގެންވާ ަބއެކެވެ     =  

.އަދި މަ  ގުގެގޮތުން އެންމެބޮޑަށް ފުރެދި ވާވަދެފަިއވާ މީހުންެނވެ        =  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ
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. موسى عليه الّسالمތިމަންރަސްކަލާނެގ    އަްށ ދެއްވީމެވެ   = ) توراةފޮްތ(        =  

.އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނާިއ އެކު   ެލއްވީމެވެ     =   أخ هارونއެކަލޭގެފާނުންެގ 

.    ގެފާނު   =  ިވަޒީރަކުކަުމގައ. .    ވާިގވެިރއަކުަކމުގައި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަކަްށެވްސ  نبىތިމަންރަސްަކލާނގެ ކޮންމެ ންލެއްިވފަދައިން َعُدوّ އަްށވެސް  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއަދި  )31(

)  ُمْجرِم . އަދި (އޭ  عدوّ ންގެތެރެއިން (ކުށްވެިރ ނުބައި ީމހުންގެތެރެއިން .) ކަޭލގެފާުނ  رسول الّلهން ލެއްވީެމވެ ެއވެ

. ވެރިއަުކ ކަމުގަިއ ފުދިވޮޑިގެންެވއެ نصرހައްދަވާބޮޑުކުރެްއވި ަކލާނެގ ތެދުމަގު ދައްަކވާކަަލކު ކަމުަގއްާޔ   ވެ

. އެަކލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށް އެކީެއކަށް އެއްަފހަރާ  )32( ބާވައި ނުެލއްީވ  قرآنއަދި ކާފަރުންގެ މީހުން ބުނެެއވެ

. (އޭގެ  .؟ކީއްވެގެންބާަވއެވެ .) އެީއ  الّلهގައި  جوابނުވަތަ ެއއްފަހަރާ ބާަވއިލަްއވާނޭނަމަެއވެ އަންގަވައެވެ

. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅު ސާބިތުކުރެްއވުމަ  ثابتަވރަށްރަނގަޅަށް  قرآنށްޓަކައެވެ

.  بيانކުރައްަވއި   ުކރެއްވީމެވެ

) ކޮންމެ މިސާަލކަށް ެއ  رسول الّله(އޭ  )33( .) ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް އެމީހުންެގނައި (އަދި ގެންނަ އެްއ  مثالއެވެ

ންގެމީުހްނ  مشركއެއްވެސް އެ  مثالނުދެއްވާ އެއް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެނަސް بيانތެދު  حقّ ވާފަދަ  باطل

. އަދި އޭެގ ަރނގަޅު މޮޅު  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ  تفصيلކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ ގެނަސް ނުދެެއވެ

 .  ގެނަސްދެމެވެ

. އަިދ އެމީ مشركއެ  )34( ހުންނަީކ ންނަކީ އެމީހުންެގ މޫނުތަްއ ވަތަްށ ނަަރކައަށް ެއއްކުެރވޭނެ މީހުންެނވެ

. . އަިދ އެމީހުންަނކީ އެންމެބޮޑަށް މަގުފުރެިދ ވާވަދެފަިއވާ މީހުންެނވެ  ތިބޭތަނުގެ ގޮތުން ނުބަިއވެގެންާވ މީހުންނެވެ

. عليه الّسالم( موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  )35( . އަިދ  توراة) އަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮތްދެއްވީމެވެ ދެއްވީމެވެ

) ވާގިެވރި އެހީެތރިއަކު ކަުމގައި ތިމަންރަސްަކލާނެގ عليه الّسالم( أخ هارونނުންގެ އެކަލޭގެފާނާިއއެކު އެަކލޭފާ

.  ލެއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =   ެوحىފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ .   ކުރެއްވީމެވެ  =  ްތިޔައިގެ ެދކަލުނ  .! ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

(.   (ދާށެވެ           =  .   ދޮގުހެދިީމހުންގެގާތަށް     =   ތިމަންރަްސކަލާނެގ

.   އާޔަތްތައް    =  .    ަފހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ    =  

ނޑައެޅިގެން . ކަ   ހަާލކު ކުރެްއވުމަކުން     =    قومެގ  نُوُح عليه الّسالمއަިދ .        

  =   ްرسولއެީމހުނ .   ން ދޮގުުކރިހިނދުން     =   غرقތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ 

.   ކުރެއްވީމެވެ    = ީއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމ.   ހުން ލެއްވީމެވެ    =  

َرةމީސްތަކުންނަށްވާ  . ِعبـْ   އެއްކަމުގައި     =    އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  ތައްޔާރުުކރެއްވީމެވެ      =   عذابވޭންދެނިިވ .   އެއް     =   ادعَ އަިދ 

.) ثُمودބާގައިގެމީހުންނާިއ  . (ހަލާކުުކރެްއވީމެވެ    ބާގަިއގެމީހުން   =    ެގ  َرسُّ އަިދ

(. . (ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ   އެކުވެރިންނާއި       =  އެތަްއ  قَـْرنއަިދ އެދެމެުދގައިާވ އެތަްއ) . ތަކަާކއި

  ތަކަކާއި. أّمة   =  . . أّمةއަދި އެުހރިހާ    =   ގިނަވެގެންވާ   އެއް     =   ެއ

. ( أّمة .) بيانއަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޖެއްސެވީމެވެ    ކޮށްދިނީމެވެ    =  مثال  .  دليلތަކާއި  حّجةތައް

. . أّمةއަދި ކޮންެމ  =   ތައް   އެއް      =   ނޑައެޅިގެން ހަލާކުުކރެއްވުމަކުްނ ކަ

.   ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ    =  ) ްقرآنމި  يعنى:އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުނ  ( ދުރަށް އެއްަލއިލިމީހުން

.   އައެވެ           =) ްلوطއަށް /  َسُدومރަށަށ (   ބާގައިގެމީހުން އުޅުނު ރަށް    =  

.    ވާރޭ އެެވހުނު   =  ( . (ހިލަާވރޭ   ނުބައިވެގެންވާ ވާރޭ     =  ްިމ  يعنى:އެމީހުނ
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) ފަހެނުވޭހެއްޔެވެ  مشرك   ؟ން    = .    ެއރަށް ދެކޭަކމުގައި   =  އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟

. މި      .ންވީ مشركއެމީހުންވީ   =  . . / ނޭދޭކަމުަގއެވެ   ބިރުުނގަންނަކަމުގައެވެ    =  

 އަށް. ِقَياَمة

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ތިމަންރަސްަކލާނެގ  وحىއަދި އެދެބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )36( ތައް ޮދގު ުކިރ  آيةުކެރއްވީމެވެ
 قومއާއި އޭނާެގ  يعنى: فرعونތަްއ ދޮގުކުިރ މީހުންގެގާތަްށ  عالمةތަކާިއ  دليلންގެގާތަށް (ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މީހު

. ދެން އެބޭަކލުްނ  . އެއީ އެމީުހންނަށް ތެދުމަގަށް ގޮވަިއލައްވާެށވެ ) ތިޔައިެގ ދެބޭކަލުން ވަޑައިގަންނަވާެށވެ އަށް
. ދެންފަެހ (އެމީހުްނ ނުކިޔަމަންތެިރވީހިނދުްނ) ވަޑައިގެން ގޮާވލެއުްވމުްނ އެބޭަކލުންނަށް ކި  ޔަމަންތެރިނުވިެއވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން އެކީއެަކއްޗަކަްށ ހަާލކުކުރެްއވީެމވެ

 غرقބޭަކލުން ދޮގުުކރިހިނދުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނ  رسول ހުން އެމީ،  قومގެ  نوح عليه الّسالمއަދި   )37(
. އަިދ މީސްތަކުންނަށްވާ ކުރައްަވއި ަހލާކުކު َرةެރއްވީމެވެ  دليلތެރިކަމުގެ  قدرةއަކާއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ِعبـْ

. އަދި އަނިާޔވެިރންނަށް  އެްއ  عذابވޭންދެނިވި  –ންނަށް  مشرك -އެއްކަމުގަިއ އެމީހުންެގ ކަންތަްއލެއްވީމެވެ
 .  ތިމަންރަސްކާަލނެގ ތައްާޔރުކުރެްއވީމެވެ

ގެ އެކުެވރިންނާއި އަިދ އެދެމެުދެގ  (ވަޅު) )1( َرسُّ ބާގައިގެމީހުންނާއި ައދި  ثُُمودހުންނާއި ބާގައިމީ عاد(އަދި   )38(
.)  أّمةއެތައް   ތަކެްއ (ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަލާކުުކރެއްވީެމވެ

. ކޮށްދެއްވީ بيانތައް  حّجةތައް ޖައްސަވައި  مثالއަކަށްވެސް ތިމަންރަސްކަލާނެގ  أّمةއަދި އެއިން ކޮންމެ   )39( މެވެ
 . ) ެއބަޔަކު ަހލާކުކުަރއްވަިއ ބަރުބާދުުކރެއްވީެމވެ  އަދި އެއިްނ ކޮންމެ ބަޔަުކވެސް (ނުިކޔަމަންތެރިވީހިނދުން

. ެއއީ  َرسُّ  )1( ނޑެކެވެ .  إْنَطاِكيةއަކީ ބޮުޑ ވަޅުގަ .  َحِبْيُب النَّجَّارގަިއވާ ވަޅެެކވެ  يسنމަރާފަިއ ވައްަޓއިީލ އެވަޅަށެވެ
. ގައި އެ ترجمةސޫރަތުގެ   – زُْبَدُة الّتفسير –ވާަހކަވެއެވެ

) ާވރެއިްނ ވާރޭވެެހވުނު ރަށަށް މިމީހުްނ   )40( ްނ  مشركެގ  يعنى: مّكةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ނުބައިެވގެންާވ (ހިލަ
. އެީއ  . (ެއރަށް ަކއިރިްނ އައިްސގޮސްވެެއވެ .  َسُدومއައެވެ .) އެމީހުްނ ފަހެ އެރަށް  ُلوطެއވެ  ބާގައިގެމީހުންެގ ރަެށވެ

ދުވަހަްށ  آخرةއެމީހުްނ  .؟.) އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ ؟އަކަްށ ނުފުދޭބާވައެވެ  عبرة. (؟ުނވޭހެއްެޔވެ ދެކޭކަމުގައި
. އެުދވަހުެގ  . ثوابބިރުނުގަންނަނީއެވެ  އަށް ނޭދެނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .    އަދި އެީމހުން ކަޭލގެފާނު ދެކެފިއްޔާ     =  / . އެމީހުން ަކލޭގެފާނު ނުހިފަެއވެ

.    ކަލޭގެފާނާމެދު އެީމހުން ނުަބލައެވެ  =  .   މަލާާމތުގެ ގޮތުންމެނުވީ    =  އެމީހުްނ)

.) މިކަޭލގެފާނުހެއްެޔވެ؟ (މީނާހެއްޔެވެ؟)      ބުނެއެވެ   =  الّلهއަކުކަމުަގިއ  َرُسول 

.   ފޮނުއްވީ      =   ެހަމަކަށަަވރުްނ އެކަޭލގެފާނު އަހުރެމެްނ މަގުފުަރއްާދ  مشرك(އ (. ން ބުނެެއވެ

.   ވާވައްދާލުމަްށ ގާްތވެގެންެވއެވެ    =  ެإلهައހުރެެމންގ .   ންތަްއ ފިަޔވައި      =  

.  އަހުރެމެްނ ކެތްތެރިނުވިނަމަ  =  ( . (އެތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންުކރުމުގައި   އެަތކެތީެގ މަްއޗަށް   

  =  .   އަދި ނިކަންހުރެ އެމީހުންނަށް އެނގިދާނެެއވެ    =   ްعذابއެމީހުންނަށ 

   ފެންނަހިނދުން.     =  .   މަގުފުރެުދމުގެގޮތުން ބޮޑީ ކާުކކަން        =  

.) ހިާފ  رسول الّله(އޭ   .؟ުކރިމީާހ ަކލޭގެފާުނ ދެކެަވޑައިގެންނެވީމުތޯއެވެ إختيارއެވެ     =  ެإلهއޭާނގ 

. (އަމިއްަލ އެދުން هوى نفسއަކީ އޭާނގެ  )ކަމުގައި   ކަުމގައި      =  އަޅެފަހެ ަކލޭގެފާުނ

. .) وكيل  =    ؟އޭނާގެމައްޗަްށ ވެވަޑަިއގެންފާނުތޯއެވެ . (ރަްއކާތެރިުކާރ މީހަކުކަމުަގއި   އަުކކަމުގައި
    =  ެ؟ނުވަތަ ކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުކުަރއްވަނީތޯއެވ.     = ަމަކަށަަވރުން އެީމހުންކުެރ ހ

.   ގިނަމީހުން        =   فكرއަޑުއަހާަކމުގައި ނުވަަތ ވިސްާނ  .  ކުރާކަުމގައި  =  

.    އެމީހުން ުނވެއެވެ   =  نـََعم .    ސޫފިަފދައިންމެނުވީ  = އަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟      

      = .ެއެމީހުްނ އެއަްށވުރެވެްސ މަގުފުެރދުންބޮޑެވ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ެއ  رسول الّله(އޭ  )41( ންނަށް ކަލޭގެާފނު ފެނިއްޖެއްާޔ އެީމހުން ކަލޭގެފާނަްށ މަލާމާތްކޮްށ  مشركެއވެ

. (އަިދ މަލާމާ .) ފުރައްސާަރ ނޫނީ ނުުކރެއެވެ އަކުކަމުަގއި ފޮނުްއީވ  الّله رسول ތުެގ ގޮތުން ެއމީހުން ބުނެއެވެ

 ؟މިކަލޭގެފާނު ެހއްޔެވެ 

.) އަހުރެމެން އަހުެރމެންގެ  مشرك(އެ  )42( ންތަކުގެ މައްޗަށް ކެތްތެރިވެ އެތަެކއްަޗްށ  إلهންގެމީހުން ބުނެއެވެ

އެކަލޭގެފާުނ ައހުރެމެްނ އަނބުަރއިލުްނ ހަމަކަށަަވުރްނ  ންތަކާިއ ުދރަށް إلهވެ ނުތިބިނަަމ ެއ  قائمއަޅުކަންކުރުންމަތީ 

. (އޭެގ ޖަވާބުގައި  . މަގުފުރައްދަިއލުން ގާތްެވގެންވެެއވެ ) އެމީހުންނަށް  الّلهގާތްވެގެންވެެއވެ  عذابއެ އަންގަވަނީ

 .  ފެންނަހިނދުން ބޮޑަށް މަގުފުރެދިގެންވަީނ ކާކުކަްނ ނިކަންހުެރ އެމީހުންނަށް އެނގިދާނެއެވެ

.) ތިމާއަޅުކަންކުާރ  رسول الّله(އޭ  )43( : ތިމާެގ ހިަތްށ  هوى نفسއަކީ ތިމާގެ  إلهއެވެ ކަމުގައި އެަބހީ

. އަޅެފަެހ އެފަދަ ީމާހ ؟ުކރިމީާހ ކަޭލގެާފނު ދެކެވަޑައިގެންެނވީމުތޯއެވެ إختيارފެންނަހާގޮތެއްކަމުގަިއ ހަަދއި އެގޮްތ 

އަކުކަމުގަިއ ކަޭލގެފާުނ  وكيلެތރިކޮށް ބަަލހައްޓަާވ ތައް ރައްކާ عملކަމުގައި އޭނާެގ  جاهلއޭނާގެ އެ 

 ވެވަޑައިގަންނަވާނުތޯެއވެ؟ 

. ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ   ނޑަށް އަޅުކަންކޮށްކޮްށހުއްޓާ އޭނާއަްށ  مشرك ރިވާވެގެްނވެއެވެ ންގެ މީހާ އޭާނ ހިލަގަ

ނޑު އެއް ނޑެއް ފެނިއްޖެއްޔާ ކުރީ އަޅުކަންކުރި ިހލަގަ ަލއިލާފައި ފަހުން ފެުނުނ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހިަލގަ

ނޑެއް ފެނިއްޖެްއޔާ މިާހރު އެއަޅުކަންކުާރ  . ައލުންވެްސ އެއަށްުވރެ ރަނަގޅު ހިލަގަ ނޑަށް އަޅުކަންުކރެއެވެ ހިލަގަ

. ެއގޮތުންގޮްސ އޭނާ އަޅުކަންުކރާ  ނޑަށް އަޅުަކންކުރެއެވެ ނޑު އެްއލަިއލައިފާ ފަހުްނ ފެނުނު ިހލަގަ އަީކ  إلهހިލަގަ

. މިފަދަމީހުންގެމައްޗަށް އިްސވެދިޔަ އާޔަތް ރަނގަޅަށް  إختيار هوى نفسއޭނާގެ   َتْطِبْيقُ ކުރާ އެއްޗަކަށް ވެދެެއވެ

 .  ވެއެވެ

 = تفسير طبرى =

.!) ކަލޭގެފާނު ހީފުޅުކުރައްވަީނ އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ ހެޔޮބަްސއަހައި އަިދ  رسول الّله(އޭ  )44( އެވެ

.) އެމީހުން ރަނގަޅުގޮތް ިވސްނާ ބަޔަުކ ކަމަށް . އަިދ  نـََعمْ ތޯއެވެ؟ (ެއހެންނޫނެވެ ސޫފިފަދައިން މެުނވީ ނުެވއެވެ

. ކިއެއްހެްއޔެވެ؟ އެއަށްުވރެވެްސ މަގުފުރެދުންބޮޑެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ެ؟ކަލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގަންަނވަމުތޯއެވ.        =   ربّ ަކލޭގެފާނުންެގ ) . ކަންތަްއ  ربّ އަށް

(   ހިންގަވާގޮތް     =   ފަޖުރު ލުާމިއ) . އެކަލާނެގ ހިޔާަގނޑު ދަންމަވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން

( ނޑު   އިރުެއރުމާއިދެމެދުގެ ހިޔާގަ    = .    އަދި އެކަާލނގެ އެދިވޮޑިގެންެނވިނަމަ       = 

. ނޑު ހަމަހިމޭނުން އޮންނަގޮތަށް ހައްަދވަިއފާނެއެވެ    އެކަލާނގެ އެހިޔާގަ       =    ްދެނ

.  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިުރލެއްވީމެވެ    =  ްނޑުކަމުގެ  دليلއެއަށ  دليلއެއްކަމުަގއި ެއހިޔާގަ

. (އި .)އެއްކަމުގައި ނޑު ހިނަގއިދެއެވެ   ުރއެރުމުްނ ހިާޔގަ       =   ދެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއ

. ) ހިތްޕަވަެއވެ ނޑު   (ހިޔާގަ   =  އަށް. حضرةތިމަންރަސްަކލާނެގ           =   އަވަްސ

. .  / ނުވަަތ މަޑުމަޑު ހިތްޕެވުމަކުން   ހިތްޕެވުމަކުން    =  .   އަދި އެކަލާނެގއެވެ    =  

.   ކަލޭމެނަށްޓަކައިެލއްވީ     =  . . / ނިވަެއއްކަމުގައި ނޑު ލިބާހެްއކަމުގައި   ޭރގަ     = 

.    އަދި ނިދިައރާމެއްކަމުގައި    =  .    އަިދ އެަކލާނެގ ދުވާުލލެއްިވއެވެ    = 

. ) ފެުތރިގަންނަ އެއްެޗއްކަމުގައި  (ހޭލައިގެްނ މަސަްއކަތަށް    =  .   އަިދ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ   

   = . . ަވއިޖެއްސެވީ   ަވއިފޮނުއްވީ  = .    އުފާެވރިކަމެއްގެ ގޮތުން        =  

)ގެުކރި رحمةއެކަލާނެގ  . (ވާޭރގެކިުރޔަށް  މައްޗަށް       =  އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އުޑުްނ

.   ވެއްސެވީމެވެ     =  .ްހަމަ ސީދާ ާސފުފެނ )طهور  (  ފެން      =   އެީއ

.    ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭގެ ސަބަބުން ދިުރއްވުމަށެވެ  =  .   ަމރުވެފައިވާ ރަށެއް   =  

.   އަދި އެއިން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބޯންދެއްވުމަށެވެ        =    ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެހއްދެިވ
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. نـََعمْ ބައެއްތަކެތީގެތެެރއިން    ސޫތްޕަށް     =  .   އަިދ ގިނަ އިންސާނުންނަށާއި   

    =   .   އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެން ބެއްސެވީމެވެ    =   އެމީހުްނެގ

.   މެދުގައި    =  އެމީހުްނ ހަނދާންކުރުމަށެވެ نعمةެއއީ (އެމީހުންގެމައްޗަްށވާ ތިަމންރަސްކަލާނެގ (  . 

    = .    ަފހެ މަނާެވގެންފިއެވެ  = .    ގިނަމީސްތަކުން   =  

.    ކާފަރުވުމަށްމެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ހިާޔގަޑު ކަލޭގެފާނުންެގ  رسول الّله(އޭ  )45( !.) (ފަތިސްނަމާދާިއ އިރުެއުރމާއި ދެމެދުއޮންނަ  ربّ އެވެ

ފުޅު ނުކުރައްވަމުތޯެއވެ؟ އަދި އެކަލާނެގ  فكرބަްއލަވަމުތޯއެވެ؟ އެކަމަްށ ދަމަހައްޓަވާގޮތަކަްށ ނު
) އޮންނަގޮތަކަށްވެްސ  ނޑު ދާއިމީގޮތެްއގަިއ ހަމަހިމޭނުން (އަވިނުދީ  އިރާދަކުަރއްވައިފިނަމަ އެހިާޔގަ

ނޑުގެމައްޗަްށވާ  . ދެްނ ެއހިޔާގަ . (އެހެީނ ިއރުއަާރ އެއްކަުމގަިއ އިުރ ެއކަލާނެގ ލެއްިވއެވެ دليلހައްދަވައިފީެހވެ
. ކޮންމެއެއްޗެއްވެްސ ވަކިކޮްށ އެެގވޭނީ އޭެގ  . ހިޔާކަން އެނގެނީ ޭއުރންނެވެ އަވިދިނުމުން ހިޔާ ހިނގައިދެެއވެ

 (.  އިދިކޮޅު އައީމައެވެ

ނުޑ  حضرةދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )46( އަށް އަވަސްައވަހަްށ ނުވަތަ މަޑުމަޑު ސިްއުރ ހިތްޕެވުމަކުްނ ެއހިޔާގަ
. ތިމަން  ރަސްކަލާނެގ ހިތްޕަވަމެވެ

!.) ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ނިވައިާވ އެއްޗެއްކަމުަގއި  )47( ނޑުލެއްީވ  يعنى:އަދި (އޭ މީސްތަކުންނޭވެ ލިާބހެއްކަމުަގއި ރޭގަ
. އަިދ ދުވާަލީކ  . އަިދ ކަލޭމެނަށްޓަަކއި ނިިދ އެީއ ައރާމެއްކަުމގައި ލެއްީވވެސް ހަމަ ެއކަލާނެގއެވެ އެކަލާނގެެއވެ

. މަސައްކަ  ތަށް ހިނގާބިނގާވެ ފެުތރިގަންނަ ވަގުތެއްކަުމގައި އެަކލާނގެ ލެއްވިެއވެ

)  رحمةއަދި އެކަލާނގެ  )48( އެއްކަމުަގއިވާ ވާރޭފެުނގެ ކުރިްނ (ފެންއައުމުެގ އުފާެވރިކަމެއްެގގޮތުން
 . . (އަދި ެއކަލާނެގ  الّلهވައިޖެއްސެވީެވްސ ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ އުޑުން ހަމަސީާދ ުކރެއްިވއެެވ.) އަިދ  وحىއެވެ

.  طهورސާފު   ފެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވީމެވެ

.) އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  )49( . (ގަސްފެޅުވުމަށެވެ އެއީ އެފެނުެގ ސަބަބުން ަމރުވެފަިއާވ ރަްށ ދިުރވުމަށެވެ
. ސޫތްޕާިއ އަދި ގިަނ އިްނސާުނންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެ نـََعمْ ހެއްދެވިތަކެތީގެެތރެއިން  ފެން ބޯންދެްއވުމަށެވެ

 .  މިއިން މުރާދުކުެރވެނީ ިދރޭތަކެއްެޗވެ

. އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ  )50( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ މެދުގައި އެފެން ބައްސަވަމެވެ
. އަދި އެހެނެއްކަމަކު ގިނަމީސްތަކުން نعمةދެއްވާ ދަރުމަުކރައްވާ  ) ކާފަރުވުްނ  نعمة( އެމީހުްނ ހަނދާންކުރުމަށެވެ އަށް

.  إختيارމެނުވީ  . َمَنعކުރުމުްނ  شكرއަށް  نعمةނުކުރިެއވެ  ވެގަތީެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެދިވޮިޑގެންނެވިނަމަ ތިމަންރަސްަކލާނ.    ގެ ފޮނުްއވައިފީެހވެ

      =   .   ކޮންމެރަށަކަށް    = َنِذْير  . . إْنذارއަކު     ކުރައްވާނޭ ބޭކަލަކު  

  =   ޭަފހެ ަކލޭެގފާނު ކާފަރުނަށް ކިޔަމަންވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ!. رسول الّله(އ (.!   އެވެ

       =   އެީމހުންނާ  قرآنއަިދ ެއއިން (އެބަީހ ެއ ( . جهادން   ުކރަްއވާށެވެ     

=  .    ބޮޑުވެގެންާވ ޖިހާދަކުން    =  .   އަދި ަހމަ އެކަލާނގެއެވެ     =  ނުޑ ދެކަ

( ) ހިްނގެވީ (އެކީ ދެމެމުންދާގޮތަށް ލެއްވީ   (އެކުއެކު     =  . މިއީ ހަމަ މީރުީމރު ފެނެވެ

  (މީރުކަންގަަދ ފެނެެވ.)    =. . ލޮނުގަަދ ފެނެވެ   އަިދ މިީއ ހަަމ ލޮުނހިތިފެނެވެ   

   = . ނޑުގެ ެދމެދުަގއި އެަކލާނެގ ލެްއިވއެވެ   އަިދ އެދެކަ  =  ަދެކ) . ނޑަށް ހުރަެހއް ނޑުދެކަ

(    އެކުނުވާނޭގޮތުން        =  ) . )  حرامވެިވގެންާވ  َحرامނިަވއިުކރާނެ ނިވަަޔކާއި ކަމެއްކަމުގައި

     =  .     އަދި ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ  = ) ީنُْطَفةފެނުން ހެއްެދވ (  އަކުްނ ހެއްެދވީ
  =  ްއިނ.    ސާނަކު  = .   ދެންފަެހ އެަކލާނގެ ެއއިންސާނާލެްއވިއެވެ     = 

.   ނަސަބުކަމުގައްޔާިއ ޅިޔަންފަހަރިންކަމުަގއި / ދަރިފަސްކޮޅު ެދމޭނޭގޮތުން     =   އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ

.  ربّ    ވޮޑިގެންވިއެވެ    =  ަކުޅަދުންވަންތަކ.   ލަކު ކަމުގައި    =   އަދި އެބައިީމހުްނ

.   އަޅުކަންކުރަނީއެވެ     =   ފިޔަވަިއ. الّله        =   َفعَ އެމީހުންނަްށ ެއްއ  َمنـْ

.    ނުދޭތަކެއްޗަށް   =  ( . (ތަކެްއޗަށް   އަދި އެމީހުނަށް ގެްއލުމެއްވެސް ނުދޭ    =  

.   އަދި ކާިފރުމީހާވިެއވެ      =   ربّ އާިއ އިދިކޮޅަްށ /  ربّ އޭނާެގ .   ގެމަްއޗަށް   =  
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. شيطان( ) އެހީތެިރ ާވގިެވރިއަކަށް   އާގެ      =   ޭތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާުނ  رسول الّله(އ (!. އެވެ

   .ނުފޮނުއްވަމެވެ       =   ެދެއްާވ ބޭކަަލކުކަމުގައްާޔއި އަދި ބިުރވެރިކަުމެގ  خبرއުފާެވރިކަުމގ

. خبر    ދެއްވާ ބޭކަލަުކކަމުގަިއ މެނުވީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  َنِذيـْرُ ކަށްވެސް އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ ކޮންމެަރށަ )51( ކުރާޭނ  إْنَذارއަކު ފޮނުްއވައިފީހެވެ
 .  ބޭކަލަކު ފޮނުްއވައިފީހެވެ

!. އަިދ އެމީހުންނާިއ  رسول الّله(އޭ  )52( !.) ަކލޭގެފާނު ކާަފރުންނަށް ކިަޔމަންތެރިވެވަޑައި ުނގަންނަވާށެވެ އެވެ
.  ِجَهادއަކުން  ِجَهادއިދިކޮޅަށް ބޮޑުވެގެންވާ   ުކރައްވާެށވެ

)53( ) . ނޑު ެއކުއެކުއޮންަނގޮތަށް ލެއްީވ ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ ) ދެކަ ނުޑ  الّلهއަދި (މީރުފެނާ ލޮނުފެނާ .) އެްއކަ އެވެ
ނޑު މިވަީނ  . (ދެކަ ނޑު މިީއ ލޮނުކަންގަދަ ލޮނު ހިތިފެނެވެ . އަނެއްކަ މިއީ ހަމަ މީރު މީރުކަންގަދަ ފެނެވެ

ނޑު ދެމެދުގައި (މީ  .) އެކަމަުކ އެދެކަ . (ައިދ އެކުއެކުަގއެވެ ) ުހރަހެްއ އެަކލާނގެ ލެއްވިެއވެ ހުނަށް ނޭނގޭ
ނުޑ  ނޑަށް ވަެދ ދެކަ ނޑު އަނެއްކަ ) ބަންދުކުަރއްވައި އެއްކަ އެއްގޮތަކަށްވެްސ މައްސުނިެވ އެކުނުވާޭނގޮތުން

ނޑަށް  . َحرامވުން އެއީ  َفاِسدُ ދެކަ  ެވގެންވާ ކަމެއްކަމުގަިއ އެަކާލނގެ ލެްއވިއެވެ

. މިބާވަތުގެ ތަ  .  يعنى:ންތަން ދަްނނައެވެ ނޑު ޖެހުނު ތަންތަން ފެނުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމުަގއިވެެއވެ ދެކަ
. އަނެއްފަރާތުްނ ފެންފޮދެއް ަނގަިއ ބޮއިާލއިުރ ަހަމ  އެއްފަރާތުން ފެންފޮދެއްަނގައި ޮބއިލާިއުރ ހަމަ ީމރުފެނެވެ

. އެއްވެްސ ބާވަެތއްެގ ފާެރއް ުނވަތަ ވަކިކުރުެމއް ލޮލަ  ނޑެވެ . އެއްކަ . އެާބވަުތެގ ގަދަލޮނެވެ ކަށް ނުފެނެެއވެ
. މިފަދަމިފަދަ ކަންކަމަީކ  ނޑާއެުކ ެއއްކުާލހެއްގަިއެވސް ތިއްބެވެ  قدرةެގ  الّلهތަންތަނުން ފެންބުއިކުދިން އަޅުގަ

 . .  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކަުއވަންތަކަމުގެ ުފރިހަމަ ހެއްކެވެ  އެވެ

ންާސނާ ހައްދަަވއި ދެން އެއިންސާނާީއ ނަސަބުކަމުގައްާޔިއ އީ މަނިފޮދުަވރަކުން އި يعنى: الّلهއަދި އެކަލާނގެއީ  )54(
 (. : ަނސަބު ދަމަހައްޓަިއ ޅިޔަންފަހަރި ވާނޭގޮތް ލެއްިވއެވެ . (އެަބހީ އަދި ޅިޔަންފަހަރިކަމުަގއި ެލއްވި ކަލާނެގއެވެ

!.) ަކލޭގެފާނުންެގ  رسول الّله(އަދި އޭ  .  ربّ އެވެ  އެީއ ކުޅަދުންވަންތަކަލަކު ކަުމގައިވިެއވެ

އެމީހުންނަްށ ފައިދާއެއް ނުުކާރ އަިދ އެމީހުންނަްށ ގެްއލުމެްއ އަިދ  –ން  يعنى: مشرك –އަދި އެމީހުން  )55(
. އަދި ކާފަުރ އިންސާނާީވ  الّلهއުނދަގުލެއްިވޔަސް ނުދެޭވ އެއްެޗހިތަކަކަްށ އެމީހުން  ފިޔަވައި އަޅުކަންުކރަނީއެވެ

) ވާގި شيطانއާިއ އިދިކޮޅަށް ( ربّ އޭނާގެ  . އާއަށް  ދޭ ވާގިެވރިޔަުކ ކަމުގައެވެ

.!) އުފާެވރިކަމުެގ  رسول الّلهއަދި (އޭ  )56( ކުރަްއވާ ޭބކަލަުކ  إْنَذارދެއްާވ ބޭކަލަުކ ކަމުަގއްޔާިއ އަިދ  خبرެއވެ
 ކަމާއިެގން ނުފޮނުއްވަމުއެެވ. رسولކަމުގައި މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނު 
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   ަތުރަޖމާ     

  =  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!. رسول الّلهޭއ  (!.   އެވެ      =   ތިމަންަކލޭގެފާުނ

.    އެކަމުގެމައްޗަށް ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ނޭދެމެވެ  =  .     އެއްވެސް އުޖޫރަެއއް  = 

.     އެކަމަކު އެދޭމީހަކުމެނުވީ   = (.!ެިހފާށެވ) .    ހިފުމަށް         =   އެމީާހ

. حضرةެގ  ربّ ހައްދަވާބޮޑުކުރެްއވި    އަށް މަގެއް   =   ުوكيلއަދި ކަލޭގެފާނ  / !. ކުރައްވާށެވެ

  އިތުބާރުކުަރއްވާށެވެ!.    =   حضرةިދރިދެމިވޮޑިގެްނވާ ަކލާނެގ .   އަށް     =  

..    އެކަލާނގެީއ ަމރުވުމެއްނުވާ، އަަވހާަރވުމެއްނުވާަކލާނެގ އެވެ  =   حضرةއަިދ ެއކަލާނެގ 

   ކުަރއްވާށެވެ!. حمد  ވިދާޅުވެ َتْسبيحއަށް   =  .  އަދި ެއކަލާނެގ ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ   

   = .    އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންެގ ފާފަޔާމެދު   =  خبر .    ދެނެވޮޑިގެްނާވ ކަލަުކކަމުގައި
  =  .    ެއކަލާނގެއީ      =  .   އުޑުތަާކއި ބިްނހެއްދެިވ ަކލާނގެއެވެ  

    = .   އެދެމެދަުގިއ ާވހާތަކެއްާޗއި       =  .   ހަދުަވހެއްގެެތރޭގައި     =   ދެްނ

. اْسِتَواىއެކަލާނގެ    ވެ ވޮޑިގެންނެވިއެވެ    =    َِعْرش .   އަށް  =  ީرَْحَمنެއއ .   އެވެ

     =  ިކުރަްއވާށެވެ!. ُسوالފަހެ އެކަލާނެގއާއ      =  برخ .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލެއްެގގޮތުން
    =   ްފިޔަވަިއ އެހެން ަފރާތްތަކަށް އަޅުކަން އެުކރާ މީހުންނަށް  يعنى: الّلهއަދި އެމީހުންނަށ– 

.   ބުނެވިއްޖެއްޔާ      =   ްކުރާށެވެ!. َسِجدةއަށް  الّلهވަންތަ  رحمنކަލޭމެނ     = 

.    އެމީހުން ބުނެެއވެ     = އަީކ ެއީއ ކާކުެހއްޔެވެ؟ رحمن      =   ްَسِجدةައހުރެމެނ 

  ކުރަންވީެހއްޔެވެ؟     = .    އަހުރެމެންނަށް އަުމރުވެވޭ އެއްަޗކަށް      =  

. نـَْفَرةއަދި އެމީހުންނަށް އިތުރުެވގެންދިޔައީ    ތެރިކަމާއި ުދރަށް ފިލައިގެންދިއުމެވެ

                                    

                                          

                                 
 



                      
 

1 2 6 4   

މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  رسول الّله(އޭ  )57( .! ިތމަންކަލޭގެފާނު ެއކަމުގެ މަްއޗަށް އެަބހީ !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ ކަްނ  رسولއެވެ

. އިއްވަވާީތ އެކަމުގެމަްއޗަށް ަކލޭމެންގެ ކިަބއިން އެ  އްވެސް އުޖޫރަައކަށް /ފަީއކަްށ ނޭދެމެވެ

) އެދޭމީހަުކވިއްޔާ އެމީަހކު ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްވި  އަށް މަގެްއ  حضرةގެ  ربّ (އެކަމަކު ތިމަންކަލޭގެފާނު ިމއެދެނީ

 . .  إيمانއަށް ކިޔަމަންެތރިވެ އެކަލާނގެއަށް  حضرةގެ  الّلهހިފުމަށެވެ  ވުމަށެވެ

!.) އަ رسول الّله(އޭ  )58(  وكيلކަޭލގެފާނު  –އަށް  يعنى: الّلهިދ މަރުވުމެއްނެްތ ދިރިދެމިވޮިޑގެންވާ ަކލާނގެއަްށ އެވެ

.! އަދި އެަކލާނގެއަށް  .! އިތުބާރުުކރައްވާެށވެ .! އަދި އެަކލާނެގ  حمدވިދާޅުވެ  تسبيحކުރައްވާެށވެ ކުރައްވާށެވެ

. (ެއހެނީ ެއކަލާނެގއަްށ ދެނެވޮޑިގެންވާަކލަުކ ކަމުގަިއ އެކަ خبرއަޅުތަކުން ކުާރ ފާފަތަކުެގ  ލާނެގ ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ

 (.  އެއްވެސް އެއްެޗއް ވަްނހަނާވެެގން ުނވެއެވެ

. ދެްނ  )59( އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާިއ ބިމާިއ އަިދ އެދެމެދުގަިއވާހާަތކެތި ހަުދވަހުގެެތރޭގަިއ ެހއްދެިވ ކަލާނެގއެވެ

. އެއީ  إْستواىއަށް  َعْرشِ އެކަލާނގެ  . ފަެހ  رحمن ވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ ތައް ދެނެވޮޑިގެންާވ  خبرވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

.! (ެއހެނީ ެއކަލާނެގ ުހރިހާކަެމއްެގ  خبرއަދި   خبرތަްއ ދެއްާވ ަކލެއްެގގޮތުން އެކަލާނެގއާިއ ސުާވުލކުރައްވާެށވެ

 . ަފރާތަާކިއ  ދަންނަ خبرނުވަަތ އެކަލާނެގީއ ކޮންފަދަ ކަލަކުަކން ސާފުކުރުމަްށ ރަނގަޅަށް  –ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 . .  –ސުވާލުުކރާށެވެ  . والّله أعلمމިދެތަރުޖަމާވެސްވެއެވެ

ފިަޔވަިއ އެހެންަފރާތްތަކަްށ  يعنى: الّلهުކރާޭށ  އެމީހުންނަްށ  َسِجدةއަްށ  الّلهވަންަތ  رَْحمنُ އަދި ކަލޭމެން  )60(

 . ކަޭލގެފާނު ައހުރެމެންނަްށ  ؟ޔެވެކާކުހެއް އެއީ  الّرْحمنއަޅުކަންކުރާ މީހުންނަްށ ބުނެވިއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ

!.) އަިދ  َسِجدةކުރަންވީެހއްޔެވެ؟ (އެހެން ހަމަެއގޮތަށް  َسِجدةއަމުރުކުރާ އެއްޗަކަްށ އަުހރެމެން  ނުކުރާނަމެވެ

.  ނުރުހުމާއި ުދރަށް ފިަލއިގެންދިއުްނ މެނުވީ އެީމހުންނަށް އިުތރުނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .   އެަކލާނެގ ބަރަކާްތވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ       =   އެަކލާނެގ

.   އުޑުގައިލެްއވިއެވެ   = . . މަންޒިލްަތއް ނޑުަވރުތައް   ގަ     =  އަިދ އެަކލާނެގ އެއުޑުގަިއ

.ލެއްވިއެ    ވެ   =   ްيعنى:ބައްިތއެއ .   އިރު      =  .   އަދި ައލިކުާރ ހަނދަާކއި  

  =  .   އަިދ އެަކލާނގެއީ     =  . ނޑާިއ ދުވާުލ ެލއްިވ ކަލާނެގއެވެ   ރޭގަ  

= / . . އެަކއްޗަށްފަހު އަެނކަތި އަންނަގޮތަށް    ނުވަަތ އެަކތި އަނެކައްޗާިއ ތަފާތުކޮށް    =  

. قصدހީކުރާމީހަކަށް /     ކުރާމީހަކަށް / އެދޭމީހަކަށް  = )الّله . ) ހަނދާންުކރުމަށް    ގެ އަމުރުފުޅު

       = ) ަنعمةގެ  الّلهނުވަތ  (   ކުރާން. ُشُكرއަށް    =   ިވަންތަ  رحمنއަދ

. الّله    ގެ އަޅުތަކުން         =  .   ެއއީ ބިންމަތީގައި ހިނގާބިނގާާވ މީހުންނެވެ

   =  ާކިޔަމަންެތރިކަމ) . ) تـََواُضعُ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ހަމަޖެހުމާިއއެކު   ވެރިކަމާއިެއކު     

    =  ާُمخاطبއަިދ ތަންދޮރުނޭނގެީމހުން އެމީހުންނ ( . (ނުރުޭހ އެއްޗެއްބުނެފިްއޔާ    ކޮށް   

    =   ަސީދާ ތެދުބަްސ / ުނވަތ . . سالمއެީމހުން ބުނެެއވެ    ޭއ ބުނެއެވެ   = 

. ނޑު ވޭތިުކާރ މީހުންނެވެ   އަދި އެމީހުންނަީކ ރޭގަ  =   ެربّ އެމީހުްނގ .   އަށް        =  

: އަޅުކަން ކުރާ  َحالކުރާ  ِقيامގައްޔާިއ  حالސަޖިދަކުރާ     )حال(އެބަހީ   =   އަދި އެީއ

. (ދަންނަވާ  .) دعاءބުނާމީހުންނެވެ   ކުާރ މީހުންނެވެ    =  ެربّ ޭއ އަޅަމެންގ .    އެވެ      =  

.  އަޅަމެންގެ ކިބައިްނ ދުުރކޮށްދެއްވާނދޭވެ    =   عذابަނރަކައިެގ  .     =  

  . عذابހަމަކަށަވަރުްނ އެތާނެގ      =  .  ވަކިުނވާއެއްެޗްއ ކަމުގަިއވިއެވެ      =  
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

.ހަމަކަށަވަރުން އެތަން ނުަބއި   ވެގެްނވެއެވެ      =  قائمވެތިބޭތަނުގެ ގޮތުންނާއި  َقرار 

.  ވެތިބޭތަނުގެ ގޮތުން

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެކަލާނެގ  )61( ނޑުވަރުތައް ލެއްވި ކަލާނެގ ބަރަކާތްަވންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ ކަމާިއ ވަންތަ َفْضلއުޑުގައި ގަ

: އިރަާކއި އަދި ައލިކުާރ  .) އަދި އެކަލާނގެ އެއުުޑގައި ބައްތިއަާކއި އެބަހީ ދަރުމަވަންތަކަން ގިނަެވގެންވެއެވެ

 .  ހަނދެއްލެްއވިއެވެ

. (އެގޮތަްށ  )62( ނޑާއި ުދވާުލ އެަކއްޗަަކށްފަހު އަނެކަިތ އަންނަގޮތަްށ ލެްއވިއެވެ އަދި ހަމަ ެއކަލާނެގ ރޭގަ

ނޑާއި  .) އެއީ ނުވާނަމަ ރޭގަ . އަދި އަހަރުަތކާއި ވަގުތުަތއް އޮޅުން ނުފިލީެހވެ ެގ  الّلهދުާވލު ވަކިނުީވހެވެ

 شكرއަްށ  نعمةކުރާމީހަކަްށ ނުވަަތ ަހނދާންކުރާމީހަކަްށ ނުވަަތ އެަކލާނެގ  قصدއަމުރުފުޅުތައް އެދޭީމހަކަްށ އެކަްނ 

(. . (އެމީަހކު އެކަްނކުރާ ހުށިކަމެވެ  ކުރުމަށް އެދޭމީަހކަށެވެ

.) އެމީހުންނަކީ ބިުމގައި ހިނގާިއރު މަޑުމައިތިިރކަމާިއ  رحمنއަދި  )63( ވަންތަ ަކލާނގެ އަޅުތަކުން (ދަންނައެވެ

. އަިދ ތަންދޮުރ ނޭނޭގ  تواضع މީހުން އެމީހުންނާިއ ވާަހކަދަްއާކ  جاهلވެރިކަމާއިއެުކ ހިނގާީމހުންނެވެ

.ނުވަަތ ކޮށްފިއްޔާެވސް އެާޖިހލުން ُمَخاطبހިތްހަމަނުޖެހޭފަދައަކުން  ނަށް ސީދާ ތެދުަބހުން ޖަވާބުެދއެވެ

 .  ގިނަވާހަކަނުދައްަކއި ހަަމއެކަނި ަސލާމު ެއވެބުނެއެވެ

 َسِجَدةއަށް  ربّ ެގ އަޅުތަުކންނަކީ އެމީހުްނ ހައްަދވާބޮޑުކުރަްއވާ  الّلهވަންަތ  يعنى: رحمنއަދި އެމީހުންނަކީ  )64(

: އެަކލާނގެއަށް  حالުކރާ  ِقَيامُ ކުރުމާއި  . حالއަޅުކަންކުާރ  (އެބަހީ ނޑު ވޭތިކުާރ މީހުންނެވެ  ) އެމީހުްނ ރޭގަ

. " އޭ އަޅަމެންގެ  دعاءއަދި އެމީހުންނަކީ މިފަދައިން ދަންނަވާ  )65( .! އަޅަމެންެގ  ربّ ކުރާ ީމހުންނެވެ އެވެ

!". ހަމަކަށަަވރުން އެތާނގެ  َعذابކިބައިން ނަރަކަިއގެ  އާިއ)  ލިބޭމީހާ عذابއެއީ ( عذابދުރުކުރަްއވާންދޭވެ

 .  ވަކިވެނުދާ ެއއްޗެއްކަުމގައިވެެއވެ

ވެތިބޭ ތަނުގެގޮތުން ވަރަށްެވސް ނުބައިެވގެްނާވ  قائمވެތިބޭތަނުގެ ގޮތުންނާއި  قَـَرارُ ހަމަކަށަވަރުން އެތަނަކީ  )66(

 .  ތަނެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 =  .    އަދި އެމީހުން  =  . . ހޭަދކުރަންޏާ   އެީމުހން ހޭދަކޮށްފިްއޔާ     =  

.   އެމީހުން އިްސރާފު ނުުކރެއެވެ    =  ) ްحقُّ އަިދ އެމީހުނ. . އުިނ ނުކުރެެއވެ   ) މަުދ ނުކުެރއެވެ
  = .    އަދި އެހޭދަުކރުންވިއެވެ        =   ްَعْدلއެެދމެދުެގ މެދުމިނަކަށ 

.  =  ވެރިކޮްށ     އަިދ އެމީހުން      =  دعاءާއއިއެުކ  الّله .   ކޮށް ގޮވާނަހަަދއެވެ
    =   إلهެއހެްނ .    އަކަށް     =    އެްއ އެމީހުްނ  نفسއަިދ އެްއވެްސ

.   ނުމަރައެވެ    =  الّله ُحْرَمة .     ެތރިކުަރއްވާފައިވާ   =    ّއަާކިއ  حق

.    ލައިގެންމެނުވީ  =   .    އަިދ އެމީހުްނ ޒިނޭ ނުކުރެއެވެ     =   އަިދ

: އިސްވެ . (އެބަހީ .)އެކަންކޮށްފިމީހާ    ިދޔަކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ ކަެމއްކޮށްފިމީހާ     =    عذابއޭެގ 

 . . عقوبةލިބޭހުއްޓެވެ   ލިބޭުހއްޓެވެ       =   ްعذابއޭާނޔަށ  .    ގިނަުކރެޭވހުއްޓެވެ  

   =   قيامة . . عذابއެ  އަިދ އޭނާ  =    ދުަވހުން    ގައި ދެމިހުންަނހުއްޓެވެ   

 =   ާحالއިހާނާތްތެިރވެގެންވ .       =   توبة .   ވެއްޖެ މީހާ މެނުވީ   =   އަިދ

.   އެމީހާ އީމާންވެ       =   ާصالح عملއަިދ އެމީހ .   ކޮށް     =   ފަެހ

.)އެބައިމީހު   ން (ދަންނައެވެ    = الّله .  ބަދަލުކޮށްދެއްވާުހއްޓެވެ      =    

.   އެމީހުންގެ ނުަބއި ކަންަތއްތައް ހެޔޮކަމަށް    =    الّلهއަިދ .    ވޮޑިގެންެވއެވެ     

 =   ލެްއވު رحمةގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ.   ންބޮޑު ކަލަުކކަމުގައި    =   ިتوبةއަދ .    ވެއްޖެމީހާ
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      =    ާކޮށް. صالح عملއަދި އެމީހ           =   ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެީމާހ

. توبةއަށް  الّله   ވެއެވެ   =  ) ّتوبة) حق .     ވުމަކުން

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)67(  : . ( إسرافެގ އަޅުތަކުްނ ހޭދައެއްކުރަްނޏާ އެމީހުްނ  الّلهވަންަތ  رحمنއަދި އެމީހުން އެބަހީ ެގ  الّلهނުކުެރއެވެ

.) އަިދ  . އެމީހުން خردަވރަށް  حقّ ކުރުްނ  خردއުރެދުމުގަިއ މުދާހޭދަނުކުެރއެވެ ެގ ނުކޮށްވެްސ ނުހިަފހައްޓައެވެ

 . .  عدلހޭދަކުރުންވަީނ އެދެމެދުގެ މެދުމިނަށެވެ  ެވރިގޮތަށެވެ

. އަދި  دعاءއަކަށް  إلهއާއިއެކު ެއހެން  الّلهއަދި އެމީހުން  )68(  حرمةކުރަްއވާ  حرام الّلهކޮށް ގޮވާނަހަަދއެވެ

. އަދި އެ حقّ އެއް  نفسތެރިކުރަްއވާފަވާ އެއްވެްސ  . އަކާަލއިގެން މެނުީވ އެމީހުން ނުމަރަެއވެ ީމހުން ޒިނޭ ނުކުެރއެވެ

) އެކަުމގެ  : އިސްވެދިަޔ ފާފައިގެެތރެއިްނ ކަމެއްކޮށްފި މީާހއަށް  عقوَبةއާިއ  عذابއަދި އެކަންކޮށްފިމީާހ (އެބަހީ

.  ލިބޭހުއްޓެވެ

. އަިދ ެއ  عَذابދުވަހުން އެީމހަކަށް  ِقَياَمةއަދި  )69( އޭާނ  لُ َحاެތރިވެގެްނވާ  إَهانَةގަިއ  عذابގިނަކުަރއްވާުހއްެޓވެ

 .  ދެމިހުންނަހުއްޓެވެ

. އެފަދަ މީހުންެގ  َصالح عملވެ  އަދި  َتوبَةއަދި އެމީހަކު  އީމާްނވެ  )70( ކުރި ކޮންމެ މީހަކު ދަންނައެވެ

. އަިދ  الّلهނުބައިކަންތައްތަްއ ހެޔޮކަންަތއްތަކަްށ  ވޮޑިގެންވަީނ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްަސާވ  الّلهބަދަލުކޮށްެދއްވާުހއްެޓވެ

.  رحمة  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލަކުކަުމގައެވެ

. توبةވުމަކުން  حق توبةކޮށްފިމީހާ ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހާއީ  صالح عملވެ  توبةއަދި  )71(  ވެއްޖެމީހެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 =  ) ގެައޅުން) الّلهވަންތަ  ى: رحمنيعنއަިދ އެމީހުްނ         =    ُއަްށ  ُزْور

. ( حاضر  بَاِطلُ ނުވަތަ  –ނުވަތަ ކުޅިވަރު  –ނުަވތަ ދޮގުބަސް  –ނުވަތަ ލަަވ  ِشركُ  -އަކީ  ُزْورُ ނުވެއެވެ

.) –ކޮންމެކަމެއް     އަދި މިނޫން ގޮތްގޮތަށް ބުެނވޭ        =   ާކަމަާކ  بَاِطلُ އަދި އެމީހުންނ

) .    ކަމެއްގެ ގާތުން ދާން ދިމާވެއްެޖއްާޔ) بَاِطلُ ދިމާވެއްޖެއްޔާ      =   މާތްގޮތަކަްށ

(. . (އެކަަމްށ ވަެދ ޭއގަިއ ބައިެވިރ ނުވެެއވެ  يعنى: رحمنއަިދ އެމީހުްނ (  =  އެކަމުންފުރަގަސްދެެއވެ

.) ގެ الّلهވަންތަ     އަޅުތަކުން  =  .    އެމީހުންަނށް ހަނދާންކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ     =  

. ربّ އެމީހުންގެ    ގެ އާޔަތްތައް      =   : . (އެބަހީ އެމީހުން އެއާޔަތްތަުކގެމައްޗަށް ތިރިުނވެއެވެ

.)ނުކުެރއެ عملއެމީހުން އެއާޔަތްތަކާއިމެުދ     ވެ      =   : ބީުރކޮށް އަިދ ކަނުކޮްށ (އެބަހީ

. ައދި ކިއެއްހެްއޔެވެ .)؟ކާފަރުންގޮތަށް އަޑުނާހަިއ ނުބަލާ ނުވިސްނަިއ ނުދެއެވެ   . އަޑުައހައި ބަލާ ވިސްނައެވެ
    =   ާُدَعاءއަދި އެީމހުންނަކީ ދަންނަވ .   ކުރާ މީހުންނެވެ        =   ޭއ

. އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ!. ربّ އަޅަމެންގެ     އެވެ           =   އަޅަމެންގެ އަނބީންެގ

.    ކިބައިންނާއި ދަރިންެގކިބައިން  =  . ./ ހިތްފަސޭަހކަމާއި އުފާެވރިކަން    ލޮލަށް ފިނިކަން
    =   ިއަޅަމެން ަލއްވާނދޭވެ!. އަދ        =  إمامވެރިންނަށްވާ  تقوى 

.     ންކަމުގައި
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި އެމީހުންނާއި حاضرއަކަށް  ُزْورُ ގެ އަޅުތަކުްނ  الّلهވަންތަ  يعنى: رحمنއަދި އެމީހުން  )72(  َلْغوُ  ނުވާނެއެވެ

. (އެކަުމގެތެރެއަްށ ވަެދ އެކަާމ   އަކާިއ ދިމާވެއްޖެއްާޔ ރަނގަޅު މާްތގޮތަކުްނ  އެކަމުްނ ދުުރވެގަނެއެވެ

 (.  ބައިވެރިނުެވއެވެ

. މިއާޔަތުގައި މި   . އެއީ  لفظމި  ُزوُرވެގެންވާ  بـََيانދަންނައެވެ  ِشْركއާއިމެދު ދަންނަބޭކަލުން ބަސްތަފާތެވެ

. ނު ައިދ  –ނުވަަތ ދޮުގހެކިދިނުން  –ނުވަތަ ކުޅިަވރު  –ވަަތ ލަަވ ނުވަަތ ދޮގުބަްސ ކަމުގައި ބުެނވުނެވެ

. އެންމެ  تفسيرމިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް  ކޮންެމ  باطلވިދާޅުވަނީ  َأبُوَجْعَفُررالطَّبرىެވރިގޮތެއްކަމަށް  عدلުކރެވިފައިެވއެވެ

 .  .  والّله أعلمކަމެކެވެ

. އެއްެވސް  ގެ لفظމި  َلْغوُ އަދި ހަމައެފަދައިން  އެއް ވަސްލެއްެންތ  أصلާމނައިގައިވެސް ތަފާތު ބަސްވެއެވެ

. އޭގެެތރޭަގއި  باطل ައިދ  –ަލވައަޑުއެހުްނ  –ންތަކަށް މާތްކޮށްހިތުްނ  إلهްނ އެމީހުންެގ  مشركކޮންމެ ކަމެކެވެ

 .  . والّله أعلمމިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ ކަންކަމެވެ

ގެ އާޔަތްތައް އެީމހުންނަށް ހަނދާްނ  ربّ ގެ އަޅުތަކުން އެމީހުންގެ  الّله ވަންތަ يعنى: رحمن އެމީހުން އަދި )73(

 : . އެބަހީ . އަދި ކަނު ލޮލަކުން ނުބަަލއެވެ ކުރެވިއްޖެްއޔާ އެއާޔަަތކާމެދު އެމީހުން ބީރުކަންފަތަކުން ުނއަހައެވެ

. އަދި ކިެއއްހެ އެމީހުްނ  . ެއއާޔަތްތަކަށް؟ޔެވެއް ކާފަރުންފަދައިން އަޑުނުއަަހއި އަިދ އެޔާމެދު ނުވިސްާނ ނުިތބެއެވެ

 . . ކަުނލައި އަހަެއވެ  ވިސްނާ ފިކުުރ ކުެރއެވެ

) ދަންނަާވ  ربّ އަދި އެމީހުންނަކީ (އެމީހުންެގ  )74( . ޭއ  دعاءއަށް . އެީމހުން ދަންނަަވއެވެ ުކރާމީހުންނެވެ

. އަޅަމެންގެ އަނބީންެގ ކިބައިންާނއި އަޅަމެންގެ ދަރިންގެަފރާ ربّ އަޅަމެންގެ  ތުން އަޅަމެންގެ ޮލލަށް ފިނިކަްނ އެވެ

: އެމީހުންނަީކ ބަްސއަާހ ހެޮޔ  !. އެބަހީ !. އަިދ  تقوىއަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ ެވިރ ބަޔަކުކަމުަގއި ލަްއވާނދޭވެ

 ންކަމުގަިއ އަޅަމެން ލަްއވާނދޭވެ!. إمامވެރިންނަށްވާ  تقوى
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ) ްގެ އިސްވެިދޔަ ސިފަތައްުހރި އަޅުން) الّلهވަންަތ  يعنى: رحمنއެީމހުނ       =   

. ثـََوابސުވަރުޭގގެ މަތިވެިރ ދަރުމައިެގ    ލިބެވުޭހއްޓެވެ     =  .   އެމީހުން ކެތްތެރިވުުމގެ ސަބަބުން
     =  . . ލިެބވޭ ުހއްޓެވެ    އަދި އެތާނގައި އެމީހުންނާއި ަބްއދަލުވޭވޭ ހުންނާނެއެވެ  

    =  سالمއާިއ އަދި  َتِحيَّة  .      =   ދެމިތިޭބ /. އެމީހުން އެާތ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ

  . حال    =  ައެތަްނ ރ . .ރަނގަޅުވެގެންެވއެވެ   ނަގޅުވެގެންވެއެވެ      =  قَـَرار 

.   ވެތިބުމަށާއި އަރާމުުކރަން ތިބުމަށް  =  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!. رسول الّله(ޭއ (.!    އެވެ    

   =   ު؟ކުރަްއވާނީ ޮކންކަމެއްހެއްޔެވެ ربُّ ަކލޭމެންނާއިމެދު ތިމަންކަޭލގެފާނ  އެއްވެްސ  ربّ (ނުވަތަ ކަލޭމެންެގ

(.    ފަރުވާލެްއ ަކލޭމެނާމެދު ނުބަހައްަޓވާނެއެވެ     =   ެނުވާނަމަ / ަކލޭމެންެގ  دعاءަކލޭމެންގ

.   އަޅުކަން ނުވާނަމަ      =  އެކަލާނެގއަށް އަޅުކަްނ) . ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން ދޮގުހަދައިފީމުެއވެ

.)ނު   ކުރެއެވެ      = . ) އެކަންވެދާނެެއވެ    ފަެހ ނިކަންުހރެ (އެދޮގުހެދުން   =  

.َعَذاب(  ) ލާޒިމުވުމުެގ ސަބަބަކަށް
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މާނަ  ގެسورة الفرقان       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

  
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) އެީމހުން (ދުނިޭޔަގިއ  ّلهالވަންތަ  رحمنއިސްވެދިަޔ ސިފަތަްއހުިރ  يعنى:އެމީހުން  )75( ގެ އަޅުތަކުން (ދަންނަެއވެ

) ކެތްެތރިވުމުގެސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް ުސވަުރގޭެގ މަތިވެިރ  .  ثوابއުޅުނުއިރު އާއި މާތް ދަރުމަަތއް ލިބެވޭހުްއޓެވެ

. އެއީ  َسالمއާއި  َتِحيَّـةއަދި އެސުވަުރގޭގައި އެމީހުން ތިބޭިއރު   َتِحيَّةންވާ  حضرةގެ  الّلهއެމީހުންނަށް ލިބެވޭހުއްެޓވެ

. ުނވަތަ މިދެއެްއޗަކީވެްސ  سالمބޭކަލުްނގެ  مالئكةއާއި  .  حضرةގެ  الّلهއެވެ  .  والّله أعلمންވާ ސަލާމެވެ

. އަދި  حالއެއީ އެމީހުން އެުސވަުރގޭގަިއ ދެމިތިބޭ  )76( ވެ ހަމަޖެިހގެންތިބުމުގެ ގޮތުންނާިއ  قَـَرارُ ގަެއވެ

. އަރާމުކުރަްނ ތިބުމުގެގޮ . ރަނގަުޅވެގެންވެެއވެ  ތުން އެތަން މާތްވެގެްނވެއެވެ

.) ކަލޭމެންެގ  رسول الّله(އޭ  )77( . (އޭ ީމސްތަކުންނޭވެ .) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ  دعاءއަްށ ކަލޭމެްނ  ربّ އެވެ

ެއއްެވްސ  ربّ ނުކުރާނަމަ، އެަކލާނގެއަްށ ަކލޭމެން އަޅުކަން ނުުކރާނަމަ ކަލޭމެންނާއިމެދު ތިމަންަކލޭގެފާނުންެގ 

. ުނވަތަ ަކލޭމެންނާމެދު ދެން އެކަލާނެގ ބަހައްަޓވާނީ ކޮންފަުރވާެލއްހެއްެޔވެ؟ އަިދ  ފަރުވާލެްއ ނުބަހައްަޓވާނެއެވެ

. އަދި ނިކަންުހެރ  ) ދޮގުހަދައިފީމުެއވެ !  ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެން (އެކަލާނެގއަށް އަޅުކަން ނުކޮށް އޭކާފަރުންނޭވެ

.  ލާޒިމުވުމުގެ عذابކަލޭމެނަށް  . އެދޮގުހެދުްނ ވެދާނެެއވެ  . والّله أعلمސަބަބެއްކަމުގަިއ އެކަްނ ވެދާެނއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 ގެ މާނަ ُسورة  الشعراء
uv 

  

 )227(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        شعراءُسورة ال   

 

   ަތުރަޖމާ     

   =   الّلهއެއް ދެނެވޮޑިގަތުންބޮޑީ  مرادމިއަކުރުތަކުެގ .   އެވެ      =   މިއީ ފޮުތެގ

. .  =    އާޔަތްތަކެވެ   ބަޔާންކޮށްދޭ        =    ކަޭލގެފާުނ  رسول الّله(ޭއ (. އެވެ

.ފުޅު ަހލާކުުކރައްވާ نـَْفسކަލޭގެފާނުންެގ      ަކހަލަެއވެ   =   އެމީހުްނ . އެމީހުްނ ނުިވކަމަށްޓަކައި

.    ނުވެގެން   =  مؤمن .    ންކަމުގައި  =  .   ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވަންޏާ

    =  ެއެމީހުންގެމައްޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ާބވައިލަްއވައިފީެހވ.      =    އުޑުްނ

.  دليل -އާޔަތެްއ  . معجزةއެއް   ެއއް      =  އެމީހުްނެގ) . ދެން އެމީހުންެގ ކަނުދރާތަްއ ވެދާނެެއވެ

(.    ބޮޑެތިމީހުން ވެދާނެއެވެ      =  .   އެއަްށ ދެަރެވ ކިޔަމަންވެގެން        = 

. نصيحةއެއްވެސް  –އަދި އެމީހުންގެގާތަށް     އެއް / ހޭެއރުވުެމއް ނާދެއެވެ    =  ވަންަތ  رحمن

. حضرةކަލާނެގ     ން   =  .     ބާވަިއލެއްިވގެން     =  . އެމީހުްނ އެޔާދޭެތރޭވެއްެޖ މެނުވީ

. .   =     އެމީހުންވާ މެނުވީ  ުފރަގަސްީދގެންވާ  ބަޔަކުކަމުަގއި      =   ފަެހ

.  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ދޮގުކޮށްިފއެވެ       =  ްތަްއ  خبرއަދި ނިކަންުހރެ އެމީހުްނގާތަށ

.   އަންނަހުއްޓެވެ            =  ްއެކަމާމެދު ުފރައްާސރަކޮށް ަމލާމާތްކުރާކަމުަގިއީވ  އެީމހުނ

.   ކަންތަކުގެ     =  . . ނުދެކެނީބާވައެވެ   އެމީހުން ނުބަލަނީ ބާވަެއވެ      =  .ްބިމަށ   
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       = .  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެތަނުްނ ގަސްފެޅުްއވީ ިކހާަވރަކަށްކަން          = 

.    މާތްވެގެންވާ ކޮންެމ ޖޯޑަކުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1(      ިُمَرادއަކުރުތަަކކީ މިބާވަުތގެ އެހެނިހެްނ އަުކރުަތކެކޭ ެއއްފަދައިން އޭެގ މާނަ އަިދ އެއިްނ އެދެޭވ މ 

.  َخاصَّ މަށްެގ ދެނެވޮޑިގަތު الّلهއެއް ހަމަެއކަނި   ވެގެންާވ އަުކރުަތކެކެވެ

: އެފޮަތށް ވިސްާނ  بَيانމިއީ  )2( . (އެބަހީ ކޮށްފި މީަހކަށް މިފޮތަީކ َتْدبِـير ކޮށް  فكرކުރައްާވ ފޮތުެގ އާޔަތްތަކެވެ
.  بيانން ބާވައަިލްއވާފައިވާ ފޮތެއްަކން  حضرةގެ  الّلهގަދަކީރިތިވަންތަ   يه وسّلممحّمد صّلى الّله علކޮށްދޭ ފޮތެކެވެ

 އަމިއްލަފުޅަށް ގެންނެިވ އެްއޗެއް ނޫންކަްނ އަންގައިޭދ ފޮތެކެެވ.)

.) ެއ  رسول الّله(އޭ   )3( ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާމެދު ެދރަފުޅުވެގެން ަކލޭގެފާނުންެގ  إيمانންގެމީހުން  مشركއެވެ
. ކަލޭގެފާނުން نفس . (އެކަމާ ދެރަފުޅުނުވާށެވެ .)  واجبގެ ފުޅު ހަލާކުކުރަްއވާކަަހލައެވެ  އަކީ ިއއްވައިެދއްވުމެވެ

ެއއް ބާަވއިލެްއވިނަމަ އެީމހުންގެ ކަނދުރާތަްއ އެއަްށ  معجزةތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންގެމަްއޗަށް އުޑުން  )4(
. ނުވަަތ އެމީހުްނކުެރ ބޮޑެތި މީހުްނ ެއ  އަްށ ނިކަމެތިެވ ދެރަެވއްޖައީހެެވ.  معجزةކިޔަމަންވެ ނިކަމެިތވެއްޖައީެހވެ

.  (ނަމަވެްސ  އެހެންނުހެއްެދީވ   معجزةސްފުޅުގެ މުރާދަކީ ނުުރހިތިބެވެްސ އެމީހުން އެ މިބަ އަށް ކިޔަމަންީވހެވެ
 .)ގަިއވާއީމާްނކަމަކަށްވާތީއެވެ إْخِتَيارُ   ެގކަންކަމަށްَغْيُب  އީމާންކަމަކީ  ފައިދާކުރާނެ

ْنِبْيهއަދި  –އެްއ  نصيحة ން ބާވައިަލއްވަިއގެން ެއއްވެސް حضرةގެ  الّلهވަންތަ  رحمنއަދި  )5( އެއް އަުތވެއްޖެއްާޔ  تـَ
: ކޮންމެ  . އެބަހީ އެްއ  نصيحةއެމީހުން އެއަށް ފުަރގަސްދީގެންވާބަަޔކު ކަމަުގިއވާ މެނުވީ އެމީހުންގާތަށް ނާދެއެވެ

.  وعظކޮންމެ   އެްއ އެމީހުންގާތަްށ އައިނަމަވެްސ އެމީހުްނ އެއަްށ ފުރަގަސްދެެއވެ

:  –އެީމހުން  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން )6( އާިއ  ِذكرން އެމީހުންގާތަްށ އަިއ  حضرةެގ  الّله( –ންގެމީުހން  مشركއެބަހީ
. ދެންފަެހ ނިކަންުހެރ އެމީހުްނ އެކަމަކާމެުދ މަލާމާތްކޮްށ ުފރައްާސރަކުާރ ކަުމގައިިވ نصيحة ) އެީމހުްނ ދޮގުކޮށްފިއެވެ

)  عذابެގ  الّلهކަންތަކުގެ ( .ތަްއ އެމީހުންގާތަްށ އަ خبرގެ  ންަނހުއްޓެވެ

ނޑު ނުދެކެނީބާވައެ محشرއާއި  آخرةއަދި ( )7( ) އެމީހުްނ ފަހެ ބިްނގަ  .؟ވެއަށް ފޮނުްއވުން ދޮގުުކރާ
މާތްެވގެންާވ ގަސްަގހުގެ ކިަތއްކިތައް ޖޯޑު ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެބިމުަގިއ  ؟.ބިމަށްނުބަލަނީބާވައެވެ

: ވަރަްށގިނަ ގަްސ ފެޅުއްވީ. ؟ފެޅުއްވީންހެއްޔެވެ .އެބަހީ  މެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  . ) ވެެއވެ   ހަމަކަށަަވރުން ެއކަންތަކުގަިއ (ބިމުން ގަސްފެޅުއްވުމުގައި  =  ނޑައެިޅ ކަ

. ( دليلބަޔާންވެގެންާވ    )ތެރިކަާމއި އެއްކަުއވަންތަކަުމގެ قدرةއެއް     =   އަިދ އެމީހުންުކެރ

.   ގިނަމީހުން ނުެވއެވެ   =  مؤمن .   ންކަމުގަިއ. ތެދުކުރިމީހުންކަމުަގއި     =    އަިދ

. ربّ ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުނެްގ    އެއީ        =   ްނޑައެޅިގެނ  رحمةވަންތަ  އަދި عّزةކަ

.    ލެއްވުން ބޮޑު ކަލާނެގއެވެ          =   ެއަްށ  رّب موسى عليه الّسالمއަދި ކަޭލގެފާނުންގ

.    ނިދާ އިއްވެިވހިނދު       =  ިقومއަނިޔާެވރ .    އަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް  

  =   ީقومގެ  فرعونއެއ .     އެވެ   =   ް؟ވެވެރި ނުވާނެހެއްޔެ  تقوىއެމީހުނ.  /

   ؟ބިރުނުގަންނާނޭހެއްެޔވެ   =   ުޭއއަޅުގެ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނ . . ربّ ދެންނެވިއެވެ   އެވެ

    =  ެހަމަކަށަަވރުން ިމއަޅާ ބިުރގަންނަމ.    ވެ     =   އެީމހުން މިައާޅ

.   ދޮގުކޮށްފާނެކަމަށް      = (. . (ހިތްދަތިވެދާނެއެވެ ) އަދި މިއަޅާގެ މެއި ދަތިވެދާނެއެވެ    (ޭއރުން

       =  . ) އަދި މިއަޅާގެ ދޫ ުނހިނގާނެއެވެ   (ދެން އޭރުން           =   ފަެހ

  .!ފޮނުއްވާދޭވެ هارةن) أخ(މިއަޅާގެ        =   އަިދ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ މިއަޅާެގ މައްޗަށްާވ

.   ފާފައެއްވެއެވެ   =  .ފަހެ މިއަޅާ ިބރުގަންަނމެެވ       =   އެމީހުްނ މިއަާޅ

.   މަރައިފާނެކަމަށް   =    وحىއެަކލާނެގ ) . . އެއްގޮަތކަށްވެސް އެހެންނުވާނެެއވެ  ِفْرَعوُن َقومކުރެްއިވއެވެ

(.  ގެމީހުންނަށް ކަޭލގެފާނު ނުމެރޭނެެއވެ         =   دليلފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ 

.   ތަކާއިގެން ިތޔައެިގދެަކލުްނ ވަޑައިގަންނަވާެށވެ    =   ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ
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.   ތިޔަބޭކަލުންނާއެކު     =  .   އައްސަާވޮވޑިގެންވާ ހުށީމެވެ     =   ަފެހ

. فرعونތިޔައިގެދެކަލުްނ    ކައިރިޔަްށ ވަޑައިގަންނަވާެށވެ  =  .   އަިދ ތިޔަިއގެ ދެަކލުން ވިދާޅުވާށެވެ  

      =   ީرسولފޮނުއްވި  ربّ ތަކުގެ  َعالمހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަުލންނަކ .   ންނީމުއެވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑައެޅި ބަޔާންެވގެްނވާ  )8( : މީސް دليلހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުގަިއ ކަ . (އެބަހީ ތަކުން މަުރވުމަށްފަުހ ވެއެވެ

. އެހެީނ މަުރވެފައިާވ ބިމަށް ާވރޭ ވެއްސަަވއިެގްނ  دليلއަށް ފޮނުްއވުމަށް ފުދޭަވރުެގ محشرއަލުން ިދރުއްވަިއ  ވެއެވެ
ދިރުއްވާ ގަސް ފެޅުއްވި ަފރާތަކަށް މަުރވެފައިވާ މީސްތަުކން ދިރުއްވުމަށް ެއއްވެސް އުނދަގުެލއް ނުވާނޭަކްނ 

.) އަިދ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީހުން ސަލާމަތް ބުއްދިޔަކަށް  .  مؤمنވިއްާޔ  އެނގޭނެއެވެ  ންކަމުގަިއ ނުވިެއވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްިވ  )9(  رحمةވަންތަ އަދި  عّزةއެއީ ކަ
 .  ލެއްވުންބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ

!.) ކަލޭގެފާ رسول الّلهއަދި (އޭ  )10( އަށް ނިދާއިއްވެވިހިނުދ  رّب موسى عليه الّسالمނުންގެ އެވެ
!. ެއއީ އަިނޔާވެިރ  .  رسولއަށް ( قومހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ ) ވަޑަިއގެންނެވުމަށެވެ  ކަމާއިގެން

. އެމީހުން  قومގެ  فرعونއެއީ  )11(   .؟. ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ؟ެޔވެވެރިނުވާނޭހެއް  تقوىއެވެ

. އޭ އަޅުެގ  – : موسى عليه الّسالميعنىއެކަލޭގެފާނު  )12( !. އެމީހުްނ މިއަޅާ ދޮގުކޮށްފާނެީތ  ربّ ދެންނެވިއެވެ އެވެ
 .  މިއަޅާ ބިރުގަންނަމެވެ

) ިމއަޅާގެ ހިތްދަިތވާނެއެ  )13( . (އަދި ހިތްދަތިވެއް(އެމީހުން މިއަޅާ ދޮގުކޮށްފިއްޔާ . ވެ ) މިއަޅާގެ ދޫ ނުހިނގާނެއެވެ ޖެއްޔާ

 .!ކަމާއިގެން ފޮނުއްވައިދެއްވާދޭނވެ  رسول މިައޅާއާއިއެކު هارون أخފަހެ އެހެންވެ މިއަޅާެގ 

.)  نسبةއަދި އެމީހުންގެ  )14( . (އެއީ މިއަާޅ އެމީހުންެގ މީހަުކ މަރާފައިވުެމވެ  ގައި މިއަޅާގެމަްއޗަށްވާ ފާފަެއއްވެެއވެ

. ( وحىއެކަލާނގެ  )15( . އެްއގޮތަކަށްވެްސ ެއހެން ނުވާނެއެވެ ގެމީހުންނަކަށް ަކލޭގެާފުނ  فرعون قومކުެރއްވިެއވެ
.) އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ތަކާއިގެން ތިޔަދެބޭަކލުން ވަޑައިގަންނަވާށެެވ!.  حّجةތަކާއި  دليلނުމެރޭނެއެވެ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވަީނ ތިޔަބޭަކލުންނާއިއެުކ އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުަގއެވެ

!. އަދި އޭނާގެ ގާތު ތިމަންނާމެންނީ  ونفرعފަހެ ތިޔައިގެ ދެކަލުްނ  )16( ތަުކެގ  عالمކައިރިޔަްށ ވަޑައިގަންނަާވށެވެ
. ވިދާޅުވާެށވެ!. رسولފޮނުއްވި  ربّ  ވެރި   ންނީމުއެވެ

 
 

 



                      
 

1 2 7 7   

މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       = ަޭލ ފޮނުވައިެދއްވާށެވެ!.ތިމަންބޭކަލުންނާއިެއކު ކ        = بنى إْسَرائيل .  ން
  =  : . އެބަހީ . فرعونއޭނާ ބުންޏެވެ  ވިދާޅުވިއެވެ       =  ކަލޭ ައހުރެމެންގެ ތެޭރގައި ުހެރ

.   حالކުޑަކުްއޖެއްކަމުގައިވާ  =   ؟ނުކުރަންހެްއޔެވެ تربّيةއަހުރެން ަކލޭ      =  އަދި ކަޭލ

.   އަހުރެމެންގެ ެތރޭ ލަްސވެުހރީމެވެ      =   ެعمرކަލޭގ .   ން އަހަރުތަެކއްގައި  =  

.   އަދި ކަޭލ ުކރިއެވެ      =  ިކަޭލ ުކރ (. .ކަޭލ ެއކުރިކަންތަްއ (އެީއ މީާހ މެރުމެވެ  އެވެ
      =  ) نعمةއަދި ކަލޭވަީނ . ) ާކަފރުވީމީހުްނގެތެރެއިންނެވެ    އަށް  = 

. – يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު     ވިދާޅުވިއެވެ   =  .     އަުހރެން ެއކަން ުކރީމެވެ  

     =  ިجاهلނުދ އަުހރެންވަީނ އެހ  . .މަގުފުރެިދގެންވާމީހުންެގ ެތރެއިންނެވެ ްނގެތެރެއިންނެވެ

.) حرام(މީހުން މެރުމަކީ    ކަމެއްކަމެްއވެސް ނޭނގެެއވެ      =   ދެންފަހެ އަހުރެްނ މަނިކުފާނުމެންެގ

.  ފަރާތުން ފިލަިއގެން ދިޔަީއއެވެ    = ުައުހރެން މަނިކ.   ފާނުމެންގެ ަފރާތުން ބިުރގަތްހިނދުން
          =  ެއެއީ  حكمއަުހރެންނަށް  ربّ ފަހެ އަުހރެންގ) . ކަން ނުވަތަ ކަންކަަމްށ  نبىދެއްވީއެވެ

.) علمވިސްނުމާ    އާއި ދެނެގަތުން   =  .   އަދި ެއަކލާނގެ ައހުރެން ލައްވައިިފއެވެ   

 =  رسول .   ބޭކަލުްނގެތެރެއިން    =  ެއަުހރެްނ  ؟އެްއހެއްެޔވެ نعمةއެއީ  نعمةއ)

 )نعمةބަލާބޮޑުކޮށްދިނުމުގެ      =  إحسانމަނިކުފާުނ ައުހރެންގެމައްޗަްށ ( . (ނުވަަތ ތިޔަަކލަގޮވާ   ތެިރވި
         =   بنى إسرائيلކަޭލ .  ގެމީހުން އަޅުވެތިުކރާން    =  ُِفرَعون 

.  ވިދާޅުވިއެވެ       =  ؟) ެއއީ ާކކުހެއްެޔވެرّب الَعاِلِمين(ނުވަތަ  ربّ ތަކުެގވެރި  َعاَلم  
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  =  ) ުيعنى: موسى عليه الّسالمއެަކލޭގެފާނ.    ) ވިދާޅުވިއެވެ      =  އެީއ އުޑުތަކާިއ

. ربّ ބިމާއި ހައްދަވާބޮޑުކުަރއްވާ ަބލަހައްަޓވާ އެތަކެތީގެ ވެިރ    އެވެ      =   އަިދ

.    އެދެމެދުގައިވާހާތަެކއްޗާއި      =   ީيقينކަޭލމެންނަކ .    ކުރާ ބަަޔކު ކަމުަގއިވަންޏާ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)17(  .!  އަދި ބަނީއިސްރާީއލުން ައހުރެމެންނާއެުކ ފޮނުއްވައިދެްއާވށެވެ

. يعنى: فرعون  އޭނާ )18( .!) ކަޭލ ކުޑަުކއްޖެއްކަމުގަިއީވ  موسى(ޭއ  ވިދާޅުވިއެވެ ކަޭލ ައހުރެމެންެގ  حالއެވެ
ްނ  عمر) އަދި ަކލޭގެ ؟. (ަކލޭ ަބލާބޮޑުކީުރ ައހުރެންނޫންެހއްޔެވެ؟ނުކުރަންހެއްެޔވެ تربّية ތެރޭގައިުހރެ ައހުރެން ކަލޭ 

 . ؟ދުވަސްތަކެއްވާންދެން އެތައް އަހަެރއްވާންދެން ައހުރެމެންގެެތޭރގައި ަކލޭ ުހރީމުނޫންހެއްެޔވެ

: އަުހރެމެންގެ ތެރެއިން މީަހކު )19( . (އެބަހީ . ައިދ ؟މެރީމެއްނޫންހެްއޔެވެދެން ކަލޭ އެކުރިކަންތައް ކަލޭ ުކރީެއވެ
.  نعمةކަލޭވަނީ ( ) ކާފަުރވާމީހުންގެތެެރއިންނެވެ  އަށް

. ޭއރު ައހުރެންވަީނ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )20( . ިތޔަބުނާ ކަންތައް ައހުރެންުކރީމެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
..މަގުފުެރދިގެންވާ جاهل . (ނޭނގޭމީހުންގެެތރެއިންނެވެ . ީމހުްނ މެރުަމކީ ންގެތެރެއިންނެވެ  حرامމީހުންގެ ެތރެއިންނެވެ

 (.  ކަމެއްކަންވެސް ނޭނެގއެވެ

. ދެން އެޔަށްފަހު ައހުރެންެގ  )21( ދެން އަހުރެން މަނިކުފާނުމެންގެ ފަރާތުން ބިރުވެތިވުުމން ފިލައިގެން ދިޔައީެއވެ
. އަދި علمކަން އަދި  نبىއަހުރެންނަށް  ربّ  ބޭކަލުންގެތެެރއިްނ  رسولައހުރެން  އާިއ ހެޮޔވިސްނުން ެދއްވައިފިއެވެ

 .  ލައްވައިފިެއވެ

އަޅުވެތިުކރުމަށް މަނިކުާފުނ  بـَُنو اسرائيلއެީއ  خدمةއަދި މަނިކުފާނު އަހުރެންގެަމއްޗަށް ިތޔަކުިރކަމަށް ވިާދޅުވާ  )22(
 ؟ކުރެއްވިކަެމއްތޯއެވެ

.  فرعون )23(  ) އަީކ ކާުކހެއްޔެވެ؟ينَرّب العالم(ނުވަތ  ربّ ތަކުގެ ވެިރ  َعاَلم ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ އުޑުތަކާިއ ބިމާއި އަިދ އެދެމެދުގަިއވާހާ ތަކެިތ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )24( ވިދާޅުވިއެވެ
. ކަލޭމެންނަީކ  ربّ ހައްދަވާބޮޑުކުރަްއާވ އަިދ ބަލަަހއްޓަާވ އެތަކެީތގެ ވެިރ  . ަކލާނގެއެވެ ުކާރ ބަަޔުކ  يقينއެވެ

: ކަމުގައި ވަްނޏާއެ . (އެބަހީ .) يقينވެ  ކުރާބަޔަކުކަުމގައި ވަންޏާ އެގޮތް އެނގޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  : . – فرعونއޭނާ އެަބހީ   އޭާނގެ ވަަށއިގެންާވ މީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ   

 =  . ) عجائب( ؟ކަލޭމެްނ ފަެހ އޭާނ އެދައްާކ ާވހަަކ ނާހަންހެްއޔެވެ   އަދި ަމލާމާތުެގ ާރގަށް    = 

. އެަކލާނެގއީ ަކލޭމެންގެވެްސ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާުނ  . ربّ ވިދާޅުވިެއވެ   ެއވެ    =  

. ربّ އަދި ކަލޭމެންެގ ކާބަފައިންވެްސ    އެވެ    =  އިސްވެދިަޔ   =  ާއޭނ– :  فرعونއެބަހީ

.    ވިދާޅުވިއެވެ  =   ެرسولހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލމެންގ .   ައކީ       =  

.   ކަލޭމެންގެ ކަިއރިޔަށް ތިޔަފޮނުިވގެންވާ     =  ަނޑައެޅިގެން މޮޔ .ކަ   އެކެވެ  = 

.    އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ   =   ربّ ެގ ެވރި  َمْغِربُ އާިއ  َمْشِرقއެީއ .    އެވެ  

  =   .    އަިދ އެދެމެުދގައިވާާހ ތަެކއްޗާއި     =   ކަލޭމެންނަީކ ެއއްޗެްއ

.)ވިސްނޭބަޔަ . (ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ   ކުނަމަ  =  ާޭއނ– : . فرعونއެބަހީ    ވިދާޅުވިެއވެ   = 

. إختيارކަލޭ ހިފަންާޏ / ކަޭލ     ުކރަންޏާ      =  ްإلهއަުހރެން ނޫްނ ެއހެނ .   ެއއް    = 

.   ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ ކަޭލލާހުށީމެވެ       =   ޖަލަްށ ލެވިފަިއވާ ީމހުންެގ

(. : ަކލޭ ަހއްޔަުރކުރާނަމެވެ .(އެބަހީ . =   ތެރެއިން   އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ     =   އަހުރެްނ

  .؟ކަލޭގާތަށް އައިނަމަވެްސ ހެޮޔހެއްޔެވެ     =  ައހުރެްނ ެވގެންވާ އެއްޗަާކއިގެ بـََيان) . ން

(    މިބުނާއެއްޗެއްެގ ތެދުކަްނ ސާބިތުވާ  =  ާއޭނ– : . فرعونއެބަހީ  ވިދާޅުވިެއވެ     =  

   އެހެންވިއްޔާ ަފހެ އެެއއްޗެއް ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ!.        =   ކަލެއަީކ

.ތެދުވެރިންގެތެެރއިންވާ މީހަކުކަުމގައިވަން    ޏާއި      =  ފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ އަސާކޮުޅ
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. . =     އެއްލަަވއިފިއެވެ   ެއހައިރުްނ އޭތިވެްއޖެއެވެ    =   ބަޔާންވެގެްނާވ

.   ހަރުފައަކަށް    =  ެއަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައތްޕުޅު ނެރުއްިވއ.    ވެ   =  ފަެހ

.   އެހައިރުްނ އޭތި ހުދުއެްއޗަކަށް ެވއްޖެއެވެ   =  .    ަބލާމީހުންނަށް

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކަޭލމެން ފަހެ އޭނާ އެދައްކާ ވާ فرعون )25(  ؟.ހަަކއެއް ނާހަުމހެއްޔެވެއޭނާގެ ވަށައިގެންާވ މީހުންނަށް ބުންޏެވެ
.)  عجائب(މިހެން އޭނާ އެބުނަނީ   ވާފަދަގޮތަކަްށ މަލާމާތު ރާގަކަެށވެ

)26(  : . އެއީ ކަލޭމެންނާއި އަދި ަކލޭމެންގެ އިސްވެިދަޔ  – موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަހީ ވިދާޅުވިެއވެ
.  ربّ ކާބަފައިންގެވެސް   އެވެ

)27(  : !.) ކަލޭމެްނގެގާތަްށ ފޮނުއްވިގެްނ ތިަޔވާ ބުންޏެ فرعونއޭނާ އެބަހީ . (ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ ައީކ  رسولވެ
 . .  َمْجُنونހަމަކަށަވަރުންެވސް މޮޔައެެކވެ  އެކެވެ

. އެކަލާނގެީއ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )28( އާއި އަިދ  َمْغربއާއި  مشرقވިދާޅުވިެއވެ
.  ربّ އެދެމެދުގައިވާހާތަކެީތގެވެްސ  . އެވެ  ަކލޭމެންނަކީ ެއއްޗެއްިވސްނޭ ބަޔަކު ނަމަ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ

)29(  : . އެބަހީ . (އޭ  فرعونއޭނާ ބުންޏެވެ !.) ކަލޭ އަުހރެންނޫން އެހެންއެްއވެސް ފަރާެތއް   موسىބުންޏެވެ –އެވެ
މީހުންގެެތރެއިްނ އަުހރެްނ  ކުރަްނޏާ ހަަމކަށަވަރުްނ ޖަލަށްެލވިފައިވާ  إختيارއަކުކަމުގަިއ  إلهއެހެން އެއްވެްސ މީެހއް 

 . : ޖަލަށްަލއި ަހއްޔަުރކުރާނަމެވެ . އެބަހީ  ކަލޭލާހުށީެމވެ

)30(  : ) ބަޔާންކޮށްދޭޭނ  موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު އެބަހީ . (އަހުރެން މިބުނާ އެއްޗެްއގެ ތެދުކަން ވިދާޅުވިއެވެ
: ހައްަޔރުކުރާނަްނ ހެްއޔެެވ؟ ؟ އެއްޗަކާިއގެން ައހުރެން ކަލޭެގގާތަށް ައއިނަމަވެސް ހެޔޮހެްއޔެވެ   އެބަހީ

!. ކަެލޔަކީ ތެުދވެރިންގެެތރެއިންާވ  يعنى: فرعونއޭނާ  )31( . ފަހެ ތިޔައެްއޗެްއ ގެނަސްބަލާެށވެ ބުންޏެވެ
 .  މީހަކުކަމުގަިއ ވަންޏާެއވެ

. އެހަިއރުން އޭިތ އެކަލޭގެފާުނންގެ އަސާކޮޅު ެއއްލަާވލަްއވައިފި يعنى: موسى عليه الّسالمފަހެ އެކަލޭގެފާނު  )32( އެވެ
.  بيان  ވެގެންވާ ހަރުފައަކަްށ ވެއްެޖއެވެ

. އެަހއިރުން އޭިތ ބަލާމީހުންނަްށ  )33( ) ނެރުއްވައިފިެއވެ އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު (ޖީބުތެރެއިން
.  ހުދުއެއްޗަކަްށވެއްޖެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  =   : . فرعونއޭާނ އެބަހީ    ވިދާޅުވިއެވެ   =   ާقومއޭާނގެ ވަށައިގެްނވ .   މާތްބޮޑުންނަށް
   =  މިއީ) موسىހަމަކަަށވަރުްނ މިއީ (ިމ       =   ُسحرދަންނަ  علمގެ  ِسْحر 

. يَِقْينވެރިއެްއކަން  . =   އެވެ   އޭނާ އެދެނީ  =  .    ކަލޭމެން ެނރެލާށެވެ

   = .   ކަލޭމެންެގ ބިމުން   =  ِسْحرُ އޭނާެގ .  ެގ ބާރުަގއި      =  

) އަުހރެންނަށް ދޭ    ؟އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ مشورةކަލޭމެން (އޭނާާޔ ބެހޭގޮތުން   =  .  އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ
      =   ެއެދެމީހުންގެ ކަންަތއް ިއހަށް ލަްސކޮްށާލ  أخއޭނާާޔއި އޭާނގ : .! (އެބަހީ ލަސްކޮށްލާެށވެ

 މުހުލަތުދޭށެވެ!.)        = !. ) ފޮނުއްވާށެވެ  އަދި ރަށްަތކަށް (މީހުން   =  

:  حالއެއްކުާރ   ) حالެވރިން އެްއކުާރ  ِسْحرُ . (އެބަހީ   =   އެީމހުން މަނިކުފާނު ައރިހަްށ

.   އަންނާނެއެވެ     =  سحر . . سحر  =   އަްށ ކުޅަދާނަ ޮކންމެ މީހަކާއިގެން   ދަންނަ
     =  ެެވރިންތައް ޖަމާެވވިއްޖެއެެވ. سحرފަހ      =  ނޑައެޅިފައިާވ ދުވަހެްއގެ ކަ

( ނޑައެޅިފައިާވ ތާކަށް . (އަިދ ކަ  ވަގުތަކަށް   =   عّينއެނިގ .   ވެގެންވާ    =  އަިދ

.  މީސްތަކުންނަށް ބުނެވުނެވެ      =  ކަލޭމެން ޖަމާވާނޭހެއްެޔވެ؟ (ކަލޭެމްނ

  .)؟ހެްއޔެވެއެއްނުވާނޭ       =   ްتبعވެރިންނާ  سحرއަުހރެމެނ .   ވުމަށްޓަކައެވެ     

=  .  އެމީހުން ވެއްޖެއްޔާ   =  .   ގަަދވީ މީހުްނކަމުގައި      =   ެسحرދެންފަހ 

.   ވެރިން އަިއހިނދު     =  ްއަށް ދެންނެވިއެވެ. فرعونއެމީހުނ         = 

ނޑައެޅިގެން އުޖޫރަެއއް އޮންނާނޭހެްއޔެވެ   ؟އަހުރެމެންނަށް ކަ     =  ަކނޑައެޅިގެްނ
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.   އަހުރެމެންވެއްެޖއްޔާ   =  .   ގަދަީވ ީމހުންަކމުގައި    =  ޭيعنى: فرعونނާ އ  . ބުންޏެވެ

.   އާއެކެވެ    = . ) ަކލޭމެން ވާެނއެވެ : ގަދަވެއްޖެއްޔާ   އަިދ ެއހެންވެއްޖެްއޔާ (އެބަހީ  

 =  . ) ގާތްީމހުން ކަމުަގއި ނޑައެޅިގެން (އަހުރެްނގެ    ކަ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)34(  : . ހަމަކަށަވަރުްނ މިއީ  فرعونއޭނާ އެބަހީ  عملގެ  سحرއޭނާގެ ވަށައިގެންވާ މާތްބޮޑުންނަށް ބުންޏެވެ

.  يقينވެިރއެއްކަްނ  سحرރަނގަޅަށް ދަންނަ   އެވެ

. ފަހެ އެހެްނވެ (އޭާނާޔ  سحرއޭނާ އެއެދެނީ އޭނާގެ  )35( ގެ ބާރުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެރަށުން ނެެރލާށެވެ

) ަކލޭމެން އަުހރެންނަށް ދޭނޭ ބެހޭގޮތު  . ؟އަކީ ކޮބައިހެްއޔެވެ مشورةން

. އޭނާާޔއި އޭާނގެ  )36( :  أخއެމީހުން އޭނާއަށް ދެންނެިވއެވެ  أخއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  موسى عليه الّسالمެގ (އެބަހީ

!.  هارون عليه الّسالم ) ކަންތައް ިއހަށް ފަސްޮކށްލައްވާށެވެ އެއްުކރުމަށް މަނިކުފާުނ ވެރިން  سحرއާއި ދެަކލުންގެ

 ވެރިްނ އެްއކުރަްއވާށެވެ!.  سحرރަށްތަކަށް މީހުްނ ފޮނުއްވާށެވެ!. އަދި 

.  سحر -ދަންނަ  سحر )37(  އަށް ކުޅަދާނަ ކޮންެމ މީހަކާިއގެްނ އެމީހުން މަނިކުފާނުންެގގާތަށް އަުތވެދާނެއެވެ

ނޑައެޅި  )38( ވެރިންަތްއ  سحرގެންވާ ތަނަކަށް ވެގެންވާ ދުވަހެއްެގ ަކނޑައެޅި އެނގި عّينފަހެ ކަ

 .  ޖަމާކުރެވިއްޖެއެވެ

. ކަލޭމެން  )39(  .) ؟(ކަލޭމެން އެތަނަށް އެއްުނވާނެހެއްެޔވެ .؟ވެނުާވނޭހެއްޔެ جمعއަދި މީސްތަކުންނަށް އެންގެވުެނވެ

.  تبعވެރިްނނާއި  سحرވެރިން މޮޅުވެއްޖެނަމަ އަަހރެމެން  سحرއެއީ  )40(  ވުމަށްޓަކައެވެ

ނޑައެޅިގެން  فرعونގެގާތަށް އައިހިނދުން އެމީހުން  فرعونވެރިން  سحرހެ ދެންފަ )41( . ކަ އަށް ދެންނެވިއެވެ

 އަހުރެމެން މިކަުމގައި ގަދަވެ މޮޅުވެއްޖެނަމަ އަުހރެމެންނަށް ެއއްވެސް އުޫޖރައެްއ އޮންނާނޭހެްއޔެވެ؟ 

. އޭރުން ކަލޭމެންވާީނ އަހުރެންެގ އެންމެ فرعون )42( . އާނއެކެވެ ައރިސް އެންމެ ކުއްތަންވެގެްނާވ  ބުންޏެވެ

.  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =  موسى عليه الّسالم .   އެީމހުންނަށް ވިދާޅުިވއެވެ  =  . . އުކާށެވެ   ކަލޭމެން އެއްލާެށވެ

      =   .  ކަލޭމެން ުއކާނޭތަކެތި ކަމުަގއިވާަތކެތި   =   .   ފަެހ އެމީހުން އުކައިފިއެވެ

       =  .  އެމީހުންގެ ވާތަކާއި އެމީހުންގެ އަސާތަކާއި    = .   އަދި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ
   =  ގެ ބާރު فرعون.   ގަދަކަމާއި ވަުރގަދަަކން ގަންދީ         =  

. ނޑައެޅިގެން ގަަދވާނެ މީހުްނނެވެ   ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނީ ކަ     =  ެموسى عليه الّسالمަފހ 

.   އެއްލައިފިެއވެ   = .     އެަކލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅު  =   . އެހައިރުން އޭތި ދިރުވަީނއެވެ

(. . (ަކއިފިއެވެ  ކައިލަނީއެވެ      =   .   އެމީުހން ދޮގުހެދިތަކެތި     =   ިسحرއަދ 

.   ވެރިން ިތރިެވވިއްޖެއެވެ    =  حالުކރާ  َسِجَدة  .    = .   އަިދ އެމީހުްނ ބުނެއެވެ
       =  إيمانއަށް އަހުރެމެން  ربّ ތަކުގެ ވެރި  عالم .    ވެއްޖައީމެވެ  

    =  ީއެވެ ربّ ގެ  هارونއާއި  موسىއެއ    =   ާيعنى: ِفرعونއޭނ   . ބުންޏެވެ     

  .؟ވީހެްއޔެވެ إيمان އަށް) موسىކަލޭމެން އޭނާއަށް ( =      =   ްإْذنަކލޭމެނަށް އަުހރެނ 

.   ދިނުމުގެ ުކރިން      = ) ،ީނޑައެޅިގެން އޭނާއަކ ) ަކލޭމެންެގ  موسىހަމަކަށަަވރުްނ ކަ އަކީ

.    ބޮޑުމީހާއެވެ     =   އުގަންނަ سحرކަލޭމެނަްށ.  އިދިން       =  ފަެހ

.عقوبةނިކަންހުރެ (ައހުރެންގެ    ) ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެއެވެ       =   ްންވެްސ  يقينހަމަކަށަވަރުނ
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. ނޑާނަމެވެ   އަހުރެްނ ަކލޭމެންެގ އަތްތަްއ ކަ   = .    އަިދ ކަލޭމެންެގ ފައިަތކާއި  =  

. ) މިގޮތަށް : ކަނާތާިއ ަވއަތުފައި . (އެބަހީ   ކަންކުއްޗަށް    =   އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ައހުރެްނ ކަލޭމެްނ

.    َصِلْيبُ  އަށް އަުރވާ ހުށީެމވެ   =  ( . (ކަލޭމެން އެންމެން  އެންެމން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އުކާެނ  سحرެއ  موسى عليه الّسالم ދެންފަހެ )43( . ަކލޭމެން ެއއްލާެނ އެްއޗެްއ އެްއލާށެވެ ެވރިންނަްށ ވިދާޅުިވއެވެ

. އޭރު  .  ميدانއެއްޗެްއ އުކާށެވެ  އޮތީ މީހުންނާިއގެން ތޮއްޖެހިަފެއވެ

. (އެީއ އަށް އުކާލައިިފއެ ميدانދެންފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ ވާުބރިތަކާިއ އަސާަތްއ  )44( .) އަިދ  سحرވެ ހަދާަފއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެންނީ ގަަދވާެނ  عّزةގެ  فرعون ތެރިކަމާއި ބާރު ގަންީދހުވާކޮށްފައި އެމީހުްނ ބުންޏެވެ

 . . މޮޅުވާނެ މީހުންނެވެ  މީހުންނެވެ

) އެއްަލވާލައް  ميدانކޮުޅ (ެއ  َعَصاއެަކލޭގެފާނުންެގ  موسى عليه الّسالمފަހެ  )45( . އެަހއިރުްނ އޭިތ އަށް ވައިފިއެވެ

) އެމީހުްނ  حركاةގަިއ  ميدانން  سحر(ހަރުފަޔަކަށްެވ އެމީހުްނ ހެދި  ކުަރމުންދިޔަ އެންމެހައި ހަރުފަާޔއި ދިރޭތަކެތި

 .  ދޮގުހަދާ ކަމުަގއިވި އެންމެހައިތަކެިތ އެއަސާކޮޅުެގ ަހރުފަ ަކިއ ދިރުވައިިފއެވެ

ވެރިންނަްށ   ރަނގަޅަްށ  އެނިގ  سحرޫނން ކަމުގަިއ  سحرނެވިކަަމކީ އެގެން   موسى عليه الّسالم(އެހިނދު  )46(

.) ަފހެ ެއހުިރހާ  إيمانވެ  بـََيان .  َسِجَدةެވރިން  سحرވެއްޖެއެވެ  ައށް ތިރިވެއްެޖއެވެ

)47(  . .  إيمانއަްށ އަުހެރމެން  ربّ ތަކުގެެވރި  عالمއަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ  ވެއްޖައީމެވެ

.  ربّ ގެ  رونهاއާއި  موسىއެއީ  )48(  އެވެ

)49(  : . އަހުރެން ކަލޭމެނަށް ުހއްދަ ނުދެނީސް އިޒުނަ ނުދެނީސް ކަލޭމެން އޭނާއަްށ  فرعونއޭނާ އެބަހީ ބުންޏެވެ

ުއގަންނައިދިން ަކލޭމެްނެގ  سحرކަލޭމެނަށް  –އަކީ  يعنى: موسىހަމަކަަށވަރުްނ އޭނާއަީކ  ؟.ވީހެއްޔެވެ إيمان

. ފަެހ ނިކަންުހރެ (އަ . عقوبةހުރެްނގެފަރާތުްނ ކަލޭެމންނަށް ހުިރ ބޮޑުމީހާއެވެ ) ކަލޭމެންނަްށ އެނގިދާނެެއވެ

: ކަނާތާިއ  يقينހަމަކަށަވަރުްނ  ންވެްސ އަުހރެން ކަލޭމެންެގ އަތްތަާކއި އަިދ ފައިތަްއ ކަންކުްއޗަށް (އެބަހީ

ނޑާހުށީމެވެ!. އަދި ަކލޭމެން އެންމެން ޮސލީބަްށ އަުރވާހުށީމެވެ!. ) ކަ  ވައަތުފައި

 
 

 



                      
 

1 2 8 5   

މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =     : . سحرއެމީހުން އެބަހީ . އަހުރެމެންނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެެތވެ  ވެރިން ބުްނޏެވެ
             =  ަރިދާެނ އަށް އެނބު  َحْضَرةގެ ربّ ގެ ުހރެމެންހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެްނނަކީ އ

.   ބަޔަކީމެވެ    =  .     ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެްނ އެދެނީ / ދަިހވެތިވަނީ      =  

. ربّ އަހުރެމެންެގ    އަުހރެމެންނަށް ފުއްަސވައިދެއްވުމަެށވެ    = ަފާފ . .ައހުރެމެންެގ ކުށްތައް    ތައް

   =  .    އަުހރެމެްނ ވުމުން      =   مؤمنއެންމެފުރަތަަމ .     ންކަމުގައި     

     =    ިوحىއަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  موسى عليه الّسالمއަދ .    ކުރެއްވީެމވެ      =  

)  بنى اسَرئيلއަޅުތަކުންނާއިގެން ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނޑު ހިނގާފަިއ ދިއުމަށް / ރަށުްނ ނުކުތުމަށް ންނާއިގެން ރޭގަ

       =   تـََبعَ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންނަީކ  : . (އެބަހީ އާއި އޭނާެގ މީހުްނ  فرعونވެވޭނެ ަބއެކެވެ

(.    ކަލޭމެންގެ ފަހަތުން އަޅުވާެނއެވެ      =   ެفرعونފަހ .    ފޮނުވައިފިއެވެ     

   =   ާحالއެއްކުރާ  لشكر/  حالރަށްތަކުން މީހުން އެއްކުރ  .     =   އަދި އޭާނ)

. .) ހަމަކަށަަވރުން މިމީހުންނަކީ   އެމީހުންނަށް ބުނެއެވެ      =   .ެދާދި މަދުމީސްކޮޅެކެވ

. جماعةބާކީތިބި މަދު    ކޮޅެކެވެ      =  .   އަިދ ހަމަަކށަވަރުން އެމީހުންނަީކ އަުހރެމެންނަށް    

 =  . ނޑައެޅިގެން ރުޅިއަރުާވ ބައެެކވެ   ކަ   =  .     އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން

     =  .   ހަމަކަށަަވުރން އެންމެން ިމވަނީ ހަތިޔާާރއެކު ަތއްޔާުރވެގެންނެވެ      =    ަފެހ

) . .) لشكرއާއި އޭނާެގ  فرعونތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ެނރުނީމެވެ   ނެރުނީމެވެ        

=  . . ޯކރުތަކުން   ބަީގޗާތަކާއި އާރުތަކުން    =   ިَخَزانةއަދ .   ތަކުންނާއި     =  

. َمَقامމާތްވެގެންވާ     ތަކުންނާިއ (މެންބަރުތަކުްނ / ނުވަަތ ގެތަކުން    =   . އެފަދައިންނެވެ
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(.   (ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ެނރުނީ އެފަަދއިންނެވެ      =  ަްނ އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެތަންތ

.   ވާރުތަކޮށްދިނީމެވެ      =  بَِنى اسرائيل .     އަށް

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)50(  : . ހަމަކަށަވަރުްނ  سحرއެމީހުން އެބަހީ . ައހުރެެމންނަށް އެއްވެސް ެގއްލުމެއްނެތެވެ ވެރިން ބުންޏެވެ

.  حضرةެގ  ربّ ގެ އަހުރެމެންނަކީ އަުހރެމެން  އަށް އެނބުރިދާެނ ބަޔަކީމެވެ

އަހުރެމެންގެ ކުށްތަކާއި ފާފަތަްއ  ربّ ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ދަހިވެތިކަމާިއއެކު އެދެީނ އަހުރެމެންެގ  )51(

. އެީއ އަުހރެމެން (މި  ) ެއންމެ ުފރަތަމަ  أّمةފުއްސަވައިދެއްވުެމވެ .  مؤمنން  ންކަމުގައި ވުމުންނެވެ

. ކަޭލގެފާނު ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  وحىއަްށ  موسى عليه الّسالمތިމަންރަސްކަލާނެގ  އަދި )52( ުކރެއްވީމެވެ

!.  بَِنى إْسَرائيلއަޅުތަކުންނާއިގެން އެބަީހ:  ) ހިންގަވާަފއި ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ނޑުެގ ވަގުތެްއގައި ންނާއިގެން (ރޭގަ

:  ވެިވގެންވާ تبعހަމަކަށަވަރުްނ ތިޔަބައިމީހުންނަީކ  . (ެއބަހީ އާއި އޭނާެގ މީހުްނ ކަލޭމެންެގ ފަހަުތްނ  فرعونަބއެކެވެ

 (. . ަފހަތުން އަންނާނެެއވެ  އަޅުވައިލާނެއެވެ

.  لشكرރަށްތަކުން  ، فرعونފަހެ  )53(  އެއްކުރުމަށް ފޮނުވައިފިެއވެ

)54( : . އެބަހީ .) މިމީހުންނަީކ ދާދި މަދުމީސްކޮޅެކެވެ ައީކ  بـَُنو اْسرائيل (އަދި އޭނާ އެމީހުންނަްށ ބުންޏެވެ

 (.  މަދުބައެކެވެ

)55(  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ އަުހރެމެން ރުޅިައރުާވ ބައެކެވެ

)56(  .  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން މިވަީނ ހަތިާޔރާއެކު އެްނމެން ތައްޔާރުެވގެންނެވެ

ތަކުންނާއި އަދި މާތްވެގެްނާވ  َخَزانَةތުެގ ފަހެ ބަގީޗާތަކުންނާއި ޯކރުތަކުންނާއި ައދި އެކިބާވަ  )58(،  )57(

.   ތަންތަނުން  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ނެރުްއވީމެވެ

. އަދި އެތަންތަން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )59( بَِنى ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން އެތަންތަނުން ނެރުނީ އެަފދައިންނެވެ
. اْسرائيل  ންނަށް ވާރުތަކޮށްދިނީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ) އާިއ  يعنى: موسى عليه الّسالم) އެމީހުްނ  (لشكرއާއި އޭނާގެ  يعنى: فرعونމިމީހުްނ

 ( . تبعއެކަލޭގެފާނުންގެ ީމހުން ނާ   ކުރިއެވެ    =  . . ނުވަތަ ފަތިހު   އިރުއަާރވަގުތު  

     =   ެلشكرދެންފަެހ ދ . ) ފެންނަފަށަށް ައއިހިނދުން         (އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް

       =   موسى عليه الّسالم . ) ދެންނެވިއެވެ   ެގ އެުކވެރިްނ (އެަކލޭގެފާނަށް       

 =  ެހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރ : . (އެަބހީ  لشكرއާއި އޭނާގެ  فرعونމެންނަކީ އަތުަލއިގަނެވިފަިއވާ ބައެކެވެ

(. .  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު     =     އަހުރެމެން އަުތލައިގަންނާނެެއވެ ވިދާޅުވިއެވެ

.    އެއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެން ުނވާނެއެވެ     =ުربّ ރެްނެގ ަހމަކަށަވަރުން ައހ .   އަހުރެންނާ އެކުވެެއވެ

   =  .  ނިކަންުހރެ ެއކަލާނެގ އަުހރެންނަށް ެތދުމަގު ދައްކަވާުހއްޓެވެ            =   

. وحىއަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  -  عليه الّسالم - موسىފަހެ     ކުރެްއވީމެވެ     =  

.ކަލޭގެ !  ފާނު ަކލޭގެފާނުންގެ އަާސކޮޅުން ޖައްސަވާށެވެ  =   . ނޑުގައި  ކަ  =   ނުޑ ފަހެ އެކަ

.   ފަޅަފަޅައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ      =   . ) ކޮންމެބައެްއ ވެއްޖެެއވެ ނޑުގެ   ަފހެ (ކަ   

   =  ިބޮުޑ ފަރުބަދައެއްފަދައ.   ން     =   އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެތަނަްށ

.   ގާތްކުރެްއވީމެވެ   =  )  ްلشكرއާއި އޭނާގެ  ِفرعونއަނެއްބައިމީހުނ (.         =   

. -  عليه الّسالم  - موسىއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ    ސަލާމަްތކުރެއްވީމެވެ       =   އަިދ

.   އެކަލޭގެފާނު ައރިުހގައިވާ އެންމެންނާއި         =   ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. (އެީއ  غرقއަނެއްބައިމީހުން  .) لشكرއާއި އޭނާގެ  فرعونކުރެއްވީެމވެ    އެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  تبعދެންފަހެ މިމީހުން އެމީހުންނާިއ އިރުައާރ ަވގުތު  )60( . (އެބަހީ . ގާތްުކރިއެވެ އާިއ އޭާނެގ  فرعونކުރިއެވެ
. موسى عليه الّسالم  لشكر  އާިއ އެަކލެޭގފާނުންގެ އަރިުހގައިާވ މީހުންނާއި ގާތްުކރިއެވެ

ގެ ައރިހުަގއި ތިިބ  موسى عليه الّسالمއިހިނދުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފެންނަފަަށށް އަ لشكرދެންފަހެ ދެ  )61(
:  أصحابއެކަލޭގެފާނުންެގ  . (އެބަހީ . ހަމަކަަށވަރުން ައުހެރމެންނަކީ އަތުަލއި ގަނެވިަފއިވާ ބަެއކެވެ ދެންނެވިއެވެ

.މިއީ  لشكرއާއި އޭނާެގ  فرعون ބިރުވެރިަކްނ ތިބިމީހުންގެ  އީމާންވެގެން އަށް الّسالمموسى عليه އަުހރެމެން އަތުލާނެެއވެ
  ). ހުރިވަރެވެ 

. ައހުރެންެގ  يعنى: موسى عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )62( . ެއއްގޮތަކަށްވެްސ ތިޔަހެްނ ނުވާނެެއވެ  ربّ ވިދާޅުވިއެވެ
. . އެަކލާނގެ އަހުރެންނަްށ މަގުދައްަކވާެނއެވެ  އަހުރެންނާއެުކ ވެެއވެ

 !. ކުެރއްވުންުހިރ  وكيلއަްށ  الّلهކަާމއި ސާބިތުކަމާިއ  إيمانެގ ހުިރ  موسى عليه الّسالم(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ
. އެަކލޭގެފާނުންގެ ައރިހު ީއމާންވެގެންތިބިމީ . ޝައްުކވެފައެވެ  އެތިބީ  ހުންވެސްފެންވުަރ ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ

 وكيل އަށް الّله ެއއީ.  ބުުރލެއްާނރައެވެ އެއްވެސް ސާބިތުކަަމށް ކަމާއި إيمان ުހރި ގެ موسى عليه الّسالم ނަމަވެސް
 ؟؟؟.ބާަވއެވެ ކަމެއް إيمان ކޮންކަަހލަ މިހުރީ  އި އަުހރެމެންގަ. ފެންވަެރވެ އީމާންވާންވީ  ކޮށް

. ކަޭލގެފާނު ކަޭލގެފާނުންެގ  وحىއަށް ތިމަންރަްސަކލާނގެ  -  عليه الّسالم - موسىފަހެ  )63( ކުރެްއވީމެވެ
. (ދެން އެަކލޭގެާފނު އަސާ ނޑުގައި ޖައްސަވާށެވެ . އަިދ އަސާކޮޅުން ކަ ނޑުގައި ޖެއްސެވީެއވެ ކޮޅުން ކަ

ނޑުބައިވެގޮްސ ބާރަމަގު ހެދި ކޮންެމ  . ބާރަބަޔަށް ކަ ނޑު ފަޅަފަޅައިގެން ހިނަގއްޖެއެވެ ) ފަހެ އެކަ ޖެއްސެވުމުން
ނޑު ހިފެހެއްޓި މަްއޗަށްއަރާފަިއވިއެެވ. އެއިން ކޮންމެ ބައެއް ބޮޑުފަރުބަަދއެއްފަދަިއްނ  ދެމަގެއްދެމެދު ފެންގަ

. ވެއްޖެއެ  ވެ

: އެތަނަްށ  )64( . (އެަބހީ އާިއ  فرعونއަދި އެތަނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަނެއްަބއިމީހުން ެގންނަވާ ގާތްކުެރއްވީމެވެ
. ދެންފަހެ  لشكرއޭނާގެ  ނޑުެގ  موسى عليه الّسالمގެންނެވީމެވެ އާއި އެކަޭލގެފާނުންެގ އަިރހުގަިއވާ ީމހުން ކަ

ނޑުގެ  ވަީނ  لشكرއާއި އޭނާެގ  فرعونއަނެއްަފރާތު ެއއްގަމަށް ެއރިިއުރ  އެމަގުތަކުން ދަުތރުކޮށްފައިގޮްސ ކަ
. އެަވގުުތ  ނޑުތެރޭގަިއ  الّله تعالىއެމަގުތަކުގެތެޭރގައެވެ ނޑު ކުރީގޮތަްށ ހައްދަވަިއލައްާވ ެއކަ އާިއ އޭނާެގ  فرعونކަ

.)  غرق  لشكر . ެއވާހަަކ އަންނަނިވި އާޔަތުގަިއ އެަވނީއެވެ  ކުރެއްީވއެވެ

. موسى عليه الّسالمމަންރަސްކަލާނެގ އަދި ތި )65(  ާއއި ެއކަޭލގެފާނާއި އެުކގައިާވ އެންމެން ަސލާމަތް ުކރެއްވީމެވެ

)66(  : . غرق  لشكرއާއި އޭނާެގ  فرعونއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އަނެއްބައިީމހުން އެަބހީ  ކުެރއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =    ިدليلވެގެންވާ  بيانހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުގައި ަކނޑައެޅ .   އެއްވެއެވެ    

  =  .   އަިދ އެމީހުްނކުެރ ގިނަމީހުްނ ނުވެެއވެ    =  ންކަމުަގއި / ތެދުުކިރ  مؤمن

.   މީހުންކަމުގައި     =    ެربّ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކޭލގެފާނުންގ .    ެއއީ        

ނޑައެޅިގެން   = . رحمةވަންތަ،  عّزةކަ   ލެއްވުން ބޮޑުަކލާނގެެއވެ  =   ޭއަިދ  رسول الّله(އ (. އެވެ

 .އެމީހުންގެމައްޗަށް ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިެދއްވާށެވެ!      =  خبر) ގެ عليه الّسالم( إبراهيم .    ތައް
   =  ުއެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިހިނދ          =  އެަކލޭގެފާނުންގެ ަބއްޕައަށާއި އަިދ

. قومއެކަލޭގެފާނުންގެ     އަށް      =  ޮ؟ންއެއްަޗކަށްހެއްެޔވެކަލޭމެން ތިޔަ އަޅުކަންކުރަީނ ކ  
   =  .    އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ      =  .   އަުހރެމެން އަޅުކަންުކރަނީ ބުދުތަަކކަށެވެ    

   =   ިقائمފަހެ ައހުރެމެން އެއަށްަޓކައ .   ވެތިބެނީއެވެ   =  އަޅުކަންކުރުމުގައި / ނަމާުދ

. خدمة ކުރުމުގަިއ /    ގައި  =    : . އެބަހީ . إبراهيم عليه الّسالمއެކަޭލގެފާނު ިވދާޅުވިއެވެ   ވިދާޅުވިއެވެ

     =   އެތަކެތި ކަލޭމެްނގެ އަޑުއަަހއިހެއްެޔެވ؟       =   ( ކަލޭމެން (އެތަކެްއޗަށް

 . . دعاءގޮވާއިރު   ކުާރހިނދު      =   ްއެއްދޭހެއްެޔވެ؟  َمنفعުނވަަތ އެތަކެތި ކަލޭމެނަށ    

    =  ުނވަތަ ެގއްލުމެއްޭދހެއްޔެވެ؟       =  އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ .    އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ

      =   .ްއަުހރެމެން ދުީށ އަުހރެމެންގެ ކާބަފަިއނ         =   ެއހެން ކަންަތްއ

.    ކުރާތީއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)67(  : ސަލާމަތްކުރެްއވުމާއި ަސލާމަތްކުރަްއވަން ދިމާިވ  موسى عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުގަިއ (އެބަހީ

ނޑައެޅި  غرقއަދި އޭނާ ކުެރއްވުމާިއ  غرق  فرعونސަބަބާއި އަދި  ) ކަ  بيانވާްނ ދިމާވި ސަބަބާިއ މިމިކަންތަކުގައި

. (އެީއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަންތަްއ ހިްނގަވާގޮތުެގ އަިދ ހިްނގަވާނެގޮތުެގ  دليلވެގެންާވ  .  دليلވެއެވެ އާިއ  عبرةެއވެ

.) އަދި އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުްނ  .  مؤمنފިލާވަޅެވެ  ންކަމުގައި ުނވިއެވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ ދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާުނ ހައްަދވާބޮޑުކުރެްއވި އަ )68( ެލއްވުްނ  رحمةވަންަތ އަިދ  عّزةއެއީ ކަ

 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

.!) ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް  رسول الّله(އޭ  )69( .!  خبرގެ  إبراهيم عليه الّسالمއެވެ  ތައް  ވިދާޅުވެދެވާެށވެ

. (އެކަޭލގެފާުނ  قومފާނުންގެ ބައްޕައަާށއި އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ އެއީ އެކަޭލގެ )70( ގެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުގައެވެ

.) ކަލޭމެްނ ތިޔަ އަޅުކަންކުރަނީ ކޮންއެއްޗަކަްށހެްއޔެވެ؟  ވިާދޅުވިއެވެ

. އަދި އަުހރެމެން އެއަށް  )71( . އަުހރެމެން މިއަޅުކަންކުރަީނ ބުދުތަކަށެވެ އަޅުކަންކުރުުމަގިއ  އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

.  قائمކުރުމުގަިއ  خدمةނުވަތަ އެއަްށ   ވެތިބެނީއެވެ

. ކަލޭމެްނ އެތަކެްއޗަށް ޮގވާއިުރ އެތަކެތި ަކލޭމެންގެ އަޑުއަހަިއހެއްެޔވެ؟ )72(  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

 ؟އެއްކޮށްޭދހެއްޔެވެ؟ ނުަވތަ ގެއްލުެމއްދޭހެއްެޔވެ منفعނުވަތަ އެތަކެތި ަކލޭމެނަށް  )73(

. އަިދ ިކެއއްހެއްޔެވެ  )74( . ެއހެންނަކުްނ ނޫނެވެ . ައހުރެމެްނ ދުީށ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިްނ ؟އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

(. . (އަަހރެމެންވެސް ެއގޮތަށް ަކންތައް ކުރަނީެއވެ  އެފަދައިން ކަންތަްއ ކުރާތަނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   .!ެަކލޭމެން ިނކަން ދެކިބަލާށެވ .   ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ         =   

.    ކަލޭމެން އަޅުކަންކުާރ ކަމުގަިއވީތަކެތި    .ްަކޭލމެނ           =   އަިދ

.ކަލޭމެންގެ ިއސް    ވެދިޔަ ކާބަފައިންނާއި    =    ެَعدُّوަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ އެތަކެްއޗަކީ ައހުރެްނގ 

.    ންނެވެ     = ربّ ތަކުެގ ވެިރ  َعاَلم .   މެނުވީ    =    އެަކލާނގެީއ

.   އަހުރެްނ ހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ     =  .   ަފހެ އަުހރެންނަށް ތެދުމަުގ ދައްކަވާީނ އެަކލާނގެެއވެ
    =  .    އަިދ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ      =  އަުހރެންނަށް ކާންދެއްވަީނ އަިދ

.   އަހުރެންނަްށ ބޯންދެއްވަނީ    =   ާއަދި ައހުރެން ަބލިވެއްެޖއްޔ.        =  

. ِشَفاءފަހެ އަުހރެންނަށް    ދެއްވާނީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ    =    އަދި އަުހރެން މަުރއްވާނީ ހަަމ

.   އެކަލާނގެެއވެ    =  .   ދެން އެކަލާނގެ ައހުރެން ިދރުއްވާނެެއވެ      =  ައިދ

.އެއީ އަ      ހުރެން އެދޭފަރާތެވެ  =.   އަުހރެންނަށް އެކަލާނގެ ފުއްަސވައިދެއްވުމަށް   =   

.   އަހުރެްނެގ ކުށްފާފަތައް    =  قيامة .    ދުވަހުން      =   އޭއަޅުެގ

. މިއަޅާއަްށ  ربّ  ) ދެއް نبىެއްއ ( حكمއެވެ   ވާނދޭެވ!.ކަން        =   صالحއަިދ 

 ންނާއި މިއަޅާ ގުޅުަވއިދެއްވާނދޭވެ!.     = .!ެއަިދ މިއަޅާއަށް ލައްވާނދޭވ         =   

   .تعريفއާއި  ثناءރިވެތިވެގެްނވާ      =  .   މީސްތަކުންގެތެރޭގައި
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)75(  . . ކަލޭމެްނ ތިޔައަޅުކަންކުރާަތެކތި ކަލޭމެން ނިކަްނ ދެކިބަލާެށވެ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ

)76(  .  ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންެގ އިސްވެދިަޔ ިއހުގެ ކާބަފައިން އަޅުކަން އެކުިރ ތަކެތި ިނކަން ދެކެބަލާެށވެ

ފިޔަވައި ދެން ެއީއ  َربُّ ތައް ހައްދަވާބޮޑުުކރައްާވ އެަތކެތި ބަލަހައްަޓވާ އެތަކެީތގެ  َعالمހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ )77(

.  َعُدوّ ހައްތާވެސް އަުހރެންގެ   ންނެވެ

)78(  . . ފަހެ އަހުެރންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާީނ ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ  އެކަލާނގެއީ އަހުރެްނ ހެއްެދވި ަކލާނގެެއވެ

)79(  .  އަދި އަހުރެންނަށް ކާންދެއްވަިއ އަުހރެންނަށް ބޯންދެްއަވނީވެސް ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ

.  ِشَفاءއަދި އަހުރެްނ ބަލިެވއްޖެއްޔާ އަހުރެންނަްށ  )80(  ދެއްވާީނވެސް ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ

. ދެން ައހުރެްނ ދިރުއްވާީނވެސް ހަމަ އެަކލާނ )81( . އަދި އަހުރެްނ މަރުްއވާނީ އެަކލާނގެެއވެ  ގެެއވެ

ދުވަހުން އަުހރެންެގ ކުށްފާފަތައް ުފއްަސވައިދެއްވުްނ އެިދ އެކަމަްށ ދަހިވެތިވަީނވެސް ހަަމ  قيامةއަދި  )82(

.  حضرةއެކަލާނެގ   ގައެވެ

. މިއަޅާއަްށ  ربّ އޭއަޅުގެ  )83( : –އެއްެދއްވަިއ  حكمއެވެ ) މާތްެވގެންާވ  نبى(އެބަހީ ންާނިއ  صالحކަންދެއްވައި

: މިއަޅާ ގުޅުއް !. (އެަބހީ !.)  رسولވާނދޭވެ  ބޭކަލުްނގެ ތެެރއިން ިމއަޅާ ލައްވާނޭދވެ

 މިއަޅާއަށް ލަްއވާނދޭވެ!. تعريفއާއި  ثناءއަދި އެހެނިހެން މީސްތަކުްނގެ ެތރޭގަިއ ރިވެިތވެގެންާވ  )84(
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   ަތުރަޖމާ     

   = !.   އަދި މިއަޅާ ލައްވާނދޭވެ          =  އެވެ ކިއުުނ ސުަވރުގޭެގ  َجنَُّة النَِّعيم

.    ވާރުތަެވރިންގެތެެރއިން   =  .!ެއަދި މިއަާޅގެ ބައްޕައަްށ ފުއްސަވާނދޭވ      =   

.   ހަމަކަށަވަރުްނ އޭާނ ވިެއވެ     =  .    މަގުފުރެދިގެންާވ މީހުންގެެތރެއިން  =  

  އަދި މިއަޅާ ގެްއލެނި ނުކުަރއްވާނދޭވެ!.     =  ) ްمحشرމީސްތަކުނ . ) ފޮނުއްވާދުަވހު    އަށް
      = .     އެއީ މަންފާ ނުުކރާނޭ ދުވަެހވެ    =  .    މުދަލުންނާއި ދަރީނުންވިަޔސް
       = حضرةގެ  الّله .   އަްށ އައިީމހަކަށް މެުނވީ    =   ސަލާމަތްެވގެންާވ

) . )ގެ ެއއްކަުއވަންތަކަމާއިމެދު ެއއްވެްސ ޝަްއކެއްނެތި ޝައްކުްނ ަސލާމަތްވެގެންާވ ހިތަާކއި الّلهހިތަކާއިގެން  ގެން
      =  .    އަދި ސުވަުރގެ ގާތްކުެރވިއްޖެެއވެ   =  تقوى .   ެވރިންނަށް    

   =   .   އަދި ަނރަަކ ފައުޅުކުެރވިއްޖެއެވެ   =   . ތެދުމަުގ ގެްއިލ މަގުފުރެދުުނ މީހުންނަށް

)ންނަ شيطان(ނުވަތަ     ށް     =   .    އަިދ އެމީހުްނނަށް ބުނެވޭނެއެވެ         

  ަކލޭމެން އަޅުކަންުކރާކަމުގަިއވީތަކެތި ކޮަބއިހެއްެޔވެ؟  =     =  الّله .   ފިޔަވައި   

   ދޭެހއްޔެވެ؟ نصرއެތަކެތި ކަލޭމެނަށް  =      =   ަنصرއަްށ  نفسނުވަަތ އެތަކެިތ އަމިްއލ 

  .؟ލިބޭހެއްެޔވެ        =   . ) މޫނުވަތަށް އަޅައިެލވޭނެއެވެ  އެތަކެތި އެތަނަށް (ނަރަކައަށް
   =   شيطانއަިދ .   ންނާއި      =  ިއަިދ އިބުލީުހެގ ސިފައ.      ންނާއި

    =  .   އެންމެހައި   =   : . (އެބަހީ ެގ  إبليسންނާއި ބުދުަތކާއި އަދި  شيطانއެމީހުން ބުްނޏެވެ
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(.    ސިފައިންނާއި ބުނާނެެއވެ         =   ނަރަަކއިގަިއ ތިެބ : އެީމހުްނ އެތާނގަިއ އެަބހީ

  .  حالއަރަިއރުންވާ 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!  َجنَُّة النَِّعيمއަދި  )85(  އެވެ ކިޔާ ުސވަުރގޭގެ ވާރުތަެވރިންގެެތެރއިން މިއަޅާ ަލއްވާނދޭވެ

.! ހަމަަކށަވަރުން އޭނާ ވަނީ ތެދުމަގުެގއްިލ މަގުފުރެިދގެްނާވ  )86( އަދި މިއަޅާގެ ބައްޕައަށް ފާފަފުއްަސވާނދޭވެ

. މީ  ހުންގެތެރެއިންނެވެ

.!  محشرއަދި މީސްތަކުން  )87( !. ެދރަނުކުރަްއވާނދޭވެ  އަށް ފޮނުއްވާުދވަުހ މިއަޅާ ގެްއލެނި ނުކުަރއްވާނދޭވެ

.  منفعއެދުވަހަކީ މުދަލަކުްނވިޔަސް އަދި ދަިރއަކުެގ ފަރާތަކުްނވިޔަސް  )88(  އެްއ ނުކުރާނޭުދވަހެވެ

:  حضرةގެ  الّلهކާިއގެން ހަމައެކަނި ސަލާމަތްވެގެންާވ ހިތަ )89( . (އެަބހީ ެގ  الّلهއަށްދެވުނު މީހަކު މެނުވީއެވެ

(.  އެއްކައުވަންތަކަމާމެުދ އެއްވެްސ ޝައްެކއްނެތި ޝަްއކުތަކުން ސަލާމަތްވެގެންާވ ހިތަކާިއގެން ދެވުުނ މީހެެކވެ

)  قيامةއަދި ( )90( .  تقوىދުވަހުން  ވެރިންނަށް ުސވަރުެގ ގާްތ ކުރެވޭނެެއވެ

.  شيطانދި ތެދުމަގު ގެްއލި މަގުުފރެދުނު މީހުންނަށް ުނވަތަ އަ )91(  ންނަށް ނަރަކަ ފައުޅުުކރެވޭނެއެވެ

. ކަލޭމެން އަޅުކަންކުރާަކމުގައިވީ ތަކެިތ ކޮބަިއހެއްޔެވެ  )92(  . ؟އަދި އެމީހުންނަށް ބުނެވޭނެެއވެ

. ެއތަކެތި ކަ الّلهއެއީ  )93( ްނ  عذابެގ  الّله. (؟ދޭހެްއޔެވެ نصرލޭމެނަށް ފިޔަވައި ަކލޭމެން އަޅުކަންުކރި ތަކެްއޗެވެ
 ލިބޭހެއްެޔވެ؟ نصرއަށް  نفس.) ނުވަތަ އެތަކެތީެގ އަމިއްަލ ؟ކަލޭމެން ސަލާމަތްކޮށްޭދހެއްޔެވެ 

)94(  : ) މޫުނވަތަްށ  مشركފިޔަވައި އަޅުކަން ވެުވނުތަކެތި ނުވަތަ  الّلهއެތަކެތި އެތަނަށް (އެބަހީ ން އެނަރަކައަށް
 ސް އެތަނަްށ އަޅައިލެވޭެނއެެވ. ން ވެ  شيطان. އަިދ އަޅާލެވޭނެއެވެ

.  إبْليسއަދި  )95(  ގެ އެންމެހަިއ ސިފައިންނާއި ިމއެންމެންވެްސ އެތަނަށް އަޅަިއލެވޭނެއެވެ

)96(  : ) މިުހރިާހ މީހުްނ  إبليسންނާއި ބުދުތަާކިއ އަދި  شيطانއަދި އެމީހުން (އެބަހީ ގެ ސިފައިންނާއި
. حالްނވާ ނަރަކައިގައިތިެބ ައރައިރު  ބުނާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  الّله .     ގަންދީ ބުނަމެވެ   = .    ހަމަކަަށވަރުން ައހުރެމެން ވީމުއެވެ     

 =   ިނޑައެޅ .ވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގަ  بيانކަ    އި     =    އެއީ އަހުރެމެން ކަލޭމެްނ

.    ހަމަކުރިހިނދުންނެވެ    =   ربّ ތަކުގެ ެވިރ  َعالم .   އާއި     =   އަިދ

.     އަހުރެމެން މަގުނުުފަރއްދައެވެ    =  ން މެނުވީ. ُمجرم       =   ަފެހ

.     އަހުރެމެންނަކަށް ނުވެެއވެ   =   ްَشَفاعةއެއްވެސ .    ތެރިއަކު      =  

.   އަދި އެްއވެްސ ގާްތ އެކުެވރިއަުކވެސް       =   رُُجوعފަެހ ައހުރެމެންނަްށ ދުނިޔެއަްށ އެނބުިރ 

.    ވުމެއްވާނެނަމަ       =   ްمؤمنއަހުރެމެނ .    ންކަމުގައިވާހުށީމެވެ     

   =    ިނޑައެޅ . دليلެވގެންވާ  بيانހަމަކަަށވަރުްނ އެކަންތަުކގަިއ ކަ    އެއްވެެއވެ     =   

.     އަދި އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުން ނުިވއެވެ   =    مؤمن .   ންކަމުގައި / ތެދުކުިރ މީހުންކަުމގައި

     =    ެއީއ. ربّ އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ            =   ނޑައެޅިގެްނ ކަ

. رحمةވަންތަ  عّزة  ލެއްވުން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ        =   ގެމީހުން  قومގެފާނުންގެ  نوح

. .   =    ދޮގުކޮށްފިއެވެ . رسولފޮނުއްވުނު ބޭކަލުން    ބޭކަލުން     =   އެީމހުންނަްށ

.    ވިދާޅުވިހިނދު      =   ެأخ نوح عليه الّسالمއެީމހުންގ        =  ްتقوىކަލޭމެނ 

  ؟/ ބިރުވެތިނުވާޭނހެއްެޔވެ ؟ވެރިނުވާޭނ ހެއްެޔވެ   =   .   ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެންނަީކ ަކލޭމެންނަށްވާ

    =   ިرسولއަމާނާތްތެރ .   އަކީމެވެ    =  ްވެރިވާށެެވ.  تقوىއަްށ  الّلهފަހެ ކަލޭމެނ

.   ބިރުވެތިވާށެވެ    =  .    އަިދ އަުހރެންނަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން މިވީ ަކނޑައެޅި  الّله )97( .  بيانގަންދީ ބުނަމެވެ  ވެގެންވާ މަގުުފރެއްދުމެއްގަެއވެ

. بّ ر ތަކުގެ ވެރި  َعالمއެއީ  )98(  އާއި އަހުރެމެްނ ކަލޭމެން ަހމަކުރިހިނދުންނެވެ

: ައހުރެމެްނ މަގުފުރެއްިދ ބަޔަީކ ނުބަިއ ނުަލާފ  مجرمއަދި  )99( . (އެބަހީ ން މެނުވީ އަުހރެމެން މަގުނުުފރައްދައެވެ
 (.  ބައެކެވެ

. َشَفاعةފަހެ އަހުރެމެންނަކަށް އެއްވެްސ  )100(  ތެރިައކު ނުެވެއވެ

.އަދި އެއްވެސް ގާ )101(  ތް ެއކުވެިރއަކުވެްސ ނުވެެއވެ

.  مؤمنވުމެއް ވާނެނަމަ އަުހރެމެން  رجوعފަހެ އަހުރެމެންނަށް އެނބުރި ދުނިެޔއަށް  )102(  ންކަމުގައިާވހުށީމެވެ

ނޑައެޅި  )103( :  دليلެވގެންވާ  بيانހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކުަގއި ކަ . (އެަބހީ  إبراهيم عليه الّسالمވެެއވެ
އާިއ  جوابގެމީހުންގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު  قومތަކާއި  حّجةކުރެްއވި  قائمގެ މައްޗަށް ެއ  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ 

.) އަދި އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން  دليلއާއި ރަނގަުޅ  عبرةމިކަންކަމުގައި ވިސްނާ ބަޔަކަށް ުހރި   مؤمنވެއެވެ
 . . ތެދުކުިރ މީހުންކަމުަގއި ނުިވއެވެ  ންކަމުގައި ނުިވއެވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ މަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުްނ ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްިވ އަދި ހަ )104(  رحمةވަންަތ އަިދ  عّزةއެީއ ކަ
 .  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.  رسولގެ މީހުން ފޮނުވުނު  قومގެ  نوح عليه الّسالمއަދި  )105(  ބޭކަލުން ދޮގުުކރިއެވެ

.) ކަލޭެމްނ އެ نوح عليه الّسالم أخ އެއީ އެމީހުންގެ  )106( . (އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ މީހުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދުގައެވެ
. .؟ވެ ވެރިނުވާނޭހެއްޔެ تقوى  ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ

. رسولެތރި  أمانةތިމަންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭމެންނަށްާވ  )107(  އަކީމެވެ

. އަިދ ތިމަ تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )108( .ވެރިވާށެވެ  ންަކލޭގެފާނަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =   އަުހރެންެގ : ) ަކލޭމެންެގ  رسولއަިދ އެކަންތަުކގެމައްޗަށް (އެަބހީ ކަން އިއްެވވުމަށް

.ކިބައިން ައހުރެްނ ނޭ   ދެމެވެ     = .     ެއއްވެްސ ުއޖޫރައެއް   =   އަުހރެންެގ ދަރުމަާޔ

.    އުޖޫރަ ނުވެއެވެ       = ން މެނުވީ. حضرةގެ  ربّ ތަކުގެ ވެރި  َعالم      

!. ބިރު تقوىއަށް  الّلهފަެހ ަކލޭމެން   =   ވެިތވާށެވެ!.ެވރިވާށެވެ    =   އަިދ ައހުރެންނަށް ކަލޭެމްނ

    ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!.   =  .   އެމީހުން ދެންނެިވއެވެ    =   ްإيمانައހުރެމެން ކަލޭގެފާނަށ 

   ވާނޭހެއްޔެވެ؟       =   ަކަލޭގެފާނާ ތަބާވަނީ ދެރ.   ނިކަމެތިންނެވެ     

=  . . އަދި އަުހރެންނަކަށް އެނިގގެން ނުވެއެވެ   އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ        =  

.    އެމީހުން ކުރަމުންދާކަމެއް   =   ِحَسابއެމީހުންެގ .    ނުވެއެވެ      =   ްެގ އަުހރެނ

. حضرةގެ  ربّ      އަށްމެނުވީ      =   إحساسކަޭލމެނަށް އެކަްނ .   ވާނެނަމައެވެ    =  

.    އަދި އަުހރެން ނުވެއެވެ     =  مؤمن .    ން ފައްސާ ދުރަށްލާނޭ މީހަކުކަމުަގއި  

=  .     ައހުރެްނ ނުވެއެވެ     =   ާَنِذيـْرُ ަބޔާންވެގެންވ .   އަުކ ކަމުގަިއ މެނުވީ   =  

.    އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ       =    ޭنوحއ  ( . ކަލޭގެފާނު (ިތޔަވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް އެވެ

.    ހުއްޓާނުލައިފިްއޔާ   =   ެހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގ.   ފާނު ވާނޭކަްނ ކަށަަވރެވެ   

 =   ُކަޭލގެާފނު  رََجم : . އެބަހީ . رََجمެވވިގެންާވ މީހުްނގެތެރެއިން އެަކލޭގެފާުނ    =    ުކރާހުށީމެވެ

. ربّ ދެންނެވިއެވެ، އޭއަޅުގެ     އެވެ   =   ެقومހަމަކަަށވަރުން މިއަޅާގ .   ގެ މީހުން     =  

.    އެމީހުން މިއަޅާ ދޮގުކޮށްިފއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

: ައހުރެްނ  )109( )  تـَْبِلْيغُ ކަން ކަލޭމެންނަށް އިްއވަވާ  رسولއަދި އެކަންތަކުގެމައްޗަށް (އެބަހީ ކުރެއްވުމުެގ މައްޗަށް
. އަުހރެންެގ ދަރުަމ ހަަމއެކަިނ އަހުރެްނ ަކލޭމެންެގ ފަރާތުްނ އެ ްއވެްސ އުޖޫަރއަކަްށ ނޭދެމެެވ. ޓެކްހަކަްށ ނޭދެމެވެ

.) حضرةެގ  ربّ ތަކުގެ ެވރި  َعالم : އަހުރެންނަށް ަދރުމަދެއްވާނީ އެކަލާނގެއެވެ . (އެބަހީ   ން މެނުވީ ނުވެެއވެ

!. އަދި ކަ  تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )110( !. ިބރުވެތިވާެށވެ .! ވެރިވާށެވެ  ލޭމެން އަުހރެންނަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ

)111(  : . (އެަބހީ .) ައހުރެެމްނ  قومއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ ގެ ބޮޑެތި ކަމުވޮށިވެގެންާވ މީހުން ދެންނެިވއެވެ
:  تبعވާންވީހެްއޔެވެ؟ ަކލޭގެފާނަށް  تبعކަލޭގެފާނަށް  . (އެބަހީ ވަމުންތިޔަ ދަނީ ރަށުގައިތިބި ެދރަނިކަމެތިންނެވެ

.) ދެރަ  ނިކަމެތިންނާ އަުހރެމެންނާ އެްއވަުރ ނުވެވޭނެެއވެ

. އެމީހުން ުކރަމުންދާކަމެއް ައހުރެންނަކަްށ އެނގިގެްނ  يعنى: نُوح عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )112( ވިދާޅުވިއެވެ
. އެމީހުްނ ކުރަީނ  . އެއްކަމެްއ ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަހުރެންނަކަްށ ނޭ عملކުރަްއވާ  الّله قبولނުވެއެވެ  ނގެެއވެ

: އެމީހުން ކުރާ  حضرةގެ  ربّ އަހުރެންގެ  ِحَسابއެމީހުންގެ  )113( . (އެަބހީ ތަކަްށ  عملގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ
.  حساب .) ަކޭލމެންނަށް އެކަން އެނގޭެނ ނަމައެވެ  ކުރައްަވއި ޭއގެ ޖަޒާދެއްވާީނ ހަމަ ެއކަލާނެގއެވެ

. ވެގެންވާމީހުން ފަްއސާލަިއ ދުރަށް إيمانއަދި  )114(  ލާެނ މީހަުކކަމުގައި ައހުރެްނ ނުވެއެވެ

: އަުހރެންނަކީ އަތުވެދާނޭ  َنِذْيرބަޔާންވެގެންވާ  )115( . (އެބަހީ އަަކްށ  عذابއަކު ކަމުގައި މެނުވީ އަހުރެން ުނވެއެވެ
.)  إْنَذارބިރުގަންނަވާ   ުކރައްާވ ބޭކަެލކެވެ

. އޭ  يعنى:އެމީހުން  )116( . ކަލޭގެފާނު ތިޔަވިދާޅުވާ ވާހަަކ  نوحކާފަރުންގެމީހުން ދެންނެވިއެވެ އެވެ
. رَجمހުއްޓަވައިުނލިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނަީކ  ެވވިގެްނވާ މީހުންެގ ތެެރއިންވާ ީމހަކުކަމުގަިއ ާލހުށީމެވެ

: ަކލޭގެފާނު  .  رََجمއެބަހީ  ކޮށް މަަރއިފާނަމެވެ

. އޭ އަޅުގެ  )117( . ހަމަކަށަ  ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ . قومވަރުން މިއަޅާެގ ެއވެ  ގެ މީހުން މިއަޅާ ޮދގުކޮށްފިއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =    ުحكمފަހެ މިއަޅާއާއި އެމީހުންާނމެދ .    ނިޔާކުރައްވާނދޭވެ!. 1ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

   =  محك .   އަކުން / ނިާޔއަކުން       =   އަދި މިއަޅާއާއި އަދި މިއަޅާއާިއ

  އެކުގައިވާީމހުން ސަލާމަތްކޮށްދެްއވާނދޭވެ!.     =  مؤمن .    ންގެ ތެރެއިން    

    =  ަދި އެަކލޭގެފާނާއި އެކުަގއިވާ މީހުްނ ދެންފަެހ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނާ އ

.    ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ         =  .    ފުރި ބަރާވެފަިއވާ ނަވުަގއި      =   

. َغَرقُ ދެން އޭގެފަހުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ    ކުރެްއވީމެވެ   =  ްބާކީ ދެންތިބިމީހުނ.     

   =   .   ހަމަކަށަަވރުން އެކަންތަކުގަިއވެއެވެ  =     ިނޑައެޅ   އެއް  دليلވެގެންާވ  بيانކަ  

   =   .   އަދި އެީމހުންކުެރ ގިނަމީހުްނ ނުވިއެވެ   =  ންކަމުގަިއ /  مؤمن

.   ތެދުކުރި މީހުންކަމުަގއި     =    ެربّ އަދި ހަމަަކށަވަރުން ކަޭލގެފާނުންގ .   އެއީ      

   =   ްނޑައެޅިގެނ . رحمةވަންތަ  عّزةކަ  ލެއްވުން ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނގެއެވެ      =  َُعاد 

.   ބާގައިގެމީހުން ދޮުގކޮށްފިއެވެ   =  ުފޮނުއްވެވުނ .    ބޭަކލުން     =    އެމީހުންނަްށ

.   ވިދާޅުވިހިނދު      =   ެأخ هود عليه الّسالمއެމީހުންގ .      =   ްتقوىކަލޭމެނ 

  ؟ަކލޭމެން ބިުރވެތިނުވާނޭހެްއޔެވެ ؟ވެރިނުވާނޭެހއްޔެވެ   =  ީހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެންނަކ .   ކަލޭމެނަށްވާ

    =  އަކީމެވެ. رسولތެރި  أمانة      =   ްتقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެނ  !. ވެރިވާށެވެ

  ބިރުވެތިވާށެވެ!.    =  .!ެއަދި ކަލޭމެން އަުހރެންނަށް ކިޔަމަންތެރިވާެށވ        

=   : )  ކަލޭމެންެގ ކިބައިން ައހުެރްނ  رسولއަދި ެއކަންތަކުގެމައްޗަްށ (އެބަހީ ކަން އިއްވެވުމުގެ މައްޗަށް
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.     ނޭދެމެވެ  =  .    އެްއވެސް އުޖޫރައެއް   =  .   ައހުރެންެގ އުޫޖރަ ނުެވއެވެ   

    =  حضرةގެ  ربّ  ތަކުގެ ވެރި َعالم .    ން މެނުވީ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. އަދި ިމއަޅާއާިއ  حكمފަހެ މިއަޅާއާއި އެމީހުންނާދެމެދު  )118( އެްއުކރައްވަިއ ނިޔާއެްއކުރަްއވާނދޭވެ
 ން ަސލާމަތްކުރަްއވާނދޭވެ!.  مؤمنމިއަޅާއާއިއެކުގަިއވާ 

ނާިއ އަިދ އެަކލޭގެފާނާިއ އެުކގައިާވ މީހުން ުފރިބާރުވެަފއިާވ ނަވުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާ )119(
 .  ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

.  َغَرقދެން އޭގެފަހުގަިއ ބާކީތިބި މީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  )120( . ހަލާުކ ކުެރއްވީމެވެ  ކުރެއްވީމެވެ

)121(  : ން ނަވުަގިއ  مؤمنއާ އެކަޭލގެފާނާއި ެއކުގަިއވާ  نوح عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުން އެކަންކަުމގައި (އެބަހީ
)  غرقސަލާމަތްކުރެްއވުމާއި ކާަފރުން  . އަިދ  عبرةއާއި  دليلެވގެންވާ  بيانކުަރއްވަިއ އެހިްނގެވި ަކންކަމުގައި ވެެއވެ

.  مؤمنއޭގެ ގިނަީމހުން   ންކަމުގައި ުނވިއެވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ އްދަވާބޮޑުކުރެްއވި އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު ހަ  )122( ލެއްވުްނ  رحمةވަންތަ އަދި  عّزةއެއީ ކަ
 .  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

. އެީއ  رسولބާގައިގެމީހުން އެމީހުންގާތަްށ ފޮނުއްވެވުުނ  َعاد )123( . ُهْوُد عليه الّسالمދޮގުކުރިެއވެ  އެވެ

. ކަލޭމެްނ ފަެހ އެމީހުންނަްށ  أخ  هود عليه الّسالمއެމީހުންގެ  )124(  الّله( .؟ޔެވެެވިރ ނުވާނޭހެއް  تقوىވިދާޅުވިެއވެ
 އަށް ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ؟)

.  رسولތެރި  أمانةހަމަކަށަވަރުން ައހުރެންނަކީ ކަލޭމެންނަށްާވ  )125(  އަކީމެއެވެ

!. އަިދ ކަލޭެމން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ިކޔަ تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )126(  މަންތެރިވާށެެވ!. ވެރިވާށެވެ

)127(  : ) އަުހރެްނ  نصيحةކަން އިއްަވަވއި ަކލޭމެންނަށް  رسولއަދި އެކަންތަކުގެމައްޗަށް (އެބަހީ ތެިރވުމުެގ މައްޗަށް
. އަުހެރންގެ ދަރުަމ ހަަމއެކަިނ  ތަްއ ހައްަދވާބޮޑުކުރަްއާވ  عالمކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެްއވެސް އުޖޫރަައކަށް ނޭދެމެވެ

. حضرةގެ  ربّ  އެތަކެތީގެ ވެރި ންމެނުވީ ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =    ެ؟ަކލޭމެން ހަދަނީ ހެއްޔެވ .    ހަދަީނއެވެ   =  ކޮންމެ އުސްތަނެއްގަިއ / ކޮްނެމ

.    މަގެއްގައި  = .   ބިނާއެއް    =  . . ވިޔާނުދާ ކަންތަކަށް   ކަލޭމެންކުޅޭން    

    =   ެނުވަތަ ފެކްޓަރީތައްަކލޭމެން ހަދައިލަނީ ެހއްޔެވ . ނޑުަވރުތައް   ؟އަދި ކަލޭމެން ކިއްލާތަކާއި ގަ

      = .ްެދމިތިބޭނޭ ކަމަށ (   ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި މަރުނުވެ      =  އަދި ކަލޭމެްނ

. عقوبةމީހުންގައިާގ   ަޖހަިއ    އެއްދެންޏާ       =   َجبَّارދެނީ  عقوبةކަލޭމެްނ ޖަހަިއ 

. عقوبةނުބައިމީހުން    ދޭގޮތަށް ުނހައްގުންނެވެ    =  ްتقوىއަށް  الّلهަފހެ ކަލޭމެނ  !. ެވރިވާށެވެ

   ތިވާށެވެ!.ބިރުވެ    = .!އަދި ކަލޭމެން އަހުރެންނަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެެވ       

  =  .!މަދަދުތައް ދެްއވާ ކަލާނެގއަށް ކަލޭމެން ިބރުވެތިވާށެެވ (   އަދި ަކލޭމެނަށް (ގިނަގުނަ  

   =  .ްކަލޭމެން ދަންނަތަކެތީނ    =   .   އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަށް މަދަދުކުރެއްިވއެވެ

       =  ސޫފީންނާއި ދަރީނުން. نـََعم         =   އަދި ބަގީޗާތަާކިއ

.   ކޯރުތަކުން      =   ިހަމަކަށަވަރުްނ އަހުރެން ަކލޭމެންގެ މައްޗަށް ބ.    ރުގަންނަމެވެ

       =  عذابބޮޑުެވގެންާވ ދުވަެހއްެގ .   އަށް   =  .   އެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ
     = .   އަހުރެމެންެގ މަްއޗަށް ހަމަހަމައެވެ    =  نصيحة وعظކަޭލގެފާނު އަހުރެމެންނަްށ 

.     ދެއްވިޔަސް    = .   ނުވަަތ ކަލޭގެފާުނ ނުވިަޔސް       = ޭދ  نصيحة وعظ

.    މީހުންެގތެރެއިން  = (. . (ތިޔަވިާދޅުވާ ވާހަކަ ުނވެއެވެ     މިކަން ނުވެއެވެ    
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= .   އިްސވެދިޔަ މީސްތަކުްނގެ ގޮތްކަމުގަިއ މެނުވީ   = .   އަދި ައހުރެމެން ުނވެއެވެ    

. عذاب =    ލިބެނިިވ ބަޔަކުކަމުަގއި

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އުސް ކޮންމެތަނެއްަގއި ނުވަަތ ކޮންެމ މަގެއްގަިއ ކަލޭމެްނ ކުޅެ ިވޔާނުދާ ކަންތަްއކުރުމަްށ  )128( (ރަށުގެ
.  ؟ހަދަނީހެއްެޔވެ އުސްބިނާއެއް  ހަދަނީއެވެ

) ދެމިތިބުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތިބޭނޭކަމަށް  )129( ބޮޑެތި ކިއްލާތަކާިއ  –އަދި ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި މަރުނުވެ
 . . ބިާނކުރަނީެއވެ ނޑުވަރުތަްއ ހަދަނީއެވެ  ފެކްޓަރީތަކާއި ގަ

ން ކުރގޮތަށް ުނ  جّبارއެކަންުކރަނީ ނުބައި  އެއްދެންޏާ ކަލޭމެން عقوبةއަދި ކަލޭމެން މީހަކަށް އަދަބެއްދީ  )130(
.  حقّ  . އަނިޔާވެރިގޮުތގައެވެ  ންނެވެ

!. އަދި ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ަކލޭމެން ކިޔަމަންވާެށވެ!.  تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )131( .! ިބރުވެތިވާެށވެ  ވެރިވާށެވެ

ނަށް މަދަދުުކރެއްިވ ަކލާނގެއަްށ ަކލޭމެްނ އަދި ކަލޭމެން ދަންަނ ަކލޭމެންނަށް އެނގޭތަކެތިްނ ަކލޭމެން )132(
 .!  ވެިރވާށެވެ!.  تقوىބިރުވެތިވާށެވެ

.  نعم )133(  ސޫފީންނާއި ދަރީނުން އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ މަދަދު ކޮށްދެއްވިެއވެ

)134(  .  އަދި ބަގީޗާތަކާއި އާރުތަކުްނ ކޯރުަތކުން އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށް މަދަދުކޮށްދެއްވިެއވެ

.  عذابވަރުން ބޮޑުވެގެންާވ ދުަވހެއްެގ ހަމަކަށަ )135(  ކަލޭމެންެގމައްޗަށް އަދުވެދާނެކަމަްށ އަުހރެން ިބރުގަންނަމެވެ

. ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެ މަްއޗަށް  قومއެ  يعنى:އެމީހުން  )136( އާިއ  وعظގެ ކާފަރުްނ އެަކލޭގެފާނަށް ދެްނނެވިއެވެ
.   (ައހުރެމެން  يحةنصއާއި  وعظދެއްވުމެކޭ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނު  نصيحة ) ހަމަހަމަެއވެ  إيمانނުދެއްވުމެކޭ

 (.  ނުވާހުށީމެވެ

)137(  .  ތިޔަވާހަކަތަކަކީ ހަމަ އިްސވެދިޔަ މީހުްނގެ ދޮުގވާހަކަަތއް ކަމުގަިއ މެނުވީނުވެެއވެ

. عذابއަދި އަހުރެމެންނަކީ  )138(  ލިބެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގަިއ ނުެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  .   ފަހެ އެީމހުން އެަކލޭގެފާނު ޮދގުކޮށްފިއެވެ    =  ފަެހ އެހެްނވެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ

.   އެމީހުން ހަާލކުކުރަްއވައިފީމެވެ     =  ެއ) . ާލުކ ހަ قومހަމަކަށަވަރުން އެކަންަތކުގައި ވެއެވެ

(.   ކުރެއްވުމުަގިއ ވެެއވެ    =  ިނޑައެޅ . دليلެވގެންވާ  بيانކަ  އެއް      =  ައިދ

.   އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން ުނވެއެވެ   = مؤمن .   ންކަމުގައި / ތެދުުކރި މީހުންކަުމގައި     

. ربّ ންެގ އަިދ ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭގެފާނު =  ެއއީ           =   ްނޑައެޅިގެނ ވަންތަ އަިދ  عّزةކަ

.  رحمة  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ      =   َثُمود .   ބާގައިގެމީހުން ދޮގުކޮށްފިެއވެ

  =  .    ފޮނުްއވެވުުނ ބޭކަލުްނ / ރަސޫލުން     =  .    އެީމހުންނަށް ވިދާޅުިވހިނދު

      =  صالح عليه الّسالم( أخ َصالحއެމީހުންެގ(     =  ްتقوىކަލޭމެނ 

  ؟ވެ/ ބިުރވެތިނުވާނޭހެްއޔެ .؟ވެވެރިނުވާނޭެހއްޔެ    =  .    ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެންނަކީ ކަލޭމެނަށްވާ

    =   ިرسولއަމާނާތްތެރ .   އަކީމެވެ    =    ްتقوىއަށް  الّلهފަހެ ަކލޭމެނ 

!. ބިުރވެތިވާށެވެ!.   ވެރިވާށެވެ    =  .!ެއަދި ކަލޭމެން ިތމަންކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވ  
       =   ައަދި އެކ : ) ކަލޭމެންެގ ކިބަިއްނ  رسولމުގެ މަްއޗަށް (އެަބހީ ކަން އިއްވެވުމުެގ މައްޗަށް

.   އަހުރެން ނޭދެމެވެ    =   ްأُجورއެްއވެސ .    އެއް   =  .   ައހުރެންެގ އުޖޫަރ ނުވެއެވެ

        = ން حضرةގެ  ربّ ތަކުގެެވިރ  َعالم .   މެނުވީ  =  ަކލޭމެްނ

  .؟ވެދޫކުރެވޭނެހެްއޔެ       =    (   މިތާވާތަކެތީގެތެރެއަށް (މިދުނިޔޭގަިއވާ ތަކެތީގެ ެތރެއަށް

   =  (ިެއއްވެްސ ބިރެްއ ެނތ) .   އަމާންކަމާިއއެކު        =    ަބގީޗާތަކާިއ
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.ކޯރުތަ   ކުގައި     =  . ނޑުތަކާިއ ކަދުުރ ުރއްތަކުގައި    ދަ     =   އޭެގ އެްތ

( ނޑު ފައްާކވެފައިވާ . (ޭއގެ ިއހާގަ    ދޮންވެ ތާޒާވެފައިވާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ފަހެ އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު ދޮގުކޮށްފި )139( . ދެންަފހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ަހލާކުކުެރއްވީމެވެ އެވެ

 : ދޮގުކުރުުމގެ ސަބަބުްނ  رسولގެމީހުން އެމީހުންގެ  قومގެފާނުންގެ  هودހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކުަގއި (އެަބހީ

.  قومއެމީހުން ހަާލކުކުރެްއވުމުގައި ކަލޭގެފާނުންގެ  ) ދަލީެލއްވެއެވެ . އަދި އެމީހުންުކެރ  ةعبر ގެމީހުންނަްށވާ އެއްވެެއވެ

.  مؤمنގިނަމީހުން  . ތެދުުކރި މީހުންކަުމގިައ ނުވިއެވެ  ންކަމުގައި ުނވިއެވެ

.  رحمةވަންތަ އަދި  عّزةއެީއ  ربّ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންގެ  )140(  ލެއްވުން ބޮޑުަކލާނގެެއވެ

.ން ދޮ ر سولބާގައިގެމީހުން ފޮނުއްވުުނ  َثمودއަދި  )141(  ގުކުިރއެވެ

)  َصالح( أخއެއީ އެމީހުންެގ  )142( .  -  صالح عليه الّسالمގެފާނު . އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވިދާޅުވިހިނދުަގއެވެ

  .؟. ބިުރވެތި ނުވާޭނހެއްެޔވެ؟އްެޔވެވެރިނުވާޭނ ހެ تقوىކަލޭމެން 

. އަކީ رسولހަމަކަށަވަރުން ައހުރެންނަކީ ކަލޭމެންނަށްާވ އަމާނާތްެތރި  )143(  މެވެ

!. އަދި ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )144( !. ބިރުވެތިވާށެވެ ވެރިވާށެވެ

 ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!. 

)145(  : ) އަުހރެްނ  نصيحةކަން އިއްވަަވިއ ކަލޭމެންނަށް  رسولއަދި އެކަމުގެމައްޗަްށ (އެބަހީ ތެރިވުމުެގ މައްޗަށް

. އަދި ައހުރެންގެ ަދރުމަ ކަލޭމެންގެ ކިބައިން އެ ގަިއ  حضرةގެ  ربّ ތަކުގެ ެވރި  َعالمއްވެސް އުޖޫރަައކަށް ނޭދެމެވެ

 .  މެނުވީ ނުވެއެވެ

 މިތާ މިދުނިޔޭގައިވާ ތަކެތީެގ ތެެރއަށް އަމާންކަމާިއއެުކ އުޅުމަށް ކަލޭމެން ޫދކުރެވޭޭނހެއްޔެވެ؟ )146(

ނޑު  )148(،  )147( ނޑު ދޮންވެ ަފއްކާވެފަިއވާ ކަުދުރ އެތާވާ ބަގީޗާތަކާއި ކޯރުތަާކއި ދަ ތަކާިއ އަދި ޭއގެ ިއހާގަ

 ރުއްތަކުެގ ތެރޭަގއި (މަޖާނަގަްނ ދޫކޮށްފައިތިބެވޭނެ ހެއްެޔވެ؟)
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   ަތުރަޖމާ     

         =   ާއަދި ކަލޭމެން ަފރުބަދަކޮށ .    ބިންވަޅު ނަގައިގެްނ ހަދަނީެއވެ     

 =  .   ރަނގަޅު މޮޅުގޭގެ    =    ްިބރުވެތިވާށެވެ!. تقوىއަްށ  الّلهަފހެ ކަޭލމެނ / .!    ވެިރވާށެވެ

    =  .!ެއަދި ަކލޭމެން އަހުރެންނަްށ ކިޔަމަްނތެރިވާށެވ     =   އަދި ަކލޭމެްނ

  ކިޔަމަން ނުވާެށވެ!.     =  . ިނުބައިަކންތަކުގައި ދެމިތިބޭމީހުްނގެއަމުާރއ   =  

.   އެމީހުންނަކީ         =  .     ބިމުގައި ަފސާދަކުރާ މުީހންނެވެ     =  

. صالحإއަދި އެމީހުން   ނުކުރެެއވެ   =   .    އެމީހުން ެދންނެވިއެވެ   =    ކަލޭގެފާނު ވާކަްނ

.   ކަށަވަރީ      =  ِسْحر ) . ޖެހިފައިާވ މީހުންގެ ެތރެއިންނެވެ   =    ަކލޭގެާފުނ

.    ނުވެއެވެ     =  ަައހުރެމެްނ ފަދ .   އާދަުމގެދަރިއަުކ ކަމުަގއިމެނުވީ      =   ފަެހ

. ُمْعِجَزةކަލޭގެފާނު     އެްއ ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ  =  .    ަކލޭގެފާނު ވަންޏާ     

 =  .   ތެދުވެރިންގެެތރެއިން  =   .   ެއކަލޭގެފާުނ ިވދާޅުވިއެވެ     =  ީَجملިމއ .   އެކެވެ
    =   .   ރަށުގެ ފެން އެއަށް އެއްދުަވހުއެވެ  =  އަދި ކަލޭމެނަށް ުދވަހެްއގެ ފެުނެގ

.   ނަސީބެވެ   =  . ނޑައެޅި އެނގިގެންވާ    ކަ       =   އަދި ކަލޭމެން އޭގަިއ

.)ނުބަޔަކާއިގެން ނު . (ެއއަށް ގޯނާެއއް ނުކުރާެށވެ    ބީހޭށެވެ    =   ފަހެ އެހެްނވެއްޖެއްޔާ ކަލޭމެްނ

.    ގައިގައި ހިފައިފާނެއެވެ       =   عذابބޮޑުވެގެންވާ ުދވަހެއްެގ .       

.    ފަހެ އެމީހުން ެއއެތި މަރައިިފއެވެ       =   ާއެމީހުްނ  حالފަހެ ހިތާމަކުރ

(. . (އެމީހުން ހިތާމަކުާރ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ވެއްެޖއެވެ    ފަތިސްކޮށްފިއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)149( .   އަދި ކަލޭމެން ފަރުބަދަތަްއ ކޮށަިއ ފޮފަނަގައިގެްނ ރަނގަޅު މޮޅުގެތައް ހަދަނީެއވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ!.  تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )150(  ވެރިވާށެވެ

.!  أمرންގެ  ُمْسِرفއަދި ނުބައިކަންތަކުގައި ދެމިތިޭބ  )151(  އަްށ ކަލޭމެން ކިޔަމަންތެރިުނވާށެވެ

. އަދި ُمْسِرفމިބުނާ  )152( . إصالح ންނަކީ ބިމުގައި ފަސާދަކުާރ މީހުންނެވެ  ނުކުާރ މީހުންނެވެ

:  –އެމީހުން  )153( . ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަކީ  ثمودއެބަހީ ްނެގ  مخلوقބާގައިގެ ކާފަރުްނ ދެންނެވިއެވެ
. ކަލޭގެފާނަީކ  .  ِسْحرُ ތެރެއިންވާ ޭބކަލެެކވެ  ޖެހިފައިާވ މީހުންގެެތރެއިންވާ ޭބކަލެެކވެ

. ކަޭލގެފާނަކީ (ތިޔަދަްއަކާވ ގެދަރިއަކު ކަމު آدمއަހުރެމެންކަހަލަ  )154( ގައި މެނުީވ ކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ
) ތެދުވެރިބޭަކލަުކ ކަމުގަިއ ވަްނޏާ ަފހެ ަކޭލގެފާނު ނިކަން  .  ُمْعِجَزةވާހަަކފުޅުގައި  رسولއެއް ގެނަސްބަލާށެވެ

 .  އަކުކަމުގަިއ ބެލެވޭީނ އޭރުންެނވެ

. (ވިދާޅުވިއެ  يعنى: صالح عليه الّسالمއެކަލޭގެފާނު  )155( . މިޮއތީ ޖަމަލެެކވެ ) ެފްނ  جملެގ  الّلهވެ .) (ރަށުގެ ފުޅެވެ

ނޑައެޅި އެނގިގެންާވ އަނެއްދުވަުހެގ  !.) އަިދ ކަ . (އެދުވަުހ ަކލޭމެން ެފންބޭނުްނ ނުުކާރށެވެ އެއްދުވަުހ އެޖަަމލަށެވެ

 (. . (އެދުަވހު އެޖަމަލު ފެން ނުބޯނެެއވެ  ފެން ކަލޭމެނަށެވެ

.  އަދި ނުބައެއް ހެދުމުގެ  )156( !. (ކޮންމެސްކޮންމެްސ ގޯނާއެްއ ނުުކރާށެވެ ގޮތުްނ ކަލޭމެްނ އެޖަމަުލގަިއ ނުބީހޭށެވެ

!.) އެފަދަ ގޯާނއެއް އެއަށް ކޮށްފިނަަމ ކަލޭމެނަށް ބޮޑުެވގެންާވ ދުވަެހްއެގ  އޭތި އުޅޭގޮތަކަްށ އޭތިއުޅޭން ޫދކޮށްލާށެވެ

.  عذاب  އަތުވެދާނެއެވެ

. އެމީހުންީނ  حال. އެހެންވެ އެީމހުން ހިތާމަކުރާ ފަހެ އެމީހުން އެއެތި މަރައިފިއެވެ )157( ފަތިސްކޮށްފިއެވެ

.  ހިތާމަކުރާ ބަަޔކުކަމުގަިއ ވެއްެޖއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =    ެއެމީ َعَذابފަހ) . .) عذابހުނަށް އެމީހުން ހިފައިގަެނފިއެވެ     ޖެހިއްޖެއެވެ  

   =  .   ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަންތަކުގަިއ ެވއެވެ   =    ިނޑައެޅ .   دليلެވގެންާވ  بيانކަ    

  =  .    އަދި އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުން ނުވެެއވެ   =  ތެދުކުިރ  مؤمن . ންކަމުގައި

.މީހު   ންކަމުގައި     =    ެربُّ އަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭެގފާނުންގ .     އެއީ        

ނޑައެޅިގެން   = . رحمةވަންތަ  عّزةކަ  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ       =   ެގ  ُلْوُط  قوم

. .  =     މީހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ    ފޮނުއްވެވުނު ބޭކަލުން     =    ްއެމީހުންނަށ

.    ވިދާޅުވިހިނދު      =   ެلوط عليه الّسالمގެފާނު ( أخ  لوطއެީމހުންގ(        =  

  ؟. ިބރުވެތިނުވާޭނހެއްޔެވެ ؟ެވރި ުނވާނޭހެއްެޔވެ تقوىކަލޭމެން     =   ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެންަނީކ

.    ކަލޭމެނަށްވާ    =   ިއަކީމެވެ. رسولއަމާނާތްތެރ      =   ްالّلهފަހެ ަކލޭމެނ 

!. ބިުރވެތިވާށެވެ!. تقوىއަށް     ެވރިވާށެވެ    =   އަދި ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަްށ

  ތެރިވާށެވެ!.ކިޔަމަން      =   : ކަްނ ިއއްވެވުމުެގ  رسولއަިދ އެކަމުގެ ަމއްޗަްށ (އެބަހީ

. ) ަކލޭމެންެގ ކިބައިްނ ތިމަންކަލޭގެފާުނ ނޭދެމެވެ   މައްޗަށް    =    ُأُجورެއއްވެްސ .    އެއް  

. ُأُجورތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  =    ނުވެއެވެ       =  حضرةެގ  َربّ ތަކުެގ ވެިރ  َعالم 

.   ން މެނުވީ    =  ެ؟ވެތިޔަބައިމީހުްނ ފިރިހެުނން ގެނެސްގަންނަނީެހއްޔ       

) َعاَلمމީސްތަކުންގެެތރެއިްނ (  =   ތަކުގެެތރެއިން    =   .   އަިދ ކަލޭމެްނ ދޫުކރަނީއެވެ    

   =   َربّ ކަލޭމެނަށް ކަލޭމެންެގ .     ަހއްދަވާފައިާވ ތަކެތި   =    ކަލޭމެންެގ އަނބީންެގ
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.    ތެރެއިން    =  .    އަދި ިކއެއްެހއްޔެވެ؟ ކަލޭމެްނނަކީ      =  ާފ) ( ފަުކރުމުގައި

.    ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބަެއކެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (ެއީއ ގަދައަޑުފަށަކާިއއެުކ  عذابފަހެ އެމީހުންނަށް  )158( .) ހަމަކަށަަވރުްނ  زَْلَزَلةއަުތވެއްޖެެއވެ އެކެވެ
 : ދޮގުކުރުމުެގ ސަބަބުން އެމީުހްނ  صالح عليه الّسالمއާ  رسولހުންގެ ބާގައިގެމީހުން އެމީ  ثمودއެކަންތަކުގައި (އެބަހީ

)  أّمةހަލާުކ ކުެރއްވުމުަގއި ކަލޭގެފާނުންެގ  . އަިދ އެމީހުންުކެރ ގިނަމީުހްނ  نصيحةއާއި  ِعْبرةގެީމހުންނަށްވާ ވެއެވެ
.  مؤمن . ތެދުުކރިމީހުންކަމުަގއި ނުިވއެވެ  ންކަމުގައި ނުވިއެވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ ވަރުން ަކލޭގެފާނުްނ ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްިވ އަދި ހަމަކަށަ )159(  رحمةވަންަތ އަިދ  عّزةއެީއ ކަ
 .  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.  َرُسولގެ މީހުން ފޮނުއްވުނު  ُلوط قومއަދި  )160(  ބޭކަލުން ދޮުގކުރިއެވެ

. ަކލޭމެން . އެކަ ވިދާޅުވހިނދުަގއެވެ َأخ  ُلوط عليه الّسالمއެއީ އެމީހުންެގ  )161( ވެިރ  تقوىލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. . ؟ނުވާނޭހެއްޔެވެ   ؟ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ

.  رسولންނަށްވާ އަމާާނތްތެރި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނަކީ ަކލޭމެ )162(  އަކީމެވެ

.! އަިދ ކަލޭެމން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )163(  ިކޔަމަންތެރިވާށެެވ!.  ވެރިވާށެވެ

:  –އަދި އެކަމުގެ މައްޗަްށ  )164( ) ަކލޭމެންގެ ކިބައިން ތިމަންކަޭލގެފާުނ  رسولއެބަހީ ކަން އިްއެވވުމުގެމައްޗަށް
. އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ އުޖޫރަ  ގައި މެނުީވ  حضرةގެ  الّلهތަކުެގ ެވރި  َعالمއެއްވެސް އުޖޫރަައކަށް ނޭދެމެވެ

 .  ނުވެއެވެ

: އަންހެނުންެގ ބަދަުލަގިއ  )165( އަދި މީސްތަކުންކުރެ ިފރިހެނުްނ ކަލޭމެްނ ގެނަްސގަންނަނީހެއްޔެވެ؟ (އެަބހީ
. ިފރިހެނުންނާ އެޅެނީއެެވ.)  جماعކަލޭމެން ފިިރހެނުންނާ   ވަނީއެވެ

. ބޭނުްނ ަކލޭމެނަށްޓަކަިއ ހައްަދވާފަިއވާ އަްނހެނުންތައް ކަލޭމެން ޫދކުރަނީއެ  َربُّ އަދި ކަލޭމެންގެ  )166( ވެ

. އަިދ ކިއެްއހެއްޔެ   ފާފަކުރުމާއި ނުބައިކަންތަކުަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ަބއެކެެވ. –ަކލޭމެންނަކީ  .؟ވެނުކުރަނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  .    އެމީހުން ބުންޏެވެ       =   ޭހުއްޓަިއ  ُلْوطއ ( . ކަލޭގެފާނު (ތިޔަވާހަކައިން އެވެ

. .  =    ނުލައިފިއްޔާ    ހަަމކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާުނ ވާނެއެވެ    =   ( (ރަށުން

.   ނެރެވިގެންާވ މީހުްނގެތެރެއިން  =  .   އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ   =    ހަމަކަށަަވރުްނ

. عملތިމަންކަލޭގެފާނު ވަީނ ަކލޭމެންގެ ތިަޔ     އަށް   =  .   ރުޅިއަާރ މީހުްނގެ ެތރެއިންނެވެ
 =    ެربّ އޭއަޅުގ .   އެވެ     =    ެވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާޭދވެ!. أهلމިައޅާއާއި މިއަޅާގ   

     =   ެން. عملއެީމހުންގެ އ      =  ފަހެ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެާފުނ

.   ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ     =   ިأْهلއަދި އެކަލޭގެފާނުންެގ އެންމެަހއ .    ވެރިންާނއި

  =   ެމު َعُجْوزُ އެންމ) . )އަކު މެނުވީ   ސްކުިޅ އެންމެ ައންހެނަކު މެނުވީ     =   ާބކީވެތިިބ

.    މީހުންގެތެރޭަގއިވި    =  .    ދެން ތިމަންަރސްަކލާނެގ ހަާލުކ ކުރެްއވީމެވެ   =  

 .  ދެންތިބި އަނެއް މީސްތަކުން   = ައަދި ތިމަންރަސްކ.   ލާނގެ އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ެވއްސެވީމެވެ

 =   .   ވާރެައކުން    =  .    އަދި ނުބަިއވެގެން ވިއެވެ     =  ވެުވުނ  إْنَذار

.    މީހުންގެ ވާރޭ     =  .   ހަމަކަށަަވރުން އެކަންަތކުގަިއ ވެއެވެ   =   ިނޑައެޅ ެވގެންާވ  انبيކަ

  އެއް. دليل     =  .    އަދި އެމީހުންކުރެ ިގނަމީހުން ނުވިއެވެ   =  مؤمن 

.   ންކަމުގައި / ތެދުުކރި މީހުްނކަމުގައި     =   ربّ ައދި  ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ .   އެއީ   

       =   ްނޑައޅިގެނ . رحمةވަންތަ،  عّزةކަ  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެެއވެ  

     =   َُأْيَكة . ފޮނުއްެވވުުނ ބޭކަލުްނ    =     ެގ އެކުެވރިން ޮދގުކޮށްފިއެވެ

   ބޭކުަލން). رسول(
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ޭއ  )167( . ަކލޭގެާފނު ތިޔަދައްކަާވ ާވހަކަ ހުއްޓަަވއި ނުެލއްވިއްާޔ  لوطއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ އެވެ
 (. : ރަށުން ނެެރލާހުށީމެވެ . (އެބަހީ ) ނެރެިވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ  ކަލޭގެފާނުވާހުީށ (ރަށުން

. ހަމަކަށަވަރުން ތި )168( ތަކަށް ރުޅިއަާރ  عملމަންަކޭލގެފާނު މިވަނީ ކަލޭމެންގެ ތިޔަ އެކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ
 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

. މިއަޅާއާިއ މިއަޅާގެ  ربّ އޭއަޅުގެ  )169(  ވެރިން އެީމހުން އެުކރާ ކަންތަކުްނ ސަލާމަތްުކރައްވާނޭދވެ!.  أهلއެވެ

މަންރަްސކަލާނެގ ަސލާމަތްކުރަްއަވިއ ވެރިން ތި أهلފަހެ އެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ އެންމެަހއި  )170(
 .  ނަޖާކުރެއްވީމެވެ

. َعُجوزބާކީވެތިބި މީހުންގެތެރޭގަިއ ިވ އެންމެ  )171( . (މުސްކުިޅ އެންެމ އަންހެނަުކ މެނުވީެއވެ އަކު ެމނުވީއެވެ
. އެކަަމނާވީ ހަާލކުވީ ީމހުންގެތެެރއިންނެ ُلوط عليه الّسالمއެއީ  .) ގެ އަނބިކަނބަލުން ކަުމގައިިވއެވެ  ވެ

)172(  : )  أهلއާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  ُلوط عليه الّسالمދެންތިބި އަނެއް މީސްތަކުން (އެބަހީ ވެރިން ފިޔަވައި
 .  ދެންތިބިމީހުން  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކކުރެްއވީމެވެ

. ފަހެ  )173( ) ވާޭރއެއް ެވއްސެވީމެވެ  َذارإنْ އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ (ހިލަިއގެ
 .  ކުރެވުނުމީހުންނަށް ވެހެވުުނ ާވރޭ ނުބައިެވގެންވެެއވެ

)174(  : ދޮގުކުރުމުެގ  رسولގެ މީހުން އެމީހުންެގ  قومގެ  ُلوط عليه الّسالمހަމަކަށަވަރުން ެއކަންތަކުގަިއ (އެބަހީ
) ކަޭލގެފާނުންގެ  . އަދި  رةعبއާއި  دليلގެ މީހުންނަށްވާ  قومސަބަބުން އެމީހުން ހަާލކު ކުެރއްވުމުަގއި ވެއެވެ

.  مؤمنއެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުން   ންކަމުގަިއ ނުވިެއވެ

ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނާވ  رحمةވަންތަ އަދި  عّزةއެއީ  ربّ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްިވ  )175(
 .  ކަލާނގެއެވެ

. رسولށް ފޮނުއްވެވުުނ އެމީުހންގާތަ –ވެރިން  أهلއެރަުށގެ  –ގެ އެކުވެރިން  َأْيَكةُ  )176(  ބޭކަލުން ޮދގުކުރިެއވެ

. ެއހެންވީމާ  أصلއަކީ  َأْيَكةُ . ދަންނައެވެ  . އެީއ އެރަުށގެ ނަމެވެ ނޑިވެފައިވާ ބޯގަސްަތކެވެ ނޑިބޮ ގައި ބޮ
. ެއއީ  ُشَعْيُب عليه الّسالم .  َأْيَكةއާއި  َمْدَينُ ފޮނުއްވާފަިއ މިވަނީ ެދރަށަކަށެވެ ެއވާހަަކ  ަގއި تفسيرގެ  قـُُرطبىއެވެ

 . والّله أعلم. އެގޮތަށްވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =   ީُشَعْيُب عليه الّسالمއެއ .   އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާހިނދުގައެވެ   =  

   ؟ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ ؟.ެހއްޔެވެ ވެރިުނވާނޭ تقوىކަލޭމެން     =   ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާީނ

.    ކަލޭމެނަށްވާ    =   رسولއަމާނާތްތެިރ .    އަކީމެވެ    =    الّلهފަެހ ކަލޭމެްނ 

 !.    ވެރިވާެށވެ!. تقوىއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ    =   އަދި ަކލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ

  ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ!.     =    : ކަން އިއްވެވުމުެގ  رسولއަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް (އެަބހީ

. ) ތިމަންކަލޭގެފާުނ ކަލޭމެންުކރެން ނޭދެމެވެ  މައްޗަށް    =    އަކަށް. ُأُجورއެއްވެްސ      =  

.     ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އުޖޫރަ ުނވެއެވެ       =  ން  حضرةގެ  ربّ ތަކުގެ ވެރި  َعالم

.     މެނުވީ     =  . . ުފރިހަމަކުރާެށވެ    ކަލޭމެްނ މިނުްނ ރަނގަޅުުކރާށެވެ   =   އަިދ

   ށެވެ!.ކަލޭމެން ނުވާ      =  .    ުއނިކުރާމީހުންގެތެެރއިން      =   

َزانއަދި  ) ކަލޭމެން ކިރާށެވެ!. ِميـْ   ން (ތިލަފަތުން     =  .    ސީދާވެގެންވާ    

  =  ާށެވެ!.އަދި ކަލޭމެްނ މީހުންނަްށ މަދުނުކުރ     =    އެމީހުންެގ) . އެމީހުންެގ ތަކެތި

   މުދާ)       =  .!ެއަިދ ކަލޭމެން ބިުމގައި ފަސާދަކޮށް ަބރުބާދު ނުުކރާށެވ     

 =   حالފަސާދަކުާރ  .        =  ަލާނެގއަށް ކަލޭމެްނ އަދި ަކލޭމެން ެހއްދެވި ކ

  ބިރުވެތިވާށެވެ!.      =   َخلقއަދި ިއސްވެދިޔަ ުކރީެގ .    ތަކުންނާއި   =   

.   އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ   =  .    ކަލޭގެފާނު ވާަކންކަށަވަރީ      =  ِسحر 

.ޖެހިފައިވާ މީހުން     ގެތެރެއިންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކަލޭމެްނ  ُشَعْيُب عليه الّسالمއެއީ  )177( . އެކަޭލެގފާނު އެމީހުނަށް ވިދާޅުިވއެވެ ެވިރ  تقوىވިދާޅުވިހިނދުގައެވެ

.؟ހެއްޔެވެ ނުވާނޭ   ؟. ބިރުވެތިުނވާނޭހެއްެޔވެ

.  رسولޭލގެފާނީ ކަލޭމެނަްށވާ އަމާނާތްެތރި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަ )178(  އަކީމެވެ

.! އަިދ ކަލޭެމން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ިކޔަމަންތެރިވާށެެވ!.  تقوىއަށް  الّلهފަހެ ކަލޭމެން  )179(  ވެިރވާށެވެ

)180(  : ) ަކލޭމެންގެ ކިބައިން އެއްވެސް  رسولއަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް (އެބަހީ  ُجورأُ ކަން އިްއެވވުމުގެމައްޗަށް

. ތިމަންކަޭލގެާފނުންގެ  ެގ  ربّ ތަކުެގ ވެިރ  َعالمހަމައެކަިނ  أجورއަކަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ އެދިވަޑައިުނގަންނަމެވެ

.  حضرة  ގައި މެނުީވ ނުވެެއވެ

)181(  !. . ައދި އުނިކުާރ މީހުންގެެތރެއިން ަކލޭމެން ނުވާެށވެ !. ފުރިހަަމކުރާށެވެ  ކަލޭމެން މިނުން ހަމަހަމަކުރާެށވެ

َزانއަދި ސީދާވެގެންވާ ިތލަފަތުން ( )182( .!  ِميـْ ) ަކލޭމެން ަވޒަންކުރާށެވެ  ން

.! އުނި ނުކުރާށެެވ!. އަދި ބިމުގައި ފަސާދަުކރާ  )183(  حالއަދި މީސްތަކުންނަށް އެމީހުންގެ ތަކެތި މަދުނުކުރާށެވެ

 !.  ބަރުބާދުކޮށް ނުބައިކޮްށ ފަސާދަކުާރ މީހުންކަމުގަިއ ނުވާށެވެ

) ބިރުވެިތވާށެވެ!.  الّلهތަކުން ހެއްެދވި ކަލާނގެއަށް، ( َخْلقލޭމެންނާއި އަިދ އިސްވެިދޔަ އަދި ކަ )184(  އަށް

. ަކލޭގެފާނު ާވކަން ކަށަަވރީ  )185( . سحرއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ  ޖެހިފައިާވ މީހުންގެެތރެއިންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

   =   .    އަިދ ކަޭލގެފާނު ނުެވއެވެ     =   ަގެދަިރއަުކ ކަމުގަިއ  آدمއަުހރެމެންފަދ

.   މެނުވީ      =   .   އަދި ހަމަކަަށވަރުން އަހުރެެމން ކަލޭގެފާނާމެދު ހީކުރަނީ    

ނޑައެޅިގެން ދޮގު   = .ކަ   ވެރިންގެެތރެއިންވާ ކަމަށެވެ      =   ަފހެ އަުހރެމެންގެ މަްއޗަށް ނިކަްނ

. ވައްަޓއިލަަބލާށެވެ!.   ވަރަިއލަބަލާށެވެ   =  .ުނޑ    އެތިއެިތގަ  =  .    އުޑުން  

=   .   ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވަްނޏާ      =  .   ތެދުެވރިންގެތެރެއިން  =  

.    އެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ    =    ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންެގ .   ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ  

   =  .    ކަލޭމެންުކރާ ކަންތައް    =   .   ފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ

    =  . . / އެމީހުްނނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ    ފަހެ އެމީހުން ހިަފއިފިއެވެ     =   

ނޑުގެ ދުަވހުގެ  .  عذابހިޔާގަ    =    ެއ . . عذابހަމަކަށަަވުރން އެކަންވިެއވެ   ވިއެވެ    

   =  ެعذاب ބޮޑުވެގެންާވ ދުވަހެްއގ .    ކަުމގައި     =    ހަމަކަށަަވރުްނ

.   އެކަންތަކުގައިެވއެވެ   =     ާނޑައެޅި ބަޔާންވެެގންވ . دليلކަ    އެއް       =    އަިދ

.   އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން ނުވިެއވެ   =  ންކަމުގައި / ތެދުކުރި މީހުންކަ مؤمن.   މުަގއި  

   =   ެއެއީ  ربّ އަދި ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭގެފާުނގ              =   ްނޑައެޅިގެނ  عّزةކަ

. رحمةވަންތަ،   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ކަލަުކ ކަމުަގއެވެ   =   قرآنެއ  يعنى:އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ ެއީއ 

.    އަކީ       =   ްނޑައެޅިގެނ . ربّ ތަކުގެ ެވރި  عالمކަ   ގެ ބާަވއިލެްއވުމެކެވެ  

  =   ްއެޔާއިގެނ–  : . –އާއިގެން  قرآنއެބަހީ     ފައިބާވަޑައިގަތީ   =   މާތްވެގެންާވ

. جبريل عليه الّسالم    އެވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

 
   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

. އަދި ައހުރެމެންނަްށ  آدمއަދި ހަމަ ައހުރެމެންފަދަ  )186( ގެަދރިއަުކ ކަމުަގިއ މެނުވީ ަކލޭގެފާނު ުނވެއެވެ
 .  ހީވާގޮތުަގއި ަކލޭގެފާނު ވަނީ ދޮުގވެރިންގެެތރެއިންނެވެ

ވަންޏާ ައހުރެމެންގެ ަމއްޗަށް އުޑުްނ ފަހެ ކަލޭގެފާނަކީ ތެދުވެރިންގެ ެތރެއިންވާ ޭބަކލަކު ކަމުގައި  )187(
ނޑު ނިކަން ަވރައިަބލާށެވެ!.   އެތިއެތިގަ

. ކަލޭމެން ތިޔަުކަރމުންދާ ކަންތައްތައް ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ  )188(  ربّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. (ެއކަލާނެގ އެކަންކަމަްށ ޖަޒާދެއްވާހުއްެޓެވ.)   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

ނޑުގެ ދުަވހުެގ ދެންފަހެ އެމީހު )189( . ދެން ހިާޔގަ އެމީހުންނަްށ  عذابން އެަކލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ
. ހަމަކަަށވަރުން އެ  .  عذابީވ ބޮޑުވެގެންާވ ދުވަެހއްގެ  عذابޖެހިއްޖެއެވެ  ކަމުގަެއވެ

ނޑުގެ ދުަވހަކީ އެމީހުންނަށް   . ހިާޔގަ . އެކަންީވގޮތެއްކަމަްށ އެަތްއ  عذابދަންނައެވެ އައި ުދވަހެވެ
. ެއރަށުގެމީހުންެގ މަްއޗަްށ  نفسيرާއއި އެހެިނހެން  تفسير الطبرىލެއްެގ ައރިހުްނ ރިާވކުރަްއވަިއ ބޭކަ ތަކުަގއިވެެއވެ

ނޑުގެ ހިޔަލަްށ  الّله تعالى . ދެްނ އެރަުށގެ ީމސްތަކުން ފިނިކުރުމަށްޓަކަިއ އެިވލާގަ ނޑެއް ފޮނުްއވިއެވެ ބޮޑުިވލާގަ
. އެންމެން އެއްވެ  ެއއްރިާވޔަތެްއގައިވާގޮތުން އެީމހުންގެމައްޗަށް ައލިފާނުގެ ާވރޭއެްއ  ވުމުން جمعޖަމާވީއެވެ

. އަދި އަެނއް ރިވާޔަތެްއގަިއވާގޮތުން އެމީހުންނަްށ ގަދައަޑުފަށަކާިއ ބިންހެލުމެްއ  ވެއްސަވަިއ ަހލާކުކުެރއްވީެއވެ
 .  = تفسير الطبرى = - والّله أعلمއައިސް މީސްތަކުްނ މަރުވީެއވެ

ނޑައެޅި  ހަމަކަށަވަރުން )190( . އަދި އެމީހުންުކެރ  عبرةއާއި  دليلެވެގންވާ  بـََيانއެކަންކަމުަގއި ކަ ވެެއވެ
.  مؤمنގިނަމީހުން  . ތެދުުކރާ މީހުންކަުމގަިއ ނުވިއެވެ  ންކަމުަގއި ނުިވއެވެ

ނޑައެޅިގެން  ربّ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުން ަހއްދަވާބޮޑުކުެރއްިވ  )191(  رحمةވަންތަ އަދި  عّزةއެީއ ކަ
 .  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

.  ربّ ތައް ހައްދަާވ ބޮޑުުކރައްާވ  َعالمައކީ  قرآنހަމަކަށަވަރުން މި  )192(  ގެ ބާަވއިލެްއވުމެކެވެ

) ަފއިބާވަޑައިގެްނނެވީ މާތްވެގެންާވ  حضرةެގ  الّلهާއއިގެން ( قرآنއެ  )193( . ِجْبريل األمينން  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .    ކަޭލގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅަށް  =  .   އެީއ ކަލޭގެފާުނ ވުމަށްޓަަކއެވެ  

    =  إْنَذار .   ކަުރްއާވ ބޭކަލުންގެެތރެއިން        =  ވެގެންާވ   بيان

  ޢަރަބިބަހުން        ެقرآنއަދި ހަމަކަށަވަރުން އ .    ވެއެވެ         =   ހަމަކަށަވަރުްނ

( . (އިސްވެދިަޔ ބައެްއ ފޮތުގައި   އިސްވެދިޔަ ފޮތްތަުކގައި         =   ެدليلއެމީހުންނަށް ަފހ 

   ؟ވްއޔެއަކަށް ނުފުދޭހެ  =   .   އެފޮތް އެނޭގަކމުގައިވުން       =   بَِنى

. َعاِلمُ ެގ  إْسَرائيل   ންނަށް     =  .   އަިދ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެފޮްތ ބާވަިއލެއްވިނަމަ     

    =  ނޭނގޭމީެހއްގެ عرب  . . َعَجِمىމަްއޗަށް    އެއްގެމަްއޗަށް  =   ދެން ޭއާނ

. قرآنއެ     އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ކިޔަަވއިދިންނަމަ          =  ) ްيعنى: مّكةއެީމހުނ 

) އެފޮތަްށ  مشركގެ  . إيمانން . ތެުދ ނުކުީރހެވެ   ުނވީހެވެ      =  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެއކަްނ

. إيمانވެއްދެވީ ( ) އެފަދައިންނެވެ    ނުވުްނ ެވއްދެވީ       =   ާمجرمނުބައި ުނލަފ 

.    ންގެ ހިތްތަކުަގއި     =   ްإيمانއެމީހުްނ އެފޮތަށ .   ުނވާނެއެވެ    = 

.އެމީހުންނަށް ފެނި   އްޖައުމަށްދާންދެން     =   عذابވޭންދެނިިވ       =  

.عذابފަހެއެމީހުން ގާތަްށ (އެ    ) ހަމަކުްއލިއަކަްށ އަންނަހުއްެޓވެ         =   އެމީހުންަންށ

. إحساس  ވެްސ ނުވެތިއްބާ   = ީފަހެ އެމ.   ހުން ބުާނނެއެވެ         =   އަުހރެމެްނ

  ؟ފަސްކުރެވޭނެެހއްޔެވެ         =   ެعذابއެމީހުން ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގ 

   ؟އަވަސްވުމަށް އެދެނީހެއްެޔވެ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  إنذارކަލޭގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅަށް އެފޮްތ ގެންނެީވ  )194(  ުކރަްއވާ ބޭކަލުްނގެތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނު ވުމަށްޓަަކއެވެ

.  عربވެ ސާފުެވގެންވާ  بيانއެއީ  )195(  ބަހުންެނވެ

.  خبرގެ  قرآنފޮތްތަުކގައި ެއ  َسَماِوىއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އިސްވެދިަޔ ބައެްއ  )196(  ތަްއވެއެވެ

  ޅެފަހެއަ )197(  އަްށ  يعنى: قرآنތަްއ އެނގޭކަްނ އެީއ އެމީހުންނަްށ  خبرންނަށް އެފޮުތެގ  َعاِلمެގ  ންإسرائيل

:  دليلުކާރ މީހުންނަށްާވ  إنكار  عالمބާަވއިލެްއވުމުެގ މާކުީރ ދުނިޔޭަގިއ އުޅޭ  قرآنއަކަްށ ނުފުދޭބާވައެވެ؟ (އެަބހީ

.)  دليلތެދުކަމުެގ ތައް އެނގޭކަމީ އެފޮތް  خبرންނަށް އެފޮތުގެ   އެކެވެ

ބަުހން ވާަހކަނުދެއްޭކ މީހެްއގެމައްޗަްށ ބާވަިއލައްަވއި ދެްނ  عربއަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެފޮްތ   )199(،  )198(

) އެފޮތް ކިޔައިދިންނަމަ އެީމހުން އެފޮތަްށ  .  إيمانއެމީހާ އެމީހުްނގެ މަްއޗަށް (މައްާކގެމީހުންެގ މައްޗަށް  ނުީވހެވެ

) ަވއްދަވަިއ ހަުރކުރެްއީވ  إيمانންެގ ހިތްތަުކގައި ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ( مجرم އިވެގެންވާނުބަ )200( ުނވުން

 .  އެފަދައިންނެވެ

.  إيمانފެންނަންދެން އެމީހުްނ އެފޮތަށް  عذابއެމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި  )201(  ނުވާނެއެވެ

. ެއމީހުން عذابއެމީހުންނަށް އެ  )202( .  إحساسނަށް އަންނާނީ ހަމަުކއްލިއަކަެށވެ  ވެސްވުމަކާިއ ނުލަެއވެ

)203(  : . އެބަހީ . އަހުރެމެން ފަސްކުެރވޭެނ  إنكارއަށް  قرآنފަހެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ ކުރާމީހުން ބުނާނެއެވެ

: ައލުން ދުނިޔެއަްށގޮސް ހެޮޔ  . (އެަބހީ  ކުރުމަށް ތަންވަޅުދެވޭނޭެހއްޔެވެ؟) عملހެއްޔެވެ؟ މުހުލަުތ ދެވޭނޭހެްއޔެވެ

ައވަްސވުމަށް އެދެނީހެއްެޔވެ؟ (އެީމހުން އެފަދަ ބަސްަތްއ  عذابމީހުން ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ )204(

(.  ބުނެހެއްޖެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   / .!ލާށެވެ!.ދީބަ خبرކަލޭގެފާނު ނިކަން ދެކެވަޑަިއގެން ބައްަލވާށެެވ          

 =  .   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް އެތައްައހަރަކުަތކެއްގެ ައރާމުދީ މުހުލަތުދިނަސް     = 

  ދެން އެމީހުންގާތަށް އަތުވެއްޖެ          =   ްވެވުނު އެތި (އެމީހުންނަްށ  وعدއެމީހުންނަށ

  )عذابެވވުނު  عدو      =    އެމީހުންނަށް ފުއްދަިއ / . އެީމހުންގެ ކިބައިން ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ

.    ނުދޭނެއެވެ         =  .    އެމީހުްނނަށް އެދެވުނު ައރާމާއި މުުހލަތުން     

.އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ހަާލކު ނު  =   ުކރައްވަެމވެ    =  .    އެއްވެްސ ރަށެއް   = 

.   އެރަށަކަށްާވ މެނުވީ     =  رسولުކރައްާވ ބޭކަލުްނ /  إنذار . އެީއ    =   ބޭަކލުން

.  ހަނދާންކޮށްދެއްވުމެވެ        =  ަކުކަުމަގިއ އަދި އަނިާޔވެިރވެވޮޑިގެންވާ ކަލ

.   ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުވެެއވެ       =   ްއަިދ އެޔާިއގެނ–  :  –އާއިގެްނ  قرآنއެބަހީ

.   ނުފައިބައެވެ    =  .   ސައިތާނުންތައް      =   އަދި ެއއީ އެޮސރުމެނަްށ

.    އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ      =  .   އަދި އެއީ އެސޮރުމެނަށް ކުޅަދާނަކަމެއް ނޫނެވެ
  =  .   ހަމަކަށަަވރުން އެސޮރުމެން    =   ެއުޑުގ) . ) خبرއެހުމުން   އެހުމުން    

 =  .    ހަމަކަށަަވރުން ުދރުކުެރވިގެންވެެއވެ      =  ޭއާިއއެކު ޮގާވ  الّلهގެފާނު ފަހެ ަކލ

  ކޮށް ނުހަދާށެވެ!. دعاء    =  ްإلهއެހެނ .   ައކަށް  =  ފަހެ ެއހައިރުން ކަލޭގެފާުނ

.    ވެދާނެއެވެ    =  عذاب .   ލިެބވިގެްނވާ މީހުްނގެތެރެއިން  =   އަިދ ކަޭލގެފާުނ

  ށެވެ!.ކުަރއްވާ إنذار    =  .   ަކލޭގެފާނުްނގެ ތިމާގެމީހުންނަށް     =  

.    ގާތްވެގެންވާ
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް އެތަްއއަަހރުތަކެއްެގ  خبرކަލޭގެފާނު ނިކަން  )205( ައރާމާިއ ދެއްވައިަބއްލަވާެށވެ
 މުހުލަތު ދިންނަމަވެްސ 

 ެއމީހުންނަށް އައިނަމަވެްސ  عذابވެގެންާވ  َوْعدُ ދެން އޭގެފަހުގަިއ އެމީހުންނަށް  )206(

. (އެމީހުންގެ  )207(  توبةން ދުރުވެ  شركއެދިން މުހުލަތާއި ތިބިތިބުމުން އެއްވެސްކަމެްއ އެމީުހންނަށް ނުފުދޭނެއެވެ
.) އެހެްނވެ އެީމހުން .  عذابގެ ނުވާނެއެވެ  ވެްސ ލުއިުނކުރެވޭެނެއވެ

ބޭކަލުްނ ފޮނުއްވާަފއިމެނުވީ އެރަށެްއ  رسولުކރައްވާޭނ  إنذارއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެއްެވސް ރަށަކަްށ  )208(
: ކޮންެމރަށެއްވެސް ތިމަްނަރސްކަލާނގެ ަހލާކުުކރައްވަީނ އެރަށަކަްށ  . (އެބަހީ ބޭކަލަުކ  رسولހަލާކު ނުުކރައްވަެމވެ

.  إيمانކުރެްއވުމަށްފަހު އެމީހުން  إنذارވައި އެީމހުންނަށް ފޮނުއް  ނުވީމައެވެ

. އަދި ތިަމންރަސްކަލާނެގއީ އަނިާޔވެިރވެވޮޑިގަންނަާވ  )209( އެއީ އެމީހުންނަށްވާ ހަނދާންކޮށްދެއްވުމެެކވެ
.  ކަލަކުކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

) ފޭބީ ޝައިތާުނންނެ قرآنއަދި އެ  )210( . އާިއގެން (އުޑުން ބިމަށް  އް ނޫނެވެ

. ައދި އެއީ އެސޮރުމެނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާކަމެްއވެސް  )211( އަދި އެއީ އެޮސރުމެނަށް ެއކަށީގެންވާކަމެްއ ނޫނެވެ
 .  ނޫނެވެ

. (ެއހެންވީިއރު ެއ خبرހަމަކަށަވަރުން އެޮސރުމެންވަނީ (އުޑުގެ  )212( ) މުޅިން ދުރުކުެރވިގެންނެވެ ތައް އެހުުމން
 .) ؟ން ފައިބާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެއާއިގެން ެއސޮރުމެ قرآن

.! ެއހެން ަހއްދަވައިފިނަމަ  دعاءއަކަށް ޮގވާ  إلهއާއިއެުކ އެހެްނ  الّلهފަހެ ކަލޭގެފާނު  )213( ކުރައްާވ ނުހައްަދވާށެވެ
.  عذاب  ލިބިގެންވާމީހުންެގ ތެރެއިްނ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑަިއގެންފާނެއެވެ

.! إنذارީމހުންނަށް  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ގާތްތިމާގެ )214(  ކުރަްއވާށެވެ
 

 
 

  



                      
 

1 3 1 9   

މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =  (. . (އޯގާެވރިެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ   އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ ފިޔަފުޅު ތިިރކުރައްވާެށވެ

  =   ިވީ تبعކަލޭގެފާނާއ .   ީމހަކަށް     =  مؤمن .     ންގެތެރެއިން

    = .   ފަެހ އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނަށް އުރެދިއްެޖއްޔާ  = .   ަފހެ ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ    

= .   ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަޭލގެފާނު ވަނީ ަބރީއަެވގެންނެވެ     =  .   ކަލޭމެން ުކރާކަންތަކުން
    =   ުوكيلއަިދ ކަޭލގެފާނ  (.! ުކރައްވާށެެވ!. (އިތުބާުރ ކުރައްވާެށވެ        =  عّزة 

. رحمةވަންތަ،    ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެްނވާ ކަލާނެގއެވެ    =  ެކެވޮޑިގަންަނާވ އެަކލާނގެީއ ަކލޭގެފާުނ ދ

.    ކަލާނގެއެވެ   =   ުކަލޭގެފާުނ ތެދުވެަވޑައިގަންނަވާހިނދ    =   އަދި ކަލޭގެފާުނ

. نـَُقلُ    ވެވަޑައިގަތުމާއި      =  َسِجَدة .   ކުރާމީހުންގެ ތެޭރގައި    =   ހަމަކަށަވަުރްނ

. .  =     އެކަލާނގެއީ  އައްސަާވވޮޑިެގންވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ    =  

  ؟ދެންހެއްެޔވެ خبرތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް            =   އެމީހެްއެގ މައްޗަްށ

. شيطان   ފައިބާމީހާގެ  =  ުެއސޮރ.   މެން ފައިަބއެވެ      =  ގިނަގިަނއިން ދޮުގހަދާ ކޮްނެމ

.    މީހެއްެގ މައްޗަށް   =  .   ގިނަގިަނއިން ފާަފކުރާ    =   އެސޮރުމެްނ އެހުްނ

. (އެަބހީ އުޑުން ަވއްކަންކޮށްގެްނ ައހާ  .)خبر َكِهْينއެއްލަެއވެ   ންނަށް ބުނެދެއެވެ  =   ައިދ

. (އެ  ) كهينއެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ   ންކުރެގިނައީ     =   ނުވަަތ) . ދޮުގވެރިންނެވެ

(.    އެމީހުންގެ ބޮޑުބަޔަީކ ދޮގެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މީަހކަށްވިއްާޔ ޯއގާވެރިެވވަޑައިގަންނަވާެށވެ!. ވާ  تبعންކުރެ ކަލޭގެފާނަްށ  مؤمنއަދި  )215(

. ހަމަކަަށވަުރްނ  )216( ފަހެ އެމީހުން ކަޭލގެފާނަށް ުއރެދިއްޖެއްާޔ ެއމީހުނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

 .  ތިމަންކަލޭގެފާނު މިވަނީ ކަލޭމެންުކރާ ކަންތަކުްނ މުޅިން ބަރީައވެގެންނެވެ

!. (އެަފރާތަްށ  وكيلއަށް ކަލޭގެފާނު  حضرةލައްވާ ކަލާނގެ  رحمةވަންތަ ގިނަގިނައިން  عّزةއަދި  )217( ކުރައްވާށެވެ

!.)  حوالއިތުބާރު ުކރައްަވއި ކަންތައްަތއް އެަފރާތާއި   ކުރައްވާށެވެ

)218(  . ) ތެދުެވވަޑައިގަްނނަވާހިނދު ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ  އެކަލާނގެއީ ަކލޭގެފާނު (ނަމާދުފުޅަށް

.  سجدةކުަރއްވާ  رُُكوعނު އަދި ކަލޭގެފާ )219(  ކުރައްާވއިުރވެސް އެކަލާނެގ ދެކެވޮޑިގެންެވއެވެ

)220( .  ހަމަކަށަވަރުން އެަކލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ އަދި ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

 ވެ؟ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދެއްވަންެހއްޔެ خبرން ފައިާބ މީހެއްެގ  شيطانއެމީހެއްގެ މައްޗަްށ  )221(

)222(  .  އެސޮރުމެން ފައިބަނީ ގިނަގިަނއިން ދޮުގހަދާ އަިދ ފާފަކުރުންގިނަ މީހުްނގެ މަްއޗަށެވެ

. އަދި އެމީހުންކުެރ ގިނަީމހުންނަކީ  خبرއެސޮރުމެން (އުޑުންއަހާ  )223( ) ކަހީނުންނަްށ ބުނެދެއެވެ  يعنى:ތައް

. އެމީހުންެގ ގިނަ .ކަހީނުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ ޮދގުވެރިންެނވެ  ާވހަކައަކީ ޮދގެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 =  (. . (ދަންނައެވެ     އަިދ ޅެންވެރިން   =   تـََبعَ އިްނ  َغاِوىއެމީހުންނާިއ 

) . .)ެއެވ. ނުވަ شيطانُ ައީކ  َغاِوىވެއެވެ   ަތ މަގުުފރައްާދ ނުަބއިމީހުންނެވެ     =   ަކލޭގެފާުނ

. .؟އެވެ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯ  ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުން     =  َواِدىކޮންެމ .    އެއްަގއި

    = . . / ފީނައިގަނެެއވެ   ވަދެގެްނ ދާނެއެވެ     =  ،ްއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުނ

. . / ބުނާނެއެވެ   ބުނެއެވެ      =  .     އެމީހުން ނުުކާރ ކަންތައް   =  

. إيمان    ވެއްޖެ މީސްަތކުންމެނުވީ      =   ްصالح عملއަިދ އެީމހުނ .  ކުރި   

  =  ކުރި، ހަނދާންކުިރ. ِذكرއަށް  الّلهއަދި ގިނަގިނައިްނ         ްنصرއަދި އެމީހުންނަށ .   ލިބި

        =   .   އެީމހުންނަށް އަނިޔާ ލިބެުވމަށްފަހު     =   އަިދ

.އަނިޔާވެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ ނިކަންހު      ެރ އެނގޭނެެއވެ       =   އެމީުހްނ

.  ފޮރުޅިގެންދާނީ ކޮންތަނަކަށްކަން / އެމީހުްނ ފުރޮޅިގެންދާ ތަަނކީ ކޮންތަނެއްކަން
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މާނަ  ގެسورة الشعراء       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 
 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެމީ شاعرއަދި  )224( : ޅެންވެރިްނ ދަންނައެވެ . ( تبعއިން  َغاِوىހުްނނާއި ން އެބަހީ .  شيطانއަކީ  َغاوىވެެއވެ އެވެ

 . .)  آدمނުވަތަ މަގުފުރައްާދ ކޮންމެ މީެހކެވެ  ގެަދރިޔަކަްސ ޖިންނިޔަކަސް ހަމަހަަމއެވެ

އެއްގައިވެސް ިހނގާ އަދި ފީނާހަދާތަން ކަޭލގެފާނު ދެކެވަަޑިއ  وادىއަދި އެމީހުން ކޮންމެ  )225(

. (އެބަ .) ނުގަންނަވަމުތޯއެވެ : އެމީހުްނ ކޮންމެ ފަންނެްއގައިެވސް ޅެންތައް ކިޔަެއވެ  ހީ

)226(  .  އަދި އެމީހުން ނުކުާރ ކަންތަކުެގ ާވހަކަ އެމީހުން ބުާނނެއެވެ

ހަނދާންުކރާމީުހްނ  الّلهކޮށް  ِذكرއަށް  الّلهކޮށް އަދި ގިނަގިނައިން  صالحއެމީހުންގެތެރެއިން އީމާންެވގެން  )227(

. އަިދ އެ : نصرމީހުންނަްށ އަނިޔާލިެބވުމަށްފަހު މެނުވީއެވެ . (އެއީ ންގެ ެތރޭގަިއ ތިިބ  مؤمنލިބުުނ މީހުން މެުނވީއެވެ

 . . ެއފަދަމީހުންނަކީ ޅެމުން ކާފަރުންގެ މައްޗަށް  َحسَّان بن ثابتޅެންވެރިންނެވެ  نصرކަހަލަ ބޭަކލުންނެވެ

.) އަިދ އަނިާޔވެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ ނުަވތަ  ންނަްށ ތިމާމެން ފުރޮޅިގެންދާޭނ ތަަނީކ  كمشر ލިބުނުމީހުންނެވެ

 . . (އެތަނަީކ އެީއ ަނރަކައެވެ  )والّله أعلمކޮންތަނެއްކަން ނިކަންުހރެ އެނގިދާނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 ގެ މާނަ ُسورة  النّمل
uv 

  

منلُسورة     )93(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          ا

 

   ަތުރަޖމާ     

 =    ީالّلهމިައކުރުތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ .    އެވެ     =   ީެގ  قرآنެއއ

. (ނުވަަތ މިީއ ހަމަކަަށވަރުްނ    ެގ އާޔަތްތަެކެވ.) قرآنއާޔަތްތަކެވެ    =   ވެގެްނާވ  بـََيانއަިދ

.   ފޮތުގެ އާޔަތްތަެކވެ       =   َبَشارةއެީއ ތެދުމަގަާކއި އަިދ .   އެެކވެ   =  مؤمن 

  އެމީހުންނަީކ / ނުވަތަ އެމީުހން.   =    ންނަށް.    =   ުކުާރ  قائمނަމާދ

.   މީހުންނެވެ      =  ައ.    ިދ ޒަކާތްދޭ މީުހންނެވެ     =   ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

. آخرةއެމީހުން    ދުވަސް       =   ްيقينއެީމހުނ .      ކުރެެއވެ   =  

. إيمانހަމަކަށަވަރުްނ   ނުވާމީހުން   = ދުވަހަްށ. آخرة       =  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.   އެމީހުނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީމެވެ =   ެތައް. عملއެީމހުންގ      =  ެފަހ

. . އަނދިިރވެގެންވެެއވެ   އެމީހުން ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބެއެވެ      =    . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ކަ

  ނައެވެ).(ދަން       =   ިعذابއެމީހުންނަށްހުީރ ހަމަ ނުބައ ) . .) عذابއެވެ   ގެ ނުބައިކަމެވެ
      =  ިآخرةއަދ (. . (ދަްނނައެވެ  ދުވަހުގައި އެމީހުން        =   އެމީހުން އެީއ

.  އެންމެބޮޑަށް ގެްއލި ހަލާުކިވ މީހުންނެވެ   =   رسول الّله(ޭއ . .) ހަމަކަށަަވރުްނ ކަޭލގެފާނު    އެވެ

 =  ްقرآنހަމަކަަށވަރުނ (   ލިބިގަންނަނީ (ދަސްުފޅުކުރައްވަިއ އުނގެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ   

   =  الّله. (އެއީ ންނެވެ حضرةވަންަތ އަދި ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލެއްގެ  حكمة (.    ެއވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    ަالّلهމިއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމ  . ގެ ައރިުހްނ  إبن عّباسއެވެ

 . . އަދި ގެ އާޔަްތ قرآن. ހަމަކަށަަވރުން މިއީ  والّله أعلمރިވާވެގެްނވާގޮތުަގއި އެީއ ހުަވއެކެވެ ވެގެންާވ  بيانތަކެވެ

 .  ފޮތުގެ އާޔަތްތަެކވެ

. އުާފވެރި  َبَشارةންނަށްވާ ތެދުމަގަކާއި އަދި  مؤمنއެއީ  )2( .  خبرބަހެކެވެ  ތަކެެކވެ

ނޑައެޅިގެން  قائمންނަކީ އެމީހުން ނަމާދު  مؤمنމިބުނާ  )3( . އަދި ކަ  آخرةކުރާ އަދި ޒަކާތްދޭމީހުންނެވެ

.  قينيއަންނާނެކަމަށް އެމީހުން   ކުރާ މީހުންެނވެ

ނުވާމީހުން އެދުވަްސ ތެދުނުުކރާ މީހުްނ ދަންނައެެވ.  إيمانދުވަހަށް  آخرةއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )4(

 ( . ފަހެ އެމީހުން އެކަމުގަިއ  عملތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންގެ (އެނުބައި ތައް އެމީހުންނަށް ީޒނަތްތެރިކޮށްދިނީމެވެ

. އަނދި . ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބެއެވެ . ހިތް އަނދިރިެވގެންވެއެވެ  ރިެވގެންވެެއވެ

. އެމީހުންނަށް ހުީރ ހަަމ ނުބަިއ  )5( ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަީކ  عذابއެމީހުން ދަންނައެވެ . އަިދ ކަ ގަިއ  آخرةއެވެ

 .  އެންމެބޮޑަށް ގެއްިލ ހަާލކުވެގެްނވާ މީހުންނެވެ

.) ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު  رسول الّله(އޭ  )6( :  قرآنއެވެ ދަސްފުޅުކުރައްވަިއ  قرآنިލބިވަޑައިގަންނަވަނީ، އެބަހީ

. (އެީއ މާްތ  حضرةވަންަތ އަދި ދެެނވޮޑިގެންާވ ކަލެއްެގ  حكمةއުނގެނިވަޑައިގަންނަވަީނ  .  الّلهންނެވެ  عالمއެވެ

.) ربّ ތަކުގެ ެވރި   ެއވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

     = موسى عليه الّسالم . އެކަޭލގެފާނުންެގ  =   ހަނދުަމފުޅު ކުރަްއވާށެވެ!.)( ވިދާޅުވިހިނދު

. اهل   ވެރިންނަށް       =  .   ހަމަކަަށވަރުްނ ިތމަންކަލޭގެފާނު އަލިފާނެްއ ދެކެފީމެވެ  

    =   خبرނިކަްނހުެރ ތިޔަބައިީމހުންގެގާތަްށ އެތަނުްނ .   އަާކއިގެްނ އަުހރެން އަންނަހުށީމެވެ  

    = .     ނުވަަތ ތިޔަބައިީމހުންެގ ގާތަށް އަލިާފންކޮޅަކާއިގެން އަންަނހުށީމެވެ  =   އެީއ

.    ނަގައިގެން ގެެނވޭ އަލިފާންކޮޅެެކވެ    =  .  ތިޔަބައިމީހުން ހީިފލުވުމަށްޓަކަެއވެ  

    = .   ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާުނ އޭެގ ގާތަށް ވަޑައިެގންނެވިހިނދުން   =  . ނިދާއިއްެވވުނެވެ

(.    (ގޮވާލެްއވެވުނެވެ        =  ) ެވާފަރާ نُورُ ހަމަކަށަވަރުން ައލިފާނުގ (  بـَرَكاةތް ގާ

.    ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ   =  ެއީއ . އަދި އޭެގ ވަށައިގެންާވ ބަޔަކުވެްސ (ބަަރކާތްވެގެްނވެއެވެ

.) موسى عليه الّسالمބޭކަލުންނާއި  مالئكة   އެވެ    =   ިطاِهرُ ހުސް  الّلهއަދ .    ވަންތަވެވޮޑިގެްނވެއެވެ

    =   ربّ ތަކުެގ ެވރި  َعالمއެީއ .    އެވެ        =   موسىޭއ  . އެވެ

) ތިމަން  نورހަމަކަށަވަރުްނ އެއީ (އެ  .) الّلهއަކީ    އެވެ      =  ވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ އަިދ  عّزة

. حكمة    ވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ   =  .   އަދި ަކލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅު ެއއްލަވާެށވެ   

   =   ިحركاةދެންފަހެ އެއެތ .   ކުރާތަން އެަކލޭގެާފނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވިހިނދުން     = 

. .؟ވެ އެއެތި ކޮންފަދަެހއްޔެ    އެއެިތ ބޮޑުހަރުފަެއއް ފަދަެއވެ     =  ފުރަަގސްދެްއާވ ( ( ެއކަލޭގެފާނު

.    އެނބުރިވަޑައިގެންފިެއވެ    =   ްرجوعއަިދ ހުންނެިވތަނަށ .    ެވވަޑައި ނުގެންެނވިއެވެ   

    =   ެއޭ  وحى(ތިމަންރަސްަކލާނގ (. . موسىކުެރއްވީމެވެ . ބިރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ      އެވެ
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       =   حضرةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ .   ގައި ިބރުނުގަންނާނެއެވެ   

=   / . . رسولފޮުނއްވިގެންާވ ބޭކަލުން   ބޭކަލުން

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.! ެއކަލޭގެފާުނ ވެރި أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ  موسى عليه الّسالم )7( ންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ

. އެތަުނން  . އަުހރެންނަށް ައލިފާނެއް ފެނެެއވެ  އެއް ނުވަަތ އަލިފާންކޮޅެްއ ހިފަިއގެްނ  خبرވިދާޅުވިއެވެ

.) އެއީ ކަލޭމެން ހީފިލުާވލުމުގެ  . (ަކލޭމެން މިތާ ތިބޭެށވެ .  أّميدކަލޭމެންގެގާތަށް އަުހރެން އަންނާނަމެވެ  ގައެވެ

. މިއިޝާރަތްވަނީ ަސލާމްލެއްިވ   ދޫކުރައްވަިއ  َمْدَينُ ވެރިންނާއިގެން  أهلގެފާނު އެކަޭލގެފާނުން  موسىދަންނައެވެ

. ހީފިލުމަްށ އަލިފާންކޮޅަކަްށ  مصر . ެއއީ ފިނިބާުރ ެރއެކެވެ އަށް ވަޑައިގެންެނވުމަށް ުކރެއްިވ ދަތުރުފުޅަށެވެ

 . ބޭނުންވެވަޑައިގެންފައިވެެއވެ

) ވަޑައިގެންނެވުމުން ެއކަލޭގެފާނަްށ  )8( ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު ެއއަލިފާނާިއ ހަމައަށް (ުނވަތަ ެއއަލިކަމާއި ހަމައަށް

.) ހަަމކަށަވަރުްނ ައލިފާނުގަިއ  . (ގޮވަިއލެއްެވވުނެވެ  بَركاةނުވަަތ ައލިކަމުގަިއވާ ކަލާނެގ  –ނިދާ އިއްެވވުނެވެ

. އަދި އެއަ  . (ެއއީ  بركاةލިކަމުގެ ވަަށއިގެންވާ ބަަޔުކވެސް ވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ ބޭކަލުންނާިއ  مالئكةވެގެންވެއެވެ

.) އަދި  موسى .  طاهرހުސް  الّلهގެފާނެވެ .  ربّ ތަކުގެ ެވރި  َعالمއެއީ  –ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ  އެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ މި  موسىއޭ  )9( . އެީއ  الّله) ތިމަްނ އަކީ މިައލިކަމަީކ (ނުވަތަ ިމ ައލިފާނަކީ نورއެވެ  عّزةއެވެ

.  حكمةވަންތަ އަދި   ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ

. މިދެއާޔަތުެގ   . މިާތ މިަވީނ  تفسيرދަންނައެވެ ަގއި ދަންނަބޭަކލުން ތަފާުތ ގޮތްގޮތަްށ ވިދާޅުވެފަިއވެއެވެ

 .   والّله أعلم بالّصوابއޭގެތެރެއިްނ އެްއގޮތެވެ

!.) ކަލޭގެފާނުންގެ އަ موسى(އޭ  )10( !. (ދެން އެކަޭލގެފާނު އެއަސާކޮޅު އެއްެލވުމުްނ އެވެ ާސކޮޅު އެއްަލާވށެވެ

.) ފަހެ އެއެތިކޮންފަދަހެްއޔެ حركاةއެއަސާކޮޅު ހަރުފަަޔކަށްވެގެން  .  َجانُّ އެއެތި  ؟ވެތެރާިވން ފަށައިިފއެވެ އެއްފަދައެވެ

. އަދި  . އަިދ ުފރަގަސްދެއްާވ އެާއ ދު موسى عليه الّسالمއެއީ ހަރުފަިއެގ ވައްަތރެކެވެ ރަްށ ވަޑައިގެންފިެއވެ

) . .) އޭ  الّله وحىހުންނެވިތަަނށް ވަޑައިުނގެންނެވިއެވެ . ކަޭލގެފާނު ިބރުފުޅުގެންވަޑަިއ  موسىުކރެއްިވެއވެ ެއވެ

!. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ  ބޭކަލުން ބިރުފުޅުގެންވަޑަިއ  رسولގައި  حضرةނުގަންނަވާށެވެ

.  ނުގަންނަވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .    އަނިޔާވެިރވެއްޖެމީހަކު މެނުވީ         =   ދެން އެމީހަކު ެއއަނިޔާެވރިކަްނ

.  ހެޔޮކަމަކަށް ބަަދލުކޮށްފި    = .   ނުބައިކަމަށް ފަހު        =   ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ

. رحمةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ   ލެްއވުން ބޮޑުކަލާނގެއެވެ      =   އަިދ

.   ކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ަވއްދަވާށެވެ     =  ( . (ކަރުވަޅުތެރެއަށް        ކަޭލގެފާނުންގެ ޖީބަށް

       =   ާއެއަތްޕުޅު ހުުދވެގެންވ ( . حال(އެއަތްޕުޅު ެނރުއްާވއިރު    ނިކުންނާނެއެވެ     =    

.   އެއްވެްސ ނުބަޔަކާއިުނލަިއ / އެްއވެްސ ބަލިކަމަކާިއ ުނލައި       =   ަގެތެރެއިްނ.  ُمْعِجَزةުނވ

.)ގެތެެރއިން އެްއކަމެ معجزة(މިއީ ނުވަ    ކެވެ         =   އަްށ  قومއާއި އޭނާގެ  فرعون

!.   ވަޑައިގަންނަވާށެވެ     =  .   ހަމަކަަށވަރުން ެއމީހުންވިއެވެ      =  ެގ  الّله

.   ކިޔަމަނުން  ނުކުމެގެންވާ ބަޔަކުކަމުަގއި     =   ެފަހ .   އެމީހުންގެގާތަށް ައއިހިނދުން    

  =  ެحّجةތަކާިއ  دليلފައުޅުވެގެންާވ ތިމަްނރަސްކަލާނގ .   ތައް   = .    އެމީހުްނ ބުންެޏވެ

      =   ީِسْحرވެގެންވާ  بيانމިއ .   އެކެވެ       =   ްއެމީހުން އެތަެކއްަޗށ 

. . / ދޮގުކޮށްފިެއވެ   އިދިކޮޅުހަދައިފިއެވެ     =   ތަކަށް (އެީއ  نفسއަދި އެމީހުންެގ

 ( . يقينތެދުކަން    ވިއެވެ    =  . ) އަނިޔާެވރިކަމާއި ބޮޑާކަމުންނެވެ    (އެމީހުން ދެޮކޅުހަދައި ދޮގުކުރީ

  =  ަނިކަްނ ދެކިބ. . (ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންަނވާށެވެ  ލާށެވެ    =   .    ީވ ކޮންފަދަައކުންކަން

       =  .   ފަސާދަުކރާމީހުންެގ ނިމުން / އެމީހުންގެ ފަުހކޮޅު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެންވެސް އެީމހަކު އެކުިރ އަނިޔާވެރިވެއްޖެމީަހކު މެ )11( : އަނިާޔވެިރންނަށް ބިރުވެިރކަންވެެއވެ . (އެބަހީ ނުވީެއވެ

 : ) ހަމަކަށަވަރުްނ  عملވެގެްނ ެހޔޮ  توبةނުބައިކަމަށްފަހު ެއކަން ހެޔޮކަމަްށ ބަދަލުކޮށްފިްއޔާ (އެބަހީ ކޮށްފިއްޔާ

. (މީގެ ުމރާދަީކ ލެއްވުން  رحمةތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި  ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

.)  رحمةއެމީހަކަށް ފާފަފުއްސަާވ   ަލއްވާހުށީމެވެ

. ދެން ެއއަތްޕުުޅ  )12( ) ަވއްދަވާށެވެ އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ަކލޭގެފާނުންގެ ޖީބަްށ (ކަރުވަޅުތެެރއަށް

. އަލިކޮންެނެވ.  އެއީ އެއްވެްސ ބަްއޔެއް އަދި އެއްވެްސ ނުބައެްއެގ ނެރުއްވާިއރު އެއަތްޕުޅު ނިކުންނާީނ ހުދުކޮންނެވެ

. އެީއ  ) ދެއްޭވ ނުަވ  رسولއަްށ ( قومއާއި އަިދ އޭާނގެ  فرعونސަބަބަކުން ނޫނެވެ ކަމާއިގެން ަކލޭގެފާުނ ފޮނުއްވޭިއރު

. ހަމަކަަށވަރު ُمْعِجَزة ބަޔަުކ  فَاِسقُ ) ގެމީހުންވީقومއާއި އަދި އޭނާގެ  فرعونްނ އެމީުހންވީ (ގެތެރެއިންާވ އެއްކަެމވެ

) . .)  الّلهކަމުގައެވެ  ެގ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެްނވާ ބަަޔކުކަމުގަެއވެ

ެގ  موسى عليه الّسالمތެރިަކމާއި އެްއކައުވަންތަކަުމގެ އަދި  قدرةދެން އެމީހުންގެގާތަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ( )13(

)  دليلކަން ތެދުކަމުެގ މައްޗަްށ  رسول ެވގެން އައިހިނުދްނ  بَيانތައް،) ފައުޅުެވ  معجزة( ތައް ُحجَّةތަކާއި  دليلުކރާ

.  ِسحرއެމީހުން ބުނީ ެއއީ ބަޔާްނވެގެންާވ   އެއްކަމަށެވެ

) އެީމހުންނަށް  حقّ ންވާ  حضرةެގ  الّلهއަދި އެއީ ހަަމ ( )14( . އެކަމަުކ އެމީހުްނގެ އަނިޔާެވރިކަާމިއ  يقينކަން ވިއެވެ

. އަިދ ފަސާދަކުރާމީހުްނެގ  إنكارގުކޮްށ ބޮޑާކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން އެތަކެތި ދޮ . ދެކޮޅުހެދީއެވެ ޮކށްހެދީއެވެ

. .؟  ެއީއ ހަލާާކއި ެގއްލުމެވެ  ނިމުމާއި ފަހުކޮޅުވެގެންދިޔަީއ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްެޔވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   އަިދ.      ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދެއްވީމެވެ  =   

)  َسالم( .    ِعْلمُ ގެފާނަށް  سليمانގެފާނަށާއި  َداُودލެއްވި     =    އަދި އެދެބޭކަލުްނ

. އެންމެހަިއ  . ّلهالވެގެްނވަނީ ހަމަ  حقّ އެްއ  تعريفއާއި  حمدވިދާޅުވިއެވެ    އަށެވެ      = 

.    އެކަލާނގެީއ އަޅަމެްނ މާތްކުރެްއވި ކަލާނެގއެވެ         =   އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންކުެރ ގިަނ

.   އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް   =  مؤمن .     ންގެތެރެއިން        =   އަިދ

. داودގެފާނު  سليمان   ގެފާނުންގެ ަފރާތުން ވާރުތަުކރެއްިވއެވެ         =   އަދި ެއކަލޭގެފާުނ

. . ޭއ މީސްތަކުންނޭވެ   ވިދާޅުވިއެވެ       =   ތިމަންބޭކަލުންނަްށ ދޫނީެގ ބަސްމޮށުންތެރިކަްނ

.    އުނގަންނަވައިދެއްިވއްޖެއެވެ    = .    އަދި ތިމަްނބޭކަލުންނަށް ދެއްވިއްެޖއެވެ      =   

. ) ކޮންމެ އެްއޗަކުންވެސް     (ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން  =   .    ހަމަކަަށވަރުން މިއީ، މިދެއްވުމަކީ   

     =  يقينއްކަން ވަންތަވެިރކަމެ فضلވެގެންާވ  بـََيان .  އެވެ         =  

. جمع لشكرގެފާނަށްޓަކައި އެަކލޭގެފާނުންގެ  سليمانއަދި     ކުރެވުނެވެ       =  

.     ޖިންނީންނާއި އިންސާނުންނާއި އަދި ދޫނިސޫފާސޫފީގެެތރެއިން    = ްނުވަަތ  – އެމީހުނ

. –އެތަކެތި     ވަނީ ހިފެހެއްެޓވިފައެވެ     =    ުلشكرއެމީހުން (އެބޮޑ (

.   އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން      =    ެَواِدىހިނީގ .   އާއި ހަަމއަށް    =   ހިންޏެްއ

.    ބުންޏެވެ       =   ޭއ.    ހިނިަތކާއެވެ       =   ތިަޔބައިމީހުްނ

.    ތިޔަބައިމީހުންގެ ތިބޭތަންތަނަށް ވަންނާށެވެ   = ގެފާނު ތިޔަބައިމީހުްނ  سليمان
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.   ޗިސްކުރުިވޔަ ނުދޭށެވެ    = .    އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ސިފައިންނާއި       = 

   . حالވެްސ ނުާވ  إْحَساسއެމީހުންނަށް (ކަލޭމެންެގ) 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 علمގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  سليمانލެއްވި  سالمގެފާނަށާއި  داودލެއްވި  سالمއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )15(

. (އެީއ ދޫނިސޫފާސޫ ގެ ބަސްމޮށުންެތރިަކން ދެނެވަޑަިއގަތުާމިއ  شيطانޖަނަވާާރ ޖިންނި  وحشىތްޕާިއ ދެއްވީމެވެ

. އެންމެހައި  علمއަދިވެސް އެތަްއކަމެއްގެ  .) އަދި އެދެބޭަކލުން ިވދާޅުވިއެވެ  حقّ އެއް  تعريفއާއި  حمدއެކެވެ

. އެކަލާނެގއީ އެަކލާނގެ  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  އްަބއެއްގެ މަްއޗަށް ތިމަންބޭކަލުްނ އަޅުތަކުންކުރެ އެތަ مؤمنއަށެވެ

.  މާތްކުރެއްިވ ކަލާނެގއެވެ

. އަިދ  داودގެފާުނ  سليمانއަދި  )16( . ޭއ  سليمانގެފާނުންެގ ާވރުތަކުެރއްވިއެވެ ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. (އަ . ތިމަންބޭކަލުންނަްށ ދޫނިސޫފާސޫފީެގ ަބސްމޮށުންތެރިކަން އުގަންނަވަިއ ދެިވއްޖެއެވެ ިދ މީސްތަކުންނޭވެ

 . ) ުހރިހާކަމެްއ ތިމަންބޭކަލުންނަްށ ދެއްވިއްޖެެއވެ . ހަމަކަށަވަރުްނ  الّلهހެޔޮކަންތަކުެގ ތެރެއިން ދެއްަވއިފިއެވެ

. (ެއކަންކަމުގެތެޭރގަިއ يقينވަންތަކަމެއްކަްނ  فضلމިދެއްވުންތަކަީކ ބޮޑުވެގެންާވ  ކަމާިއ  رسولކަމާިއ  نبىއެވެ

 (.  ވެރިކަން ވެއެވެ

 لشكرގެ  عليه الّسالم سليمانންނާއި އިންސާނުންނާއި އަދި ދޫނިސޫފާސޫފީން އެކުލެވިފަިއވާ އި نّ جِ  އަދި )17(

. އެަކލޭގެފާނު އެ  . އަދި އެ  جمعއެއްކުަރއްވައި  لشكرއެއްކުެރވުނެވެ ގެ އެންެމ ކުީރގައިވާ ަބާޔިއ  لشكرކުެރއްވިއެވެ

 .  އެންމެ ފަހުގަިއވާ ބަިއވަނީ ގުޅިލާެމހިފައެވެ

.) އަިދ  لشكرއެބޮޑު  عليه الّسالم سليمان (ދެންފަހެ )18( ) ެއެވ  َواِدْى النَّْملއާއިގެން ދަތުރުކުރެްއވިއެވެ (ހިނީގެވާދީ

. ކަލޭމެން ަކލޭމެން އުޭޅ  ) ބުންޏެވެ ކިޔޭ ހިސާބަށް ވަޑައިގެންެނވުމުން އެތަނުން ހިންޏެއް (އެެހން ހިނިތަކަށް

. އަިދ  ވެސްުނވެތިެބ  إحساسއެބޭކަލުންނަްށ  لشكرގެާފނުންގެ ގެފާނާިއ އެަކލޭ سليمانތަންތަނަށް ވަންނާށެވެ

. ) ަކލޭމެން ފިތި ޗިސްވިޔަނުދޭށެވެ  އެބޭކަލުންެގ (ފައިތަކުން
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ުކޮޅު ރަނގަޅަްށ  حالޑުވާ ގެފާނު ހިނިފުޅުވަ يعنى: سليمانފަހެ އެކަޭލގެފާނ

.  ހިނިވަރުނަުކރެއްިވއެވެ     = .   އެހިނި އެބުނި އެއްަޗކުން        =  އަދި ެއކަލޭގެފާުނ

. އޭއަޅުގެ  . މިއަޅާއަށް  ربّ ވިދާޅުވިއެވެ .! އަންގަަވއިދެއްވާނދޭވެ!. إْلَهامއެވެ    ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  =  ިشكرއަށް  نعمةއިބަރަސްަކލާނގެ ދެްއވ .    ކުރާނެގޮތް        =   ެنعمةއ 

.   އިބަރަސްކަލާނގެ މިއަޅާއަށް ދެއްވި     =  .     ައދި މިއަޅާގެ ބައްޕަގެަމއްޗަށާއި  

    =   ާإْلَهامެއގޮތުެގ ކުރާނެގޮާތއި ( صالح عملއަދި ިމއަޅ (. ެއ   =    ވެސް ކޮށްދެއްވާށެވެ

. عمل   އެއް އިބަރަސްކަލާނގެ ރުިހވޮޑިގެންވާ      =   ެފުޅުން  رحمةއަދި އިބަރަސްަކލާނގ

   މިއަޅާ ވައްދަވާނޭދވެ!.         =   ެއަޅުންގެ َصالحއިަބރަސްކަލާނގ.  ތެެރއަށް
    =  .    އަދި އެކަޭލގެފާނު ދޫނިތައް ހޯއްަދވާ ެޗކްކުރެއްިވއެވެ  =  .  އަދި ވިދާޅުވިއެވެ
          =   ް؟ެޔވެދޫިނ ނުފެނުނީ ކީއްެވގެންހެއް ُهْد ُهدْ އަުހރެންނަށ       

   =   ؟ވެވީ މީހުްނގެތެެރއިން ހެއްޔެ  َغائبނުވަތަ އޭނާީވ        =   ހަމަކަށަަވރުްނ

. عذابއަހުރެން ެއއެއްޗަށް  . އަދަބުދޭހުށީމެވެ   ދޭހުށީމެވެ     =   ާއެއީ  عذابގަދަވެގެންވ) . އަކުން

(.   ފަތްލުއްސާފަިއ އަީވގަިއ ބޭއްވުމެވެ     = .          ނުވަަތ ައހުރެްނ އެއެިތ ކަިތލާހުށީމެވެ

     =  .     ުނވަތަ ެއއެތި އަުހރެންގާތަށް އަންނާންވާނީ     =  ُعْذرވެގެްނވާ  بـََيان 

. ُحجَّةއަކާއި      އަކާއިގެންނެވެ   =  ުއެަކލޭގެފާނު ލަްސެވ  ފަހެ ގިނަ ނޫން ިއރުކޮޅަކ

(. . (ނުވަަތ އެއެިތ ިއުރކޮޅަުކ ލަްސވެއްޖެއެވެ    އިންނަވައިފިއެވެ    =   (އައިްސ) ދެންަފހެ އެއެިތ
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. . ައހުރެންނަްށ އެނިގއްޖެއެވެ    ދަންނަވައިފިއެވެ       =   އެކަމެްއ  –ނުވަތަ  –އެެއއްޗެްއ– 

. –ވަޑައިގެންފައިނުވާ އެއްޗެްއ ކަލޭގެފާނަށް އެނގި    ނުވަތަ ކަެމއް     =  ައހުރެން ަކލޭގެފާުނ

. ( َسَبأއަރިހަށް މިީއ     އިންނެެވ.) َسَبأކަރަިއގެ  َيَمنގެފަރާތުންނެވެ    =   ެيقينއެނގިކަށަަވރުވ 

. خبرވެގެންވާ    އަކާއިގެންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެހިނި އެބުނިެއްއޗެއް ައއްސަވާފައި ހިނިަވރުނަ ުކރައްވަިއ ހިނިފުުޅ  يعنى: سليمانފަހެ އެކަލޭގެފާުނ  )19(
. އޭ އަޅުެގ  . އަދި ދެންނެިވއެވެ . އިބަރަސްކަލާނގެ މިއަޅާއަށާއި އަދި މިއަާޅެގ  ربّ ވަޑުވައިފިއެވެ އެވެ

.! ައިދ  إْلَهامކުރާނެގޮތް ިމއަޅާއަށް  شكرއަްށ نعمة އާިއ  رحمةްށ ެލއްވި ބަފައިކަލުންގެމައްޗަ ކޮށްދެްއވާނދޭވެ
.! އަިދ  إْلَهامކުެރވޭެނގޮތްވެސް މިއަޅާއަްށ  صالح عملއިބަރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންަނވާފަދަ  ކޮށްދެއްވާނޭދވެ

.!  صالحއިބަރަސްކަލާނގެ   އަޅުންގެެތރެއަށް މިއަޅާ ލައްވާނޭދވެ

. އަދި ދެްނ  لشكرއެކަޭލގެފާނުންގެ  سليمان عليه الّسالمއަދި  )20( ެގ ހުިރހާ ދޫނިޯހއްދަވާ ޗެކްކުެރއްވިެއވެ
 . . ُهْد ُهدْ ވިދާޅުވިއެވެ ) އަހުރެންނަށް ނުފެންނާންވީ ކީއްވެގެންެހއްޔެވެ ނޑުދޫނި ީވ  غائبއެދޫނި  ؟ދޫނި (ހުޅިގަ

.   ؟މީހުންގެތެރޭަގއިވީބާވަެއވެ

އަކާއިގެްނ އަުހރެންގާތަށް ނަީއވިއްާޔ  حّجةއަާކއިގެން ނުވަތަ  ُعذرވެ ފައުޅުވެގެންވާ  بـََيانއެދޫނި  )21(
. ުނވަތަ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެްނ އޭިތ  عذابހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ އެދޫންޏަްށ ގަަދވެގެންާވ  ަދއްކާހުށީމެވެ

 ކަތިލާހުށީމެވެ!. 

. އަކީ ފަތްތައް ލުއްސާ عقوبةދޫންޏަށްދެއްވާ އަދަބަީކ    سليمان عليه الّسالمފަިއ އަީވގައި ބޭްއވުންކަމުގައިެވއެވެ
ެވރިންެގ މެދުގައިާވ އެންމެ ަހރުބަހަީކ އެަކލޭގެފާނުންެގ އެބޮުޑ  علم تفسيرއެދޫނި ހޯއްދަވަްނ ޖެހުނު ސަބަަބކާއިމެދު 

. އެސޮ ُهْد ُهدْ ން ފެންހުސްވެގެން ފެންވީ ހިސާބެްއ ބެއްެލވުމަށްޓަކަިއ  لشكر ަރކީ މާކުރިން އުދުހިގޮްސ ހޯއްދެވީއެވެ
.  معلوماتފެންހުރި ިހސާބެއް ހޯއްދަވަިއ އެކަމުެގ   .  والّله أعلمދޭ އެއްޗެްއަކމުގައިވިއެވެ

. ނުވަތަ ދޫިނ  سليمان عليه الّسالمދެން  )22( އެދޫނީެގ ވާަހކަދެއްކެވުމަށްަފހު ކުޑައިުރކޮޅަކު ލަްސވެއިންނެވިެއވެ

 . . ދެން އެދޫނި އައިްސ ދެންނެީވ (އޭ  ترجمةމިދެގޮތަށްވެްސ ނައިސް ކުޑައިރުކޮޅަުކ ލަސްިވއެވެ  سليمانވެއެވެ

.) ކަޭލގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިުނވާ  . އަުހރެްނ  معلوماتގެފާނެވެ އެއް ައހުރެންނަްށ އެނިގއްޖެއެވެ

. އެތަނުން އެނގިކަށަަވރުވެގެން َسَبأަކަރއިގެ  َيَمنކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަްށ މިއައީ   يقين خبرވާ އިްނނެވެ

.  އަކާއިގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  ملكއެީމހުން  =     ހަަމކަށަވަރުން އަުހރެން އަންހެަނކު ދުށީމެވެ

(   ކުރައްވާީތ (އެީމހުންގެ ވެރިަޔކަށް ވެގެންވާތީ        =  އަިދ އެކަމަނާއަްށ

. . ލިިބގެންވެެއވެ ) ހުރިހާ އެއްެޗއް ދެވިފައިވެއެވެ   (ރަސްރަސްަކލުންނަށް ބޭނުންވާ ބާވަތުގެ      

 =   ާَعْرشއަިދ އެކަމަނާއަްށ ބޮޑުވެގެްނވ .    ެއއްވެެއވެ       =  ުރެން ދުީށ އަިދ އަހ

. قومއެކަމަނާއާއި އެކަމަނާގެ    ގެ މީހުން      =  ްَسِجَدةިއރަށ . . އަޅުކަންކުރާތީެއވެ    ުކރާތީއެވެ

     =  الّله . ފިޔަވައި     =    ިއެމީހުނަްށ  شيطانއަދ

.   ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީއެވެ   =  عملއެީމހުންެގ .   ތައް       =   އަދި އެސޮުރ

. ) މަގުބަންދުުކރީއެވެ    އެމީހުނަށް (ސީދާ    =  .   ފަެހ އެީމހުންނަކަށް ތެދުމަެގއް ުނލިބެއެވެ
       =   ްނުުކރުމަށްަޓކައި / އަޅު َسِجَدةއަށް  الّلهއެމީހުނ.   ކަން ނުުކރުމަށްޓަކައި     

   = .    އެަކލާނގެީއ  ޮފރުިވ ނިވަިއވެގެންވާތަކެިތ ނެުރއްވާ ަކލާނގެެއވެ        = 

.    އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވެސް   =  .   އަދި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ          

=  .      ިތޔަބައިމީހުން ވަންހަނާުކރާ ކަންތަާކއި އަިދ ފައުޅުކުރާ ކަންތައްވެސް     =  الّله 

. إله) އެހެން حقّ އެއީ އެަކލާނގެިފޔަަވއި (      އަުކ ނުވާ ަކލާނެގއެވެ    =   އެީއ

. ربّ  ގެެވރި َعْرشބޮޑުވެގެންވާ      ެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އަދި ެއއީ އެމީހުންެގ  )23( .  َمِلَكةހަމަކަށަވަރުން އަުހރެން ދުީށ އެމީހުްނގެ ވެރިެއއްކަމުަގއި އަްނހެނެކެވެ ެއވެ

) ހުރިާހ ބާވަުތެގ ސާ އެްއ  َوِسْيلةމާނެްއ ހުިރާހ އަދި ަރސްރަސްަކލުންނަށް ރަސްކަްނ ހިންެގވުމަށް ބޭނުްނވާ

. އަދި ެއކަމަނާއަށް ބޮޑުވެގެްނވާ  .  َعرشއެކަމަނާއަށް ލިިބގެންވެެއވެ .  َتْختއެއްވެއެވެ  އެްއވެއެވެ

. (އިރަްށ  َسِجَدةފިޔަވައި އިރަށް  الّلهގެމީހުން  قومއަދި އަހުރެންދުށީ އެކަމަނާޔާ އެކަމަނާގެ  )24( ކުރާތީއެވެ

.) އަ . ފަހެ އެޮސުރ  عملިދ ސައިތާނު އެމީހުންނަށް އެމީހުްނެގ އެ އަޅުކަންކުރާތީއެވެ ޒީނަތްތެރިކޮށްދީފައި ވެެއވެ

 . . އެހެންެވ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ުނލިބެއެވެ  އެމީހުން ތެދުމަގުން ހުރަސްކޮްށ ދުރުކޮށްފަިއވެއެވެ

) އެމީހުން  )25( . (އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަްނ ނުކުރު َسِجَدةައށް  الّله(އެސައިތާނު އެގޮތަށް އެކަްނ އެުކރަނީ މަށްޓަކަެއވެ

. އަިދ  .) އެަކލާނގެީއ އުޑުތަކާިއ ބިމުަގިއ ފޮރުިވ ވަންހަާނވެގެންވާތަކެިތ ެނރުއްާވ ަކލާނގެެއވެ ނުކުރުމަށްޓަކައެވެ

 .  ތިޔަބައިމީހުން ވަްނހަނާކުާރ ތަކެއްާޗއި އަިދ ފައުޅުކުރާތަކެިތ އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

. އުޑު  . އަދި ބިމުގައި ޮފުރިވ ދަންނައެވެ ތަކުގައި ފޮުރވި ނިވަިއވެފައިވާ ަތކެްއޗަކީ ވާރޭފެެނވެ

 .  . والّله أعلمވަންހަނާވެގެންވާަތކެއްޗަީކ ގަސްަގހާގެްއސެވެ

. ެއީއ  إله) އެހެން ެއއްވެްސ حقّ އެއީ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ (އަޅުކަންެވވުން  الّله )26( އަުކ ނުވާ ކަލާނެގއެވެ

.ގެ عرشބޮޑުވެގެންވާ   ެވރި ަކލާނގެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ުގެފާނު  يعنى: سليمانއެކަޭލގެފާނ– . . ނިކަންުހރެ އަުހރެމެން ބަލާނަެމވެ    ވިދާޅުވިެއވެ

            =   ަ؟ލޭބުނީ ތެދުޯތ ނުވަތަ ކަލެއަީކ ދޮުގވެރިންގެެތރެއިންާވ މީހަކުތޯ ކ.  
       = .!ެއަުހރެންގެ މިސިީޓ ހިަފއިގެްނ ކަލޭދާށެވ       =   ދެންަފެހ

   އެމީހުންނާއި ދިމާއަްށ އެސިީޓ ެއއްލާށެވެ!.    =  ީދެން ަކލޭ އެމ.   ހުންނާ ުދރަށްޖެހިލާެށވެ

  =  .!ެދެްނ ކަލޭަބލާށެވ        =   އެމީުހްނ  ؟ވެކުރަީނ ކޮންެއއްޗެއްތޯއެ  ُمَراَجَعةއެމީހުްނ

 .؟ ކުރަނީ ކީއްތޯ         =  ޭއ . . قومއެކަމަާނ ވިދާޅުިވއެވެ   ގެ މާތްބޮޑުންނެވެ       =  

(. . (ފޮނުިވއްޖެެއވެ    ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެންނަށް ެއއްލެިވއްޖެއެވެ     =   މާތްވެގެންާވ

.    ސިޓީއެއް      =    ީُسَلْيَمانއެސިޓީ އައިސްފައިވަނ .  ގެ އަިރހުންނެވެ       

      = ) ީއަދި އޭގަިއވަނ         (.    އެވެ     =  

  ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ބޮޑާވެ ުނަގންނާށެވެ!.      =   އަިދ

.ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަމަންތެިރވެގެން ތިމަންކަޭލގެފާނު އަ .! މިއެވެ   ރިހަްށ އަންނާށެވެ        =   

. އޭ  . قومއެކަމަނާ ވިދާޅުިވއެވެ   ެގ މާތްބޮޑުންނޭވެ      =   ތިޔަބައިމީހުްނ ައހުރެންެގ ކަންަތކުގަިއ

.   ފަތުވާދެއްވާ ަބއްލަވާެށވެ         =  ާތިމަންކަމަނ  . ގޮތެްއ ނިންމާޭނ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

(.  (އަދި މީގެުކރީވެސް ނުނިންމަމެވެ       =   / ްތިޔަބައިމީހުްނ ހެިކވެއްޖައުމަށްދާންދެނ

  ދީފުމަށްދާންދެން. مشورةތިޔަބައިމީހުން 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އޭ  المسليمان عليه السّ  )27( .) ކަލޭ ތިޔަބުނީ ތެދެއްތޯ ނުވަތަ ކަލެއަީކ  ُهْد ُهدْ ވިދާޅުވިއެވެ އެވެ

 .  ދޮގުވެރިންގެެތރެއިންާވ މީހަކުޯތ ނިކަންހުެރ އަުހރެން ަބލާނަމެވެ

.! ދެްނ  )28( . އަދިޮގސް އެމީހުންގެތެެރއަށް އެސިޓީ ވައްޓަިއލާށެވެ އަހުރެންގެ މިސިޓީ ހިފަިއގެން ކަލޭ ދާެށވެ

.! އަދި ެއކަމާމެދު (ެއސިޓީގެ ކަންތަކާއިމެދު އެމީހުްނގެ މެދުގައި ވާހަކަދެެކިވ  އެމީހުންނާ ދުރަށްޖެހިަލއި އިންނާށެވެ

.!) مشورة  ކުރެވެނީ ކޮންފަދައަކުންތޯ ކަޭލ ނިކަން ަބލާށެވެ

. ދެން އެސޮރުގޮސް   . ދެން އެކަމަނާއާއި ُسَلْيَمانދަންނައެވެ އެކަމަާނެގ  ގެފާނު ވިދާޅުވިގޮތަށް ކަްނތައްކުރިެއވެ

އާއި ދެކެވުނު ބަެއއް ާވހަކަ ފަހުން މިިލޔާ އާޔަްތ  مشورةގެ ބޮޑުންގެ މެދުގައި އެސިޓީއާއިމެދު ކުެރވުނު  قوم

 .  ތަކުގައި ެއވަނީއެވެ

. ޭއ  )29( . ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެންނަްށ މާތްވެގެންާވ ސިޓީެއްއ  قومއެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ެގ މާތްބޮޑުންނޭވެ

. އެއްލެިވއްޖެއެ . ލިިބއްޖެއެވެ  ވެ

. އަދި އޭގަިއވަނީ  ُسليمانހަމަކަށަވަރުން އެސިޓީ އައިސްފަިއވަނީ  )30( بسم الّله الّرحمن  " –ގެ ައރިހުންނެވެ
)  الّرحيم  " (މީގެފަހުަގއި ދެންވަނީ

. އަދި  )31(  حالގެްނވާ ެވ ިކޔަމަންތެރިވެ إيمانތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ ބޮޑާވެނުަގންނާށެވެ

 . ." މިއެވެ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ައރިހަށް އަންނާށެވެ

. މިއަންހެނަކީ   . އެކަމަނާެގ ނަމަކީ  َمِلَكةެގ  َسَبأކަރައިެގ  يمنދަންނައެވެ . ެއމީހުންގެ ެވރިޔާެއވެ  بـَْلِقيسއެވެ

. އެކަމަނާެގ ބައްޕައަީކ  . އެއީ  ُشراحيلއެވެ . ރަނި بـَْلِقيس مشهورކިޔާ މީެހއްކަމުގަިއވެއެވެ  ންނެވެ

. ޭއ  )32(  َمشورةެގ ބޮޑެތި މާތްމީހުންޭނެވ. އަހުރެްނެގ މިސިޓީެގ ކަންތަކުަގއި ކަލޭމެްނ  قومއެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

. ަކލޭމެންގެ  فتوىކޮށް  .  مشورةގަިއ  حاضرދީބަލާށެވެ ކޮށްފައި މެނުީވ އެްއވެސްކަމެްއ އަުހރެްނ ނުނިންމަމެވެ

.)(މިކަމުގައިވެސް ކަލޭމެން ލަފާދީބަ  ލާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =   يعنى: قومއެމީހުްނ .   މާތްބޮޑުން ދެންނެވިއެވެ       =   އަހުރެމެންނަކީ ާބރުގެ ެވިރ

. . ބާރުުހރި ބައެެކވެ   ބައެކެވެ        = .    އަދި ހަނގުރާަމއިގައި ވަރަށް ާބރުގަދަ ބައެެކވެ

    =  . . / ކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތެކެވެ   އަިދ އަމުރުެވރިކަންވަީނ ކަމަނާއަެށވެ   

     =   ާކުަރއްވާނެގޮެތއް ކަމަާނ ބަްއލަވާށެވެ!. أمرަފެހ ކަމަނ     =   އެކަމަާނ

.    ވިދާޅުވިއެވެ  =  ) . ) َعامُّ ހަމަކަށަަވރުން ަރސްަރސްކަލުން    ރަސްަކލުން      =  

( . (ގަަދކަމުން ހަނުގރާމަކޮށްގެން އަރައިިފއްޔާ   ރަށަކަށް ައރައިފިއްޔާ     =   ްَفاِسدُ އެރަށެްއ ަހލާކުކޮށ 

.   ކުރެއެވެ      =  ެعّزةއެމީހުން ެއރަށެއްގ . ނިކަމެިތ    =    ތެރި މާތްމީހުންލައެވެ

.   ދެރަމީހުން ކަމުގައި        = .    އެމީހުން ކަންަތއްކުރަީނ އެފަދައިންނެވެ   

      =  ިހަދިޔާއެްއ  އަދ ( ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެްނ އެމީހުންނަށް (ސިީޓ ފޮނުއްިވ ފަރާތަށް

.    ފޮނުވާނަމެވެ   =  .   ފަެހ ދެން ަބލާނީއެވެ      =  ފޮނުވުުނ މީހުްނ

.     ؟ އެނބުރި އަންނަނީ ކޮންއެްއޗަކާއިގެންތޯ ކޮންކަމަކާއިގެންތޯ       =   ެسليمانދެންފަހ 

. ) ައއިހިނދުން    ގެފާނު ައރިހަށް އެމީހުްނ (ހަދިާޔ ޔާިއގެން     =   އެަކލޭގެާފުނ

. މުދަލުްނ ތިޔަބައިީމހުން ައހުރެންނަްށ މަދަދުކުަރނީހެއްޔެވެ   ؟ވިދާޅުވިއެވެ      =  الّله ފަެހ

. تعالى   އަހުރެންނަްށ ދެްއވިތަކެިތ މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ    =   އެކަލާނގެ ިތޔަބައިމީހުންނަްށ ދެއްިވ

.   ތަކެއްޗަށްވުރެ    = . . ؟އަދި ކިއެއްެހއްޔެވެ    ތިޔަބައިމީހުން       = 

.ތިޔަބައިމީހުންގެ ހަދިޔާއަްށ އުފާކުރަނީ     އެވެ      =  .   އެނބުރި އެމީހުންެގ ގާތަށް ދާެށވެ
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     = .    ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އެމީހުްނގާތަށް ދާހުށީމެވެ   =   ސިފައިންނާއިގެްނ

. لشكر/     އަކާިއގެން       =  ެއާއިމެދު އެމީހުންނަ لشكرއ.   ްށ ކުޅަދާނަވެގެން ުނވާނެއެވެ

       =  .   =   އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންކަލޭެގފާނު އެމީހުްނ އެރަށުްނ ނެޭރހުށީމެވެ

.    ނިކަމެތިކޮށް    =   حالއެީމހުން ނިކަމެިތވެ ދެަރވެގެންާވ . 

   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

. އެކަމަުކ  )33( . އަހުރެމެންނަކީ ބާރުުހރި އަިދ ހަނގުރާމަިއގައި ގަދަފަދަ ެކރޭ ބަޔަކީމެވެ އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ
 !. . ހައްަދވަން ފެިނވަޑައިގަންނަވާގޮތެްއ ބައްަލވާށެވެ  ކަމުގެ މުގޫ ިތޔަވަނީ ކަމަނާގެ އަތްޕުޅުގަެއވެ

. އެމީހުންގެ ބަ  ހުން ސާބިތުވަނީ އެކަމަނާ ިވދާޅުވެއްޖެނަމަ ހަނގުރާމައަށް ދާން ތައްާޔާރ ދަންނައެވެ
 . . އަދި ެއގޮތް ބޮޑަށް އެދޭކަެމވެ  . والّله أعلمތިބިކަމެވެ

)34(  . ރަސްރަސްކަލުްނގެގޮތަކީ ެއމީހުން ގަދަކަމުން ރަށަކަށް އަރަިއ ގަދަެވގެންފިއްާޔ  َعامّ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
. އަިދ ެއރަށެްއގައި ތިޭބ ރަނގަޅު މާތްމީހުން އެރަށެްއ ހަާލކުކޮށް  )ތެރިން عّزة(ަލއި ފާސިދުކޮްށލުމެވެ

 . . އެމީހުން ކަންތައްކުރާީނ އެފަދައިންނެވެ  ދެރަނިކަމެތިންކަމުގައި ހަދައިލުެމވެ

. ދެން ހަދިާޔ ފޮނު )35( .) ައހުރެްނ އެަކލޭގެފާނަްށ ހަދިޔާއެްއ ފޮނުވާނީއެވެ ވީމާ ހަދިާޔ (އަދި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިެއވެ
. (މި  خبرވަނީ ކިހިެނއްތޯ؟ ކޮންަކހަލަ  رجوعހިފައިގެން ދިޔަީމހާ އެނުބރި   هديةއަާކއިގެންތޯ ަބލަން ތިބޭނީެއވެ

.  قبولއެކަލޭގެފާނު  . އަދި ަކލޭމެން ހަނުގރާމައަށް ދާންީވއެވެ ކުރައްަވއިފިނަމަ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ަރސްކަލެކެވެ
. އެީއ ނުކުރައްވައިފިނަމަ  هدية قبول . އޭރުްނ ދެން ޖެހޭނީ ކިޔަމަންތެރިެވގެްނ  نَبىއެީއ ރަްސކަލެްއ ނޫނެވެ ބޭކަލެކެވެ

.) تـََبع  ވާށެވެ

)36(  ( .  سيلمانދެންފަހެ (ހަދިޔާހިފައިގެްނ ދިޔަމީހާ ގެާފނާ ހަމައަށް ައއުމުން އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އަުހރެންނަށް ދެއްވާފަިއވާ ތަެކިތ  الّله. ފަހެ ؟ެހއްޔެވެތިޔަބައިމީހުން އަުހރެންނަށް މުދަލުގެ ގޮތުން މަދަދުކުރަނީ

 َهِدَية. ަކލޭމެން ކަލޭމެންގެ ؟އްހެްއޔެވކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވިތަެކއްޗަށްުވރެ މާހެޮޔވެގެންެވއެެވ. އަދި ކިއެ
 .  އާއިގެން އުފާކުރަނީެއވެ

!. ފަހެ (ތިޔަ ހަދިޔާހިފަ )37( ) އެމީހުންގާތަްށ އެނުބރިދާށެވެ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންނަށް އެއްގޮަތކަށްެވްސ  އިގެން

. އަދި އެމީހުްނ ދެރަެވ  لشكرހިފަހައްޓައިުނލެވޭފަަދ  އަކާިއގެން އެމީހުްނ ކަިއރިަޔށް އަުހރެންާދ ހުށީމެވެ

. حالނިކަމެތިވެގެންވާ   ހަމަކަށަވަރުްނ އެރަށުްނ އަުހރެން އެީމުހން ނެރެާލހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   ުيعنى: سليمان –އެަކލޭގެފާނ . . އޭ ބޮޑެތި މާތް ީމހުންނޭވެ   ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ   

     =   ެ؟ްއޔެވެއަހުރެންނަށް ގެނަްސދޭނީ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ކާކުހެ عرشއެކަމަނާގ     

    = .    އެމީހުން އަުހރެންގެ ގާތަްށ އައުމުެގކުރިން   =  حالވެގެންވާ  ِإْسَالم  /

 .  حالކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ     =   .   އިުފީރތަކު ދެންނެވިެއވެ     =   ޖިންނީންެގ

.    ތެރެއިންވާ     =  .   އަުހރެްނ ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަްށ އެާޔއިގެްނ އައިސްދާނަމެވެ   

  =   .    ކަޭލގެފާނު ތެދުވެވަޑަިއގަތުމުގެ ކުރިން    =   / ްަކލޭގެފާނު ތިަޔއިންނެވިތަނުނ

.   ކަލޭގެފާނުންގެ ޖަލްާސއިން     = ައަދި ހަމަކަށަވ.   ރުން އެކަންތަުކގެމައްޗަށް ައހުރެންނަކީ   

  =   ނޑައެޅިގެން ަވރުގަަދ އަިދ . َأَمانَـةކަ    ތެިރއަކީމެވެ      =   ( (އަދި

.   އެމީހާގެއަތުަގއިާވ މީާހ ދެންނެވިއެވެ      =  علم(ފޮތުން ަބއެއް  ِعْلمُ ފޮތުެގ(     

  = .    އަުހރެން ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް   ެއޔާއިގެން ައިއސްދާނަމެވެ           = 

( . (ނުވަތަ ލޮލުކޮޅަށް ފެންނަންުހރިމީހާ އައުުމގެކުރިން    ކަލޭގެފާނުންގެ ލޯފުޅު ހުޅުއްވާފައި ެލއްޕުމުގެ ުކރިން

   = .   ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެއެތި ދެކެވަޑަިއގެންެނވިހިނދު    =   އެަކލޭގެފާނުންެގ

.عرشއަރިހުަގިއ (ެއ    ) ހަމަޖެހިގެްނވަނިކޮށް  = .   އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ        =  

.ވަންތަވެ َفْضلގެ  ربّ މިއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ    ރިކަމެވެ    =  ުإمتحانތިމަންކަލޭގެފާނ .    ކުރެއްވުމަށްޓަކައި

   =    ުكافرކުރޭތޯ ނުަވތަ  شكرތިމަންކަލޭގެފާނ .    ؟ ވޭތޯ   =   شكرއަިދ 

.    ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ        =    ަنفسކުރަީނ އޭނާެގ  شكرވަރުްނ އޭާނ ެއ ަފހެ ހަމަކަށ 
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. . (އޭނާގެ ކާފަރުކަުމގެ ގެްއލުމާއި ަހލާކު ުހރީވެްސ    =     އަށެވެ އަދި ކާފަރުވެއްޖެމީހާ ދަންނަެއވެ

.) نفسހަމަ އޭނާގެ      އަށެވެ   =    ެربّ ފަހެ ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންކަޭލގެފާނުންގ .   އެއީ    

 =  .     ފުދިވޮޑިގެންވާ ީދލަތިވަންތަެވވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެމީހުން  لشكرގެފާނު އެކަލޭގެފާނުންގެ  سليمان )38( ާއިއ  يعنى: بَلقيسގެ ބޮޑެތި މާތްމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 عرشވެ ކިޔަމަންތެިރވެގެން އަހުރެންެގގާތަށް އައުުމގެ ުކރީގައި އެކަމަނާގެ  إسالمހުްނ އެކަމަނާގެ ައރިހުަގއިވާ މީ

 އަހުރެންނާިއ ހަމައަްށ ގެނަސްދޭނީ ަކލޭމެންގެ ެތރެއިން ކާކުެހއްޔެވެ؟

. ކަލޭގެާފނު ތިޔައިންނެވިތަނުްނ ތެދުވެވަޑަިއގަތުމުގެ ކުިރން  )39(  ޖިންނީންގެތެރެއިން އިުފރީތަުކ ދެންނެވިއެވެ

: ިމ  .  مجلس(އެބަހި ) ަކޭލގެފާނުނެްގ ައރިހަްށ އަުހރެން އޭިތ ގެނަސްދީފާނަމެވެ ނިމިގެން ތެދުވެވަޑަިއގަތުމުގެުކރިން

 .  އަދި އަުހރެންނަކީ ޭއގެމައްޗަްށ އަމާނާތްތެިރ އަދި ާބރުހުިރ ީމހަކީމެވެ

.  علمއަދި އެމީހެއްެގ ކިބަިއގަިއ ފޮތުެގ  )40( ަކލޭގެފާުނ ލޯފުުޅ ހުޅުއްވާފަިއ ްނ ބަެއއްާވމީހާ ދެންނެވިެއވެ

ކަލޭގެފާނުްނ ައރިހަްށ އަުހރެްނ  –ނުވަަތ ޮލލުކޮޅަށް ފެންނަންުހރި ީމާހ އައުުމގެކުރިްނ  –ލެއްޕެވުމުެގ ުކރިން 

. (ދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނަށް އެކަމުެގ ހުއްދަދެއްވުމުން އެީމހަކު  ކޮށްފާޮގްސ  دعاءއަށް  الّلهއެޔާއިގެން ައއިސްދާނަމެވެ

.)  يعنى: سليمانގެނަސް އެކަޭލގެފާނުންގެ އޭތި   ގެފާނުންެގ ކުރިުފޅުމަތީގައި ބަހައްޓައިިފއެވެ

ވެގެންވަނިކޮްށ  قائمސާބިތުވެ  عرشގެފާނު އެކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގަިއ އެ  سليمانދެން 

. މިއީ ައހުރެން ހައްދަވާބޮޑުުކރެ .  فضلގެ  ربّ އްިވ ދެކެވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ ވަންތަކަމެވެ

އަށް ައހުރެްނ  نعمةވަންތަކަމެއް އެދެްއވަނީ އެަކލާނގެ ދެްއވާ ގިަނގުނަ  فضلއެކަލާނެގ އަުހރެންނަށް މިފަދަ ބޮޑު 

. އަދި  إمتحانއަށް ައހުރެން ކާަފރުވޭތޯ ބަްއލަަވއި  نعمةކުރޭތޯ ނުވަތަ އެ  شكر ކުރާީމހާ ެއ  شكرކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ

. އަދި ެއ  نفسރަނީ ހަމަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކު شكر : އެަކމުގެ ހެވާިއ ދަރުމަ ުހރީ ހަަމ އެމީހަކަެށވެ . އެބަހީ އަށެވެ

. އެެހީނ  نعمة . އެކަުމގެ ގެއްލުމާިއ ހަާލކު ހުންނަހުީރވެސް ހަމަ އެީމހަކަށެވެ ތަކަށް ކާފަރުވާީމހާ ދަންނަެއވެ

ފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންވާ އަިދ ނުހަނު ދީލަިތވަންަތ  ذاتްއލަ އެއީ އަމި ربّ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ 

.  ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

  =  يعنى: سليمانެއކަލޭގެފާުނ .   ގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ        =  ަމަނާެގ ތިޔަަބއިމީހުްނ އެކ

. تـََغّيرއެކަމަނާއަށް ބަދަލުކޮްށ  عرش    ކޮްށލާށެވެ     =   އެކަމަނާއަީކ . އަުހރެމެން ަބލާނީއެވެ

    ؟ތޯ ބުއްދިހުރި ހަރުދަނާމީހެއް          =   ނުވަތަ އެކަމަނާވަނީ ތަންދޮރުނޭނޭގ

 ؟ތޯއިންނުވިސްނޭ މީހުންގެެތރެ     =  .     ަފހެ އެކަމަނާ ވަޑައިގެންނެިވހިނދުން   

   =   ކަމަނާެގ .   ؟މިކަަހލަހެއްެޔވެ عرشއެކަމަނާއަްށ ދެންނެވުނެވެ    =  .   އެކަމަާނ ވިދާޅުވިއެވެ

     =   .  ތިަޔއެތި ހަމަ އޭިތކަހަަލއެވެ      =   ްِعلمައހުރެމެންނަށ  . ލިބިފައިެވއެވެ

) صحّ ކަްނ  نبى(އެކަލޭގެފާނުންެގ     ކަމުގެ    =  .    މިދަލީުލެގ ކުރިްނވެސް      =  

(. . (ޯބލަނބައިެގންނެވެ   އަދި އަުހރެމެން މިވަީނ ކިޔަމަންތެިރވެގެންނެވެ   =   އެކަމަާނ މަނާކުރުީވ އަިދ

.) رجوعމަގަްށ  حقّ . (    ވިޔަނުދީ މަނާުކރުވީ       =  .   އެކަމަނާ އަޅުކަންކުރިތަކެތި    

 =   الّله .    ފިޔަވައި     =  .    ހަމަކަށަވަރުްނ އެމަނާވީ     =  كافر قوم 

.އެއްގެ ެތރެއިން    ނެވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ިތޔަބައިމީހުން އެކަމަާނގެ  يعنى: سليمانއެކަލޭގެފާނު  )41( ) ެއކަމަނާއަްށ َتْختُ ( عرشގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ

. (ެއއީ އެކަމަނާ ައިއސް އެ  تـََغيَّرބަދަލުކޮށްލާ  ) އެީއ އެކަ عرشކޮށްލަިއ ހަދާށެވެ ކަްނ  عرشމަނާެގ ދެކެފައި

އެނގޭފަދަ ބުއްދިހުިރ ަހރުދަނާމީހެއްތޯ ނުވަތަ އެކަމަނާ ވަނީ ތަންދޮރުނޭނގޭ ނުވިސްނޭ ީމހުންގެތެެރއިންޯތ 

 .  އަހުރެމެން ދެކޭީނއެވެ

) ަވޑައިގެންނެވިހިނދުން (އެކަމަނާގެ  سليمانދެންފަހެ އެކަމަނާ ( )42( އެކަމަނާއަްށ  عرشގެފާނުންގެ އަރިހަށް

. ކަމަނާެގ ދައްކަވާފައި ަވނީ މިގޮތަށްހެްއޔެވެ؟ މިޔާއެއްފަަދހެއްޔެވެ؟ ެއކަމަާނ  عرش) އެކަމަނާއަްށ ދެންނެވުނެވެ

. އަދި ެއކަލޭެގފާނުންގެ  . ތިޔައެތި ހަމަ އޭތިަކހަލަެއވެ  دليلކަމާއި ތެދުކަމުގެ  صحّ ކަން  نبىދެންނެވިއެވެ

. އަިދ އަުހރެމެން ިމވަނީ ބޯ . މީގެކުރީގަިއވެސްވަީނ ލިބިފަެއވެ .  إسالمލަނބައި ިކޔަމަންތެރިެވގެންނެވެ ވެގެންެނވެ

.)  ترجمة(މިބަސްފުޅުގެ   އަދި ެއހެންގޮތްގޮތަށްވެްސވެއެވެ

ފިޔަވައި އެކަަމާނ  الّلهވުމުން އެކަމަނާ މަނާކޮށްހުއްޓުވާފައިވަނީ  رجوعމަގަށް ތެދުމަގުލިބި ހެޔޮމަގަށް  حقّ  )43(

 (. . (އެީއ އިެރވެ ) ކާަފރު އަޅުކަންކުރި ތަެކއްޗެވެ އެއްެގ  قومހަމަކަަށވަރުްނ އެކަމަނާ (އޭގެުކރީގަިއވަނީ

. . ކާފަެރއްކަމުގަެއވެ  ތެރެއިންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

    = .   އެކަމަނާއަްށ ދެންނެވުނެވެ     =   ުނޑ .ކަމަނާ ގަ   ވަރަްށ ވެދެވަޑައިގަންަނވާށެވެ

    = . ނޑުވަުރ ުދްއހިނދު ދެެކވަޑައިގެންނެވިހިނދުން    ފަެހ އެކަމަާނ އެގަ       =  އެީއ

. ) އެކަމަނާއަށް ހީފުޅުިވއެވެ ނޑުކަމުގައި (ފެންކަމުގައި   ކަ       =    އަދި އެކަމަނާެގ

. كشفُ ތިފުޅު ދެކަށިމަ   ކުރެއްވިއެވެ  =  ުގެފާނު  يعنى: سليمانއެކަޭލގފާނ– .    ވިދާޅުވިއެވެ   

 = . ނޑުވަރެެކވެ    ހަަމކަށަވަރުން ެއއީ ަވރުގަދަކޮށްާވ ގަ   =  .    ބިއްޫލރީގެ     

. އޭއަޅުގެ   = .އެ ربّ އެކަމަނާ ދެންނެވިެއވެ    ވެ      =   ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ މިއަޅާެގ

. نفسއަމިއްަލ     އަށް އަނިޔާެވރިވެއްޖައީެމވެ      =   ާގެފާނާިއއެުކ  سليمانއަިދ މިއަޅ

. إسالم      ވެއްޖައީމެވެ   =  الّلهމުގަިއވާ ކަ َربُّ ތަކުގެ ެވިރ  َعالم .  އަށް      

     =  رسولބާގައިގެމީހުންގެގާތަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  َثُمودُ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ .   ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ

       =   ެأخ َصالحއެމީހުްނގ .     ގެފާނު     =   ައްށ  لّلهاތިޔަަބއިމީހުްނ

( . (އެންގުމަށް .  =    އަޅުކަންކުރާށޭ   އެހަިއރުްނ އެމީހުންވީ       = 

.  އަރަިއރުންވާ ދެޕާީޓއަކަށެވެ     =  ޭއ ައހުރެންެގ . . قومއެަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ          އެވެ

         =   ) .އެދެނީ ކީްއވެގެންެހއްޔެ عذابކަލޭމެްނ ނުބައިއަވަްސވުމަްށ (   ؟ވެއަވަސްވުމަށް
       =    ) . ) رحمةރަނގަޅަށްވުރެުކރިން   އަށްވުެރކުރިން       =   ކަލޭެމްނ

   ން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދޭނޭ ނަމައެވެ!. حضرةގެ  الّله      =   ްرحمةކަލޭމެނަށ 

.     ލައްވައިތޯ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްނަވާރަ   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކަމަާނ  سليمان(ދެންފަހެ އެކަމަާނ  )44( ) އެކަމަނާއަްށ ދެންނެވުނެވެ ގެފާނުންެގ ައރިހަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން
. ދެ ނޑުވަރަށް ވެދެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ން ެއކަމަނާ ަގނޑުވަރަށް ވެދެވަޑިައގަތުމަށް ވަޑައިގެންނެިވހިނދުްނ ގަ

. (އަދި އެތެެރއަށް ވެދެވަޑަިއގަތުމަށް ފެނަްށ  . ފެންަކމުގައެވެ ނޑުކަމުގައެވެ ނޑުވަރު ހީފުޅުވީ ކަ އެކަމަނާއަށް އެގަ
. އެހިނުދ މީހަކު ެއރޭގޮތަްށ އެކަމަާނ ހެދުންކޮޅު ކޮށިކުަރއްވަިއ ހެއްެދވުުމން އެކަމަނާެގ ދެކަ ށިމަތިފުޅު ކަޝްފުިވއެވެ

.  سليمان . (ފެނެްއ ނޫނެވެ ނޑުވަރެެކވެ . އެީއ ބިްއލޫރިްނ ގަދަޔަށް ހަދާފައިާވ ގަ ގެފާނު އެކަމަނާއަްށ ވިދާޅުވިއެވެ
 (. ނޑެއްވެސްނޫނެވެ  ކަ

. އޭއަޅުގެ  . ހަމަކަަށވަރުން ިމއަޅާ މިއަޅާގެ  ربّ އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ . އަށް އަނިޔާވެރިވެ نفسއެވެ އްޖައީެމވެ
. ބޯލަނބަިއ  إيمانއަްށ  الّلهކަމުގައިާވ  ربّ ތަކުެގ ވެިރ  عالمގެފާނާިއއެުކ  سليمانއަދި މިއަާޅ  ވެއްޖައީމެވެ

 .  ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ

. ބައެއް   .  تفسيرދަންނައެވެ  شيطانގައި ޖިންނި  مناسبةވަޑައިގަތުމުގެ  َمِلَكةެގ  سبأފޮތްތަކުގައި ލިޔެިވގެންވެއެވެ
ނޑުވަރު ހައްަދވާފައިވަނީ ާސުފ  سليمانއި މާރިދުންލައްަވއި ންނާ . ެއގަ ނޑުވަރެްއ ހެއްދެވިއެވެ ގެފާނު ރީތި ގަ

. ތަޅަމުގަިއވެސް އަޑިއެނޭގ ގަދަ ިބްއލޫރިން ހައްދަަވއި އޭެގ ދަށުގައިވަީނ ފެން ހިންގަަވިއ  ވަރުގަަދ ބިއްޫލރިންނެވެ
.  عجائبލައްވާފަިއ ބަާލ މީހަުކ  ނޑުަވރުގެ ވާާހ ރީިތކޮށެވެ ނޑުވަރަްށ  خبرގަ ނޭނގޭމީހަކުނަމަ ީހކުރެވޭީނ ގަ

ނޑުވަރަްށ ވެެދވަޑައިގަތުމަށް އެންގެީވާމ  . އެހެންެވ ެއކަމަނާވެސް ގަ ނޑަކަށް ެއރެވޭހެނެވެ ވަންނައިުރ ފެންގަ
= .  = والّله أعلم ފެނަށްއެރޭމީހަކު ފަދައިްނ ހެދުންކޮޅު ކޮިށކުރަްއވައިގެްނ ވެދެަވޑައިގަންނަވަން ގަސްތުުކރެއްީވއެވެ

ގެފާުނ  صالح أخކަމާއިގެްނ އެމީހުންެގ  رسولބާގަިއގެމީހުންެގ ގާތަްށ  َثُمودއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )45(
.އެީއ  عليه الّسالمތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ . އެީއ ތިޔަބައިމީހުްނ  َصالح އަްށ އަޅުކަންކުރާޭށ  الّلهެއވެ

. ފަހެ އެހަިއރުން އެކަލޭގެފާނު ޮގވައިެލއްވުމަށްޓަކަެއވެ : ެއކަލޭގެފާުނ  –. އެކަމަށް އަމުރުުކރެްއވުމަށެވެ އެބަހީ
. (އެީއ  جماعةއެފަދައިން ގޮަވއިލެްއވުން އެީމހުންވީ އަރަިއރުންވާ ތަފާުތ ދެ  ިވ  تـََبعَ އަށް  َصالح عليه الّسالمއަކަށެވެ

.) مؤمن  ންނާއި އެކަލޭގެފާނާިއ އިދިކޮޅުިވ ކާފަރުންނެވެ

. ޭއ އަުހރެންގެ  يعنى: صالح عليه الّسالمނު އެކަލޭގެފާ )46( . ހެޔޮކަމާިއ  قومވިދާޅުވިއެވެ ެގ  رحمةގެ މީހުންނޭވެ
: ؟އައުމަްށ އަވަްސވެގަންނަނީ ީކްއވެގެންހެއްެޔވެ عذابކުރީގަިއ ނުބަޔާިއ  އާިއ ހެޔޮަދރުމަތަްއ  رحمة. (އެަބހީ

ލިބުމުގެ ސަބަބުކަމުގައިާވ  عذابކޮށް ނުބަޔާިއ ކަން ދޫ إيمانލިބުމުގެ ސަބަބުކަުމގައިާވ ކިޔަމަންތެިރކަމާއި 
ެގ  الّله. ަކލޭމެން ފަހެ ފާފަފުއްސެވުމަށް ؟ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި ކާފަުރކަމަށް އަވަްސވެގަންނަނީ ކީއްެވެގންހެއްޔެވެ

. އެީއ ކަލޭމެނަށް  حضرة .  رحمةން އެދޭނޭ ނަމައެވެ  ލައްަވއިތޯެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =   ) ްކަލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އަުހރެމެންނަްށ  صالحއެމީހުނ . ) ދެންނެވިއެވެ ގެފާނަށް

.   ސުންޕާކަން ޖެހިއްޖެއެވެ    =   ) ާމީހުންގެ ކިބައިންނާއި إيمانއަދި ކަލޭގެފާނާއި އެކުގައިވ (   .ވި

  =   ުيعنى: صالحއެކަޭލގެފާނ .   ގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ       =   ަކލޭމެންެގ ސުންޕާކަާމިއ

. حضرةެގ  الّلهތައްވަނީ  مصيبات   ންނެވެ    =  ެ؟ވެ ައދި ކިއެްއހެއްޔ  .   ކަލޭމެންނަކީ      

 =  إمتحان .    ވެޭވ ބައެކެވެ       =  .    އަދި ރަށުގަިއވިއެވެ     =  

.    ނަގައިކިޔާ ބޮޑެތިމީހުންެގ ނުވަމީހުން        =  .     ބިމުގަިއ ފަސާދަކުރާ

     =   ްإصالحއަދި އެމީހުނ .    ނުކުެރއެވެ   = ެއެމީހުްނ ބުންޏެވ.      

   =   ( . الّله(ައހުރެމެންެގ އެއްބަަޔކު އަެނއްބަޔަކަށް    ަގންދީ ހުވައިުކރާނީއެވެ      = 

. أهلހަމަކަށަވަރުން އެކަޭލގެފާނާ އެަކލޭގެފާނުންގެ  ނޑުގެ ވަގުތުަގއިގޮސް އަރަިއގަނެ މަަރއިލާނީއެވެ    ވެރިން ޭރގަ

         =  . ނޑައެޅިގެން އެކަލޭގެފާުނންގެ ވާރުަތވެރިާޔއަށް އަުހރެމެން ބުނާނީއެވެ   ދެން ކަ  

   =  حاضرއަހުރެމެްނ . . / އަުހރެމެންނަކަށް ނޭނގެެއވެ   ެއއް ނުވަެމވެ   =   

. (އެއީ  أهلއެކަލޭގެފާނުންެގ  .) ވެރިްނ ަހލާކުުކރި ތަނަކަށް   ކާުކކަމެއް ނޭނގެެއވެ         =  

.   އަދި ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންނީ ތެދުވެރިންެނވެ   =   / ،ެއަދި އެީމހުން މަަކރެއްހެދީެއވ

.    ނުބައި ރޭވުމެްއ ޭރވީއެވެ   =  ެރޭވުެމްއ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ މަކަެރއް ހެީދއެވ / .

.   ރޭވީއެވެ       =   . . إحساسއަދި އެީމހުންނަކަށް އެނގިގެްނ ނުވެެއވެ    ވެސް ުނވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އޭ  )47( .) ކަޭލެގފާނާއި ކަލޭގެފާނާިއ އެކުަގއިވާ صالحއެމީހުން ދެންނެވިއެވެ މީހުްނގެ ސަބަބުްނ  ގެފާނެވެ

. ކަލޭމެންގެ ސުންޕާކަންވަނީ  . އެަކލޭގެފާނު ވިާދޅުވިއެވެ  حضرةގެ  الّلهއަހުރެމެންނަށް ސުންޕާކަން ޖެިހއްޖެއެވެ

. އަދި ކިެއއްހެްއޔެވެ؟ ކަލޭމެންނަކީ  . (ުނވަތަ ަކލޭމެންގެ ފާފަތަކަްށ  إمتحانންނެވެ  عذابވެޭވ ބައެކެވެ

 (.  ދެއްވަނީއެވެ

. އަދި އެރަ  )48( . އެމީހުންނަީކ ބިމުގަިއ ފަސާދަކުާރ މީހުންނެވެ ށުގަިއ ނަގާކިާޔ މުއްސަނދި ުނވަމީހުން ެވއެވެ

.) އެމީހުން އެްއވެސްކަމެއް  أمر(އަދި އެނުވަމީހުންެގކުރެ ކޮންމެ މީެހއްގެ   إصالحގެ ދަށުގަިއ ެއތައް ބަޔަކުވެެއވެ

. (ެއއީ  .)  دشمنގެފާނާއި  صالحނުކުރެއެވެ  މީހުންނެވެ

. ައހުރެމެން  )49(  أهلގެފާނާިއ އަިދ އެަކލޭގެފާނުންެގ  صالحއަދި އެމީހުން ެއއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް ބުްނޏެވެ

 . ނޑުގެ ަވގުތުގަިއ އެމީހުންގެމަްއޗަށް ައރައިގަެނ އެމީހުންގެ ުދވަސްދުއްަވއިލުމަށް ހުވާުކރާށެވެ  الّلهވެރިން ރޭގަ

. ދެން ެއހެން ހަދައިފަިއ އެ ެވރިޔާއަްށ ައހަރެމެްނ ބުނާނީ ެއއްގޮތަކަށްވެްސ  ولىަކލޭގެފާނުންެގ ގަންދީ ހުާވކުރާށެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ  أهلއެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  ވެރިން ަމރާ ަހާލކުކުރިތާުކ އަުހރެމެން ނެތީމުއެވެ

 . . އެއްގޮތަކަްށވެސް ެއއީ ާކކުކުިރކަމެއްކަމެއް ނޭނެގއެވެ  އަހުރެމެންނަކީ ތެުދވެރިންނެވެ

. އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގވެްސ  وحى الّله( )50( .) އެމީހުން މަަކރެއް ހަދަިއ ނުބައި ރޭވުންޭރވީއެވެ ކުރެއްވިއެވެ

. ެއކަން އެީމހުންނަށް އެްއގޮަތކަށްވެސް  . إحساسމަކަރެއްހަދަިއ ޭރވުމެއް ރޭވީމެވެ  ެއއް ނުެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   ްވީޮކންފަދައަކުންކަން / ވީގޮތ .  ނިކަން ދެކިަބލާށެވެ     =  

.    އެމީހުންގެ ރޭވުމުގެ ަފހުކޮޅު / ޭއގެނިމުން     =   ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުްނ

.   ހަލާކު ކުރެްއވީމެވެ      =   ެقومއަިދ އެކީއެކަށް އެމީހުންގ .  ވެސް     

   = .   ފަެހ އެުހީރ އެމީހުންެގ ގެތަްށ ހުްސެވ  ފަޅުވެަފއެވެ     =   އެމީހުްނ އަނިޔާެވރިވުމުެގ

   ސަބަބުން.       =   ްحّجةއާިއ  دليلއެކަންތަުކގަިއ  ހަމަކަށަވަރުނ .   ވާކަްނ ކަށަަވރެވެ

     =  .   ދަންަނ ބަޔަކަށް    =  .   އަިދ ިތމަންރަސްަކލާނެގ ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވެ
    =   އީމާްނވީމީހުްނ        =   تـَْقوىއަިދ އެމީހުްނ 

.    ވެރިންކަމުގަިއވި   =  ިرسولގެފާނު ( لوطއަދ (.     ކަމާއިގެން ފޮނުއްވީމެވެ     =  

  އަށް ވިދާޅުވިހިނދު. قومއެކަލޭގެފާނު ެއކަލޭގެފާނުންެގ        =  ްކަންތަްއ  َفاِحشކަލޭމެނ

   ؟ގެނަސްގަންނަނީހެއްެޔވެ      =   حال/ ދަންނަ  حالަކލޭމެން ރަނގަޅަށް ދެޭކ .  
         =   ް؟ެގ ކަްނތައް ފުއްދުމަްށ ފިރިހެނުްނ ގެނަްސގަންނަނީހެއްޔެވެ  َشْهَوةަކލޭމެނ   

        =   ިއަްނހެނުން ފިޔަވައ    = ަަކލޭމެންނަކީ  ؟ވެދި ކިެޔއްހެއްޔެ އ         

     =   َجاِهلތަންދޮރުނޭނޭގ .  ބައެކެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަަށވަރުްނ އެ  )51( މީހުންނާިއ ދެން ނިކަން އެމީހުްނ އެހެިދ މަަކރާިއ ޭރވުމުެގ ފަުހކޮޅު ނިކަްނ ދެކިބަލާށެވެ

.  قومއެމީހުންގެ މުޅި   އެކީއެކަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަހލާުކ ކުެރއްވީމެވެ

  . . އެމީހުން  تفسيرގެ  أبوجعفر الطبرىދަންނައެވެ ގެފާުނ  صالحގައި މިއާޔަތުގެ ދަށުގައި ލިއުްއވާފައިވެެއވެ

 : ) މިސްކިތެ  ِحْجرُ ގެފާނަށް ެއރަށުަގއި ( صالحމަރައިލަްނ ހެިދ މަކަރަކީ . އެީއ އެަކލޭގެާފުނ ގައި އް ވެއެވެ

. އަިދ  . ދެންފަހެ މިބައިމީހުން ނުކުމެގެްނގޮސް އެތާ ގާތުގަިއވާ ހޮހޮޅަކަށް ވަނީއެވެ ނަމާދުފުޅުކުރައްވާތަނެވެ

. އެަކލޭގެފާުނ ނަމާދުފުޅަށް ވަޑަިއގަތީމާ އަހުރެމެްނ އެކަލޭގެފާުނ  . ދެންފަެހ  قتلބުންޏެވެ ެއ  تعالى  الّلهކޮށްލާނީއެވެ

. އަދި ެއރަށުެގ މީހުންނަށް އެީމހުން ވީތަނެްއ ހޮހޮޅު ގެ ޮދރުމަތީގައި ހިަލއެއް ޖައްަސވަިއ ބަންދުކުރެްއވީެއވެ

 . . އަދި އެމީހުނަކަށް އެރަުށގެ މީހުންވީތަނެއް ނޭނގުނެވެ .  عذابއެމީހުންނަށް އެތާ  تعالى الّلهނޭނގުނެވެ ދެއްވީއެވެ

 ( .  عذابރަުށގައި އަދި ރަށުގެ މީހުންނަށް (ރަުށގެ ކާފަރުންނަށް . ދެބައިމީހުންވެސް ހަލާުކވެ ދިޔައީެއވެ ދެއްވީއެވެ

.  صالح  . والّله أعلمގެފާނާއި އެަކލޭގެފާނާއި އެކުަގއިވާ ީމހުން ސަލާމަތްުކެރއްވީއެވެ

 = تفسير الطبرى= 
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   ަތުރަޖމާ     

         =    قومފަހެ އެަކލޭގެފާނުންެގ .     ގެ މީހުންގެ ޖަވާބު ުނވިއެވެ   

. (އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް ބުނުްނމެނުވީ) =   އެމީހުން ބުނުން މެނުވީ       =   ްُلْوطُ ކަލޭމެނ 

.  ވީ تبعން އަދި އެކަޭލގެފާނާިއ  آلގެފާނުންގެ    މީހުްނ ނެރޭެށވެ    =  .   ަކލޭމެންެގ ރަށުން
       =   ( .  طاهرހަމަކަށަވަރުން ައހުެރމެންނަކީ (ނުބައިކަންތަކުން  ވާ ބައެކެވެ

     =   ިފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެަކލޭގެފާާނއ–  :  أهلއެަކލޭގެފާނުންެގ  –ފާނާިއ ގެ لوطއެބަހީ

 .   ވެރިން ސަލާމަތްުކރެއްވީެމވެ  =   .  އެކަލޭެގފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން މެނުވީ      

   =   ( ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކަމަނާއާއިމެުދ މިންވަރު ކުެރއްވީ އެކަމަނާ (ރަށުގެ މީހުންނާެއކު

.  ބާކީވެ  ހުންނަގޮތަށެވެ      =  އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ވާެރެއްއ

 .   ވެއްސެވީމެވެ   =  .    އަިދ ނުބައިެވގެންވެެއވެ    =  ެވވުނުމީހުންެގ ވާޭރ.  إْنَذار 

     =  އެންމެހަިއ ަކލޭގެފާުނ . .  الّلهެއއްުހރީ  تعريفއާއި  حمدވިދާޅުވާށެވެ    އަށެވެ   

      ްسالمއަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެމައްޗަށ .    ހުއްެޓވެ    =  ެخاصّ ކުެރވި  إْخِتَيارއ 

 .    ކުރެވިގެްނވާ  =   ެޔެވ؟  ހެއް الّلهހެޮޔވެގެންވަީނ         =  ުނވަތަ އެމީހުްނ

    .)؟ކުރާތަކެތިެހއްޔެވެ؟ (ބުދުތައްހެްއޔެވެ شريكއެ       =   ނުވަތަ (އަޅުކަްނ

)  އުޑުތަކާއި ބިްނހެއްދެިވ ކަލާނގެއަްށހެއްެޔވެ؟   އެފަރާތަކަށް ުކރުން ހެޮޔވެގެންވަނީ    =   އަިދ

 .  އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ބާވަިއލެއްވި       =   .  އުޑުން ފެން          =  

 ( . (ހައްދަވައި   ދެން އެފެނުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަބގީޗާތަްއ ފަޅުއްވައި    =  ރީތިކަމާިއ
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މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްވިހި   

.    ފުރިހަމަކަމުެގ ވެރި      =  . . / ކަލޭމެންނަށް އެކަށީގެްނ ނުވެެއވެ   ކަލޭމެނަަކށް ނުވެއެވެ
        =   .   އެބަީގޗާތަކުެގ ގަސްތަްއ ފެޅުްއވުމަކަށް / ހެއްދެވުަމކަށް     = 

)  ( ) އެހެްނ  الّلهއަޅެފަހެ   ޔެވެ؟ އަުކޭވހެއް إلهާއއިއެުކ (އަޅުކަންެވވޭނެ     =   އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވެ؟

. مشركއެ  يعنىއެމީހުންނަކީ /    ންނަކީ       =  ّحق  / . މަގާއި ދުރުަގއިވާ ބަެއކެވެ

 .  މަގުފުރެދިފައިވާ ަބއެކެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެ ޅުތަކު(އެކަލޭގެފާނުންގެ އެބަސްފު )56( އެއްކަމުގަިއވީ ޭއގެ އެއްބަޔަުކ  جوابގެމީހުންގެ  قومގެ ޖަވާުބގައި
 . ވީ މީހުްނ ކަލޭމެން ރަށުްނ  تبعން އަދި އެކަޭލގެފާނަށް  آلގެފާނުންގެ  لوطއަނެއްބަޔަކަށް މިފަދައިން ބުނުމެވެ

: ެއރަށުެގ ީމހުންނަކީ  . ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންނަކީ އެަބހީ ) (ނު –ނެރެލާށެވެ .    طاهرބައިކަންތައްތަކުން  ާވ ބައެކެވެ

ގެފާނާއި އެަކލޭގެފާނުންެގ لوطވެރިން (އެބަހީ  أهلފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނާއި އެކަޭލގެފާނުންގެ  )57(
.  أهل ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ ސަލާމަްތ ކުެރއްވީމެވެ ވެރިން (އެކަލޭގެފާނުންެގ އަނބިކަނބަލުން ފިަޔަވއި

. ތިމަންރަސްކަ ލާނގެ އެކަމަނާއާއިމެދު މިންަވރުުކރެއްވީ ަރށުގެމީހުންނާއެކު އެީމހުންގެތެޭރގައި ހުންަނގޮތަށެވެ
    (.  (އެމީހުނާއެކު ހަލާުކވާގޮތަށެވެ

. ަފހެ  )58( ) ވާރެއެްއ ެވއްސެވީމެވެ ުކރެވުުނ މީހުންެގ  إْنَذارއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެމަްއޗަށް (ނުބައި
.   ވާރޭ ނުބަިއވެގެ  ންެވއެވެ

.!) އެންމެހައި  رسول الّله(އޭ  )59( .  الّلهއެއް ހުރީ  ثناءއާއި  تعريفއެވެ . ކަޭލގެފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވާެށވެ އަށެވެ
. سالمގެ އަޅުތަކުންަނށް  الّلهކުެރވިގެންާވ  خاصّ ކުެރވި  إختيارއަދި  ).  (   ހުއްޓެވެ . ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު

 ންތައް ހެްއޔެވެ؟   شريكކޮށް ަބއިވެރިުކރާ  شركހެްއޔެވެ؟ ނުވަަތ އެމީހުްނ އެ  الّلهހެޔޮވެގެންވަީނ 

އެއް ނުދެވޭ އަދި އެއްވެްސ  منفعނުވަތަ (އަޅުކަން އެފަރާތަކަށް ކުރުްނ ހެޔޮެވގެންަވނީ އެއްވެސް  )60(
ަކލޭމެނަށްޓަކައި އުޑުްނ  ގެއްލުމެްއވެސް ނުދެވޭ ބުދުަތކަކަށް ެހއްޔެވެ؟) ނުވަތަ އުުޑތަކާއި ބިން ަހއްދަވަިއ އަދި

.) އަިދ އެފެުނގެ ސަބަބުްނ  وحىފެން ބާވަިއލެއްިވ ަކލާނގެއަްށ ެހއްޔެވެ؟ (އެަކލާނެގ  ުކރެއްވިެއވެ
. އެބަގީޗާތަުކގައި ގަސްހެއްެދވުމަީކ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރީތިކަމާިއ ފުރިހަމަކަުމގެ ެވރި ބަީގާޗތައް ހެއްދެވީެމވެ

. އެއްގޮތަކަށްވެްސ ކަލޭމެނަްށ ވާ ) ައިދ  ؟އެއް ވޭހެްއޔެވެ إلهއާއިއެކު އެހެން  الّلهނޭކަމެއްނޫނެވެ (ނުވާކަން ކަށަވަރެ
. حقّ . އެީމހުންނަކީ ؟ކިޔެއްހެްއޔެވެ  މަގާިއ ދުރުެވ މަގުފުރެދިފަިއވާ ބައެެކވެ

 
 

  



                      
 

1 3 5 1   

މާނަ  ގެسورة النمل       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ނުޑ )  ބިންގަ  قَـَرارނުވަަތ (އަޅުކަްނ އެަފރާތަކަށް ުކރުްނ ހެޔޮެވގެންވަނީ

    ؟އްޔެވެ ކުރައްަވއި ހަރުުކރެއްިވ ަކލާނގެއަްށހެ        =   އަދި އެކަލާނެގ އެތާނެގ

 . ) ޯކރުތައްެލއްވި  މެދުގައި (ނުވަތަ އެތަންމިތާނގައި         =  ްيعنى:އަދި އެަކލާނގެ ެއއަށ 

 .އެބިމަށް ފަރުބަދަތައް ލެއްވިެއވެ           =  ނޑުގެ ދެމެދުގައި ެއކަލާނެގ އަދި ދެކަ

 .  ލެއްވިެއވެ  =  ( ނޑު ެއކުނުވާނޭގޮތުން ނޑާއި ީމރުފެނުގެ ކަ   ުހރަހެްއ (ލޮނުފެނުެގ ކަ     

  =  އެހެްނ  الّله (   އަކުވޭެހއްޔެެވ؟ إلهާއއިއެުކ (އަޅުކަންެވވޭނެ    = ެއޭެގ ؟އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ .

.   ގިނަމީހުން    =  .  އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ      =  ނުވަަތ

)  ކަންބޮޑުވެގޮތް ހުސްވެފަިއވާމީހާެގ (އަޅުކަން އެފަރާަތކަށް ުކރުްނ ހެ އަށް އިޖާބަދެްއާވ  دعاءޮޔވެގެންވަނީ

  ކަލާނގެއަށްެހއްޔެވެ؟   =  ްدعاءއެމީހާ އެކަލާނގެއަށ  .  ދަންނަވައިފިއްޔާ        ައިދ

 .  އުނދަގުލާއި ނުަބއިތައް އެަކލާނގެ ިފއްލަަވއި     = ެއަދި އ .  ކަލާނގެ ަކލޭމެން ަލއްވައި
     =  ެَفةބިމުގ . َخِليـْ  އިންކަމުަގއި      = އެހެްނ  الّله (  إلهއާިއއެުކ (އަޅުކަންވެވޭނެ

    ؟ޔެވެއަކުވޭހެއް       =  ްލިބިގަންނަނީ ހާދަހާެވްސ  نصيحةއާއި  عبرةކަލޭމެނ

  ނެވެ.މަދުން      =   ކަލޭމެނަށް ތެދުމަުގ ( ނުވަތަ  (އަޅުކަން ެއފަރާތަކަށް ކުރުން ހެޔޮވެގެްނވަނީ

   ؟ދައްކަވާ ކަލާނެގއަށްހެއްެޔވެ        =  . ނޑުގެ އަނދިރިތަުކގައި  އެއްގަމާިއ ކަ  

      = ) ިަވއިތައް ފޮނުްއވާ ަކާލނގެހެއްޔެވެ؟ ގެ رحمةއަދ (   =   ުކރިމަތީގަިއ / ުނވަަތ

.   އުފާވެރިކަމެްއގެގޮތުން         =  ެرحمةއެކަާލނގ  ( . (ާވރޭގެުކރިން   ެގ ކުރިމަީތގައި   
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    = އެހެްނ  الّله (   .؟ވެއަުކވޭހެްއޔެ إلهާއއިއެުކ (އަޅުކަންެވވޭ    = الّله 

.   މައިތިރިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ       =  شريكއެމީހުން ެއ .  ކުރާތަކެިތ ފިޔަވައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެއްވެސް  )61( ދެޭވ ގެއްލުމެްއވެސް ނު އެއް އަދި منفعނުވަތަ (އަޅުކަން އެފަރާތަކަށް ުކރުން ހެޮޔވެގެންވަނީ

ނޑު  . ثابتކުަރއްވަިއ  قَـَرارބުދުތަކަކަށްއްހެއްެޔވެ؟) ުނވަތަ ބިްނގަ އަިދ އެަކލާނެގ  ؟ުކރެއްިވ ަކލާނގެެހއްޔެވެ

. އަިދ  ނޑާިއ  އެބިމުގަިއ ކޯރުަތއް ލަްއވަިއ އޭަގިއ އެކަލާނެގ ވަުރގަަދ ަފރުބަދަތަްއ ލެްއވިއެވެ (ލޮނުފެނުގެ ކަ

ނޑާއި  . މީރުފެނުގެ ކަ ) ުހރަހެްއލެވިެއވެ ނޑު މައްސުނިވެ މިކްްސ ުނވުމަށްޓަކައި ނޑުގެ ދެމެދުގައި ދެކަ  الّلهދެކަ

. إلهއާއިއެުކ އެހެްނ އެްއވެސް  .) އަިދ ކިެޔއްހެއްެޔވެ ؟ައކުވޭެހއްޔެވެ . އެމީހުންކުެރ ؟(ނުވާކަްނ ކަށަަވރެވެ

)  قدرةެގ  الّلهހުންނަކަށް (ގިނަމީ . ތެރިކަމެއް އެްއކައުވަންތަކަމެއް  ނޭނގެއެވެ

) އެްއވެްސ  )62( އެްއ އަދި ގެއްލުެމއްވެްސ ނުެދޭވ  منفعނުވަތަ (އަޅުކަން އެފަރާަތކަށްކުރުްނ ެހޔޮވެގެންވަނީ

ުކރީމާ އެމީހާއަްށ އިޖާބަދެއްަވއި އަިދ  دعاءބުދުތަކަކަށްހެއްޔެވެ؟) ނުވަތަ ކަންބޮޑުެވ ގޮތްހުްސވެގެންާވ މީހާ 

އިންކަމުގައި އެަކލާނގެ ަކލޭމެން ލެްއވިއެެވ.  خليفةގެއަްށހެއްޔެވެ؟ އަދިބިމުގެ އުނދަގުލާއި ުތރާތައް ފިްއލަވާ ަކލާނ

 ލިބިގަންނަނީ ހާަދހާވެސް މަދުންނެެވ.  نصيحةއާއި  عبرةކަލޭމެން 

އެއް ނުދެވޭ އަިދ ގެްއލުމެއްވެްސ  منفعއަޅުކަން އެފަރާތަކަށް ުކރުން ހެޮޔވެގެންވަނ) އެއްވެސް ނުވަތަ ( )63(

ނޑުގެ އަނދިރިތަުކގައި ަކލޭމެނަށް ތެދުމަގުދައްކަާވ ނުދެވޭ ބުދުތަކަ ކަށްހެއްެޔވެ؟) ނުވަތަ ެއއްގަމާއި ކަ

ކަމުގައިވާ ާވރޭގެ ުކރިޔަށް ަވއިފޮނުއްވަނީ ހަމަ އެކަލާނގެއެެވ.  رحمةކަލާނގެއަށްެހއްޔެވެ؟ އަދި އެަކލާނގެ 

.)  الّله(އެއީވެސް ހަމަ  .) އެމީހުން ެއކަލާނގެާއިއ  ؟.އެއްވޭެހްއޔެވެ إلهއާއިއެކު އެހެން  الّلهއެވެ (ނުވާކަން ކަށަަވރެވެ

. الّلهކުރާތަކެިތ ފިޔަވަިއ  شركއެ   މަތިވެިރވެވޮޑިގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެފައްޓަަވއިގެން ނުވަތަ (އަޅުކަން އެަފރާތަކަށް ުކރުން ހ  ( ތަުކްނ  َخْلقُ ޮޔވެގެންވަނީ

  ހައްދަާވ ކަލާނގެއަށްހެްއޔެވެ؟   =   ެއކަލާނެގ ެއ (  خلقދެްނ ެއކަލާނެގ (އިރާަދކުރަްއވައިފިއްޔާ

  ކުރައްވާ  إَعادތަކުން އަލުން     = ކަލާނގެހެއްެޔވެ؟.    އަދި  ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުދެއްވާ  

     =    .   އުޑުންނާިއ ބިމުން    = ެއހެން  الّله ( އަުކ  إلهއާިއއެުކ (އަޅުކަންވެވޭ

   ވޭހެއްެޔވެ؟   =  .  ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      =  ެާއިއ  حّجةަކލޭމެން ނިކަްނ ކަލޭމެްނގ

.! دليل     ގެނަސްބަލާށެވެ        =  ާކަލޭމެންނަކީ ތެދުެވރިން ކަމުަގއިވަންޏ  .   = 

.!  رسول الّله(އޭ  !.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   އެވެ             =  ިއުޑުތަކާއ

.   ބިމުގައިވާ ެއކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ  =  ُެގ ކަ َغْيب . .  الّله =     ންތައްތައް  އަށްމެނުވީ
       =  ްإحساسއަދި އެމީހުންނަށ   .  ވެސް ނުެވއެވެ       =  އެމީހުްނ

.  محشر(ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުމެ  ) ފޮނުއްވޭނީ ކޮންިއރަކުންކަމެއް  އަށް      =  އަިދ

.ްއޔެކިއެއްހެ .  ِعْلمُ މީހުންެގ އެ ؟ވެ . ުފރިހަމަާވނެއެވެ  ުފރިހަމަވެއްެޖއެވެ      = آخرة  .  ދުވަހުން  

         =  ެއަދި ކިއެއްހެއްޔ. . –އާއިމެދު  يعنى: آخرةމީހުން އެަވނީ އެޔާމެދު އެ ؟ވެ   ޝައްކެްއގައެވެ
          =  ެآخرة. އެމީހުްނ އެވަީނ ؟އަިދ ިކއެއްެހއްޔެވ  .  އާއިމެުދ ކަނުވެފަެއވެ    

  =   .    އަިދ ކާފަރުީވ މީހުްނ ބުންެޏވެ       = އަުހރެމެން ވެއްޔަްށވުމަށްފަހުގަިއ ެހއްޔެވެ؟ 
    = ިއަދި އަހުރެމެންގެ ކާބަފައިންނާއ .          =  ނޑައެޅިގެން އަހުރެމެްނ ކަ

) ނެރެވޭެނހެއްޔެވެ؟   (ކަށްވަޅުތަކުން         =  ްوعدހަމަކަަށވަރުން ިމވާހަކަ އަުހރެމެންނަށ 
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 .   ވެވުނެވެ        =  ެއަިދ ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިންނަށްވެްސ މީގ.    ކުރީަގއި  =  

 .    މިވާހަކަ ނުވެެއވެ       =  އިސްވެދިޔަ މީހުންގެ ދޮގު އަދި ެއއްެވްސ

.  އަސްލެއްވަްސލެއްނެްތ ވާހަކަަތކެއްކަމުަގއިމެނުވީ

 

   ަތުރަޖމާ     

) އެއްވެްސ ނުވަތަ (އަޅުކަން އެަފރާތަކަ )64( އެްއ ނުދެޭވ އަިދ އެއްވެްސ  منفعށް ުކރުން ހެޔޮެވގެންަވނީ
ތަކުްނ ހައްދަާވ ަކލާނގެއަްށހެއްޔެވެ؟  خلقގެއްލުމެްއވެސް ނުދެޭވ ބުދުތަކަކަްށހެއްެޔވެ؟.) ނުވަަތ ފައްަޓވައިގެްނ 

 إعادވެްސ ދިރުްއވައި ތަކުން މަރުވުމަށްފަހު އަލުން خلقދެން އެކަލާނެގ އިރާދަުކރަްއވައިފިއްާޔ އެކަލާނގެ 
. (ެއއީވެްސ ހަަމ  . އަިދ އުޑާިއ ބިމުްނ ކަލޭމެނަްށ ރިުޒގުދެއްވަީނ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ .)  الّلهކުރައްވާނެެއވެ  الّلهެއވެ

.) (އޭ  إلهއާއިއެކު އެހެން  . (ޭއ  رسول الّلهއަކުޭވހެއްޔެވެ؟ (ނުވާކަން ކަަށވަރެވެ .!) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ
. އިްސވެދިޔަ ާބވަތުެގ އެންމެހަިއ ކަެމއް ކުރަްއަވނީ ންނޭ مشرك ފިޔަަވއި އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ކަމުަގއި ކަލޭމެްނ  الّلهވެ

) އަދި ކަލޭމެންނަކީ ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންޏާ އެކަުމގެ މައްޗަށް  .  حّجةއާއި  دليلބުނާނަމަ ނިކަން ގެނެސްަބލާށެވެ
(.  (ނުގެނެވޭނެކަން ކަށަަވރެވެ

!. ހަަމއެކަނި  الّلهرسول (އޭ  )65( !.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އަށް މެނުީވ އުޑުތަކާއި އަދި ބިމުގަިއާވ  الّلهއެވެ
)  َغْيبُ އެއްވެސްމީހަކަށް  . އަދި (ކަްށވަޅުތަކުން ނުކުމެ އަށް އެމީހުން ފޮނުވޭނީ ކޮންއިރަކުންަކްނ  محشرނޭނގެއެވެ

. ( إْحَساسއެމީހުންނަށް  .  خاصّ އަްށ  الّلهައީކ ހަމައެކަިނ  معلެގ  َغْيبُ ެވސް ނުވާެނއެވެ ވާެނ  قيامةެއއްޗެކެވެ
 (.  ވަގުތެއް އެނގުންވެްސވަނީ އޭގެެތރެއިންނެވެ

. އަިދ  آخرةދުވަހުްނ އެމީހުްނެގ އެނުގން ( آخرةއަދި ކިއެއްހެއްެޔވެ؟  )66( ) ުފރިހަމަވާނެެއވެ އާއިމެުދ އެނގުން
) އެމީހުްނ އެވަީނ އެޔާ . އަިދ  –އާއިމެދު  يعنى: آخرةމެުދ ކިޔެއްހެްއޔެވެ؟ (ދުނިޭޔގައި ޝައްކެއްަގއެވެ

.  آخرةީމހުން ެއވަނީ އެ ؟.ކިއެއްހެްއޔެވެ . އެއްވެސް އެނގުމެްއ ނެތެވެ  އާއިމެުދ ކަނުވެފަެއވެ

. ައހުރެމެންނާިއ އަިދ އަުހރެމެންެގ ކާބަފައިންވެްސ ަމރުެވ ގޮްސ  )67( އަދި ކާފަރުވީ މީސްަތކުން ބުްނޏެވެ
 މަށްފަހު އަލުންދިިރގެން ފޮނުވޭނޭެހއްޔެވެ؟ބިމުހުރިވެއްޔަްށވު

) މިާވހަަކ  )68(  وعدހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންނަށާއި ައހުރެމެންެގ ކާބަަފއިންނަށްވެސް ވަީނ (މީގެުކރީަގއި
.) މިވާހަކަތައް އަދި މި  . (ެއއިން އެއްވެސް ީމހަކު ދިރުނީެއއްނޫނެވެ ތައް އެއީ އިހުޒަމާުނެގ  وعدކުރެވިފައެވެ

. މީހުންގެ  ދޮުގ އަދި ތާކުންތާުކ ނުޖެހޭ ވާހަކަަތކެއްކަމުގަިއ ެމނުވީނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެެވ!.  رسول الّله(ޭއ (.!  އެވެ        =  ކަލޭމެްނ ބިމުގަިއ

.!  ހިނގާބިނގާ  ދަތުުރކޮށް ހަދައިަބލާށެވެ   = ) .!    ކޮށްބަލާށެވެ!.) عبرة حاصلފަެހ ދެން ދެކިބަލާށެވެ

    =  ( . (ވީގޮތް   ވީކޮންފަދައަކުންކަން      = .    ނުބައިމީހުންގެ ފަުހކޮޅު

   =  ެމީހުންގެަމއްޗަށް ިހތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެ!. އަދި ކަލޭގެފާުނ އ       = 

 .!   އަދި ކަލޭގެފާނުން ހިތްޕުޅު ދަތިފުޅުކުރެއްވުުމގައި ނުވާެށވެ      =  އެމީހުން ެއރާާވ ނުބަިއ

 .  ރޭވުންތަކުން    = .   އަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ        =  ާއެއްާވީނ  وعدތިޔަކުރ

.ކޮންއިރަކުންެހއްޔެ    ކުރާކަެމއްވާނީ ކޮްނއިރަކުންހެްއޔެވެ؟) وعد(ނުވަތަ ިތޔަ  ؟ވެ       = 

. (ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ!.)   ކަލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ   = .  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ    

  =  (. . (ވުން އެކަށީގެންެވއެވެ  ވެދާނެއެވެ   =  ކަލޭމެންާނ ގާތްެވގެްނ / ކަލޭމެންެގ

 .   ފަހަތުގައި         =  ްކަޭލމެން އަވަސްވުމަްށ އެޭދ ބައެްއކަންތައ .      

!.) އަދި ހަމަކަށަވަރުން  رسول الّله(އޭ  =    . އެއީ ربّ ކަޭލގެފާނުންެގ އެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.  فضل  ވަންތަކަމުގެ ވެިރ ކަލާނެގއެވެ     =  .  ީމސްތަކުންގެމައްޗަށް     =  އަިދ

(. . (ދަންނައެވެ   އެހެނެއްކަމަކު އޭގެގިނަމީހުން     =  ްނުކު شكرއެމީހުނ .  ރެެއވެ    

   =  َربُّ އަިދ ހަަމކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ .  ދެެނވޮޑިގަންނަވައެވެ       =  އެމީހުންެގ

 .   ހިތްތައް ވަންހަނާކުރާަތކެތި       =  .   އަިދ އެމީހުްނ ފައުޅުކުާރ ތަކެްއޗާއި        

.  َغائبއަދި  =  ވެ ވަްނހަނާވެގެންާވ އެްއވެސް ެއއްޗެއް ުނވެެއވެ        =  އުޑުގައިވެސް އަިދ
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 .   ބިމުގައިވެސް       =  ކޮށްދޭ ފޮތެއްގައިާވ މެނުީވ / ނުވަަތ ފޮތެއްަގިއ  بـََيانއެެއއްޗެްއ

 .   ބަޔާންވެގެންވާ މެނުވީ   =  ިقرآنހަމަކަށަަވރުން މ  .           =  

.  بـََيان) ާވހަަކ َحقّ ންނަށް ( بَنى ِإْسَرائيل     ކޮށްދެއްވަެއވެ   =  ެއކަމަކާއިމެދު ޭއެގ

 .   ގިނަމީހުން    =  ްفإْخِتالއެމީހުނ .   ވާަކމުގައިވި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.) ކަލޭމެން ބިމުގައި ހިނގާބިނގާވެ ދަތުރުފަުތރުކޮްށ  )69( .! (އޭ މިތިބަ ދޮގުވެރިންނޭވެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
) ނުބައިމީހުްނގެ ފަހުކޮޅުވެެގން ދިޔައީ ކޮންފަ ކޮްށ  فكرދައަކުންތޯ ބަލައި އެޔާެމދު ހަދައިބަލާށެވެ!. އަދި (ިއސްވެދިޔަ

.!  عبرة حاصل  ކޮށްބަލާށެވެ

!. އަދި އެމީހުން ެއރާވާ ނުބަިއ  )70( އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާެށވެ
) .! ދެްއަވިއ  نصر އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ަކލޭގެފާނަށް  تعالى الّلهރޭވުންތަކާއިމެުދ ހިތްޕުުޅ ދަތިފުޅު ނުުކރައްވާެށވެ

 (.  އެމީހުން ަހލާކު ުކރަްއވާހުއްެޓވެ

. (އޭ  )71( !.  مؤمنއަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ .!) ކަލޭމެްނނަކީ ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ ިނކަން ބުނެބަލާެށވެ ންނޭވެ
) ވާީނ ދެންކޮންއިރަކުން  عذابުކރެވޭ ކަންތައް ( وعدއަހުރެމެންނަށް ތިަޔ   ؟ހެއްޔެވެ އައުން

. ކަލޭމެން އަވަސްވުމަށް ތިޔަ އެދޭ ބައެއް ކަންަތއް ދާދިގާތުގަިއ  الّله رسولއޭ  )72( !. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ
. . އަތުވެދާނެއެވެ  ކަލޭމެނަށް އައުްނ އެކަށީގެްނވެއެވެ

!.) ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާުނ  رسول الّله(އޭ  )73( އެއީ މީސްަތކުންގެމައްޗަްށ ނުހަުނ އޯާގވަންަތ  َربّ އެވެ
. އަދި އެހެނެއްކަމަުކ މީސްތަކުންުކރެ ގިނަމީހުން ކަ .  شكرލާނގެކަން ކަށަވަެރވެ  ނުކުރެެއވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނގެ ހިތްތަކުަގއި ވަްނހަނާކުރާ ތަކެްއޗާއި އަދި އެމީހުން ފައުޅުކުރާަތކެތިެވްސ  )74(
.  َربّ ކަލޭގެފާނުންގެ   ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަަށވަެރވެ

 ވެގެންާވ ފޮތެއްަގއި  بَيانވެ ވަްނހަނާވެގެްނވާ ެއްއވެސް ެއއްޗެްއ އެެއއްޗަށް  َغائبއުޑާއި ބިމުގައި އަދި  )75(
: ުހިރހާ އެްއޗެއް ފޮުތގައި  بيانނުވަތަ  . (އެަބހީ .)  بـََيانކޮށްދޭ ފޮތެްއގައިާވ މެނުވީ ނުެވއެވެ  ެވގެންވެެއވެ

)  نصارىންނާއި  يهودىއެކަންކަމާއިމެދު އެމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން ( )76( ވެ ދެބަސްާވ إختالفއިންކުރެ ގިނަމީހުން

 قرآنންނަށް ހަމަކަށަަވރުންވެސް ިމ  بَنى إسرائيلއެހެން ުހރިހާީމހުންނަށްވުެރބޮޑަށް  ގޮތް) حقّ ( بيانގިނަކަންތައްތަކުެގ 

.  ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ކިޔައިދެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

               =  ނޑައެޅިގެން ތެދުމަގަކާިއ  قرآنއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއއީ (ެއ ) ކަ އެކެެވ.  رحمةއަކީ

      = ންނަށްވާ. مؤمن       =  ެربّ ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނުންގ 

 . .  حكمނިޔާކުރައްަވއެވެ  ކުރަްއވައެވެ        =   حكمއެމީހުންެގ މެދުަގިއ އެކަލާނެގ  .  ން  

      =  ީعّزةއަދި ެއކަލާނެގއ .   ވަންަތ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ       =  ފަެހ

!. އެކަލާނގެއަްށ  الّلهކަލޭގެފާުނ  !.  وكيلއަްށ އިތުާބރު ކުރަްއވާށެވެ   ކުރާށެވެ       

.  حقّ ވެގެންވާ  بيانހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު ވަނީ  =  ެގ މަތީގައެވެ          =  

.   ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނު މަުރވެފައިތިބި މީހުންނަށް ނުއިްއވަވައެވެ      =  އަިދ

.  نصيحةއާިއ  وعظ ބީރުމީހުންނަށް    ވެްސ ަކލޭގެފާނަށް ުނިއއްވޭނެއެވެ      =  އެމީހުްނ

 . ) ފުރަގަސްދީފިްއޔާ  (ނާހާން    =  .  އަދި ކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ    = 

. އަނދިރިމީހުންނަށް ަމގުދެއްކޭެނ މީހަކުކަ  މުަގއި      =  .    އެީމހުންެގ އެމަގުފުރެދުުމގައި

    =  (. . (ނުއިްއވެވެެއވެ    ކަލޭގެފާނު ނުިއއްވަަވއެވެ   = إيمان  . ވާ ބަޔަކަށްމެނުވި

 (  (ތެދުކުރާ ބަަޔކަށްމެނުވީ     =  آيةތިމަންރަްސކަލާނެގ  .   ތައް     =  އެމީުހްނ

  .  حالކިޔަމަންވެގެންާވ          = ) ިގެބަސްފުޅު  َعَذابއަދ ( . َحقُّ ނުވަތަ ކޯފާ  ވެއްޖެއްޔާ
   =  .  އެމީހުންގެމައްޗަށް       = .  ތިަމންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ނެރެެދއްވަމެވެ  

      =  ްَدابّةބިމުނ  .  އެއް  =  ނުވަތަ އެޮސުރ / . އޭތި އެމީހުންނާ ވާހަކަަދއްކާުހއްޓެވެ

  .   އެމީހުން ގައިގަިއ ާފހަގަަލއެވެ     =  .  ހަމަކަަށވަރުްނ މީސްތަކުންވިެއވެ      
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      =  ެނުކުރާ ބަޔަުކކަމުގައި  يقينއާޔަތްތަކަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގ .      =  އަިދ

. ( جمعތިމަންރަސްކަލާނެގ  )  محشرުކރައްވާދުަވސް   ުކރައްވާުދވަސް        =  أّمةކޮންެމ 

.  جماعةއަކުންވެސް    އެއް           =  ްދޮގުުކިރ  ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތައ

 .    މީސްތަކުންގެތެރެއިން     =  އޭގެ އެންމެ ކުިރ މީހާއާއި އެންމެފަހު މީހާާއއިެއީކ

 .    ބަނދެވިގެން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.އެކެ رحمةންވާ ތެދުމަެގކެެވ. އަދި  مؤمنއަކީ  قرآنއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެ  )77(  ވެ

.!) ހަމަކަށަވަރުން ކަޭލގެފާނުންެގ  رسول الّله(އޭ  )78(  حكمން  حكمއެމީހުންގެ މެދުގައި އެކަލާނގެ  ربّ އެވެ
.އަދި އެަކލާނގެީއ  .  عّزةކުރައްަވއިނިޔާކުަރއްވަެއވެ  ވަންތަ ދެނެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ

ނޑައެޅިގެން  )79( ކުރައްވާށެެވ!. ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެާފުނ  وكيل އަށް އިތުާބރުކުަރއްވައި الّلهފަހެ ކަލޭގެފާނު ކަ
. حقّ ވެގެްނވާ  بيانވަނީ   ގަެއވެ

. (އެކަމުެގ ކުޅަދާނަކަެމްއ  )80( ހަމަކަށަވަރުން މަުރވެފައިވާ ީމހުންނަށް ކަޭލގެފާނަށް އިއްަވއެއް ނުދެވޭެނއެވެ
.) އަިދ ީބރުންވެްސ ެއމީހުން (ނުައހާން ) އެނުބރި ުފރަގަސްދީފަިއ ކަލޭގެފާނުންެގ ކިބަިއގަިއ ނުވެެއވެ ވެގެން

. نصيحةާއއި  وعظދަންޏަކާއި އެީމހުންނަށް  . އަންގައެްއވެސް ނުދެވޭެނއެވެ  އިްއވައި ނުެދވޭނެެއވެ

އަދި ލޯއަނދިރިމީހުން އެމީހުންގެ އެމަގުފުރެދުމުެގ އަނދިރިކަމުގައިވަނިކޮްށ އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ދެއްެކވޭެނ  )81(
. ތިމަްނރަސްކަލާނގެައށް އީމާންވެ ިކޔަމަންވެގެންވާާޙލު ތިމަންަރސްކަލާނެގ ބޭކަލަކު ކަުމގައި ކަލޭ ގެފާުނ ނުވެއެވެ

. ވާإيمانއާޔަތްތައް ތެދުކޮްށ އެއާޔަތްތަކަްށ   ބަޔަކަްށ އިްއވައިދެޭވނޭ ބޭކަލަުކ ކަމުގަިއ މެނުވީކަޭލގެފާނުވެއެވެ

ޔާ އެމީހުްނގެ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބިުމްނ ވެްއޖެއް حقّ ގެ ނުވަަތ ކޯފާ  عذابއަދި އެމީހުންގެމައްޗަްށ  )82(
. ހަމަކަަށވަރުްނ މީސްތަކުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތައް  َدابّـة .  يقينއެއް ނެުރއްވާހުށީެމވެ ނުކުރާކަމުަގއިވިެއވެ
.)  قدرةނުކުތުމަކީވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  َدابّـة(މި   والّله أعلمތެރިކަމުެގ އެއްދަލީެލވެ

ެއްއ  جماَعةއަކުންވެސް  ُأمَّةދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ޮދގުކުރި މީހުންކުރެ ކޮންމެ އަ )83(
ކުރައްވާުދވަހުން އެުކރަްއވާ ދަުވުހން، އެމީހުން ތިބޭހުށީ ޭއގެ އެންމެކުީރ މީހާއާިއެއުކ  محشرތިމަންރަސްކަލާނގެ 

. (ަވކިނުވެވޭ  .)އެންމެފަހުމީހާވެސް ބަނދެިވ ަހއްޔަުރވެގެންނެވެ  ޮގތަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =   ( ) އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެްނ (އެއެންމެން އަުތވެއްޖެއްޔާ  (އެއެންމެން   =  އެކަލާނެގ

.  وحى  ކުރައްވާުހއްޓެވެ       = ެްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ޮދގުކުީރހެއްޔެވެ؟ ކަލޭމ 
        =  ްނުވީހެއްެޔވެ؟  َمْعرَِفةގޮތުގަިއ ކަލޭމެންނަށް  حقّ އަދި އެާއޔަތްތައ     

   = ެ؟ވެ ނުވަަތ ކަލޭމެންުކާރ ކަމުގަިއވީ ކޮންކަެމއްހެއްޔ .          =  އަިދ

)  عذاب(ނުވަތަ  عذابއެމީހުންގެމައްޗަށް  .  حقّ ގެބަސްފުޅު  ވެއްޖެއެވެ    =   އެމީހުްނ

 .     އަނިޔާވެިރވުމުގެ ސަބަބުން     = ) ްدليلއާއި  حّجةފަހެ އެމީހުނ  ( ގެގޮތުން

 .  ބަސްނުބުނާނެއެވެ      = ) . .) ِفكرއެމީހުްނ ނުދެކެނީބާަވއެވެ   ކޮްށ ނަހަދަނީބާަވއެވެ     

   =  . ނޑު ލައްވާފަިއވާކަން  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ޭރގަ      =  އެީމހުްނ

 . ނޑުގެ ވަގުތުގަިއ ހަަމހިމޭންވެ ދިިރއުޅުމަށް އެރޭގަ      =  ައލިކުާރ (. އަިދ ދުވާުލ (ލެްއވީމެވެ

 .    އެއްޗެއްކަމުަގއި     =   .   ހަމަކަށަވަރުން ެއކަންތަކުގައިވެެއވެ    =  ިނޑައެޅ  بـََيانކަ

.  دليلވެގެންާވ    ތައް       = إيمان  .  ވާބަޔަކަށް / ތެދުުކާރ ބަޔަކަށް        

   =  (!. . (ހަނދާންކުާރށެވެ     އަދި ތާޅަފިލިފުމެލެވޭ ުދވަސް      =  ެފަހ

 .   އުޑުތަކުގައި ވާހާބަަޔކު ހޭބަލިެވ މަުރވެދެއެވެ      =   .   އަދި ބިމުަގއިވާާހ ބަޔަާކއި  

     =  ިއރާދަކު الّله .   ރެްއިވ މީހަކުމެނުވީ     =  ައްށ  حضرةއަިދ އެންމެްނ އެަކލާނެގ

 (.   (އަންނަހުއްޓެވެ    =  ާحالނިކަމެތިވެ ދެރަވެގެންވ .       =   އަިދ

  .  ކަލޭގެފާނު ަފރުބަދަތައް ދެެކވަޑައިގަންނަވާުހއްޓެވެ       =  އެަފރުބަދަތައް ހުއްޓިފަިއ ހުިރކަމަްށ
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 . .  =    ކަލޭގެފާނުހީފުޅުކުަރއްވާނެއެވެ .  حركاةއެފަރުބަދަަތއް ހިނގައެވެ   ުކރެެއވެ    = 
 . ނޑު ދާގޮތަށް   ވިލާގަ    =  ީالّلهއެއ  .  ހެއްދެުވމެވެ        =  ަލާނގެީއ އެކ

 .   ހުރިހާ އެއްޗެްއވެސް ފުރިހަަމކޮށް ހިމުންކޮށް ހެއްެދވި ކަާލނގެއެވެ     =   ހަމަކަށަވަރުްނ

.   خبرއެކަލާނގެީއ   ތައް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ      = .  ކަލޭމެން ކުާރކަންތައްތަކުގެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެަކލާނެގ  )84( . (ދެން އެއެންމެން އައިްސ ހަަމވުމުން  وحىއެއެންމެން އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެންނެވެ

. ކަލޭމެން ތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް ދޮުގކުރީހެްއޔެވެ ގޮތުގަިއ ކަލޭމެންަންށ  حقّ އާޔަތްތަްއ އެ  ؟.ކުރައްާވހުއްޓެވެ

) ކުރާކަމުގަިއވީ ކޮންކަެމއްހެއްެޔވެ؟ނުވީހެއްޔެވެ؟ ުނވަތަ ކަ  معرفة  ލޭމެން (ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުިއރު

)  عذاب(ނުވަތަ  عذابއަދި އެމީހުން އަނިޔާވެިރވުމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންެގމައްޗަށް  )85(  حقّ ެގ ބަސްފުޅު

. ފަެހ އެމީހުްނ (އޭެގ އިދިކޮޅަށް  .  حّجةވެއްޖެއެވެ ) ބަސްނުބުނާނެއެވެ  އާިއ ދަީލލުެގގޮތުން

ނޑުލަްއވައި އަދި ( )86( މައިދާނުަގިއ  عملىއެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ޭއގައިހަމަހިމޭންވެ ިތބުމަށްޓަކައި ރޭގަ

) ދުާވުލ އެީއ ައލިުކރާއެއްެޗއްކަުމގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ލެއްިވކަން އެމީހުންނަްށ  حركاة ތެރިެވ އުޅުމަށް

.) فكرނޭގޭބާވަވައެވެ؟. ( : ރޭދުާވ ތަފާތުކޮްށ އަިދ  –ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަންތަުކގަިއ   ކޮށްނަހަދަނީބާވައެވެ އެަބހީ

. (އެފަދަ  حّجةއާ  دليلއީމާންވާ ބަޔަކަށް އަިދ ތެދުކުރާ ބަޔަކަށް  –ތަކުރާރުާވގޮަތށް ލެްއވުމުގައި  ވެއެވެ

ުނވާނެކަްނ ކަންތަްއތައް  އެހިންަގވާ ފަރާަތކަށް މީސްތަކުން ަމުރވުމަށްފަހު ައލުން ދިރުްއވުމަށް އުނދަގޫ

.  އެނގެންވާނެއެވެ

އިރާދަުކރެއްިވ އަޅަކުމެނުވީ އުޑުތަކާިއ ބިމުގައިާވހާ ަބޔަކު ހޭބަލިެވ  الّلهއަދި ތާޅަފިލިފުމެލެއްވޭ ދުވަހުްނ  )87(

) ނިކަމެތިެވ ދެރަެވގެންވާ  . އަދި ެއންމެން (ަފހުން އަލުން ދިިރގެން  حالމަރުވެގެން ހިނގައިދާނެެއވެ

.  ةحضر ތިމަންރަސްކަލާނެގ   އަށް އަންނަހުއްެޓވެ

!.) ފަރުބަދަތައް އެހެން ހުްނނައިރު އެަފރުބަދަތައް ހުއްޓިަފއި ކޮޅަށްހުންނަކަމަްށ  رسول الّله(އޭ  )88( އެވެ

 . . ެއކަމަކު ވިާލ ދުވާގޮތަްށ އެފަުރބަދަތައްވެސް ދުެވއެވެ . އެީއ ހުިރާހ  حركاةކަލޭގެފާނަްށ ހީފުޅުވާނެއެވެ ުކރެއެވެ

. ހަމަކަަށވަުރްނ ތަކެތިވެސް ބަރާބަ  ރުކޮށް ުފރިހަމަކޮށް އަދި ހިމުންކޮްށ ހައްދަާވ ކަލާނގެ ެހއްދެވުމެވެ

. خبرކަލޭމެންކުރާާހކަމެއްެގ   އެކަލާނެގ މޮޅަށް  ދެނެވޮޑިގެްނވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ަހެޮޔކ( . (ހެޮޔކަމެއްކޮށްފިމީހާ      މަކާއިގެްނ އައިމީހާ     =  ފަެހ

 .  އޭނާއަށް އެއަށްުވރެ (އޭނާުކރި ހެޮޔކަމަކަށްވުެރ) މާހެޔޮދަރުަމ ހުއްޓެވެ          =   އަިދ

 .  އެމީހުން އެދުވަހުެގ ިސހުމާިއ ބިުރވެރިކަމުން    =  .  އަމާންވެގެްނވެއެވެ        

=  ( . (ނުބައިކަންތައްުކރިީމހާ   އަިދ ނުބައިކަމަކާިއގެން އައިމީހާ      =  ފަެހ އެމީހުްނެގ

 .   މޫނުވަތަށް އެއްެލވޭނެއެވެ     =  .  ނަރަކައަށް    =  ެ؟އްެޔވެަކލޭމެނަށް ޖަޒާލިބޭނޭހ .

  (.    (ކަލޭމެނަށް ޖަޒާ ނުލިބެއެވެ        = .  ކަލޭމެންުކރާ ކަމުގަިއވީ ކަންަތކުން މެނުވީ
     =  )ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم  حديث (. ވެވިގެްނވާކަްނ  أمرކުރެއްވިއެވެ

 .    ކަށަވަރީ    =  .  ތިމަންކަލޭގެފާުނ އަޅުކަންކުރުމަެށވެ      =  ربّ މިރަުށގެ ވެިރ 

 .   އަށް  =    ްُحُرمةެއކަލާނގެީއ ެއރަށ  .   ެތރިކުރެްއވި ަކލާނގެެއވެ    =  

.  އެކަލާނގެއަށް ހުިރހާ އެއްެޗއް މިލްކުެވގެންވެެއވެ  =  ްأمرއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށ  .    ވެވިގެންވަނީ

  =   .  ތިމަންކަލޭގެފާނު ވުމަށެވެ      = (ކިޔަމަންތެރިންގެެތރެއިްނ) مسلم. ންގެެތރެއިން

        =   ުقرآنއަދި ތިމަންކަޭލގެފާނ .    ކިޔެވުމަށާއި       =  ފަހެ ތެދުަމުގ

 .   ލިބިގެންފި މީހާ          =  ަފހެ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހަުކ އެތެދުމަުގ ލިބިގަންނަީނ

.  نفسއެމީހަކު އަމިްއލަ    އަށެވެ    =  ާއަދި މަުގފުރެދިއްޖެމީހ–  .   ދަންނައެވެ    = 

 . !. ތިމަންކަޭލގެފާނު ވާކަްނ ކަަށވަރީ    ފަހެ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ     = ުކރަްއާވ  إْنذار

.   ބޭކަލުންގެތެެރއިންނެވެ    =   ر سول الّله(ޭއ  !. .!) އަިދ ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ  ެއވެ    = 
.  الّلهވަީނ ހަަމ ެއއް تعريفއާިއ  حمدއެންމެހަިއ   އަެށވެ      =  ނިކަންހުެރ ެއކަލާނެގ ާއޔަތްތަާކ

.  حّجة   ތައް އެަކލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ދައްކަާވހުއްޓެވެ    =  ެތަްއ ކަލޭމެނަްށ  حّجةތަކާިއ  دليلދެން އ
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 .   އެނގިދާނެއެވެ         = ުވެވޮޑިގެންާވ ކަލަުކކަމުގަިއ  غافلއެއީ  ربّ ންގެ އަދި ަކލޭެގފާނ

.    ނުވެއެވެ      =  .  ކަލޭމެން ުކރާ ކަންަތއްތަކުން

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
: ހެޔޮ  –ހެޔޮކަމަކާއިގެން އައިީމހާ  )89( އަށްވުެރ މާހެޔޮދަރުމަާޔިއ  عملކޮށްފި މީހާއަށް އޭނާ ެއކުރި  عملއެބަހީ

. އަދި އެމީހުން އެުދވަހުެގ  ހުންނަ ثواب .قيامة يعنى:ހުއްޓެވެ  ދުވަހުގެ ިސހުމާއި ިބރުެވރިކަމުން އަމާންެވގެންވެެއވެ

)90(  ( . އެފަދަމީހުން (އެދުވަހުން : ނުބައިކަންަތއް ުކރިމީާހ ދަންނައެވެ އަދި ނުބައިކަމާއިގެން ައއިމީާހ އެބަހީ
. ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގައިތިބިިއުރ މޫނުތައް ވަތަ . އަިދ އެމީުހންނަށް އެންގެވޭެނއެވެ ްށ ނަަރކައަްށ އެްއލެވޭނެއެވެ

. އެބަހީ  جزاءއޭގެ ސަބަބަންމެނުީވ ކަލޭމެންނަށް   -ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްތަކަްށ މެނުވީ   –ލިބޭކަމުަގއި ނުެވއެވެ
.ތިޔަލިބެނީ ދުނިޔޭަގއި ތިބެގެްނ ކުިރ ނުބައި عذابއެފަދަ   ކަންަތއްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ

ވެިވގެންވާކަްނ ކަށަަވީރ  أمرކުެރއްވިެއެވ.) ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم حديث( )91(
)  مّكةމިރަށުގެވެިރ (ިމ  . ެއކަލާނެގއީ އެރަްށ  ربّ ގެެވރި ތެިރކުރެްއިވ  ُحرمةއަްށ ތިމަންކަލޭގެފާުނ އަުޅކަންކުރުމަށެވެ

. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އަމުުރވެވިގެންވަނީ ތިަމންކަލޭގެފާނު ކަލާނގެ . ( مسلمއެވެ  إخالصންގެ ތެރެއިން ވުމަށެވެ
.)  الّلهތެރިކަމާއެކު   އަށް ކިޔަމަންެތރިވުމަށެވެ

) ތިމަންކަލޭެގފާނު  أمر(އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  )92( . (ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނަ قرآنވެވިގެންވަނީ  تبعށް ކިޔެވުމަށެވެ
) ތެދުމަުގ ލިބިގެންފިމީާހ ތެދުމަުގ އެލިިބގަންނަނީ އެމީހާގެ އަމިއްަލ  إيمانވެ  . އެކަމުެގ ހެާވ ލާަބހުީރ  نفسވެ އަށެވެ

. އެީމހަކާމެުދ  نفسހަމަ އެމީހާެގ  ) މަގުފުރެދިގެންފިމީާހ ދަންނައެވެ . (އަިދ ތިމަންކަލޭގެފާނު ޮދުގކޮށް އަށެވެ
. ތިމަންކަޭލގެފާނު ވާަކން ކަށަވަރީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ގެްއލުމެއް .  إنَذارނެތެވެ ކުރައްވާ ޭބކަލަުކ ކަމުގަެއވެ

 (.  (މަގުފުރެދޭމީހެއްެގ މަގުފުރެދުމަކުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ އެްއވެސް ގެްއލުމެއްނެތެވެ

.) َوِحى هللا(އަދި  )93( ވެގެންވަީނ  حقّ ްއ އެ تعريفާއއި  حمدަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެެވ!. އެންމެހަިއ  ކުެރއްވިެއވެ
. ނިކަންހުރެ އެަކލާނގެ ( الّلهހަމަ  )  قدرةއަށެވެ ތައް އެކަލާނގެ ަކލޭމެނަްށ  دليلތެރިކަމާއި ެއއްކައުވަންތަކަމުގެ

. ދެްނ ޭއރުްނ (އެދަީލލުތަކާިއ  ެގ  نصيحةއަިދ ަކލޭމެނަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނ މިޭދ  –ތަްއ  حّجةދައްކަވާހުއްެޓވެ
. އަިދ ކަލޭމެްނ ުކާރ ަކންތައްތައް ފިަޔވަިއ ) ަކލޭމެނަށް އެނގިحقيقة ވެވޮޑިގެންާވ ަކލަކުކަމުަގިއ  غافلދާނެއެވެ

. َربّ ކަލޭގެފާނުންގެ   ނުވެއެވެ
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 ގެ މާނަ ُسورة  قصص
uv 

  

 )88(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         قصصالُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

    =  ެެއވެ الّله ދެެނވޮޑިގެންަވނީ މޮޅަށް މާނަ  މިއަުކރުތަކުގ.           =  ީއެއ 

 ނުަވތަ  / ބަޔާންެވގެންވާ =     ).އާޔަތްތަކެވެ ފޮތުގެ މިއީ  يعنى:(. އާޔަތްތަެކވެ ފޮތުގެ

 . ބަޔާންކޮށްދެއްވާ    = ެިކޔަވައިެދއްވަނީއެވެ ަކލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގ .      

  = ތަކުގެެތރެއިން خبر ގެ فرعون އަދި موسى عليه الّسالم .    =   ّގޮުތގައި  حق  .   

     = ާބަޔަކަށް ތެދުކުރ .     = ަِفْرَعونُ  ކަށަވަރުންހަމ .         

   .ކިބުުރވެރިެވގެންފިއެވެ ބޮޑާވެ  ބިމުގައި )ގެ مصر( =       = ިެވރިން  أهل ެއރަށުގެ އަދ 

 . ހަދައިަލއިފިއެވެ ތަކަކަށް ِفْرَقة         =  ްުހން އެްއގެމީ جماعة އެއް  އޭގެެތރެއިނ 

 . އަޅުވެތިކޮްށލަނީއެވެ  ނިކަމެތިކޮށްލާ        =  ިފިރިހެންަދރިން  އެމީހުންގެ  – يعنى: فرعون އޭނާ އަދ  

  .މަރަނީއެވެ       = ިދޫކުރަނީެއވެ  ނުމަަރއި އަންހެންަދރިން އެީމހުންގެ އޭނާ އަދ .   

   = ައޭނާވީ ަވރުންހަމަކަށ .      =   ُެތރެއިންނެވެ ކުރާމީހުްނގެ َفاِسد .   

   = ިވޮޑިގަތުމަށެވެ ދަރުމަވަންތަވެ އަދި  އޯގާވަންތަވެ  އެިދވޮޑިގަންނަވަނީ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .

       = ިމައްޗަށް ަރކޮށްލެވުނުމީހުންގެ ދެ ެއއަޅުވެތިކޮށްެލވ .      = 

  .ބިމުގައި )ގެ مصر(     =  ިލެއްވުމަށެވެ ންކަމުގައި  إمام އެމީހުން  ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އަދ . 
       =  ިއްވުމަެށވެލެ ވާރުަތވެރިންކަމުަގއި ެއއީ  އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ . 

          =  ިބިމުގައި  )ަކރައިގެ شام ާއއި مصر( އެމީހުންނަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ 

  .ދެއްވުމަށެވެ ހަމަޖައްސަވައި        = ިއަށް  َهاَمان އަށާއި  فرعون އަދ 

 . ދެްއކުމަށެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ       = ިއެދެީމހުންގެ  އެމީހުންގެތެޭރގައިވާ އަދ 
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   .ސިފައިންނަށާއި           = ްކަންތަށް  ވީ ކަމުގައި ބިރުގަންނަ އެމީހުނ       

      =  ިމެވެުކރެއްވީ إْلَهام މަންމައަށް ގެ موسى عليه الّسالم ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ .     

= ާއަރުްއވާށެވެ ކިރުފޮދު އެކަޭލގެފާނަށް ކަމަނ .      = ިމައްަޗށް  ެއކަލޭގެފާނުންގެ  ކަމަނާ އަދ 

 . ވަޑައިގެންފިއްޔާ ބިރުފުޅުގެން     = ެނޑަށް އެކަޭލގެފާނު ކަމަނާ ފަހ .! އެއްަލވާލަްއވާށެވެ ކަ

         = ިނުކުަރއްވާށެވެ ހިތާމަފުޅު އަދި.! ަވޑައިނުގަންނަވާށެވެބިރުފުޅުގެން ކަމަނާ  އަދ .!

       =   ްަރއްދުކޮށްދެއްވާނެ  ެއކަލޭގެފާނު  ައރިހަށް  ކަމަނާގެ  ތިމަންރަސްަކލާނެގއީ ހަަމކަށަވަރުނ 

 . ކަލަކީމެވެ    =  ިލައްވާނެަކލަކީމެވެ އެަކލޭގެފާނު އަދ .     = رسول 

  .ބޭކަލުންގެތެެރއިން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އެެދވޭ  މިއަކުރުަތކުން. އަުކރުތަކެކެވެ ވަކިއަކުރުފަދަ  ހުންނަ  ފެށޭތާ ސޫރަތް  ބައެއް  މިއަކުރުތަކަކީ طسم )1(
 . އަެށވެ الّله ހަމަ ެވގެންވަނީ خاصّ  ދެނެވޮޑިގަތުން ރާދެއްމު
 . އާޔަތްތަެކވެ ގެ قرآن ކީރިތި  يعىن: ފޮތުގެ ބަޔާންވެގެންވާ  މިއީ )2(
 ގޮުތަގއި  حقّ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަޭލގެފާނަށް خرب ގެ فرعون އަދި  އާއި موسى عليه الّسالم ).!އެވެ رسول الّله އޭ( )3(

  ).އެނގޭނެއެވެ ތެެދއްަކން އެއީ ބަޔަކަށް ވާ  إميان ތެދުކޮށް ތްފޮ. (މިކިޔައިދެމެވެ
 ِفرقة އެކިއެކި  ވެރިން أهل އެރަުށގެ އަދި . މަތިެވގެންފިއެވެ ބޮޑާވެ  )ބިމުަގއި ގެ مصر( فرعون ހަމަކަށަވަރުން )4(

َبىن  އެއީ . އަޅުވެތިކޮްށލަނީއެވެ ނިކަމެތިކޮށްަލއި އެއްެގމީހުން َمجاعة އެއް  އޭގެެތރެއިން  އަދި . ހަދަިއލައިފިެއވެ ތަކަކަށް
 ހަމަކަަށވަރުން . ދޫކުެރއެވެ ނުމަަރއި އަންހެންދަރިން ަމރައި ފިިރހެންދަރިން އެީމހުންގެ އޭނާ އަދި. އެވެ إسرائيل
 . ފާސިދުންގެެތރެއިންނެވެ އޭނާވީ

 ީމހުންނަށް  ފައިެއވާނިކަމެތިކޮްށލެވި ދެަރކޮށްލެވި  ބިމުަގއި އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި )5(
 ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި. މީހުންނެވެ َبىن إسرائيل އެީމހުްނނަކީ. ަދރުމަވަންތަެވރިވެވޮޑިގަތުމަށެވެ އަދި އޯގާވަންތަވެ
ނޑުގެ  އެީމހުންނަކީ )އަށްފަހު فرعون( އަދި ) ލައްަވއި ެވރިންކަމުގައި ( ލައްަވއި ންކަމުަގއި إمام ެއއީ އެމީހުން    ބިންގަ
ނޑެވެ ގެ مصر އީ . (އެލެްއވުމަށެވެ ރިންކަމުގައި ވާރުތަވެ    ).ބިންގަ

 َمتِْكْنيُ  ހަމަޖައްަސވައިދެްއވައި ބިމުަގއި )ކަރަިއގެشام  ާއއި مصر( އެމީހުންނަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )6(
 އެއުޅޭ  ރުންބި އެމީހުން ސިފައިންނަށްވެސް އެެދމީހުންގެ އަދި އަށާއި هامان އަށާއި فرعون އަދި. ކޮށްދެއްވުމަށެވެ

.)ބޮޑުވުމެ އުފެދި ކުއްޖަކު  ފިިރހެން ގެތެެރއިން إسرائيل َبىن އެކަމަކީ. (ދެއްެކވުމަށެވެ ކަންތައް   ވެ
 އެަދރިކަލުންަނށް  ކަމަނާ. އެންެގވީމެވެ ކުރައްަވއި إْهلَام މަންމައަށް ގެ موسى عليه الّسالم ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )7(

)  فرعون( މައްޗަށް އެަދރިކަލުްނގެ އަދިކަމަނާ. !އަުރއްވައިދެްއވާށެވެ ކިރުފޮދު އާއި އޭާނގެ ސިފައިންގެ ަފރާތުން
ނޑަ ) ށްބިރުފުޅުގެން ވަޑައިގެންފިއްާޔ ކަމަނާ އެަދރިކަލުން ކަ  ކަމަނާ  އަދި!. އެްއލަވާަލއްވާށެވެ (ނީލަކޯރަށް

) ބި  ހަމަކަށަވަރުން !. ނުކުރައްވާެށވެ ސްހިތާމަފުޅުވެ ައދި.! ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ ރުފުޅުގެން(އެދިަރކަލުންނާމެދު
 رسول އެއީ އެކަޭލގެފާނު އަދި. ކަލަކީމެވެ ަރއްދުޮކށްދެއްވާނެ އެދަިރކަލުން އަިރހަށް ކަމަނާގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއީ

 ށް އެއަ އެަދރިަކލުން ފޮއްެޓއްހައްދަަވއި އެކަމަނާ ދެން( .މެވެލައްވާނޭަކލަކީ ކަމުަގއި ބޭކަަލކު ެތރެއިންވާ  ބޭކަލުންގެ
 .)ދޫކޮްށލެއްިވއެވެ ނީލަޯކރަށް ލައްވައި 
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   ަތުރަޖމާ     

    = ެނަަގއިފިއެވެ ހޮަވއިގެން އެދަރިަކލުން ފަހ .    =  އެހީެތރިން އޭނާގެ. (މީހުން ގެفرعون ( 

     = ީވުމަށްޓަަކއެވެހުންނަށްއެމީ އެަދރިކަލުން  އެއ .        =  ައދި  ކަމުގައްާޔއި އެއްَعُدّو 

  . ހިތާމައެއްކަމުގައި     =  ްއާއިهامان  ާއއިفرعون  ހަމަކަަށވަރުނ.         =  ިައދ 

 . ސިފައިންނާއި އެދެމީހުންގެ      = ުކަމުަގއެވެ ކުށްވެރިން ންވީއެމީހ .       

  =  ިވިދާޅުވިއެވެ އަނބިކަނބަލުން ގެفرعون  އަދ.          =  ާލޮުލގެ  ަކލޭގެ  އަުހރެންނ 

   .އުާފވެރިކަމެެކވެ ދެމީހުންނަށްވާ. ފިނިކަމެވެ   = ާނުމަރާެށވެ އޭނާ ނިކުފާނު މަ. (!ުނލާށެވެ މަރައި އޭނ.! ( 

       = ްَفع  ައހުރެމެންނަށ  . އެކަީށގެންެވއެވެ ކުރުން َمنـْ      = ައޭނާ  ައހުރެމެން ނުވަތ 

 . ަބލާނީއެވެ ގޮތުގައި ދަރިއެއްގެ       = ިނުެވއެވެ ވެސްإْحَساس  އެމީހުންނަކަށް އަދ . 
     =  ިހިތްޕުޅުވެއްޖެެއވެ މަްނމަގެ ގެ موسى عليه الّسالم  އަދ .     =   ްموسى ( ހުްސވެގެނ

  ) ހުސްވެގެން އަކުންخيال  އެހެންުހރިހާ ނޫންخيال  ގެފާނުންގެ         =   ާއެކަމަނ 

  .ގާްތވެގެންވިެއވެ ންބުނު ވާހަކަ އެކަލޭގެފާނުންގެ             = ެއެކަމަާނގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގ 

 . ނުހިފެހެއްޓެވިނަމަ ހިތްޕުޅު       = ާވުމަށްޓަކައެވެ ންގެެތރެއިންمؤمن  އެކަމަނ . 
       =  ިއެވެވިދާޅުވި ކަމަނާއަށްُأْخُت  ންގެއެކަލޭގެފާނު  އެކަމަނާ އަދ  .   =   ާކަމަނ 

 .) !ބަލާށެވެ ވާގޮެތއް އެކަޭލގެފާނަށް( !.ވާެށވެتـََبَع  އާއިأَثَر  އެކަލޭގެފާނުންގެ      = ެއެކަމަނާ ފަހ 

 . ދެކެފިެއވެ އެކަމަނާއެކަލޭގެފާނު   = ްދުރުނ .       = ިإحساس  އެމީހުންނަށް އަދ

  . حال  ވެސްނުވާ      = ިުކރެއްވީމެވެَمَنَع  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ .   = 

 . ކިރުމައިންތައް    = ްމަންމަގެުކރިން. (މީގެުކރިނ  (       =   ެވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަނާُأْخت  އ .

 . ؟ހެްއޔެވެ އިޝާރަތްކޮށްދެން  ައހުރެން ކަލޭމެނަށް       =  ެފަރާތަށް ވެރިްނގެأهل  ެގއެއްގ .    

  =  ިވާނޭحوال  އެކުއްޖާޔާއި  އެމީހުން ކަލޭމެނަށްޓަކައ .            =  ްއަދިއެމީހުނ 

 . ކަމުަގއެވެ ނަސޭހަތްތެރިން ޖާއަށްއެކުއް ވާނީ = ެރައްދުކޮށްެދއްވީމެވެ  އެދަިރކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހ .
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       = ެމަންމަގެގާތަށް އެދަރިަކލުންގ .       =  ީއެކަމަނާ . ފިނިވުމަށްޓަަކއެވެ ލޯ އެކަމަނާގެ  އެއ 

   .ހިތްހަމަޖެއްސުމަށެވެ   =  ިނުުކރުމަށެވެ ހިތާމަ އެކަމަނާ  އަދ.     = ިއެކަމަނާ  އަދ 

   . ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ    = ްކަންحّق  އެއީ  ފުޅުوعد  ގެ الّله  ހަަމކަށަވަރުނ.     

   = ިގިނަމީހުން ޭއގެ އެކަމަކު އަދ  .    =   ްނޭނގެއެވެ އެމީހުންނަކަށ .  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އަދި  އަކަށާއި عدوّ  ންގެއެީމހު އެއީ. ގެންނަވައިފިއެވެ  ހޮަވިއގެން އެދަރިަކލުން) އެހީތެރިން އޭނާގެ( ން آل ގެ فرعون ހެފަ )8(

 ސިފައިންވީ  އެދެމީހުްނގެ އަދި އާއި َهامان އާއި فرعون ހަމަކަަށވަރުން . ކަެއވެވުމަށްޓަ ހިތާމަެއއްކަމުގައި  އެމީހުންނަށްވާ
 . ކުށްވެރިންކަމުަގއެވެ

 ދެމީހުްނގެ  ަކލެއާއި  އަދި އަހުރެންނާއި ) މިދަރިކަލުންނަކީ. (ވިދާޅުިވއެވެ) އަށް فرعون( އަނބިކަނބަލުން ގެ فرعون އަދި )9(
 އަުހރެމެްނގެ  ނުވަތަ . އެކަީށގެންވެއެވެ ކުރުން  َمنفع އަހުެރމެނަށް.! މަރައިނުލާެށވެ އޭނާ . ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ފިނިކަމެވެ ލޮލުގެ 

 الّله އެކަޭލގެފާނާެމދު: އެަބހީ. ނުވެއެވެ ވެސް إحساس އެމީހުންނަށް  އަދި. ގެންގުޅޭނީއެވެ އެދަރިަކލުން ދަރިއެއްކަމުަގއި
 . ނުލައެވެ ސްރޭކައިވެ  އެމީހުންނަށް ކިިނހެއްކަންވެސް  ގެންދަވާނީ ކަންތައް

 އަކުން  خيال ުހރިހާ  އެހެން ) ފިޔަަވއި خيال ގެ موسى عليه الّسالم( ހިތްޕުޅުމުޅިން މަންމާފުޅުގެ ގެ موسى عليه الّسالم އަދި )10(
 ެއކަމަނާގެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ. އެވެ خيال ގެ موسى عليه الّسالم ވަނީ ވަގުތެްއގައިވެސް  ުހރިހާ: އެބަހީ . ހުސްވެއްޖެެއވެ

) އެެހއްދެވީ ެއހެން. (ގާްތވެގެންިވއެވެ ފައުޅުކުރެއްވުން ވާހަކަ  އެކަލޭގެފާނުްނގެ އެކަމަނާ ނުހިފެހެއްޓެވިނަމަ ޅުހިތްޕު
 . ވުމަށްޓަކަެއވެ މީހަކުކަމުގައި  ތެެރއިން ތެދުކުރާމީހުްނގެ) ފުޅު وعد ތިމަންރަސްަކލާނގެ( އެކަމަނާއަކީ

 އަށް  ކަމަނާُأْخت ގެ يعىن: موسى عليه الّسالم އެކަލޭގެފާނުން) މަންމަ ގެ يعىن: موسى عليه الّسالم( އެކަމަނާ އަދި )11(
 أخت އެ ދެންފަހެ. ބަލާށެވެ ވާގޮެތއް އެދަރިކަލުންނަށް. ބަލާށެވެ  ައސަރެްއވޭތޯ އެދަިރކަލުންގެ ގޮސް ކަމަނާ. ވިދާޅުވިއެވެ

ނޑުަވރުގަެއވެ ގެ فرعون ވަނީ  އެދަިރކަލުން ޭއރު. (ދެކެފިއެވެ އެަދރިކަލުން  ުހރެގެން ދުރުދުރުަގއި ކަމަނާ . ގަ
 އެމީހުންނަށް  ކަމެއް أخت އެދަރިަކލުންގެ ެއކަމަނާއަކީ އަދި!.) ަބލަނީއެވެ ވޭތޯ މީހަކު ިކރުދޭނެ އެދަރިކަލުންނަށް
 އެހެން  ުކރިން މަންމަގެ ެއކަލޭގެފާނުގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި  )12(. ނުެވއެވެ ވެސް إحساس. ނޭނގެއެވެ ކުޑަކޮށްވެސް

ނޑުވަުރގައި އެކަލޭގެފާނު . (މަނާކުެރއްވީމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް ކިރު ކިރުމަެއއްގެ ވެސްއެއް  ީވއިރުެވސް  ތިންުދވަސް އެގަ
 އެްއގޮތެއްެވސް . އުޅެއެވެ އެކަމާ  އައިސް  ކިރުމައިން  އެތަންމިތާނގެ  މުޅި. ނުބެއްެލވިއެވެ ކިރު  އަންހެނެއް  އެއްވެސް
 ކަންތަާކއި  އޭނާގެ  ިކރުދީ  އެދަރިަކލުންނަށް. ެދންނެވިއެވެ އެތަނަށްގޮސް  ކަމަނާ أخت އެދަރިަކލުންގެ  ދެންފަހެ. ނުވެއެވެ

 އެމީހުްނވާނީ  އަދި  ؟.ބުނަންެހއްޔެވެ ގާތު ކަލޭމެންގެ ައހެުރން  ވާަހކަ ބަެއއްގެ  ވެރި  أهل ެގއެއްގެ  ވާފަދަ حوال
 މަންމަގެ  އެދަރިަކލުންގެ  ކުރީ  إشارة ެއކަމަނާ ދެންފަހެ. (ކަމުގަެއވެ  ބަޔަކު  ތެރި  إخالص ެތރި نصيحة އެދަރިކަލުންނަށްޓަަކއި

 ެއކަމަނާ  ގެނުަވއި މަންމަ  ދެން. ނޭނގެއެވެ އެމީުހންނަކަށް މަންމަކަމެއް އެދަރިަކލުންގެ  އެއީ  އެކަމަކު. ފަރާތަށެވެ
 ބެލެެހއްޓުމަށް  އެދަރިަކލުން ކިރުދެްއވުމަށާއި އެދަިރކަލުންނަށް ދެން. ހިތްޕެވިެއވެ ިކރުފޮދު އެަދރިކަލުން ކިރުދެއްވުމުން

 . ުކރެއްވިެއވެ وحى ާއޔަތުގައި މިއަންނަ ދެން ކުރަްއވައި إشارة އެއަށް. ކުރެްއވީއެވެ حوال މަންމައާއި  ދެއްވާފައި ُأُجْور

 ލޮލަށް  އެކަމަނާގެ އެއީ. ރައްދުކޮށްދެއްވީމެވެ މަންމައަށް އެދަރިަކލުންގެ އެދަރިަކލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެންފަހެ )13(
 އެކަަމނާ  ތެދުކަން  حقّ  އެއީ  ފުޅު وعد ގެ الّله ަހމަކަށަވަރުްނ އަދި. ނުުކރުމަށެވެ ހިތާމަ ެއކަމަނާ އަދި. ގެނައުމަށެވެ ންފިނިކަ

 .ނޭނެގއެވެ އެކަމެއް ގިނަީމހުންނަކަށް އެމީހުންުކރެ އެހެނެއްކަަމކު އަދި. ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ



                      
 

1 3 6 7   

މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ުبَاِلغُ އަދި އެަކލޭގެފާނ  .   ވެ ގައިކޮޅުގެ ބާރުގަދަވިހިނދުން        

  =  ްދެއްވީމެވެ. علمއާއި  فقهގެ  دينތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނަށ       = 

 .  އެފަދައިންނެވެ        = إْحَسان .  ެތރިންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޖަޒާދެއްވަނީ  

     =  .  އަދި އެކަޭލގެފާނު ރަށުގެެތރެއަްށ ވެދެވަޑަިއެގންނެވިއެވެ      = ކަމެއްެގ  َغاِفل

. غافل.  حالމަތީގައިވާ    ކަމެއްގައިީވހިނދު  =  .  އެރަށުގެ އަުހލުވެރިްނގެ         = 

 .  ފަހެ ެއރަށުެގ ތެރެއިްނ ދެފިރިހެނުްނ ދެކެވަޑަިއގެންފިއެވެ  =  .  ދެމީހުްނ ދެމީހުންނަށް ތަޅާފޮޅާ
     =  ެدينމިމީާހވަނީ އެކަލޭގެފާނުްނގ ) . .)  بنى إسرائيلންެނވެ  އެކެވެ       = 

. ( َعُدوّ އަދި މިމީާހ މިވަީނ ެއކަލޭގެފާނުންެގ  .)  ِقبطىގެ  فرعون فبيلةންގެތެެރއިންނެވެ  އެކެވެ      

     =  ެمددގައިވާީމހާ އެަކލޭގެފާނުންގެ ައރިހުން  دينފަހެ އެކަލޭގެފާނުންގ  . އާއި ެއހީއަށް އެދެފިެއވެ

         =  ެَعُدوّ އެކަލޭގެފާނުންގ  .  ންގެތެރެއިންވާ މީާހގެމައްޗަށް      = 

. موسى عليه الّسالمފަހެ     އެމީހާގެ މޭމަތީގަިއ އަތްޕުޅުން ޖައްސަަވއިފިއެވެ  =   ާކޮްށ  قتلފަހެ އެމީހ

.   އެކަން ނިންމަވައިފިއެވެ   =  .  އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ         = 

.  عملއާގެ  شيطانމިކަމަކީ މިއީ    އެކެވެ         =  ީَعُدوّ ހަމަކަށަވަރުން ެއ ޝައިތާނާއަކ  . އެކެވެ

 . .  =     އަދި މަގުފުަރއްދާ އެްއޗެކެވެ  ބަާޔންވެގެންވާ    =  އަދި ެއކަލޭގެފާުނ

. އޭއަޅުެގ  !.  ربّ ދެންނެވިއެވެ  އެވެ        =  ައަްށ  نفسހަމަކަށަަވރުްނ މިއަޅާ މިއަޅާެގ އަމިްއލ

 .  އަނިޔާވެިރވެއްޖައީމެވެ    =  .!ެފަހެ މިއަޅާއަްށ ުފއްސަވާނދޭވ     = ޭގެފާނަްށ ފަހެ އެަކލ
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.    އެކަލާނެގ ފުއްސަަވއިފިއެވެ     =  .   ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގެއީ    = 

.  رحمةގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ އަދި   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެެގންވާ ކަލާނގެއެވެ    =  އެކަޭލގެފާުނ

. ޭއ އަޅުގެ      އެވެ!. ربّ ދެންނެވިއެވެ      =  نعمةއިަބރަސްަކލާނގެ މިއަޅާެގ މައްޗަްށ ދެއްިވ 

 .   ގެ ސަބަބުން    =   .  މިއަޅާ ނުވާނަމެވެ      = ންނަށްވާ  ُمْجرِم

 .   އެހީތެރިައކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ދިއުމުން ހިސާބަށް ފުރާފުރިހަމަވާ ޒުވާންކަން ބާރުފުޅުގަދަ ަގއިކޮޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ދިއަ )14(

 ޖަޒާދެއްވަނީ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ެތރިންނަށްإحسان  އަދި . ެދއްވީމެވެ علم ވެރިކަމާއި  فقه ދީނުގެ އެކަލޭގެފާނަށް 

 . އެފަދައިންނެވެ

 އެަކލޭގެާފނު ) އޮށޯެވލާވަގުތު މެންދުރު  މީސްތަކުން( ހިނދެއްގައި  ވެގެްނވާ افلغَ  ެވރިން أهل ރަށުގެ  އަދި )15(

 ތަޅާފޮޅާތީ ހިފައި  އަނެކަކަށް އެކަކު ދެމީހަކު އަދި. ވެދެވަޑައިގެންނެިވއެވެ ރަށުގެތެރެއަށް) موسى عليه الّسالم(

 އަނެަކކީ . އެކެވެ بنى إسرائيل. މީހެެކވެ ގެ دين އެކަޭލގެފާނުންގެ އެކަކީ އެތަނުން. ދެެކވަޑައިގެންފިއެވެ އެކަލޭގެފާނު

 އެކަޭލގެފާނުންގެ  ދެންފަހެ. ެއކެވެ ِقْبِطى. މީެހކެވެ ގެ ِفرعون قبيلة. ީމހެކެވެ ްނގެތެރެއިްނވާ عدوّ  އެކަލޭގެފާނުންގެ 

 ހެ ދެންފަ . ދަންނަވައިފިއެވެ އެކަޭލގެފާނަށް އެީހއަށްއެދިމަދަދާއި މައްޗަށް ގެ عدوّ  އެމީހާގެ މީހާ ގެ دين

. ނިޔާުކރަްއވައިފިއެވެ  މައްޗަށް  އެމީހާގެ  އަދި . ޖަހައިިފއެވެ މޭމަތީގައި  އެީމހާގެ  އަތްިތލަފުޅުން އެކަލޭގެފާނުންގެ 

 عمل ސައިތާނާގެ  ިމއީ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު  ައދި. ވެއްޓުނީެއވެ ަމރުވެގެން  އެމީހާ ސަބަބުން  އެޖެއްސެވުމުގެ

 .އެެކވެ عدوّ  މަގުުފރައްދާ ގޮތުގައި  ންެވގެނާްވބަޔާ އެސޮރަކީ  ހަމަކަށަަވރުން. އެވެ

 ައށް  نفس އަމިްއލަ މިއަޅާގެ  މިއަޅާ ހަމަކަށަވަރުން . އެވެ! ربّ  އޭއަޅުގެ . ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު )16(

. ފުއްސަވައިިފއެވެ އެކަޭލގެފާނަށް އެކަލާނގެ ދެން. ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! ިމއަޅާއަށް ފަހެ. އަނިޔާވެިރވެއްޖައީމެވެ

 . ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުެވގެންވާ ލެއްވުން رحمة ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިން  އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން 

 ސަބަބުން  ގެ  نعمة ދެއްވި  މައްޗަށް  މިއަޅާގެ  އިބަަރސްކަލާނގެ . އެވެ! ربّ  ޭއއަޅުގެ. ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު )17(

 .!ުނލައްވާނދޭވެ  މިއަޅާ ެއހީތެިރއަކަށް ންނަށްވާ ُمْجرِم
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   ަތުރަޖމާ     

           =  .  ފަެހ ރަުށގަިއ ބިރުްނ ހުންނަަވ ބޭކަަލކުކަމުގަިއ އެަކލޭގެފާުނ ވެއްޖެެއވެ

   =  ުإنِْتظَارދެންވާނެ ގޮތަކާމެދ .  ކުރައްވަކުރަްއވާ     =  ފަހެ ކުއްިލއަކަްށ

.  نصرއެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހުްނ   އެދުނުމީހާ     =  .  އިއްޔެގައި       =  އެކަޭލގެފާނަށް ގޮާވ

 (. . (އެީއ ވާިގއެދިގެންނެވެ   ހަޅޭލަވަން ފަށައިފިެއވެ      =  އޭނާއަްށ  مموسى عليه الّسال

 .  ވިދާޅުވިއެވެ        =  ވެގެންާވގޮތެއްަގއި ގެްއލި ަހލާކުެވގެްނާވ  بيانހަމަކަށަވަރުްނ ކަލެއަީކ

 (. . (ނުވަަތ މަގުުފރެދިގެންާވ މީހެެކވެ  މީހެކެވެ      =  .  ފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ ހީފުޅުުކރެއްިވ ހިނދު
    =  ްއަދަބުދެއްވުމަށް / ހިތްޕެވުމަށ .          =  ެކަޭލގެއަށް /  َعُدوّ އެދެމީހުންގ

.  ِقْبِطى  ކަލޭގެއަށް     = ) ޭއ  يعنى: بنى إسرائيلއެމީާހ . ) ދެންނެވިއެވެ .!  موسىމީހާ    އެވެ

  =  ި؟ގަންނަވަީނ ައހުރެްނ މަރަންހެއްޔެވެ ކަޭލގެފާނު އެދިވަޑައ.        =  މީހަުކ

.  މެރިފަދައިން    = .   އިއްޔެ  =  .     ކަޭލެގފާނު އެދިވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ  

  =  َجبَّار .    ނުބައި މީހަކަްށވުމަށް މެނުވީ    = ިބިމުގައ .         =  އަިދ

 .   ކަލޭގެފާނު ވުމަކަްށ ކަޭލގެފާނު އެދިވަޑަިއ ނުގަންނަވަމުެއވެ    =  ންގެތެރެއިން /  ُمْصِلح

.  إصالح  ކުރާ މީހުންގެތެެރއިން     =  .  އަދި ިފރިހެނަކު އަތުވެއްޖެެއވެ          = 

.   ރަށުގެ އެންމެ ދުުރކޮޅުން    = .   އަވަސްައވަހަށް ހިނގާފައި     =  ޭއ . އެމީހާ ދެންނެިވއެވެ

    އެވެ!. موسى      = ) ބޮޑުްނ ކަޭލގެފާނާމެދު  فرعون قومހަމަކަަށވަރުްނ (  مشورةގެ

 . . ގޮތްާރވަނީއެވެ  ކުރަނީއެވެ  =  .  ަކލޭގެފާުނ ެމރުމަށް    =  ( ފަެހ ަކލޭގެފާނު (ިމރަށުން

 .!  ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާށެވެ          =  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެްނވަނީ ކަޭލގެފާނަށްޓަަކިއ

.  نصيحة  ތެރިންގެ ތެެރއިންނެވެ        = ައެރަށުްނ  حالެހ އެކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެްނ ވަޑައިގެންާވ ފ

 .  ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ    =  ުإنِْتظَارދެންވާނެގޮތަކާއިމެދ  .  ކުރައްވަމުން     = 

. އޭއަޅުެގ  !.  ربّ އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިއެވެ .! މިއަާޅ ސަލާަމތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ   ެއވެ       

                                   

                                       

                                  

                                     

                   



                      
 

1 3 7 0   

މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

. قومއަނިޔާވެރި  =   ގެ ފަރާތުން      =  .  އަދި އެކަލޭގެފާނު ުކރިފުޅުމަތިލެއްވިހިނދުން  

   = َمْدَين .    އާއި ދިމާއަށް        =  ެއަުހރެންނަްށ  ربّ އަުހރެންގ

. މަގުދެއްކެވުން އު  އްމީދު ުކރެވެެއވެ      =  .  މަގުގެ ސީާދ ރާސްާތއަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ ދެންާވެނ  )18( ފަހެ ރަށުގަިއ ިބރުފުޅުގެންވަޑައިގެްނ ހުންނެިވ ބޭަކލަކުކަމުގަިއ އެކަލޭގެފާުނ ވެއްޖެއެވެ

. އެހެން ހުްނނަވަނިކޮށް އިއްޔެ އެަކލޭގެފާނުންގެ ައރިހުން ކު إنتظارގޮތަކާއިމެދު  އަްށ  نصرރައްވަުކރަްއވާ ހުންނެވިެއވެ
. މިއަދުވެސް އޭނާ   نصرގެ ައރިހުން  موسى عليه الّسالمއެދުނުމީހާ އެކަޭލގެފާނަށް ގޮވާ ހަޅޭލަވަން ފަށައިފިެއވެ

.)އަކާއި  ِقْبِطى (އޭރުމިއިްސރާއީލުީމހާ އެހެން .އެދެނީއެވެ  إسرائيلއެ   موسى عليه الّسالمއަދި  ަތޅާފޮޅަނީއެވެ
. ކަެލއަކީ ހަމަކަށަަވރުންވެސް ވަރަްށބޮޑަށް ގެއްލި ހަާލކުވެ މަގުފުރެދިފަިއވާ މީހެއްކަްނ  މާީހއަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 .  ކަށަވަރެވެ

ގެފާނު ހީފުޅުުކރެއްިވހިނދު އެމީާހ ކަލޭެގއަށް އަަދބުދެއްވުމަށް އެަކލޭ ِقْبِطىކަމުގަިއވާ  َعُدوُّ އެދެމީހުންގެ  އަދި )19(
. ދެން . އޭ  إسرائيل بنى: يعنىނެވިއެވެ !. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ އެދިވަޑައިގަންނަވަީނ  موسىމީހާ ދެންނެވިއެވެ އެވެ

( އޭނާއަށް ހީވީ އޭނާ މަރަްނ  ؟އިއްޔެވެސް ަކލޭގެފާނު މީހަކު ެމރިފަދައިން މިއަދު އަުހެރން މަރަންހެއްޔެވެ 
(. .  َجبَّارގެފާނު އެދިވަޑަިއގަންނަވަނީ ބިންމަތީގަިއ ކޭަލ އުޅުނުހެންނެވެ ނުލަފާ މީހަކަށްވުންކަމުގައި މެުނވީ ނުވެެއވެ

.  ُمْصِلحކުރާ  إصالحއަދި ކަންތައްތަްއ   އަކަށް ވުމަކަށް ަކލޭގެާފނު އެދިވަޑައި ުނގަންނަވައެވެ

. މި   ކަލޭގެ ުހީރ  ِقْبِطىނެވިއިރު އަނެްއ ގެފާނަށް ދެން موسىކަލޭގެ މިވާހަކަކޮޅު  بنى إسرائيلދަންނައެވެ
ގެފާނުކަން ރަނގަޅަށް އޭނާއަްށ  موسىރަނގަޅަށް ކަނުލަިއ އަހަިއގެން ކަމުަގއިވީތީ ިއއްޔެ މީާހ މަރައިލީ 

. އެހެްނވެ އަވަްސއަވަހަށް އެތަނުން ދުވެގޮސް އިއްޔެ މީހާ މަަރއިލި މީަހކީ   فرعونގެފާނުކަން  موسىއެނގިއްޖެއެވެ
.  تفصيلއަްނގަވަިއ އެކަމުެގ ެގ މީހުންނަށް  . ހަމަ އެހިނދުމެވެ ގެފާނާއިމެދު ކަންތަްއ  موسىދީފިއެވެ

.  مشورةއާއި  އޭނާެގ ބޮޑުންގެ މެދުގަިއ  فرعونނިންމާނެގޮތަކާއިމެދު   .  والّله أعلمފެށިއްޖެއެވެ

. ޭއ ގެފާނަށް  موسىއަދި ރަށުގެ ދުރު ހިސާބުން ހަރުކޮްށ ހިނގާަފއި ައއިީމހަކު ައއިސް  )20(  موسىދެންނެިވއެވެ
.! ރަށުެގ ބޮޑެތިމީހުން ަކލޭގެފާނު މެރުމަްށ  . ކަލޭގެފާުނ އެހެްނވެ ައވަަހްށ  جلسةކޮށް  مشورةއެވެ ކުރަނީެއވެ

. އަުހރެންނަކީ ަކލޭގެފާނަްށވާ  . (ބުނެވެނީ އެމީަހީކ  نصيحةމިރަށުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވާށެވެ ތެރިންކުރެ މީހަކީމެވެ
. އެާވހަކަ  قبيلة فرعونުކރި ކަން ވަންހަނާ إيمان .)  غافرގެ މީހާކަމަށެވެ  ސޫރަތުގައި ވާެނއެވެ

. ( حالގެފާނު ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގެން ހުންނަވާ  موسىދެންފަހެ  )21( ގެ  فرعونކޮޅު އެރަށުން ނުކުމެވަޑައިގެންފިެއވެ
) އެކަމުްނ ދެްނވާނެގޮތަކާމެދު  ުކރައްާވ ބަލަަބލާ ހުންނެވުާމ  ارإنتظމީހުން އެަކލޭގެފާނުން ހޯދަން އަުތވެދާނެތީ

. އޭއަޅުެގ  . އަދި ވިދާޅުިވއެވެ !. އަނިޔާވެިރ  ربّ އެކުގައެވެ  ގެފަރާތުން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ!.  قومއެވެ

. މިއަޅާެގ  َمْدَينُ އަދި  )22( މިއަޅާއަްށ ސީާދ  ربّ ގެފަރާތަށް އެަކލޭގެފާުނ ކުރިމަތިފުޅުލެްއިވހިނދު ވިދާޅުވިެއވެ
. أّميدމަގު ދެއްކެވުްނ ތެދު . ތެދުމަގު ަދއްކަވާނެެއވެ  ކުރެެވއެވެ



                      
 

1 3 7 1   

މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

         =  ިގެ ފެނާއި ހަމައަްށ އެކަލޭގެފާުނ ހިންގަވާަފއި ވަޑަިއގެންނެވުނުހިނދުން  َمْدَينُ އަދ 

       = ުއެތަނ .  ން ދެެކވަޑައިގެންފިެއވެ       =  ަعددގިނ  .  އެްއގެ ބަަޔކު
   = ޭޖަނަވާރުތަކަްށ ފެންބޯންދ           =   އަިދ އެމީހުްނ ނުލަިއ އަިދ

. . =     ދެކެވަޑައިގެންފިއެވެ   ދެއަންހެނުން    =  ްދުުރކޮްށ (ބަކަރިތައ (

 .  ހިފަހައްޓަިއގެންވާތީ      =   ކަލޭމެން ދެމީހުން ީކއްވީެހއްޔެވެ؟ . އެކަލޭެގފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: ބަަކރިތަކަށް ފެންނުދީ ތިޔަތިބީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ؟)   (އެބަހީ        =  . އެދެމީހުން ދެންނެވިއެވެ

. އަހުރެމެން ފެންނުދެމެވެ          =  ިرُجوعބަަކރިގޮވިންތަްއ އެނުބރ  .  ނުވަނިސް    

     =  .  އަދި ައހުރެމެންެގ ބައްޕަައކީ ޮބޑު މުސްކުޅިއެކެވެ     =  ދެންފަެހ

 .  އެކަލޭގެފާނު އެދެމީހުންނަށް ފެންދެްއވައިފިއެވެ          =  ނޑަްށ ދެން އެކަލޭގެފާނު ހިާޔގަ

.   އެނބުރިވަޑައިގެންފިެއވެ   =  އޭއަޅުެގ . .!  ربّ އަިދ ވިދާޅުިވެއވެ  އެވެ         = 

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ އިބަރަްސކަލާނެގ މިއަޅާއަށް ބާަވއިލެްއވި ޮކންމެ އެއްޗަކަްށ މިއަޅާވަނީ    = 

 .  ހެޔޮކަމުގެތެެރއިން   =   .  ބޭނުންވެގެންނެއެވެ       =   ްދެންފަހެ އެތަނުނ

 .  އެއްއަންހެނަުކ އެަކލޭގެފާުނ ައރިހަްށ އަތުވެއްެޖއެވެ   =  .  ހިންގަވާފައި      = 

 .  ލަދުވެތިކަންމަތީހުރެ    =  .   އެކަމަނާ ދެންނެވިެއވެ      =  ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެްނެގ

(. . (އެަބވިދާޅުވެއެވެ   ބައްޕަ ކަލޭގެފާނަށް އެބަޮގވައެވެ   =  .  ކަލޭގެފާނަށް އުޖޫރަ ދެއްވުމަށް  

        =  ޫަކލޭގެފާުނ އަުހރެމެންނަށް ފެންދެްއިވކަމުގެ އުޖ .  ރައެވެ    =   ދެންފަެހ

  .  އެކަލޭގެފާުނ އެބޭކަަލކުގެގާތަްށ ވަޑައިގެންެނވިހިނދުން       =   އަިދ އެބޭކަަލކަްށ

  .  ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް ކިޔައިދެްއވިހިނދުން       = ުކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅ . ގެްނ އެބޭކަލަކު ދެންނެވިއެވެ

 .!   ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ          =   ިގެ ފަރާތުން ކަޭލގެފާުނ  قومއަނިޔާވެރ

.  ސަލާމަތްވީއެވެ       =  .   އެތަނުން ެއއްއަްނހެނަކު ދެންނެވިއެވެ       =   ޭއ
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. އޭާނ އުޖޫަރއި . ބައްޕާއެވެ  ން ހިތްޕަވާށެވެ        =  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ުކއްަޔްށ

  .  ހިތްޕެވުން އެންމެ ހެޔޮެވގެންވާ ީމހަކީ       =  .   ގަދަފަދަ އަިދ އަމާނާތްތެރިެއކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެަކލޭގެފާނަްށ  َمْدَينُ  ދިއަ )23( ގެ ފެނާހަމައަށް (ގެރިބަކަށްޓަްށ މީހުން ފެންދޭ ފެނާހަމައަށް

. (އެީއ ގެރިބަކަށްޓަްށ  عددވަޑައިގެންނެވުނުހިނދުން ގިނަ  އެއްގެ ަބޔަކު އެތަނުން އެކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގެންފިއެވެ
.) އަދި އެމީހުންނާއި ތަންކޮޅެ އް ދުރުގައި ސޫފިތައް ހިފައިގެން ތިބި ދެއަންހެނުްނ ފެންދޭން ގޮސްތިބި މީހުންނެވެ

. އެެދ އަްނހެނުންނަްށ  . އެދެމީހުްނ ތިީބ ބަކަރިަތއް ތަންތަނަްށ ދިޔަނުީދ ހިފަަހއްޓައިގެންނެވެ ދެކެވަޑައިގެންފިއެވެ
. ަކލޭމެން ދެމީހުން ޖަނަާވރުތަކަްށ ފެންނުދީ ތިޔަތިބީ ކީއްެވގެންހެއްެޔވެ ަކލޭމެންެގ  ؟.އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ެގރިބަކަްށޓަށް ފެންދޭން އައިސްތިބިމީހުްނ އެނބުރިިދޔައިމާނޫީނ  مقصد އަކީ ކޮބައިހެްއޔެވެ؟ އެދެމީހުްނ ދެންނެވިެއވެ
. (ބަލިކަިށވެ  . އަހުެރމެންގެ ބައްޕައަކީ ބޮުޑ މުސްކުޅިއެކެވެ ، އަހުރެމެން ައހުރެމެންގެ ޖަނަާވރުތަކަށް ފެންނުދެމެވެ

.) މިފަދަކަމަކަށް އެކަ . ގޭގަިއ އެހެްނ ފިރިހެަނކު ނުވެއެވެ  ށީގެންނުާވ މީހެކެވެ

 ދެން .) ފެންދެއްވައިިފއެވެ ބަަކރިތަކަށް  އެދެމީހުންގެ . (ފެންދެއްވައިފިެއވެ އެދެމީހުންނަށް  އެކަލޭގެފާނު  ދެންފަހެ )24(
. ހެޔޮކަމުގެ ތެެރއިްނ އެވެ ربّ  އޭއަޅުގެ. ވިާދޅުވިއެވެ ައދި. ވަޑައިގެންފިެއވެ ހިަޔލަށް ގަހެްއގެ ވަޑައިގެން

 .  އިބަރަސްކަލާނގެ މިއަޅާއަްށ ބާވަިއލައްާވ ކޮންމެ ެއއްޗަކަށް ިމއަޅާ ބޭނުންވެގެންވެެއވެ

. ދެންނެވިއެވެ  އެަކލޭގެފާނަށް  ހިނގާފަިއއައިސް  ލަދުވެިތކަމާއިއެކު  އެއްުކއްޖަކު  އަންހެނުންުކރެ  އެދެ ދެންފަހެ )25(
ަކލޭެގފާނަށް ދެއްވުމަށް އަުހރެންގެ ަބއްޕަ ކަޭލގެފާނަްށ  އުޫޖރަ ކަމުގެފެންދެއްވި  ަކލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް

. އެބޭަކލަކީ  . (ދެން އެަކލޭގެފާނު އެއަްނހެންމީހާއާިއއެކު ެއބޭކަލެއްގެ ގެއަށް ވަޑަިއގެންފިއެވެ ُشَعيب އެބަވިާދޅުވެއެވެ
.) ދެންފަހެ عليه الّسالم ެއކަލޭގެފާުނ އެބޭަކލެއްެގ ައރިހަްށ  ކަމުގަިއ ިރވާވެގެްނވާ ކިތަންެމ ރިާވޔަތެއްެވެއވެ

. ކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެްނ  ވަޑައިގެން އެޭބކަލަކަްށ ވާަހކަތަްއ ކިޔައިދެްއވުމުން އެބޭކަލަުކ ިވދާޅުވިއެވެ
. އަނިާޔވެިރ  .  قومވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ  ގެ ކިބައިން ަކލޭގެފާނު ސަލާމަތްވީއެވެ

 ُأُجور އޭނާ. ބައްޕާެއވެ އަހުރެްނގެ އޭ. ބުންޏެވެ ބައްަޕއަށް އޭނާގެ ޖަކުެއއްކުއް އެދެއަންހެންކުދިންގެތެރެއިން )26(
.) ހަމަކަަށވަރުްނ  . (ބަަކރިތަކަށް ކާންދީ ފެްނދީހަދަން ކުްއޔަށް އޭނާ މިގޭގައި ބަަހއްޓަވާށެވެ އިން ބަހައްޓަވާށެވެ

.   ބާރުގަދަ އަމާނާތްެތރިއަކު ަބއްޕަ ުކއްޔަށް ހިފުން ހެޮޔވެގެންެވއެވެ

. އަދި ެއކަލޭގެފާނުްނެގ ދަންނައެ  . މިފަދައިން އެކަމަނާ ދެންނެވީމާ ބައްޕައަށް ސުާވލު އުފެދުންކަމުގަިއވެއެވެ ވެ
 . . އެކަމަނާ ދެންނެވިެއވެ ބާރުގަދަކަމާއި އަމާނާތްެތރިކަން ކަމަނާއަށް އެނގުނީ ިކހިނަކުންތޯ އެއްސެިވއެވެ

ނޑަކީ ވިހިތިރީްސ މީހުންނަށް ނޫނީ ނުެނގޭވަުރެގ އެކަލޭގެފާނު އަުހރެމެނަށް ފެންދިން ވަޅުގަިއ ޖަހާފައިާވ  މަިތގަ
. ައިދ  ނޑު ނެންގެވުމުން ާބރުފުޅުގަދަކަން އެނގުނީެއވެ . އެކަލޭގެފާނު ދާިދ ފަސޭހަކޮްށ އެމަތިގަ ނޑެކެވެ މަތިގަ

ނޑާއިއެކު ހިންަގވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގެންނެިވ މަގުަމތީގައި ައހުރެންެގ ުކރީގަިއ ހުންނެވުމާިއ އަހު  ރެންާނ އަޅުގަ
..  دليلދިމާއަށް ނުބެއްލެިވކަން އެީއ އެަކލޭގެފާނުންެގ އަމާނާތްތެރިކަުމގެ   . والّله أعلمއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ) ުموسى عليه الّسالمއެބޭކަަލކ . . ހަމަކަށަވަރުްނ ައހުރެްނ އެދެނީ ) ވިދާުޅވިއެވެ .  قصد އަށް ކުރަނީ

     =  .އަހުރެން ކަލޭގެފާނާ ާކވެނިކޮށްދެއްވާެށެވ          =   އަހުރެންގެ މިތިަބ

 .  ދެއަންހެންކުދިންކުެރ އެކަާކއި        =  އުޫޖރައެްއގެގޮތުްނ) . އަުހރެންނަށް އުޖޫރަދިނުމަށެވެ

 .) މަސައްކަތްކޮށްދިނުމެވެ     =   .   އަށްއަހަރުވަންދެން    =  ފަެހ

 .   ކަލޭގެފާނު ިދހައަަހރު ުފރިހަމަކޮށްދެްއވައިފިއްޔާ      =  ަފހެ ެއއީ ކަލޭގެފާނުންެގ އަމިްއލަފުުޅ

 . .  إختيارކަމެކެވެ  އެކެވެ    =  ެއަިދ އަުހރެން ޭނދ . ކަލޭގެފާނުމައްޗަްށ   =     މެވެ

.  ދަތިކޮށް އުނދަގޫކުާރކަށް         = އިރާދަކުރެއްވިއްާޔ ކަޭލގެފާނު އަުހރެްނ  الّله

 .  ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ     = صالح  .  ންގެތެރެއިންވާ މީހަުކކަމުގައި  = 

.  يعنى: موسىއެކަލޭގެފާނު   ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ         =  ުއާއިދެމެދު  َشْيخُ ރެންނާއި އެކަމަކީ އަހ 

 .  އޮތްކަމެކެވެ          =  ެއެއް އަުހރެން ނިންމިޔަސް،  مدةّ ންކުރެ ކޮންމެ  ُمدَّةދ

 .   ފުރިހަމަކުރިަޔސް         =  ްދެކޮޅުވުމެްއ  عداوةއަހުރެްނގެމައްޗަކަށ . ތެިރވުމެއް ނުެވއެވެ

  .   ނުވެއެވެ         =  އަުހރެމެން ިމީވ) . އަހުރެމެން މިބުނިބުނުމުގެ މައްޗަށް

 ( . الّله وكيلއެއްބަސްވުމުެގ މައްޗަށް . ހެިކވެވޮޑިގެންވެެއވެ    ކުރަމެވެ         =  ދެންަފެހ

.  موسى عليه الّسالم  އެ މުއްދަތު ހަމަކުެރއްވިހިނދުން    =   ެأهلއަދި އެކަލޭގެފާނުްނގ 

ނޑުގައި ހިްނގަވާަފިއ  مصرވެރިންނާއިގެން ( . (ރޭގަ ) ހިންގަވާފަިއ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް
.     )ވަޑައިގަތެވެ    = ފަރުބަދައިގެ އެއްފަރާތުްނ އެަކލޭގެާފުނ  طور

 .  ދެކެވަޑައިގެންފިއެވެ   =  .  އަލިފާނެއް    =  ެأهلއެަކލޭގެފާނުން އެކަޭލގެފާނުންގ 

 . . ކަލޭމެްނ މިތާ ލަސްވެތިބޭށެވެ   ވެރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ       =  ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެންނަްށ

 .  އަލިފާނެއް ފެެނއެވެ         =  ެأّميدއަުހރެން ެއއަލިފާނުން ަކލޭމެން ގާތަްށ ައއުމުގ   .  ގައެވެ
  = خبر  .  އަކާިއގެން         =  ެްނ / ނުވަަތ ނުވަަތ އަލިފާންބުރިައކާއިގ
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 .  އަލިފާންދަރުބުިރއަކާއިގެން      =  .  ަކލޭމެން ހީފިލުވުމަށްޓަަކއި    

   =  . ދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެތަނަްށ ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން ެއކަލޭގެފާނަްށ ނިދާއިއްެވވުނެވެ

 .  ގޮވާލެްއވެވުނެވެ         = )ކަނާތްޕުޅުފަރާތުގެ ވާީދެގ  موسى عليه الّسالم ( ގެ

.   ގޮޑުދޮށްފަރާތުން        =  .  ަބރަކާތްތެރިެވގެންވާ ތަުނގައި    = 

 .   ގަސްކައިރިްނ / ނުވަަތ ަގހުން    =  موسىޭއ  !.   އެވެ    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

. އެ الّلهތިމަންރަސްކަލާނެގ މިއީ   ވެ     = ތަކުެގވެިރ   لَم َعا  .   އެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެބޭކަލަުކ ުކރައް مخاطبގެފާާނ  موسى(ދެންފަހެ މިކަމަނާގެ މިވާހަކަަތކަށްފަުހ އެކަމަނާެގ ބައްޕަ  )28( ަވއި
. (ޭއ  !.) އަުހރެން އެދެނީ ައހުރެން  موسىވިދާޅުވިއެވެ ކުރަނީ އަުހރެންގެ މިތިަބ ދެއަންހެންދަރިންުކެރ  قصدއެވެ

. އެީއ އަްށއަހަރުވަންދެްނ (ބަކަރިަތއް ަބލަހައްަޓވަިއ ކާންދެއްަވިއ  އެއްދަރިއަާކއި ކަލޭގެފާނާިއ ކާވެިނކޮށްދެއްވުމަށެވެ
) މި . އަދި ދިހަައހަުރ ފުރިހަމަކޮށްދެްއވައިފިނަމަ އެއީ ދެްނ ހެއްދެވުމަށް ޭގގަިއ ހުންނެވުމުެގ އުޖޫަރއިގެ ަމއްޗަށެވެ

 . .  إختيارކަލޭގެފާނުންގެ ކަެމކެވެ . އަިދ އެްއވެސްގޮތަކުްނ ކަލޭގެފާނަށް ދަތިުކރާކަށް އަހުރެްނ ބޭނުމެއްނޫނެވެ އެކެވެ
.  صالحފެނިވަޑަިއގަންަނވާނީ އިރާދަކުރެްއވިއްާޔ ކަޭލގެފާނަށް ައހުރެން  الّله  ންގެ ެތރެއިންާވ މީހަކުކަމުަގއެވެ

. އެީއ  موسى عليه الّسالم )29( ގައި ހުރުުމގެ މަްއޗަށް ާކވެނިކޮށްދެއްވުްނ  خدمةއަށްައހަރުުދވަހު  يعنى:ވިދާޅުވިެއވެ
ނޑާއި . ައދި ދިހައަހއުރގެ މުއްދަތާއިއަމާ އޮތް ދެމެދު އާއި َشْيخُ  އެއީ އަޅުގަ ދެމުއްދަތުންުކރެ ކޮންެމ  ނާތެކެވެ

. އޮެވގެން ނުވާނެއެެވ.  عدواةމުއްދަތެއް އަުހރެން ހަމަުކރިޔަސް ައހުރެްނގެ މައްޗަކަްށ  ތެރިކަމެއް ނުވެެއވެ
.) އަދި އަުހރެމެން މިބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް  . އެަކލާނެގ  الّله وكيل(އެގޮތުގެމައްޗަށް އެކަން ނިމުނީއެވެ އެވެ

 . އަްށ  مصرއެމުއްދަތު ހަމަކުރައްާވ ނިންމެވުމަށްފަުހ އެހިނދުން ( موسى عليه الّسالمދެންފަެހ ހެކިވެވޮޑިގެންެވއެވެ
. އަިދ  أهلވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެކަޭލގެފާނުންގެ  ) ހިންގަވާފަިއ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ ނޑު  طورވެރިންނާއިެއކު (ޭރގަ

. އަިދ ފަރުބަދައިގެ ާގތުން އެއްފަރާތުން އެކަޭލގެފާނު އަލިފާނެްއ ދެ .  أهلެކވަޑައިގެންނެވިއެވެ ވެރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ
. އެތަނުން  . ައހުރެންނަްށ އަލިާފނެއް ފެނިއްޖެއެވެ އަކާިއގެން ނުވަަތ  خبرތިޔަބައިމީހުން މިތާ ލަސްެވލައިތިބޭށެވެ

 أّميدއައުމަށް  ތިޔަބައިމީހުން ހީފިލުވުމަށްޓަކަިއ ައލިފާންބުރިައކާއިގެްނ ނުވަތަ ައލިފާން ދަރުުބރިއަާކއިގެން
 .  ކުރެވެެއވެ

)  موسى عليه الّسالمދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެތަނަށް (ެއއަލިފާނުެގ ގާތަްށ) ވަޑައިގެންެނވިހިނދުން ( )30( ގެ

 . . ގޮަވއިލެްއވެވުނެވެ ކަނާތްޕުޅުފަރާތުގެ ވާދީއިން އެބަރަކާތްެތރި ތާނގަިއވާ ަގހުްނ އެކަޭލގެފާނަށް ނިދާއިއްެވވުނެވެ

) އޭ (ނިދާއިއްވެ . ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ މިއީ  موسىވުނީ .  الّلهއެވެ ތައް ހައްދަވާބޮޑުުކރައްާވ  َعالمއެވެ

. َربّ ބަލަހައްޓަާވ   އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ުއަދި ކަލޭގެފާނުންގެ އަސާކޮޅ  . !. (ދެން އެަކލޭގެފާނު ައސާކޮޅު އެްއލެވީެއވެ އެްއލަވާށެވެ

 (. އެހައިރުްނ އޭިތ ހަރުފަަޔކަށް ބަދަުލވެގެްނ ދިޔައީެއވެ     =  ކުރާތަްނ  حركاةދެންފަހެ އޭތި ދުެވ

 .   ފެނިވަޑައިގަތުމުން     =  އެީއ އެންމެބޮޑެިތ އެ  َجانُّ އޭިތ ކޮންފަަދެހއްޔެވެ؟ އޭިތ) . އްފަދައެވެ

 (.  ހަރުފައިގެ ާބވަތަކަށް ކިޔާނަމެެކވެ     =  .  އަދި އެކަލޭގެފާނު ފުަރގަސްދެއްވާ އެނބުރިވަޑަިއގެންފިއެވެ

      =  ްرجوعއަދި ހުންނެވިތަނަށ .    ވެވަޑައިނުެގންނެވިއެވެ        = )الّله وحى 

.) އޭ  .!  موسىކުރެއްިވއެވެ ) ުކރިމަތިލައްަވއި ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ .! (ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއި   އެވެ   =  
 .!   އަދިކަލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެންވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ      =  ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާުނ

.ވަނީ އަމާންވެގެްނވާ މީހުްނގެތެރެއިން   ެނވެ      =  .!  އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ އަތްޕުޅު ަވއްދަވާށެވެ  

    =  . ) ޖީބަށް  ކަލޭގެފާނުންެގ (ގަމީސްކޮޅުގެ     =  ެއއަތްޕުޅު ހުދުުކލަިއގަިއ

 .  ނުކުންނަހުއްޓެވެ       =  .  ބަލިކަމަކާއި ނުަލއި       =  ިއަދ

.   ކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ކަޭލގެފާނުންގެ ައރިކަށްޓާިއ / ނުވަަތ މޭފުޅާއި ގާތްކުރަްއވާ ލަަފއިލާށެވެ  =  

 ( . (ބިރުފުޅުފިުލވުމަށްޓަކައި  ބިރުފުޅުގެ ސަބަބުން      =   ެُمْعِجَزةފަހެ އެީއ ދ . . ދެަދލީެލވެ  އެވެ

.  حّجةދެ    އެވެ  =  ެންވާ  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުގ          =  އާއި  فرعون

 .  އޭނާގެ ބޮޑުންެގގާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް     =  .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުން ވިއެވެ   

    = ިފާސިުގ ބަަޔކުކަމުގައ.     =   އޭއަޅުެގ . .  ربّ ެއކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ އެވެ

           =    .  ހަމަކަަށވަރުްނ މިއަޅާ އެމީުހންގެތެރެއިން ީމހަކު ެމރީމެވެ    =  ފަެހ

 .   މިއަޅާ ބިރުގަންނަމެވެ     = ާއެމީހުން މިއަޅާ މަރައިފ . . މަރައިފާނެކަމަށް  ނެތީ  
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    =  ެأخ  هارونއަދި މިއަޅާގ  .          =  އޭނާ މިއަޅާއަށްުވެރ ދުލުެގގޮތުްނ

 . . ބަޔާންކުރުން މާުފރިހަމަެއވެ  މާފަސޭހައެވެ    =  އޭނާެވްސ) .! ފަހެ އޭނާ ފޮނުްއވައިދެއްވާނޭދވެ

!.) ރަސޫލުކަާމ ފޮ  ނުއްވާނދޭވެ    =  . . ވާގިެވރިއަކަށް  މިއަޅާޔާއިއެކު އެހީއަކަށް      = 

 .  މިއަޅާ ތެދުކުރުމަށްޓަަކއި     =  .   ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާ ބިރުގަންނަމެވެ     = 

  އެމީހުން މިއަޅާ ދޮގުކޮށްފާނެތީ 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އޭތި  އެަހއިރުން. އެްއލެވީެއވެ ެއއަސާކޮޅު ެއކަލޭގެފާނު ދެން. (އެްއލަވާށެވެ އަސާކޮޅު ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި )31(
އެްއ  َجانُّ ޭއުރ އޭިތ ީހވަީނ  –ކުރާތަން ފެނުމުން  حركاة ދުވެ އޭތި ދެންފަހެ.) ދުވަންފެށީއެވެ ބަދަުލވެ ހަރުފަޔަކަށް

.) އެހިނދު ެއކަލޭގެފާުނ ފުރަގަސްެދްއާވ  . (އެއީ ބޮޑެތިބައިެގ ަހރުފައިގެ ވައްތަެރކެވެ ހެންނެވެ
. (އެހިނދު  . އަިދ ހުންނެވިތަނަްށ އެނުބރި ވަޑަިއނުގެްނނެވިއެވެ .) ޭއ  الّله وحىއެނބުރިވަޑައިގެންފިެއވެ ކުރެްއވިއެވެ

)  موسى .! ކަލޭގެފާނު (ތިމަންރަސްަކލާނގެާއއި !. އަިދ ބިރުފުޅުގެްނ އެވެ ުކރިމަިތފުޅުލައްވައި ވަަޑިއގަންނަވާށެވެ
 . !. ހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނުވަނީ އަމާންެވގެންވާ ބޭަކލުންގެތެެރއިންނެވެ  ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ

.! (ދެްނ އޭިތ  قميص ކަޭލގެފާނުންގެ( އަތްޕުޅު  ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދި )32( ) ޖީބުކޮޅަްށ ވައްދަވާެށވެ ކޮޅުގެ
. ައިދ ނެރު . އެއީ އެއްވެސް ބަލިކަމެއް އަދި ނުބަެއއްގެ ސަބަބަކުންނޫނެވެ ) ނުކުންނާނީ ހުދުުކލައިަގއެވެ އްވާިއރު

!. އޭރުްނ  –ކަލޭގެފާނުންގެ އަތްޕުޅު ކަޭލގެފާނުންގެ އަިރކަށިފުޅާއި  ނުވަތަ މޭފުޅާއި ލަފާލައްވާ ގާްތކުރަްއވާށެވެ
. ފަެހ އެ  . ދެ  حضرةގެ  ربّ އީ ކަލޭގެފާނުްނގެ ބިރުފުޅު ފިލަިއގެން ހިނގައިދާނެެއވެ . (ެދ  حّجةންާވ ދެދަީލލެވެ އެވެ

.)  معجزة . ހަމަކަށަަވރުްނ  رسولއާއި އޭނާގެ ބޮޑުންގެ ގާތަށް ( فرعونއެވެ ) ވަޑައިގަތުމަށްޓަކަެއވެ ކަމާއިގެން
. ( فاِسقއެމީހުންވީ   .)ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުެމގެންވާ ބަޔަުކކަމުގައެވެ الّلهބަޔަުކ ކަމުގަެއވެ

. އެހެންެވ  ربّ  ޭއއަޅުގެ. ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު )33( .! މިއަާޅވާނީ އެމީހުންގެެތރެއިން މީަހކު މަރާފަެއވެ އެވެ
 .  އެމީހުން މިއަޅާ މަަރއިފާނެކަމަށް ބިުރގަންނަމެވެ

. ބަޔާންކުެރއްވުްނ މާފުރިހަމަ أخ هارونއަދި މިއަޅާގެ  )34( . ފަެހ މިއަޅާއަށްުވރެން ާމ ދޫަފސޭހަވާނެއެވެ ެއވެ
) ފޮނުއްަވއި ދެއްވާނދެޭވ!. ެއއީ މިއަާޅ  رسولމިއަޅާއާއިއެކު ެއހީއަކަށް ވާގިެވރިއަކަށް އޭނާވެސް ( ކަމާއިގެން

. (އެކަކުގެަބހަށްވުެރ ދެމީހުންގެބަްސ  .) ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ  أولىކުރުން  قبولތެދުކުރުމަށްޓަކައެވެ ެވގެންވެެއވެ
.މިއަޅާ ދޮގުކޮށްފާނެކަމަށް ބި  ުރގަންނަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = الّله وحى  .  ކުރެއްިވއެވެ       =   ނިކަންުހރެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނުެގ

: ކަލޭގެފާަނށް ބާރު . (އެބަހީ ނޑިފުޅު ގަދަކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ .) މުލައްދަ  ދެއްަވއި ެއހީދެއްާވހުށީމެވެ     

.  أخކަލޭގެފާނުންެގ   ގެސަބަބުން         =  އަދި ތިަޔއިެގ ދެކަލުންނަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  حّجة . ާބރެއްެލއްވީމެވެ   އެއްލައްާވހުށީމެވެ      = ިގެދެަކލުންާނ ަފހެ އެމީހުންނަކަށް ިތޔައ

 ( .  واصل(ނުބަޔަކާއިގެން  ނުވެވޭެނއެވެ    =  .  ތިމަންަރސްކަލާނެގ އާޔަތްތަުކެގ ސަބަބުން    

  =   ްتبعތިޔަިއގެ ދެަކލުންނާިއ ތިޔައިެގ ދެަކލުންަނށ   ( . (ވާހުށީ  ވީމީހުން    = 

. ގަދަވާނޭމީހުން ކަމުގަ  އެވެ      =   موسى عليه الّسالمދެންފަހެ އެމީހުންެގ ގާތަްށ 

 .  ވަޑައިގެންނެވިހިނދުން        =   . ބަޔާންވެގެންވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކާިއގެން   = 

.    އެމީހުން ބުންޏެވެ    =  .  މި ނުވެއެވެ     =  ާއެއްކަމުގަިއ  ِسحرދޮގުހެދެވިފައިވ

 .  މެނުވީ        =  .  އަދި އަުހރެމެން މިާވހަކަ ާނހަމެވެ           = 

.   އަހުރެމެންގެ އިސްވެދިޔަ ކާބަފައިންގެ ކިަބއިންވެސް      =  ިالمموسى عليه السّ އަދ  .  ވިދާޅުވިއެވެ
    =  ެربّ ައހުރެްނގ  .   ދެނެވޮޑިގަތުްނ ބޮޑެވެ      =  . ތެދުމަގާއިގެްނ ައީއ ކާކުކަން

     =  ެحضرةއެކަލާނގ  .  ން      =  .  އަދި އެމީހަކަށް ވާނޭ މީހަކާއި   

  =   ްއެންމެފަހުނ) . )  َنصرގޮވަތީގެ ފަހުކޮޅާއި  ލިބޭނެބަޔަކަށް    =  ހަމަކަށަވަރުން ކާމިޔާުބ

  . ނުވާނެއެވެ    =  .  އަނިޔާވެރިންނަށް     =   ބުންޏެވެ. فرعونއަިދ       

 =   !.  އޭ ބޮޑުންނޭވެ       =  .  ަކލޭމެނަށްޓަކައި ައހުރެންނަްށ އެނގިގެްނ ނުވެެއވެ
       =  إلهައހުރެްނ ފިޔަވަިއ ެއހެން ެއއްވެްސ  .   އެއް ވާކަމެއް            

  =  َهاَمانޭއ !. !. އަުހރެންނަށް އީޓް ިފހެދީބަލާެށވެ   އެވެ         =  އަިދ އަުހރެންނަްށ

.  ِعَمارةއުސް   އެއް ހަދައިދީަބލާށެވެ       =  أّميدއަހުރެން ބޯދީަބލައިލުމުެގ  .  ގައެވެ     
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  = إلهެގ  موسى .   އަށް      = .  ައދި ހަމަކަށަަވރުން އޭނާޔާމެުދ އަުހރެންނަށް ީހވަނީ
       =  .  އޭނާ ދޮގުވެރިންގެތެެރއިންވާ ަކމަށެވެ         =  އަދި އޭނާާޔ

.  ِفرعون( ) އޭނާެގ ސިފައިން ބޮޑާެވއްޖެއެވެ   އާއި   = )مصر  . ) ބިމުގައި  ގެ     = 

. حقّ    އަކާއި ނުލައި    =  .  އަދި އެމީހުން ހީުކީރ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން       

 =  َحْضَرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .  އަށް އެނބުރި ނާންނާެނކަމަށެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަށަވަރުން ިނކަންހުރެ ތިމަ الّله وحى )35( ގެސަބަުބްނ  أخންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނުންގެ ކުރެއްވިއެވެ
: ކަޭލގެފާނަށް ބާރުެދއްވަިއ ގަދަަކްނ  . (އެބަހީ ނޑިފުޅު ގަދަކޮށްދެއްާވހުށީމެވެ  ކަލޭގެފާނުންެގ މުލައްދަ

.) އަިދ ތިޔައިެގ ދެކަލުންނަށް ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  . ފަެހ  دليلއެއް ( حّجةދެއްވާހުށީމެވެ ) ލައްާވހުށީމެވެ އެއް
އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަުކގެ ސަބަބުން ތިޔައިގެ ދެަކލުންނާ ހަމައަށް (ނުބަެއްއ  އެހެންވެ

 ( . ތިަޔއިގެ ެދކަލުންާނއި އަދި ިތޔައިެގ ދެކަލުންނަށް  واصلހެދުމުގެގޮތުން ވާ ބަޔަުކވާީނ  تبعނުވެޭވހުއްޓެވެ
.  ގަދަވާމީހުންކަމުގަެއވެ

موسى عليه ތަކާއިގެން އެމީހުން ގާތަށް  حّجةތަކާއި  دليلވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެންފަހެ ބަޔާންވެ ފައުޅުވެގެން )36(
) ަކލޭގެފާުނ ހައްދަވާަފއިާވ ދޮުގ  الّسالم އެއްކަުމަގިއ  ِسحرވަޑައިގެންނެވިހިނދުްނ (އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނަްށ ދެންނެވީ

. އަދި ައހުރެމެންގެ އިސްވެދިަޔ ކާބަފައިން ގެފަރާތުން އަުހރެމެން ތިޔަފަދަ ވާަހކައެްއ މެނުވީ ތިޔަތަކެތި ނުވެއެވެ
 .  ނުއަހަމެވެ

. އެކަލާނެގ  موسى عليه الّسالمއަދި  )37( ން ތެދުމަގާއިގެްނ އަީއ ކާކުކަްނ ތިމަންކަޭލގެފާނުންެގ  حضرةވިދާޅުވިއެވެ
.  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެެވ. އަދި ފަހުކޮޅު ކާމިޔާބުވަނީ ކާކަށްކަންވެސް ެއކަލާނެގ މޮޅަށް َربّ  ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިންނަށް ކާމިޔާބުނުާވ ުހއްޓެވެ

. އޭ  فرعونއަދި  )38( .! އަހުރެން ފިޔަަވއި އެހެްނ  قومބުންޏެވެ އެއް ކަލޭމެނަށް ވާކަެމްއ  إلهގެ ބޮޑެތިމީހުންނޭވެ
. އޭ  .! ކަޭލ އަލިފާން އަންދައި هامانއަހުރެންނަށް އެނގިގެން ނުވެެއވެ ީއޓް ފިހެގެން ުއސްބިނާެއްއ  އެވެ

 ( .! (އެތަނުން ަމއްޗަށް އަރައި އަްށ އަުހރެން ބޯީދ  إلهއެބުނާ އެކަލޭގެފާނުްނގެ  موسىއަހުރެންނަށް ހަދައިދީބަލާެށވެ
 . . ައހުރެންނަްށ ހީާވގޮތުގަިއ އޭނަާވނީ ޮދގުެވރިންގެ ތެރެއިންެނވެ  ބަލައިލާނަމެވެ

. އަދި އޭނާ الّله وحى )39( . އެއްެވސް  مصرޔާއި އޭާނގެ ސިފައިން (ކުރެއްވިއެވެ ) ބިމުގައި ބޮޑާވެއްޖެއެވެ އެްއ  حقّ ގެ
. އަދި އެީމހުން ީހކުރީ އެމީހުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ  . رجوعއަށް އެނބުރި  حضرةނެތިއެވެ  ނުވާނެކަމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  .   ފަހެ އޭނާާޔ އޭނާެގ ސިފައިްނ ިތމަންރަސްކަލާނެގ ހިތްެޕވީމެވެ     = 

 .  ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ އުކަިއލީމެވެ     =  . ނޑަށް  ކަ       =  ަފެހ

 !.  ވީ ކޮންފަދައަކުންކަްނ ނިކަން ދެކިބަލާެށވެ       =  .  އަނިޔާވެރިްނގެ ފަުހކޮޅު
        =  ީإَمامއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ލެއްވ  .  ންކަމުގައެވެ          

=  . ) ަނރަކައަްށގޮވާ  (މީސްތަކުންނަށް      =  ދުވަހު قيامةއަިދ .   ން    = 

.  نصرއެމީހުނަށް   ނުލިެބވޭނެއެވެ    =  تبعއަިދ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންާނ  .  ުކރީމެވެ  

    =  .   މިދުނިޔޭގައި   =   ެއްއ.  َلْعَنة          =  ިދުަވހުްނ  قيامةއަދ

. ކަ  ނޑައެޅިގެން އެމީހުންވާހުށީ      =  . ހުުތރުވެގެްނވާ ީމހުންގެތެރެއިންެނވެ

.  ހަލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ       =  موسى އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ

. عليه الّسالم   އަށް ެދއްވީމެވެ    = ޮتورةއެބަީހ:  –ތް ފ  .           = 

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ހަާލކުކުެރއްވުމަށްފަހު      =  ަأّمـةއިސްވެިދޔ  .  ތައް      = 

. ނުވަތަ އެމީހުން  ބަލާ ވިސްނާހެ بنى إسرائيلމީސްތަކުންނަށް  ( )  އަިލކަމެއްގެގޮތުން . ންނަށް  ދުމަށް   

    =  ިرحمةއަދި ތެދުމަަގކާއ   .  އެއްގެގޮތުން      = ) ްنعمةގެ  الّلهއެމީހުނ (

.  أّميدކުރުމުގެ  شكرހަނދާންކޮށް   ގައި    =  ޭرسول الّله(އ  . !.) އަދި ކަލޭގެފާނު ނުެވއެވެ  އެވެ
       =  . ) ހުޅަނގު ފަރާުތގައި   ފަރުބަދަިއގެ         =  ެموسى ތިމަންރަސްަކލާނގ

.   تكليفކޮށްދެއްވިހިނުދ / ނުވަަތ  فرضއަށް  عليه الّسالم  ޖެްއސެވިހިނދު   = نهىއާއި  أمر  . ެގ ކަންތައް

     =  .  އަދި ކަލޭގެފާނު ުނވެއެވެ      =  حاضر  .  ވީމީހުންގެތެރެއިން
          =  ެأّمةތަެކއް ( قرنއަިދ އެހެެނއްކަމަކު ތިމަްނރަްސކަލާނގ  . ) ެހއްދެވީމެވެ  ތަކެއް

      =  . .  عمرފަެހ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ދުވަްސދިގުވީއެވެ  ދިގުީވއެވެ       = 
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!.) ަކލޭގެފާުނ  رسول الّلهއަދި (ޭއ  .  قائمއެވެ   ވެވަޑައިގެްނގެން ނުވަމުއެވެ     =  ُأهلގެ  َمْدَين 

 .  ވެރިންގެތެޭރގައި        =  ެއމީހުންގެ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތަްއ

. ކިޔަވައިދެްއވުމަ  ށް       =  .   އަދި ެއހެނެއްކަމަކު ތިމަންރަްސކަލާނެގ ވޮޑިގެންވީމުެއވެ

  =  )رسول . ) ބޭކަލުން  ފޮނުއްވާ ކަލަުކ ކަމުގައި   ން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާޔާިއ އޭާނގެ ސިފަ  )40( ނޑަށް އަޅައިލީމެވެ . އަިދ އެމީހުްނ ކަ ިއން ހިތްޕެވީމެވެ
 އަނިޔާވެރިންެގ ނިމުން ުހރީ ކޮންފަދަައކުންކަން ނިކަްނ ދެކިަބލާށެވެ!. 

)41(  ( . އެމީހުން މީސްތަކުންަންށ  إمامއަދި (ކާފަރުކަމުގެ ބޮޑެތި ންކަމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ލެްއވީމެވެ
. އަދި  عملގެ ވެރިން أهلނަރަކައިެގ  .  نصرުދވަހުން އެީމހުންނަށް  قيامةކުރުމަށް ގޮވަެއވެ  ނުލިބެވޭނެެއވެ

: އެމީހުންގެ ވާހަކަދަްއކާ ކޮންެމ  َلْعَنة تـََبعމިދުނިޔޭގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް  )42( . (އެބަހީ ކުރީމެވެ
. / ނުވަަތ ތިމަންރަސްަކާލނގެ  لعنةމީހަކު އެީމހުންނަށް  .) ދޭނެއެވެ އެމީހުްނ ުހރިާހ ހެޔޮކަމަކުްނ ދުުރކުރެްއވީމެވެ

. ނުވަަތ ަހލާކުެވގެންާވ  قيامةއަދި  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުންާވހުށީ ހުތުުރެވގެންވާ ީމހުންގެތެރެއިންެނވެ ދުަވހުން ކަ
 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

ައްށ  موسى عليه الّسالمަރސްކަލާނެގ ތައް ަހލާކުުކރެއްވުމަށްފަުހ ހަމަަކށަވަރުން ތިމަން ُأمَّـةއަދި އިސްވެދިޔަ  )43(
. އެއީ  . ކިތަންމެ  توراةފޮތްދެއްވީމެވެ . (ދަންނައެވެ .  تفسيرއެވެ އަްށ  موسى عليه الّسالمފޮތެއްގައި ލިޔެވިގެްނވެއެވެ

. ހަލާ  الّلهބާވައިލެއްވުމަށްފަުހ ރާމާމަކުނަށް ބަަދލުީވ މީހުްނ އުުޅނު ރަްށ މެނުީވ  توراة ުކ ހަލާުކ ނުުކރަްއވައެވެ
.  أّمةކުރެއްވީ އޭގެ ުކރީގެ  އަށް އެފޮްތ  موسى عليه الّسالمއިން =) ދެންފަހެ  تفسير قرطبى. =  والّله أعلمތަކެވެ

. އަިދ ތެދުމަގަކާިއ  . ނުވަަތ ެއމީހުން ބަާލ ވިސްާނހެދުމަށެވެ  رحمةބާވައިލެްއވީ އެމީހުންނަށްާވ އަިލކަމެއްގެގޮތުންނެވެ
. އެއީ އެމީހު .  أّميدކުރުމުގެ شكرހަނދާންކޮށް  نعمةގެ  الّلهން އެއްގެގޮތުންނެވެ  ގަެއވެ

!.) ތިމަންރަސްަކލާނެގ  رسول الّله(އޭ  )44(  فرضެގ ކަންތައްތަްއ  نهىއާއި  أمرއަށް  موسى عليه الّسالمއެވެ
ކައިީރަގިއ  ޖެއްސެވިހިނދު ހުޅަނގުަފރާތު ފަރުބަދައިގެ َتْكِليفُ ކޮށްދެއްވިހިނދު ނުވަތަ ެއކަލޭގެފާނަށް އެކަމުގެ 

. އަިދ އެތަނަށް  . حاضرކަލޭގެފާނު ނުވަުމއެވެ  ވީމީހުްނގެތެރޭަގިއ ކަލޭގެފާުނ ނުވަމުއެވެ

. ދެންފަެހ އެީމހުްނެގ  أّمةއަދި އެހެނެއްކަމަުކ (ޭއެގ ފަހުގަިއ) ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  )45( ތަެކްއ ހެއްެދވީމެވެ
. އަދި އެީމުހންގެ عمرމައްޗަށް މުއްދަތު ދިގުެވ  މައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތައް ކިަޔާވ ދިގުވީއެވެ
. ެއހެނެއްކަމަުކ  َقائمވެރިންެގގާތުގަިއ  أهلެގ  َمْدَينُ ވިދާޅުވެދެއްވާކަްށ ކަލޭގެފާުނ  ވެވަޑައިގެްނ ނުހުންނަވަުމއެވެ
. ބޭކަލުންرسولތިމަންރަސްކަލާނެގ ވޮޑިގެންީވ   ފޮނުްއވާ ަކލަކުަކމުގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   .  އަދި ކަލޭގެފާނުެވވަޑައިގެން ނުވަމުެއވެ    = طور .    ފަރުބަދައިގެ ކައިރީގައި

      =  .  ތިމަންރަސްަކލާނެގ ނިދާއިްއވެވިހިނދު         =  ެހެނެއްކަމަުކ ެއީއ އަިދ އ

.  رحمةންާވ  حضرةެގ  ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ   އެއްެގގޮތުންނެވެ       =  إْنَذارަކލޭގެފާނުްނ ބަޔަކަްށ 

 .  ކުރެއްވުމަށެވެ         =   َنِذْيرއެމީހުންގެ ގާތަށް އެއްވެްސ .   އަކު އައިސްަފއިނުވާ  

   =  ާކަލޭގެފ .  ނުންެގ ުކރިން       =   / އެމީހުން ހަނދާންކުރޭޯތ

.  أّميدހަނދާންކުރުމުެގ   ަގއި          =  އެްއ  مصيبةއަިދ އެމީހުންނަްށ

  ނުޖެހުނީކީއްވެގެންބާަވއެވެ؟         =  ީެއމީހުންގެ އަތްތަކުްނ އެމ .  ހުން އިްސކުރިކަންތަކުން
       =   ްربّ އޭ އަޅަމެންެގ  –ދެްނ އެމީހުްނ ބުނާނ .   އެވެ     =   އިބަރަސްަކލާނެގ

 .  ނުފޮނުއްވީ ކީްއވެގެންތޯއެވެ     =  ްرسولއަޅަމެންނަށ  .  ބޭކަލަކު       =  ފަހެ ޭއރުްނ

.  تبعއިބަރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކާިއ އަޅަމެން   ވުމަށް        =  އަިދ އަޅަމެްނ

 ންކަމުގައިވާން  مؤمن         =   ްحقّ ދެންފަހެ އެމީހުންގެގާތަށ ) .  أهلގެ  مّكةއައިހިނދުން

  (  ވެރިންގެގާތަށް     =  ްحضرةރަސްކަލާނގެ ތިމަނ  .  ން   =  .  އެމީހުްނ ބުނީ    

=  . ) ެދއްވުނު ނަމައެވެ  (އެކަލޭގެފާނަށް         = އަށްދެއްވުންފަަދ  موسى عليه الّسالم

 . . އެފަދަފޮތެއް  އެއްޗެއް     =   : )  حّجةން އެ ންގެފަރާތު يهودىއެމީހުން (އެބަހީ އެނގުނުމީހުން

.؟ ފަހެ ކާފަރުުނވޭހެއްެޔވެ         = موسى عليه الّسالم  . . އެފޮތަށް  އަްށ ދެއްވުނުތަކެްއޗަށް  

   =  .  މީގެުކރިން      =  سحرއެމީހުން ބުީނ އެއީ ެދ ) . ) ދެ  قرآنއާއި  توراةއެވެ  ِسحرއަކީ

 .  ެއކަތި އަނެެކއްޗަށް ެއހީވާ  =  تَظَهََرا އެވެ     =  .  އަދި އެމީހުްނ ބުނީ       = 

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން ުހރިހާ ފޮަތކަށް ކާފަުރވެގެންވަެމވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ފަރުބަދައިެގ  طورއަްށ ) ނިދާއިްއވެވިހިނުދ ކަޭލގެފާނު  موسى عليه الّسالمެގ (އަދި ތިމަންރަސްކަލާނ )46(
. އެހެެނއްކަމަކު އެހެްނހެއްދެވީ ަކލޭގެާފނުންގެ  .  رحمةންވާ  حضرةެގ  ربّ ކައިރީަގއި ނުވަމުއެވެ އެއްގެ ގޮތުންނެވެ

)  مّكة أهلން ނުާވ ބަޔަކަށް (އަކު ފޮނުވިގެ َنِذيرއެއީ ކަޭލގެފާނުންގެ ުކރީން އެބައެްއގެގާތަށް ެއއްވެސް  ވެރިންނަށް
. އެީއ އެމީހުން އެތިބަ ނުބަިއ ގޮތްަތއް ހަނދާންކޮށް  إنذار .  توبةކުރެއްވުމަށްޓަކަެއވެ  ވޭތޯެއވެ

  .  وحىގެމީހުންގެ މާތްކަމުގެ ވާހަަކ  أّمةގެފާނުންގެ  محّمدއަށް  تعالى موسى عليه الّسالم الّلهދަންނައެވެ
. ެއވަގުތު  الّسالمموسى عليه ކުރެއްވީާމ  އެންގެވީ އެމީހުން އަިދ  الّلهއެމީހުްނ ދުށުމަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވިއެވެ

. ދެން އެވަގުުތ  . އެކަމަކު އެމީހުންެގ އަޑުިއއްވަވާފާނެކަމަެށވެ ގެީމހުންނަްށ  أّمةގެފާނުންެގ  محّمدނުފެންނާނެކަމަށެވެ
) ބަަފއިންގެ  الّله ބުރަކަށިަތކުގަިއ ތިބެފައި އެބަސްފުަޅްށ ނިދާއިއްވެވުމުން (ޮގވަިއލެއްވުމުން

 . . އަދި އެމީހުންނާ  موسى عليه الّسالمޖަވާބުދެއްވިކަމުގަިއވެއެވެ ކުރަްއވަިއ  مخاطبއަށް އިްއވެވިަކމުގައި ވެެއވެ
.  وحىކިތަންމެ ބަސްފުޅުތަކެއް ެއވަގުތު   اقعةو ވަނީ ެއ  إشارةިއސްވެދިޔަ އާޔަތުން  والّله أعلمކުރެއްިވކަމުގައިެވއެވެ

 = .  =تفسير قرطبى – تفسير طبرىއަށް ކަމުގަިއވެއެވެ

) އެމީހުންނަށް  )47(  مصيبةއަދި އެމީހުންގެ އަތްތަކުން ުކރިކަންތަކުގެ ސަބަބުން (އެމީހުންކުރި ފާފަިއގެ ސަބަބުން
. އޭ އަ مصيبة( ؟ގެންބާވައެވެ އެއް ނުޖެހުނީ ކީއްވެ  ) މިފަދައިން ބުނީހެވެ !.  ربّ ޅަމެންެގ އެއް ޖެހުނުނަމަ ެއމީހުން އެވެ

. ޭއރުން އަޅަމެން އިބަރަްސކަލާނެގ  رسولއަޅަމެންގެގާތަށް އިބަރަސްަކލާނގެ  ބޭކަލަކު ފޮނުްއވެވިނަމައެވެ
. އަޅަމެން ތެދުުކރާ މީހުންކަުމގައި ( تبعއާޔަތްތަކާއި  .  مؤمنީވހެވެ  ންކަމުގައި)ވީހެވެ

 محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއައިހިނދުން ( حقّ ށް ން އެމީހުންގެާގތަ حضرةދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )48(
.) އެމީހުން ބުނީ  އަށް ދެއްވުނުފަަދ  موسى عليه الّسالمރަސޫލުކަމާިއގެން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމީހުން ހެދީ އިދިކޮޅެވެ

ޭލގެފާނަށްެވްސ އެފަދަ ފޮތެއް މިކަ ނުވަތަ  ؟ވެއަށް ނުދެއްވުނީ ކީއްވެެގންބާވައެ رسولމި  –އެފަދަފޮތެއް  –އެއްޗެއް 
. (ޭއގެ  ) އެމީހުން ފަެހ  الّله وحىގައި  جوابދެއްވޭނެނަމައެވެ އަށް ާބވައިެލއްވުުނ  موسى عليه الّسالمކުަރއްވަނީ

:  سحرތަކެއްޗަްށ ކާފަރުނުޭވހެއްެޔވެ؟ އަދި އެމީހުްނ ބުނީ އެީއ ަފއުޅުވެގެންާވ ދެ  . (ެއަބހީ އާިއ  توراةކަމުގަެއވެ
.) ނުވަަތ ކަމުގަ  سحرއަކީ ދެ  قرآن އާއި ދެބޭަކލުންނަކީ ެދ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمއާއި  موسى عليه الّسالمއެވެ
.  سحر . އަދި އެމީހުްނ ބުނީ ައހުރެމެން ިމވަނީ އެހުރިާހ އެްއޗަކަށް ކާފަރުެވގެންނެވެ  ވެރިންކަމުގައެވެ

. މިއާޔަތުެގ   . މިާތ ލިެޔވިފައި ވަނީ އެތަނުްނ ވެރިްނ ގޮތްގޮތަްށ ިކޔާފައިވެއެވެ علمގަިއ  تفسيرދަންނައެވެ
 . .  إختالفތަފާތުވުމުެގ ސަބަބުންވެސް  ِقَراةއެއްގޮތެވެ  . والّله أعلم بالّصوابވާން ދިާމވީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .!ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ       =   !.  ފަހެ ކަލޭމެްނ އެއްވެސްފޮެތއް ގެނަސްދީބަލާށެވެ
    =  حضرةގެ  الّله  .  ން       =  އެފޮތެއް އަނެއް ދެފޮތަށްުވރެ ތެދުމަުގގެގޮުތްނ

 .  މޮޅު  =   ުتـََبعއެފޮތާއި ތިމަންަކލޭގެފާނ ) . .)   تـََبعވުމަށް   ވާ ހުށީމެވެ      

  =  ިކަލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންާޏއ  .           =   ފަހެ އެމީހުން ަކލޭގެފާަންށ

 . ) އިޖާބަނުދީފިނަމަ  (އެކަމުގައި    =  .  ފަހެ ކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާށެވެ      = 

.  تبع އެމީހުން  ވާކަން ކަށަވަރީ   =   ެهوى نفسއެމީހުންގ   (. . (އަމިއްލަ އެދުމާއެވެ  އާއެވެ  

   = އަދި ަމގުފުރެދުންބޮޑީ ފަެހ ކާުކހެއްެޔވެ؟          =  ެهوى نفسއެމީހަުކ އެމީހެްއގ 

.  تبعއާއި   ީވ މީހަކަށްުވރެ         = حضرةގެ  الّله  .     ން ތެދުމަގަކާއި ުނލައި

   =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ  .   ތެދުމަގު ނުދައްކަވަެއވެ       =  .  އަނިޔާވެރިބަޔަކަށް
        = ަتفصيلށް އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެމީހުނ  / .  بيانކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

 .   ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ   =  ަخبرތަކުގެ  أّمةބަސް (އިސްވެދިޔ   (  ތަކާއި އެމީހުންނަށް ޖެހުނުކަންތައް
      =  (   އެމީހުން ހަނދާންުކރޭތޯ   (އެކަލޭގެފާނުންގެ ނަބީކަން       

   = ) . )  يعنى: أهل ِكَتابއަދި އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ފޮތްެދއްވިމީހުން  ންކުރެަބޔަކު  

 =  ިމ) . )   قرآنޭއގެކުީރގައި  ގެ ކުރީަގއި         =  ްإيمانއެމީހުން އެއަށ  . ވެއެވެ

.)  إيمانއަށް  قرآن(  ވެއެވެ      = قرآنއަިދ ެއމީހުންގެމައްޗަށް (ިމ .  ) ކިޔެވިއްެޖއްޔާ   

     =   ްައހުރެމެން އެފޮތަށ . .  إيمانއެމީހުން ބުެނއެވެ . / ތެދުކޮށްފީމެވެ  ވެއްޖައީމެވެ     = 

. حقّ ހަމަކަށަވަރުްނ ެއީއ    އެވެ      =ެحضرةެގ  ربّ މެްނގެ ައހުރ  .  ންވާ        = 

. ) އަހުރެމެން ވީމުއެވެ    ހަމަކަށަވަރުން އޭގެުކރީގަިއ (އެފޮތް ާބވައިެލއްވުމުގެުކރީގައި    = إيمان 

.  ވެ ކިޔަމަންެވގެން     =  .  އެމީހުން ދަންނައެވެ     ްއެީއ އެމީހުންނަްށ   އެމީހުނ
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. . –ދެފަަހރަށް  =   އެމީހުންގެ ަދރުމަދެއްވޭެނ މީހުންނެވެ   ދެގުނައަށް      =  އެމީހުްނ

 .  ކެތްތެރިވީކަމުގެ ސަބަބުން      =  ްدفاعއަދި އެމީހުނ  .  ކޮށް ދުރުކުރެއެވެ         = 

. ހެޔޮކަންތަކު  ން ނުބައިކަންތައް      =   . ައދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެއްވި ރިޒުގުން

      = .   އެމީހުން ހޭދަ ުކރެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ގޮުތން  ތެދުމަުގގެ އެދެފޮތަށްވުރެ. !ވިދާޅުވާށެވެ މީހުނަށްއެ ކަޭލގެފާނު.) !ެއވެ محّمد صّلى الّله عليه وسّلم އޭ( )49(

 ިތޔަބުނީ  ކަލޭމެން. ވުމަެށވެ تبع ތިމަންކަލޭގެފާނު އެޮފތަށް. ގެނަސްބަލާެށވެ ނިކަން  ކަލޭމެން حضرة ގެ الّله މޮޅުފޮތެއް
 . !ކޮށްބަލާށެވެ މިކަން ިނަކން ތެުދވެރިންކަމުަގއިވަންޏާ ކަލޭމެންނަކީ ތެދެއްކަމުގައިވަންޏާ 

 ަވނީ  تبع އެ އެމީހުން. ދެނެވަޑައިގަންނަވާށެވެ ަރނގަޅަށް ަކލޭގެފާނު ނުދީފިއްޔާ إجابة ކަލޭގެފާނަށް އެމީހުން ފަހެ )50(
 ނުލައި  ތެދުމަަގކާއި ންވާ حضرة ގެ الّله އަދި. ެއދުމާއިއެވެ އަމިްއލަ. އާއިެއވެ هوى نفس އެމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުންެވސް

 ؟ޔެވެ ކާކުެހއް ފަހެ މީަހކީ މަގުފުރެދިފައިވާ ވަކިންބޮޑަށް މީހަކަށްުވރެ ވާ تبع) އަށް هوى نفس ތިމާގެ( ށްއެދުމަ އަމިއްލަ ތިމާގެ
 .) ނުެވއެވެ މީހަކު މަގުފުރެދިފައިވާ  ބޮޑަށް އެއަށްވުރެ (

 تفصيل ބަސް) ށްންނަ بنى إسرائيل އަދި ންނަށާއި يعنى: قريش( އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި  )51(
 ދިާމވި  އެމީހުންނަށް އަދި  ވާހަކަަތްއ ތަކާއި خبر ތަކުގެ أّمة އިްސވެދިޔަ: އެބަހީ. (ކޮށްެދއްވައިފީމެވެ بيان ކޮށްދެއްވައި
 رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم އެއީ . ކޮށްދެއްވައިފީމެވެ بيان އެބައިީމހުންނަށް ކޮށް تفصيل ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަންތައްތައް

 . ކުރޭތޯއެވެ حاصل ެއއް عبرة އެއިން ހަނދާންކޮށް އެީމހުން ތައް خبر ބެހޭ އިއާ

 ެތރެިއން  އެމީހުންގެ: އެަބހީ. (ެވއެވެ إيمان އަށް قرآن މި ފޮތްދެވުނުމީހުން  އެމީހުންނަށް ކުރީން ގެ قرآن މިކީރިތި އަދި  )52(
 . ތެދުކުރެެއވެ قرآن) ބައެއްމީހުން

 إيمان އެފޮތަށް ައހުރެމެން  ހަމަކަށަަވރުން. ބުނެއެވެ އެމީުހން ކިޔެިވއްޖެއްޔާ قرآن މި  މަްއޗަށް އެމީހުންގެ އަދި )53(
. އެވެ  حقّ  ައއިސްފައިވާ  ން حضرة ގެ ربّ  ައުހރެމެންގެ އެއީ ހަމަކަަށވަރުން. ތެދުކޮށްފީމެވެ އެފޮތް. ވެއްޖައީމެވެ

 ވެ  إيمان އެފޮތަށް  – ުކރީގަިއވެސް ާބވައިެލއްވުމުގެ  آنقر  އެ: އެަބހީ – އޭގެުކރީގަިއވެސް ވަނީ އަުހރެމެން ހަމަކަށަވަރުން 
 . ިކޔަމަންވެގެންނެވެ. ބޯލަނބައިގެންނެވެ

 ދަރުމަ  ދެފަަހރަށް އެމީހުންނަށް ސަބަބުން އެކަމުގެ ކަމަށްޓަަކއި ވިކެތްތެރި އެމީހުން. ދަންނައެވެ އެމީހުން )54(
 ވީ  إيمان އަށް  محّمد صّلى الّله عليه وسّلم ައދި ަކއްާޔއިވީކަމަށްޓަ إيمان ުކރީފޮތަށް އެމީހުން އެއީ. (ދެއްވޭނެއެވެ
 إيمان އެަކލޭގެފާނަށް ުކރިންވެސް ފޮނުއްވުުމގެ محّمد صّلى الّله عليه وسّلم އެމީހުން ނުވަތަ –. ކަމަށްޓަކައެވެ
 دفاع ނުަބއިކަންތައް ތަކުންހެޔޮކަން އެމީހުން އަދި .) ވީކަމަށްޓަަކއެވެ إيمان ފޮނުއްވުމުންވެސް  އެކަޭލގެފާނު ވީކަމަށްޓަކައާއި

 އެކަލާނގެ  ކިޔަމަނުގައި ގެ الّله. (ހޭދަކުެރއެވެ އެމީހުން ރިޒުގުން  ދެއްވި އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި. ކުރެއެވެ
 .)ހޭދަުކރެެއވެ މަގުގައި
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ަَلْغوُ ިދ އެމީހުންނަށް އ  : . بَاِطلُ އިވިއްޖެްއޔާ އެބަހީ   ވާހަކަ އިވިއްޖެއްޔާ  

    =  .  އެމީހުން އެާވހަކައިން އެނބުރި ުދރުވެގަންނާެއވެ    =  .   އަދި އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ   

     =  ާعملއަހުރެމެންނަށް އަހުރެމެންުކރ  .   އެވެ  =   ާعملއަދި ކަލޭމެނަށް ކަލޭމެންކުރ 

  .  އެވެ    =  .   ކަލޭމެްނގެ މަްއޗަށް ަސލާމްހުްއޓެވެ          =  ައހުރެެމްނ

 .  ޖާހިލުންނެއް ނޭދެމެވެ      =  ޭކަޭލގެފާނަކަށް ތެ رسول الّله(އ (.! . އެވެ  ދުމަގު ނުދެްއކެވޭނެއެވެ
       =  .  ކަލޭގެފާނު ލޯބިފުޅުވާ މީހަކަށް       =  ުالّلهއަދި އެހެނެްއކަމަކ 

 .   ތެދުމަގުދައްކަވައެވެ    =  .  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިެގންނެވި އަޅަކަށް    =  އަދި އެކަލާނެގ

. ދެނެވޮޑިގަތު  ން ބޮޑެވެ      =  .  ތެދުމަގު ލިބިގަންނަ މީހުން     =  ްއަދި އެމީހުނ

 . .  قريشބުންޏެވެ   ގެ ކާފަރުްނ ބުންޏެވެ        =  تبعއަުހރެމެން ަކލޭގެފާނާއިއެުކ ތެދުމަގާިއ 

.   ވެއްޖެއްޔާ         =  ބަޔަުކ . ައހުރެމެްނގެ ބިމުްނ އަުހރެމެން ޖަަހއިގަނެވިދާނެެއވެ

 .  އަހުރެމެންގެ މަްއޗަށް ގަދަވެދާނެެއވެ        =  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަްށ

 ހަމަޖައްސައިނުދެންހެއްެޔވެ؟      =  ާَحَرمއަމާްނވެގެންވ  .    އެއް  =  އެރަށަްށ

 .   ޖަމާކުރެވޭ   =  ( . ( މަތިަވރު ) / ހުިރާހ ރަށެްއެގ މޭވާ ( މަތިަވރު  ހުިރހާއެއްެޗއްެގ މޭވާ
       =  ِرْزقންވާ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .  އެއްގެގޮތުން    =   އަިދ

.  އެހެނެއްކަމަކު އެީމހުންކުރެ    ގިނަީމހުން    =  .  އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ  

   =  ަވރަށްގިނައިްނ : އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ަހލާކުުކރެްއވީ ިކހާަވރަކަށްހެއްެޔވެ؟ (އެބަހީ
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 (.  ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ     = ްރަށްރަށުގެ ެތރެއިނ ) .(  ގިނަރަށްރަށް      =  އެރަށްރަުށެގ

 އަށް ކާފަރުިވ  نعمةދިރިއުޅުން        =  .   ެއހުރީ އެމީހުން ިދރިއުޅުނު ތަންތަނެވެ    

     =    . .  =    އެމީހުންެގ ފަހުން ިދރިނުއުޅެއެވެ   މަދުން މެނުވީ      = 

.  އަދި  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވީމުެއވެ      =  ވާރުތަކުރަްއާވ

.  ކަލަކުކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ައިދ އަދި ބޭކާރު ވާހަކަ ައހައިފިއްާޔ އެމީހުން އެާވހަކައިން ދުުރވެ ފުަރގަސް بَاِطلއަދި އެމީހުން  )55( ދެއެވެ
. އަުހރެމެންނަށް އަހުރެމެންެގ  . އަދި ކަލޭމެންނަށް ކަލޭމެންގެ  عملއެމީހުން ބުނެއެވެ . ކަލޭމެްނެގ  عملއެވެ އެވެ

. އަދި  سالمމައްޗަށް  . َجدلންނާއި  َجاهلހުއްޓެވެ  ކޮށް އެއްޗެިތ ކިޔާކަށް އަުހރެމެން ނޭދެމެވެ

!.) ކަލޭގެފާނު ލޯބިފު رسول الّله(އޭ  )56( . އަިދ އެވެ ޅުވާ މީހަކަްށ ތެދުމަގު ދެއްކެވުން ަކލޭގެފާނަކަށް ނުވެެއވެ
. އަިދ ތެދުމަުގ ލިބިގަންނާޭނ  الّلهއެހެންނަމަވެްސ  އެދިވޮިޑގަންނަާވ ފަރާތަކަްށ އެަކލާނެގ ތެދުމަުގ ދައްަކވައެވެ

 .  ބަޔަކު އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ

. މިއާޔަްތ ބާވަިއލެއްވުީނ   .  لبأبوطاދަންނައެވެ  حاضرމަރަްށ  أبوطالبއިާއމެދުގައިކަަމށް ިރވާވެގެންެވއެވެ
 ِهَداَيةއަށް  أبوطالبވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު ލޯބިފުޅުވާ ބޮޑުބޭބެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمވީވަގުތު އެތަނަށް 

. ނަމަވެްސ  . ފުޅު ނު كلمةއެ  أبوطالبދެއްކެވޭތޯ ަވރަށް މަސައްކަތްޕުޅު ުކރެއްިވއެވެ ގޮތުގަިއ  َصحَّ ކިއެވެ
.  دينގެ عبد المطّلبރިވާވެގެްނވަނީ ެއކަލޭގެފާުނ މަުރވީ  .  دين  إسالمމަތީގައެވެ ގެ މަީތގައެއްނޫނެވެ

 .  .  والّله أعلمއެކަމާގުޅޭގޮތުން މިއާޔަްތ ބާވަިއލެއްިވ ކަމުގަިއވެއެވެ

)57(  : . އެބަހީ . އަ مشركގެ  مّكةއަދި އެމީހުން ބުންޏެވެ  حّق دينހުރެމެން ަކލޭގެފާނާިއއެކު ތެދުމަގާއި ން ބުންޏެވެ
. (ޭއެގ  تبعއާއި  ) އަހުރެމެން ޖަަހއިގަނެގެން ގެްނގޮސްފާނެއެވެ ވެއްޖެއްޔާއި (އެކިފަރާތްަފރާތުން މީހުން ައއިސް
) އެމީހުންނަށް ފަެހ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަމާން  الّلهގައި  جواب ފަިއ ފުޅެއް ދެްއވާ ހަމަޖައްސަވާ حرمއެ އަންަގވަނީ

ން ދެްއވާ ިރޒުގެއްގެގޮތުްނ އެތަނަށް ހުިރހާ ތަންތަނެްއގެ ޭމާވ  حضرةނުވޭހެއްޔެވެ؟ ތިމަންރަްސކަލާނެގ 
. (ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . އަދި އެކަމަކު އެމީހުްނކުރެ ގިނަމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ ) ޖަމާކުރެއެވެ (ާކބޯތަކެތި

 .) ؟އެކަންކަން ެއހެން ަލއްވާފައިާވކަން ނޭނގޭބާަވއެވެ

ނުކުރުމުެގ  شكرއަށް ކާފަރުެވ  نعمةއެބަީހ  ެއަރށްރަށުގެ މީހުްނ   އަދި އެރަށްރަށުގެ ިދރިއުޅުންކާފަރުވެ  )58(
.  ؟ސަބަބުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަލާުކކުރެްއވީ ކިތައްކިތަްއ ރަށްެހއްޔެވެ  ވަރަށްގިަނ ރަްށ ަހލާކުުކރެއްވީެމވެ

 . .) އެމީހުންނަށްފަހު އެތަންތާ ދާދިމަދުންމެނުީވ އެމީސްމީހުން ދިރިއުޅުނު ތަންތަން އެހުީރއެވެ (ވީރާާނވެޮގސްފައެވެ
. . އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ވޮޑިެގންވަނީ ވާރުަތކުރަްއވާ ަކލަކުކަމުަގއެވެ  ދިރިނުއުޅެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ްربّ ގެ އަދި ކަލޭގެފާނުނ  .  ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ     =  ރަށްރަށް ހަލާކުކުރަްއާވ

 .  ކަލަކުކަމުގައި        = ) ްދާދެްނ   مّكةއެރަްށރަށުެގ މަންމައަށ . )  ފޮނުއްަވއިފުމަށް އަށް

   =   ީمحّمد صّلى الّله عليه وسّلمރަސޫބޭކަަލކު  އެއ  .  އެވެ    =  އެބޭކަލަުކ އެމީހުންެގ

 .  މައްޗަށް ކިަޔވައި ވިދާޅުވެދެއްވާ      =  .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އާޔަތްަތއް     =  އަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެން ނުވަމުެއވެ   = .     ރަށްތަްއ ަހލާކުކުަރއްވާ ަކލަކުކަމުަގއި

        =  ެَحالވެރިން ައނިޔާވެރިެވގެންވާ  أهلއެރަށެއްގ  .  ގައިމެނުވީ      = 

 .  އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެވުނު ކޮންމެއެއްެޗއް   = (. . (މުދަލާ ަދރިންކުރެ   އެއްޗެތީގެެތރެއިން
         =  ދުނިޭޔގެ  حياةފަެހ އެީއ ދުނިޔޭެގ /. ގަިއ ބޭނުންކުރެޭވ  حياةގެ މަންފާއަށެވެ

  .  ތަކެއްޗެވެ    = .    އަދި އެތާނގެ ޒީނަތެވެ     =  ިحضرةގެ  الّلهއަދ .  ގައިވާތަކެތި
      =   .   މާހެޮޔވެފަިއ ދެމިހުރުންބޮޑެވެ    =  ކޮްށ  ِفكرިތޔަބައިމީހުްނ ފަެހ

  ބުއްދިކޮށް ނުހަދާނޭހެއްެޔވެ؟       ެ؟ވެކުރިމީހާހެްއޔެ وعدފަހެ އެމީހަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގ  

      =  ާوعدރަނގަޅުވެގެްނވ  .  އަކުން     =  .  ފަހެ އޭނާޔަށް އެލިބޭނޭ     = 

 ފަހެ އެމީހަކަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ އަރާމުކޮޅެްއ ދެއްވިމީހަުކފަދަހެއްޔެވެ؟          =  ދުނިޭޔެގ

.  حياة   ގެ އަރާމުކޮޅަކުން         = ާقيامةދެން އެމީހ  .  ދުވަހުން       = 

)  عذابގެ  الّله( .   حاضرއަށް  ކުރެވޭމީހުންގެތެެރއިންވާ       =  ްއަދި އެމީހުންނަށ–  :  مشركއެބަހީ

.  –ންނަށް  .  وحىފަެހ އެަކލާނގެ  =   އެކަލާނގެ ނިދާއިްއވަވާދުަވހުން              ކުރައްވާެނއެވެ
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     =  ި؟ޔެވެންތައް ކޮބައިހެއް شريك   ކުރި ريكشތިމަންރަސްކަލާނގެއާއ      

    =  ންކަމުގަިއ ހީކުިރ  شريكކަލޭމެން އެތަކެއްޗަީކ  

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!) އަިދ ރަށްތަ رسول الّله(އޭ  )59( ) ރަަށްށ  ّزةعކުެގ މަންމަކަމުގަިއވާ (ނުވަަތ އެންމެ ެއވެ ތެިރ ރަށްކަމުގަިއވާ

ބޭކަލަކު ފޮނުއްަވއިފުމަށްދާންދެން އެރަށުގެ ވަށަވަށަިއގެންވާ ރަށްތައް ަހލާކުުކރައްވާޭނ  رسولއަށް  يعنى: مّكة

. އަިދ އެަރޫސލުބޭކަލަުކ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ربّ ކަލަކުކަމުގަިއ ަކލޭގެފާނުންގެ  ނުވެއެވެ

ގައިމެނުީވ  حالވެރިން އަނިޔާވެިރވެގެންާވ  أهلަޔވާ ވިދާޅުވެދެއްވާނެ އަދި އެްއވެސް ރަށެއް އެަރށެއްގެ އާޔަތްތައް ކި

 .  ހަލާކު ކުރަްއވާނޭ ަކލަކުކަމުަގއި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ވޮޑިގެން ނުވަމެވެ

އިވާނަަމ ާވކޮންމެ ެއއްޗަީކ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ ދެވިފަ –މުދަލާިއ ަދރިންގެތެރެއިްނ  يعنى:އަދި ތަކެތީގެތެރެއިްނ  )60(

. އަިދ  حياةދުނިޔޭގެ   حضرةެގ  الّلهގައި ބޭނުންކޮްށ މަޖާކޮށްލުމަށާިއ އެތާނގެ ޒީަނތުގެގޮތުން ދެވިަފއިާވ ތަކެއްެޗވެ

. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަހެ ެއއްޗެްއ  ثوابގައިވާތަކެތި ( ) ހެޮޔވެފައި ދެމިުހރުން ބޮޑެވެ އާ ސުވަުރގެ

.   ؟ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ

:  وعدއެއްކޮށް އަދި އެ  وعدއަޅެފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހަކަްށ ރަނގަޅު ެހޮޔ  )61( ކުިރ ކަންތައް އެަބހީ

ގައި ޭބނުންކޮށް ފައިދާ އުފުލާނެ މިންަވރެއްދެއްވި ީމހާއާިއ  حياةސުވަރުގެ އެމީހަކަށް ލިބޭނެމީހާއާއި ދުނިޭޔގެ 

. . ައދި އެމީހާ ނުވާނޭކަން ކަ ؟ދެމީހުން އެއްފަދަ ވާނޭ ެހއްޔެވެ ދުވަހުންވާހުީށ  قيامةފަހުން މިބުނިމީހާ  يعنى:ށަވަެރވެ

. حاضرއަލިފާނަށް   ކުެރވޭނޭ މީހުްނގެ ތެެރއިންނެވެ

 وحىދުވަހުްނ އެމީހުންނަްށ  يعنى قَياَمةންނަށް ނިާދއިއްވަވާދުަވހުްނ  يعنى: مشركއަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ  )62(

. ަކލޭމެން (ދުނި ) ކުރައްވާނެެއވެ ންތައް ފަެހ  شريكންކަމުގައި ހީކޮށްގެންއުޅުނު  شريكޔޭަގއިއުޅުނުއިރު

.  ؟ކޮބައިހެއްެޔވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .    އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ     = ްعذاب(ކޯފާއާިއ  އެމީހުންެގ މަްއޗަށ  ( ގެ

.  حقّ ބަސްފުޅު   ވީމީހުން   =  ެربّ އޭ އަޅަމެންގ  !.   ެއވެ   =  .  މިތިބަމީހުން މިއީ
     =  .  ައހުރެމެން ަމގުފުރެއްިދ މީހުންނެވެ      =  .  އަހުރެމެން އެމީހުން މަގުުފރެއްދީމެވެ
         = .   އަހުރެމެންެގ މަގުފުރެދުުނ ފަދައިން      =  އަޅަމެން އިބަރަސްަކލާނެގ

 .   ރަސްކަންފުޅަށް ބަރީއަެވއްޖައީމެވެ     =   .  އެމީހުން ނުވިއެވެ         = 

. ނޑައެޅިގެން އަަހރެމެންނަށް އަޅުކަންުކރި ަބޔަކުކަމުގައި    ކަ  =   . ) ބުނެވޭނެވެ  އަިދ (އެމީހުނަށް
     =  شريكަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ  .!  ންތަކަށް ގޮވާށެވެ    =   ދެންފަެހ އެމީހުްނ ެއ

.  شريك  ންތަކަށް ޮގާވ ވާިގއެދޭނެވެ         =  އިޖާބަުނ  ންތަްއ އެީމހުންނަށް شريكފަެހ ެއ

 .  ދޭނެއެވެ      =  عذابއަިދ އެމީހުްނ  .   ދެކޭނެއެވެ       =  އެީމހުްނ

 .   ހަމަކަށަވަރުްނ ވީނަމަ     = ( . (ތެދުމަުގލިބުންކަމުގައި   ތެދުަމގުލިޭބކަމުގައި        

.  –ންނަށް  يعنى: مشركންނަށް  އަދި އެަކލާނގެ އެމީހު =  وحىފަހެ އެކަލާނގެ  =   ނިދާއިއްވާދުވަހު

 .   ކުރައްވާނެެއވެ        =   ްބޭކަލުންނަށް ޖަވާބުދިީނ  رسولަކލޭމެނ

 ކީކޭކިޔާފައިެހއްޔެވެ؟ ކޮންޖަވާެބއްހެްއޔެވެ؟      = ެފަހ  .   އެމީހުންގެމަްއޗަށް އަނދިިރވެދާނެއެވެ
     = ދައްކާނެ  خبر : ..)  دليلތައް (އެބަހީ  އެއް ނޭނގި އަނދިރިވެދާނެއެވެ    = .  އެދުވަހުން

         = ) ްَنَسبُ އެމީހުނ . ) ސުވާލު ުނކުރާނެެއވެ    އާއި ގާތްކަމުގެގޮތުން    

  =  ެتوبةަފހ   .  ވެއްޖެމީހާ   ެއަދި އެމީާހ އީާމންވ       =  ާصالح عملއަދި އެމީހ 

 .   ކޮށް     =   . . އޭނާ ވާެނއެވެ  އޭނާ ވުން އެކަީށގެންވެއެވެ       

   .ކާމިޔާބުވެ ސަލާމަތްވާ ީމހުންގެތެެރއިން =    =  ޭކަލޭގެފާނުންގެ  رسول الّله(އ (.  ربّ އެވެ
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 .  ހައްދަވައެވެ     =   .   ެއކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އެްއޗެއް   =   إيمان(އަިދ ތެދުމަާގ 

) އެކަލާނެގ  صالح عملކަމަށާއި  .  إختيارއަށް  ުކރައްަވއެވެ         =   އެމީހުންނަކަްށ

 : )  رسولއެމީހަުކ ބޭނުންމީހަކު  –ންނަކަށް  مشرك(އެބަހީ . إختيارކަަމށް  ކުރުމެްއ ނުވެއެވެ        

. طاهرހުސް  الّله  =   ވަންތަވެ އަދި މަތިެވރިެވވޮޑިގެންވެއެވެ      =  ެشركއެމީހުން އ 

.  ކުރާތަކެތި   ފިަޔވައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭއަޅަމެންގެ  حقّ އަދި އެމީހުންގެމައްޗަށް ކޯާފގެ ބަސްފުޅު  )63( . އަޅަމެްނ  ربّ ވީީމުހން ދަންނަވާނެއެވެ ެއވެ
.) އަޅަމެން މަގުފުރެދުނުފަދައިން  . (އެމީހުން ބުނާނެެއވެ އަޅަމެން އެމީހުްނ މަގުފުރެއްދިމީހުން މިތިބީއެވެ

. އިބަަރސްކަލާނެގ  . އަދި އެީމހުްނ  حضرةމަގުފުރައްދައިީލއެވެ އަށް އަޅަމެން އެމީހުންގެ ކިބައިން ަބރީއަެވއްޖައީމެވެ
 . ނޑައެޅިގެން އަަޅމެންނަށް އަޅުކަން ނުކުރެެއވެ  ކަ

)64(  . . ބުނެވޭނެއެވެ ) އެމީހުންނަށް ނިދާ ިއއްވެވޭެނއެވެ  شريكކުރި ކަލޭމެންގެ  شريكއި އާ الّلهއަދި (އެދުވަހުން
. އަިދ އެަތކެތި އެީމހުންނަށް އިޖާަބ  . ދެންފަެހ އެމީހުްނ އެތަެކއްަޗށް ގޮވާެނއެވެ ންތަކަށް ކަލޭމެްނ ޮގވާށެވެ

. އަދި އެބައިީމހުން  . ެއހިނދު އެމީހުންވެްސ ދުނިޔޭގައިތިބިިއރު ތެދުމަުގގައިވީަނަމ  عذابނުދޭނެއެވެ ދެކޭނެއެވެ
. އެކަމަުކ ދެން އޭރުންުކރާނީ ނަމައިެގ ކޮންފައިދާެހއްޔެވެ؟ ރަނގަޅޭ ހިތަށްއަ  . އެކަމަށް ލޯބިކުރާނެެއވެ  ރާނެއެވެ

 وحىފަެހ ެއކަލާނެގ އެީމހުނަށް  –ނިާދއިއްވަާވ ދުަވހުން  –ންނަށް  يعنى: مشركއަދި އެކަލާނެގ އެމީހުނަްށ  )65(
. ކަލޭމެްނ  . ީކކޭހެއްެޔވެ؟ބޭކަލުންނަށް ދިނީ ކޮންޖަވާބެ رسولކުރައްވާނެެއވެ  ްއހެއްޔެވެ

: ދަްއކާނެ  خبرފަހެ އެމީހުންގެމައްޗަށް  )66( .. (އެބަހީ އެއް ނެިތ  دليلއެއްނެތި  حّجةތައް އަނިދރިވެދާނެއެވެ
. ނަސަާބިއ  މުޅިން އެމީހުންބެދިދާނެއެެވ. އަދި އެމީހުން އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކާއި ުސވާލު ނުުކރާނެއެވެ

.  ގާތްކަމުގެގޮތުންވެްސ ސުާވލު  ނުުކރާނެއެވެ

. އެމީހުންނަކީ ކާމިޔާބުވެ ނަސީބުލިބޭނޭ މީހުންގެެތރެިއްނ  صالح عملވެގެން  توبةފަހެ  )67( ކުރިމީހުން ދަންނައެވެ
 .  ވާނޭ މީހުންނެވެ

.) ކަލޭގެފާނުންގެ  رسول الّلهއަދި (އޭ  )68( . އަދި އެިދވޮޑިގެންެނިވ  ربّ އެވެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެއްެޗއް ހައްަދވައެވެ
)  َصالح عملކަމަށާިއ އަިދ  إيمانމީހަކު (ތެދުމަާގއި  . އަދި އެމީހުންނަްށ  خاصّ ކުރަްއވަިއ  إختيارކުރުމަށް ުކރައްަވއެވެ

 : )  نبىކަމަށާއި  رسولއެމީހުން ބޭނުންމީހަކު  –ންނަށް  مشرك(އެބަހީ . އަދި އެމީހުްނ  إختيارކަމަށް ކުރުމެއް ނުވެއެވެ
. طاهرހުސް  لّلهاކުާރ ކަންތައް ިފޔަވަިއ  شركއެ   ވެ އަިދ މަތިެވރިވެވޮޑިގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
       =  ربّ އަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ .  ދެނެވޮޑިެގންވެއެވެ         =  އެމީހުންެގ

. ހިތްތަކުގައި ފޮުރވާފައިވާތަ  ކެތި       =  .  އަދި އެމީހުން ފައުޅުކުރާ ކަންތަާކއި، ތަކެއްޗާއި
     =  ީالّلهއަދި އެއ  .   އެވެ       =  ީحّق إلهއެަކލާނެގ މެނުވ  .   އަކުނުވެއެވެ  

  =   އެއްވަީނ ހަަމ އެކަ تعريفއާއި  حمدއެންމެހަިއ .  ލާނގެއަށެވެ         =  

.  آخرةއެންމެކުރީގަްއޔާއި އެންމެފަހުްނވެސް / ދުނިޔެއާިއ    ގައިވެސް   = ) ިخلقއަދ 

 ( . خاصّ ުކރައްަވއި ނިާޔކުރެްއވުން  حكمތަކުންގެމެދުގައި  ެވގެްނވަނީވެސް ހަމަ އެަކލާނގެއަެށވެ      

  =  ިحضرةވުންވަނީވެްސ ހަަމ ެއކަލާނގެ  رجوعއަދި ކަލޭމެން އެނބުރ  .  އަށެވެ       =  ކަލޭގެފާުނ

!. ކަލޭމެްނ ނިކަން  !.   خبرވިދާޅުވާށެވެ  ދީބަލާށެވެ    =  ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަްށ  الّله

 .  ލައްވައިފިްއޔާ    =  . ނޑު  އަބަާދއަބަދީގޮތެއްަގިއ ޭރގަ       = ދުވަާހިއ  قيامة

 .   ހަމައަށް        = އެއްހެއްެޔވެ؟  إلهނޫން ދެން ކޮން  الّله        = 

 .   ކަލޭމެންނަށް އަލިކަެމއް ގެނަސްދޭނީ     ެِفكرންފަހެ (އެއްޗެްއ ވިސްނާ ކަލޭމ 

) ނުައހާނޭހެއްޔެ  .ކުރާގޮތަށް    ؟ވެ    =  ްކަލޭމެން ނިކަނ .! !.  خبرކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ  ދީބަލާށެވެ
       = الّله  .  ކަލޭމެންގެަމއްޗަށް ލައްަވއިފިއްޔާ     =  ިއަބަީދ ގޮތެްއަގއ 

 .  ދުވާލު         = قيامة  .  ދުވަހާއި ހަމައަށް        = އެްއ  إلهނޫން ދެން ކޮން  الّله

.   ؟ހެއްޔެވެ   =  . ނޑެއް ގެނަސްދޭނީ  ކަލޭމެނަށް ރޭގަ      = 

ނޑުގެތެޭރގަިއ ކަލޭމެްނ މައިތިރވެ .  އެރޭގަ    ހިމޭންވާނޭ     =  ކަލޭމެންފަެހ (ރޭުދާވ
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. ) ނުދެޭކހެއްެޔވެ    ؟ތަކުރާރުވާތީ    =  ެرحمةއަދި އެކަލާނގ  .   ގެތެރެއިންވާ ކަމެެކވެ

    =  .   ަކލޭމެނަށްޓަކައި އެކަލާނެގ ޭރަގނޑާއި ދުވާލު ލެއްވުން      = 

. ނޑުގަިއ ަކލޭމެން މައިިތރިެވ ހަމަހިމޭންވުމަށް   އެރޭގަ       =  (ުދވާލުެގވަގުުތ) އަިދ

ނޑާއި ދުާވުލ އެަކލާނެގ  فضلކަލޭމެން އެކަލާނެގ  . (ނުަވތަ ޭރގަ ވަންތަކަްނ  فضلވަންތަކަްނ އެދިގަތުމަށް

 (.   އެދުމަށް      =  ްشكرއަދި ކަލޭމެން އެަކލާނގެއަށ  .   ުކރުމަށާއި

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެީމހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ފޮުރވި ވަންހަނާވެގެންާވ ތަކެްއޗާިއ އަދި އެމީހުން ަފއުޅުުކާރ  َربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  )69(
. ތަކެތިވެސް ދެނެވޮޑި  ގެންެވއެވެ

.  الّلهއަކުުނވާ  إلهވެގެންވާ ެއހެން އެްއވެސް  حقّ އަދި އެކަލާނެގއީ އެަކލާނެގ މެނުވީ އަޅުކަންެވވުން  )70( ެއވެ
. އަދި (އެކަލާނެގ  حقّ އެއް  تعريفއާއި  حمدގަިއވެސް އެންމެަހއި  آخرةދުނިޔެއާއި  ވެގެންވަނީ ހަމަ ެއކަލާނެގއަށެވެ

)  خلق . އަިދ ތިޔަބައިީމހުްނ  خاصّ ކުަރއްވަިއ ނިޔާުކރެއްވުްނ  حكمތަކުންގެ މެދުގައި ވެގެންވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގއަށެވެ
.  حضرةވުންވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެ  رجوعއެނބުރި   އަށެވެ

.! ަކލޭެމންނަށް އެކީއެކަށްޗަކަްށ  رسول الّله(އޭ  )71( !.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ދުވަާހިއ  قيامةގޮތެއްގައި  دائمىއެވެ
ނޑު ލައްވައިިފއްާޔ ދެން ކަލޭމެނަްށ ައލިކަމެްއ ގެނަސްދޭނީ  الّله تعالىއަށްދާންދެންވެސް ހަމަ ނޫން ެދްނ  الّلهރޭގަ

. إلهކޮން  ) ނުއަހާނޭެހއްޔެވެ؟  فكرަކލޭމެން ފަެހ (އެްއޗެއްވިސްާނ  ؟އެއްހެްއޔެވެ  ކުރާފަދަ ގޮތަކަށް

!. ؟އެވެ رسول الّله(އޭ  )72( ދުވަހާިއ  قيامةގޮތެްއގައި  دائمىކަލޭެމންނަށް އެކީއެކަށްޗަކަށް .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
ނޑުގެތެރޭަގއި ކަލޭމެްނ މައިތިރިެވ ހިމޭންވާޭނ  الّله تعالىހަމައަށްދާންދެންވެސް  ދުވާުލ ަލއްވައިފިްއޔާ ެއރޭގަ

ނޑެއް ަކލޭމެނަށް ގެނަސްދޭނީ  ) އެއްހެޔެްއވެ؟ ކަލޭމެްނ ފަެހ (ރޭ إلهނޫން ދެްނ ކޮްނ  الّلهރޭގަ ދުާވ ތަުކރާުރވާތީ
.)  الّله(މިުހރީ ހައްތާވެްސ ؟ ނުދެކޭހެއްޔެވެ  ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާިއ އެއްކަުއވަންތަކަމެވެ

ނޑާއި ދުވާުލ ލެްއވުން އެީއ އެަކލާނެގ  )73( ެގ ެތރެއިންާވ  رحمةއަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކަިއ އެަކލާނެގ ޭރގަ
ނޑުގެތެރޭގައި ިތޔަބައިމީހު . އެއީޭރގަ . އަދި ދާުވުލގެ ަވގުުތ ކަމެކެވެ ން މައިތިިރވެ ހަމަޖެހި އަރާމު ުކރުމަށެވެ

ނޑާއި ދުާވލު އެކަލާނެގ  فضلއެކަލާނެގ  . ނުވަަތ ޭރގަ .  فضلވަންތަކަން އެދިގަތުމަެށވެ ވަންތަކަން އެދިގަތުމަށެވެ
. شكرއަދި ތިޔަބައިމީހުްނ އެަކލާނގެއަށް   ކުރުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     
       =   .  وحىފަހެ އެކަލާނގެ  =   އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ނިާދއިއްަވވާ ދުވަހުން

 .   ކުރައްވާނެެއވެ   =  ިންތައް ކޮބައިެހއްޔެ شريكކުރި  شريكތިމަންރަސްކަލާނގެއާއ.     ؟ވެ

       =  شريكކަލޭމެން އެތަކެއްަޗީކ .    ންކަމުގައި ހީުކރި      

   =   ެحاضرއަކުން  أّمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޮންމ   . . ވަކިުކރާހުށީމެވެ  =  ކުރައްވާހުށީމެވެ

 .  ހެކިވެިރއަކު    = ްوحىރަސްކަލާނގެ އަދި ތިމަނ .   ކުރައްވާހުށީެމވެ      =   ކަލޭެމްނ

.!  حّجةކަލޭމެންގެ    ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ   = .   ފަހެ އެމީހުންނަްށ އެނގޭނެއެވެ    = 
.  الّلهވަނީ  حقّ ހަމަކަށަވަރުްނ    އަށްކަން   = ްއަދި އެީމހުނ .   ނަށް ގެްއލިދެއެވެ     

    =  / ްުބދުތައ / . .  شريكއެމީހުން ޮދގުހެދިކަމުގަިއވީތަކެތި    ންތައް      

.  َقاُرونހަމަކަށަވަރުން  =  ވިެއވެ      =  އެކަލޭގެފާނުްނެގ  قومގެ  موسى عليه الّسالم) . ގެތެރެއިން

) ތިމާ  ގެމީހުންތެރެއިން       .  ފަހެ އޭނާ އެީމހުންގެމައްޗަށް ބޮޑާެވ ކިބުުރވެރިެވގެންފިއެވެ   

=  .   އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއްވީެމވެ       =ތަކުގެތެރެއިން މުދަލުގެތެރެއިްނ  خزانة

 .   ތަކެތި    =  خزانةހަމަކަށަަވރުން އޭނާެގ . ނޑިތައް  ތަކުގެ ތަޅުދަ        = 

.  جماعةހަމަކަށަވަރުްނ މީހުންެގ   އަކަްށ ަބރުވެގެންެވއެވެ      =  .   ބާރުެގވެިރ / ބާރުގަދަ    

   =  ެގެމީހުން ބުިނހިނދު قومއޭނާޔަށް އޭނާގ (.! )  =    . (ހަނދާންކުރާށެވެ ކަލޭ (ބޮޑާކަމުން

 .     އުފާ ނުކުރާށެވެ   =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ .  ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ     = 

 .  ބޮޑާވެ ކިބުރުވެތިެވ އުފާުކރާމީހުންނަށް  =  .  އަދި ކަލޭއެދޭށެވެ    = ކަލެައްށ  الّله

 .   ދެއްވިތަކެތިން    = آخرة  .   ގެ ގޮވަތި     =  އަދި ކަލޭ ަކލޭގެ ިހްއާސ
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  ހަނދާންނައްތައި ނުލާށެވެ!.     =  . . ދުނިޔެއިން ލިބިފައިވާ  ދުނިޔެއިންވާ   =  ިއަދ

.! ކަލޭހެޔޮކޮްށ  .! ރަނގަޅަށް ކަންަތއްކުރާެށވެ  ހިތާށެވެ         = ކަލެއަށް ހެޔޮކޮްށ  الّله

.   إحسانހިތްތަވައި    ތެރިވެވޮިޑގެންނެވިފަދައިން      =  .! އަދި ފާސިދުކަމަށް ކަލޭ ނޭދޭށެވެ

 .!   ފާސިދު ނުކުރާށެވެ       = ިބިމުގައ .      =  ްލޯބިވެވޮިޑ  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

 .   ނުގަންނަވައެވެ     = .ްފާސިދުކުރާ މީުހންނަށ 
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  –އަދި އެމީހުންނަށް  )74(  وحىފަހެ ެއކަލާނގެ  ެއކަލާނގެ ނިދާއިްއވަވާދުަވހުން –ންނަށް  مشركއެބަހީ
) ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށްވާ  . ކަލޭމެން (ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު ން ކަމުގައި ހީކޮށްގެން އުޅުުނ  شريكކުރައްވާނެެއވެ

.  شريكންތައް ފަހެ ކޮަބއިހެއްެޔވެ؟ އެީމހުންނަށް ެއ  شريك  ން ނުފެންނާނެއެވެ

) ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކޮންމެ  قيامةއަދި ( )75(  حاضرއަކުން ހެިކވެިރއަކު ވަކިކުަރއްވަިއ  ةأمّ ދުވަހުން
. ެއއީ އެ  . ދެންފަެހ  نبىެގ  أّمةކުރައްާވހުށީމެވެ . (އެީއ  مشركއާއެވެ ންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަންގަާވ ހުށީެމވެ

.) އެއަްށފަހު  نبى . ކަލޭމެން  مشركއާ، ނަބީކަްނ އެންެގވިކަމަްށ ވިދާޅުވުމަށްފަހުަގއެވެ ަކލޭމެްނ  ންނަށް އަންގަވާނަމެވެ
.! (އެހިނުދ  برهانއާއި  حّجةއަޅުކަންކުރިތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންުކރުްނ ހުއްދަވާނެކަުމގެ  ނިކަްނ ގެނަސްަބލާށެވެ

.) ައދި ހަމަކަށަަވރުން  حّجةއެއް  دليلއެމީހުންނަކަށް ެއއްވެްސ  އަްށ ކަން ރަނގަޅަްށ  الّلهވަީނ  حقّ ެއއް ުނވާނެއެވެ
. އަދި  ) ޮދގުހަދާކަމުގަިއވިތަކެތި  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ ފިޔަވަިއ  الّله( –ބުދުތައް  –އެމީހުން (ދުނިޭޔގައި

 . ) އެމީހުން ކިަބއިްނ ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެއެވެ  އަޅުކަން އެފަރާތްތަކަްށ ވެވުުނ ހުިރހާތަކެތި

. موسى عليه الّسالمވީ  َقاُرْونُ ހަމަކަށަވަރުން  )76( موسى އަކީ  َقاُرْون(ބުނެވެނީ  ގެ ގާތްތިާމެގ މީހުންގެތެރެއިންެނވެ
.) ފަހެ އޭނާ ެއމީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ  عليه الّسالم . އަިދ  ِكبرގެ ބޮޑުބޭބެ ދަރިއެއްކަމުގައެވެ ވެރިވެގަީތއެވެ

زُ އޭނާއަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ގިނަ މުދަާލ  . ހަމަކަށަަވރުްނ އޭނާެގ  َكنـْ ނޑިތައް  َخَزانَةތަްއ ދެްއވީެމވެ ތަުކެގ ތަޅުދަ
. އަދި އޭނާގެ  جماعةފުލުމަށް ބާރުގަަދ އު ގެމީހުން އޭނާއަްށ ބުނިހިނުދ  قومއެއްގެބަޔަކަްށވެސް ަބރުވެގެންެވެއވެ

. (ޭއ  .! ހަމަކަަށވަރުން ބޮޑާެވ  َقاُرْونހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ !.) ކަޭލ ބޮޑާވެ އުފާނުކުރާށެވެ ވެރިެވ  ِكبرއެވެ
. ލޯބިެވވޮޑިގެން ނު الّلهއުފާކުރާ މީހުންނަްށ   ެވއެވެ

: އެމުދަލުން  آخرةދެއްވިތަކެތީން ަކލޭ  الّله تعالىއަދި ކަލެއަށް  )77( . (އެބަހީ  عملބާއްޖަވެރިވާނެ  آخرةއެޭދށެވެ
!.) އަިދ ދުނިޔެއިްނ ކަެލއަްށ ލިބިފައިާވ ަބިއ (ކަޭލގެ  !. (އެަވގުތުކޮޅުގަިއ  )ِحّصةކުރާށެވެ ހަނދާންނައްާތ ނުލާށެވެ

!.) އަދި  عملންުކރެވޭފަަދ ރޯޝަ آخرةއަދި އެތަކެތީްނ  ތެރިެވވޮޑިގެންނެވިފަދަިއްނ  إحسانަކލެއަށް  الّلهކުރާށެވެ
.! އަދި ބިމުގަިއ ފަސާދަކުރަްނ  إحسانކަލޭވެސް މީސްަތުކންނަށް ހެޮޔކޮށްހިތާ  .!  قصدތެރިވާށެވެ ނުކުރާށެވެ

. الّلهހަމަކަށަވަރުްނ ފަސާދަކުާރ މީހުންނަށް   ލޯިބވެވޮޑި ނުގަންަނވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  يعنى: قارونއޭާނ –  .  ބުންޏެވެ     = .   އަުހރެންނަްށ އެމުދާތަްއ ލިބިފަިއވާކަންކަށަަވރީ
        = ްއެކަުމގެ  އަުހރެންގެ ކިބަިއގައިާވ ވިޔަފާީރެގ ހުނަރުތައ . .  علمމޮޅުކަމެވެ  ހުރީމަެއވެ
    = ާއޭނާއަށް ފަެހ ނޭނގޭބ.     ؟ަވއެވެ    =  ްالّلهހަމަކަށަަވރުނ  . ހަލާކުުކރެްއވިކަން

 (.  (ހަލާކުުކރެއްިވއެވެ    =  .  އޭނާގެ ކުރީަގއި    = ތަކުގެ ތެރެއި أّمة .       ން

          =  .  އޭނާއަްށވުެރ މާގަދަފަަދ މީހުން      =  ބާުރެގ ގޮތުންނާިއ އަިދ މުާދ

.  جمع   ކުރުމުގެގޮތުން   =  .  އަިދ ސުވާުލ ުނެވވޭނެއެވެ         = 

. ނުލަފާ މީހު ُمْجرِم  ްނ އެމީހުންެގ ފާފަޔާމެދު         =  قومފަެހ އޭާނ އޭނާެގ   . ގެތެރެއަށް ުނކުތެވެ

         =  އޭނާެގ ޒީނަތްތެރިކަމުގަިއ–  .  ޗާލޫަކމުގައި       =  ައިދ

 .  އެދޭމީހުން ބުނެފިއެވެ     = ިحياةޔޭގެ ދުނ  .        =  އަހުރެމެންނަށް ވީނަަމ

  . ؟އްޔެވެ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުހެ      = َقاُرون  . . އެފަދަމުދާ  އަްށ ލިބެވުނުފަަދ ތަކެތި   

  .  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭާނ ެއވަނީ        = ިބޮޑުވެގެންާވ ނަސީެބއްގައ .  ކަްނ ކަަށވަެރވެ
         =    ިعلمއަދ .   ލިބެވުުނ މީުހން ބުނެފިއެވެ   =  ކަލޭމެންގެމައްޗަްށ

 .  ހަލާކުުހއްޓެވެ     = ثوابގެ ދަރުމަޔާ  الّله  .    މާ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ    

    =  صالح عملވެގެްނ  إيمان  .   ުކރިމީހަކަށް    ބުނުމުެގ  كلمةއަިދ އެފަަދ . އެްއ ނުބުނެއެވެ

. ނުވަތަ  توفيق .) ثوابގެ ަދރުމަޔާ  الّلهނުލިބެއެވެ    ނުލިބެއެވެ     =  ކެތްތެރިންނަްށ

                                        
                                      

                                  

                               

    



                      
 

1 3 9 6   

މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

.   މެނުވީ         =  ަފަހެ ތިމ .  ްނރަސްކަާލނގެ އޭނާާޔ އޭނާެގ ގެ ގަންބަވަިއލީމެވެ    

=  . . ބިމުގެތެރެއަށް  ބިމަށް       =  .  ފަހެ އޭނާޔަކަށް ުނވިއެވެ         = 

. އެއް جماعةދޭނޭ އެއްެވސް  نصرއޭނާއަށް      =  ފިޔަވައި   الّله      = ަދި އޭާނ އ

  .  ނުވިއެވެ       = نصر .  ލިބެވުނު މީުހންގެތެރެއިން

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަުހރެންނަށް އެމުދާ ލިިބފައިވާކަން ކަށަވަީރ ައހުރެްނގެ ކިބައިގަިއާވ ވިޔަފާީރެގ  قارون އޭނާ އެބަހީ: )78( ބުންޏެވެ

. އެކަމުގެ ހުނަރު . ( علمތައް މޮޅުކަމެވެ .) އޭނާގެ ުކރިްނ  وحىގައި  جوابއޭގެ  الّله تعالىހުރެގެެނވެ ކުރެއްވިއެވެ

ތަކުގެެތރޭގަިއ ބާުރގެގޮތުން މާގަދަފަަދ މީހުްނނާއި ވިޔަާފރީގެގޮތުން މުާދ އެއްކޮްށ ޖަމަޢަކުރުމުަގިއ  أّمةއިސްވެދިޔަ 

. (އެއީ އެީމހުްނ ހަލާ الّلهމާ ހުނަރުވެިރ ކިތަންމެބަޔަކު  ުކކުރެްއވިކަން އޭނާއަށް ފަހެ ނޭނގޭބާަވއެވެ

.) އަދި ނުބައިމީހުންުކރެން  . ފާފަތަކަށް އަަރއި ނުކިޔަމަންެތރިވުމުެގ ސަބަބުންނެވެ  مجرم( –ނުބައިވީހިނދުންނެވެ

( . (ެއއީ އެމީހުްނގެ  قيامةއެމީހުންެގ ފާފަޔާއިމެދު ( –ންކުރެން ) ސުވާުލ ނުވެވޭނެއެވެ ފާފަތަކުެގ ފައުޅުކަްނ ދުވަހުން

(.  ބޮޑުކަމުންނެވެ

.  قومއޭނާގެ ފުރިހަމަ ޒީނަތްތެރިަކމުގައި އޭނާގެ  يعنى: قارونދެންފަހެ އޭނާ  )79( ) ނުކުތެވެ ގެތެރެއަށް (ެއއްދުވަހަކު

.  حياةތެރިކަްނ ދެކެފަިއ ދުިނޔޭގެ  عّزةއެހިނދު އޭނާެގ މުދާވެިރކަމާިއ    رونقاެގ ދިިރއުޅުން އެދޭީމހުން ބުްނޏެވެ

.އަށްއެލިބިގެންވާފަަދ ތަކެތި އަުހރެމެންނަށްވެސް ލިބިފައިވީަނމަ ކޮންފަދަ ރަނގަޅުހެ މަކަށަަވރުން އޭާނ ހަ ؟އްެޔވެ

 .  އެވަނީ ބޮޑުވެގެްނވާ ަނސީބެްއގައެވެ

. ަކލޭމެނަށް ަހލާކުުހއްޓެ ِعْلمُ އަދި ތަންދޮރުދަންނަމީހުން ހަރުދަނާ  )80( . ެވރިން ެއމީހުނާ ދިމާއަށް ބުްނޏެވެ ވެ

. އަިދ  ثوابގަިއ ހުިރ  حضرةގެ  الّلهކުރިމީހުންނަށް  عمل صالحއީމާންވެ  އާއި ަދރުމަ މާހެޮޔވެގެންެވއެވެ

. ނުވަތަ އެ  ثوابކެތްތެރިންނަށް މެނުވީ އެފަދަ  އެްއ  كلمةވެރިން އެބުނިފަދަ ހެޔޮ  علمއާއި ަދރުމަ ނުލިބެޭވހުއްެޓވެ

. ކެތްތެރިންނަށް މެނުވީ ނުލިބެ  توفيقބުނުމުގެ   އެވެ

:  –ދެންފަހެ އޭނާޔާއި  )81( އާއި އޭނާގެ ގެތައް ބިމުގެ ތެެރއަށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  َقارونއެބަހީ

. އަިދ އޭނާއަްށ  އަދި ޕާީޓއެްއ އޭނާއަކަްށ ނުިވއެެވ. އަިދ  –އެްއ  جماعةދޭޭނ އެްއވެްސ  نصرގަންބަވައިގެންނެވީމެވެ

. نصر  ލިބެވުނުމީހުންގެތެރެއިްނ އޭނާ ުނވިއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =   ާَمَقامއަިދ އޭނާެގ ދަރަޖަޔ .  އެދުުނ މީހުންވެއްޖެެއވެ      

.   އިއްޔެ    = .   އެީމހުން ބުނާކަުމގައި     =  . . ކަލޭމެްނ ހޭައރާށެވެ ހިތާމަުހއްޓެވެ

  .  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ      =  .   ރިޒުުގ ަތނަވަސްކުރަްއވައެވެ        = 

 އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަްށ.      = ައަދި (އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅ ( ކަށް

 .   ދަތިކުރައްވަެއވެ       = الّله  .  ައހުެރމެންގެ މައްޗަްށ ދަރުމަވަންތަެވ ވޮިޑ ނުގެންނެވިނަމަ

         =  .  އެަކލާނގެ އަުހރެމެންނާއިއެކު ގަންބަވަިއެގންނެވީހެވެ    =  ަކލޭމެްނ . ހިތާަމހުއްޓެވެ

 . .  ހޭވަރިވާެށވެ    ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެ     = ްكاميابކާަފރުންނަށ  .  ނުކުަރއްވަެއވެ

     = ސުަވރުގެޔާިއ ެއތާނގެ  آخرة) .    )نعمةގެ ެއގޮވަތި   =  ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 .    އެތަން ލެްއވީމެވެ   =  .  ނޭދޭމީހުންަނށެވެ        =  ބިންމަތީގަިއ ބޮޑާެވ

رُ  .  ِكبـْ . މަިތހަށިނަގާން   ވެރިވާން     =  .  އަިދ ާފސިދުކަމެއްވެސް       = 

. تقوىއަދި ފަހުކޮޅުވަީނ     ވެރިންނަށެވެ        =  ަހެޮޔކަމެްއ  –ާމއިގެްނ އައިމީާހ ހެޔޮކ : އެބަހީ

 .   ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ      =  .  ަފެހ އޭާނޔަށް ެއއަށްވުެރ ހެޔޮދަރުަމ ހުއްެޓވެ    

    =  އަިދ ނުބައިކަމާިއގެްނ އައިމީާހ–  .  َجَزاءެހ ފަ =    އެބަީހ: ުނބައިކަމެއް ކުރިމީހާ

 .   ނުލިބެވޭނެއެވެ     =   .   ުނބައިކަންތައްތައް ުކރި ީމހުންނަށް     

    =  .   އެމީހުންުކރާ ކަުމގައިާވ ކަންތަކަށް ެމނުވީ      = 

.   قرآنކުރެއްވި ކަލާނގެ /  فرض   قرآنނުންގެ މައްޗަށް ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާ   ދެއްވި ަކލާނގެ   
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   =  ްއެީއ  وعدހަމަކަށަވަރުން ަކލޭގެފާނަށ) . ވެވިފައިވާތަނަްށ އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ރައްދުުކރައްާވހުއްޓެވެ

.  مّكة . ސުވަރުެގއެވެ . ނުވަތަ . ނުވަތަ މަރެވެ   ) علموالّله أއެވެ   =  ޭކަލޭގެފާުނ  رسول الّله (އ (.! އެވެ

 .  ވިދާޅުވާށެވެ     =  ެربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގ  .  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ         = 

.   ތެދުމަގާއިގެން އައިީމހާ    =  .   އަދި ވަނީ ކާކުކަާމއި      =  ަޔާންވެގެންާވ ބ

 މަގުފުރެދުމެއްގައި 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  مقامެގ ދަރަޖަާޔ އޭނާެގ މުދަާލ  قارونއަދި އިއްޔެ  )82( . ހިތާމަުހއްޓެވެ ެއދުނުމީހުން މިއަދު ބުނާކަމުަގއިވިެއވެ
. ހަމަކަށަަވރުން  ޅުތަކުންގެތެރެއިން ެއކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަަޅކަްށ އެކަލާނގެ އަ الّله تعالىކަލޭމެން ހޭައރާށެވެ

. އަދި   الّله تعالىރިޒުގު ތަނަަވސް ުކރަްއވައި އަދި އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިެގންނެވި އަޅަކަްށ ދަތިކުރަްއވައެވެ
 / އި ެއީކ އާ قارونނުލެއްވިނަމަ އަހުރެމެންވެސް  رحمةއަހުރެމެންގެ މަްއޗަށް ދަރުމަވަންަތވެވޮޑިނުގެންނެވިނަމަ

. ހަމަކަަށވަރުން  . އަދި ކަލޭމެްނ ހޭައރާށެވެ . ހިތާމަ ހުއްެޓވެ ންނަށް އެކަލާނެގ  كافرގަންބަވައިގަންނަަވއިފީހެވެ
 .  ކާމިޔާބު ނުދެއްވާނެެއވެ

: ުސވަުރގެޔާއި އެތާނގެ  آخرة )83(  كبرތިމަންރަސްކަލާނގެ ެލއްވީ ބިންމަތީގަިއ ބޮޑާވެ  نعمةގެ އެގޮވަތި، އެބަހީ
. އަދި ަފހުކޮޅުވަނީ  ވެރިވާން  .  تقوىނޭދޭ މީހުންނަެށެވ. އަިދ ފާސިދުކަމެއްވެްސ ނޭޭދމީހުންނަށެވެ ވެރިންނަށެވެ

.  تقوىސުވަރުެގވަނީ   ވެރިންނަށެވެ

. ފަހެ އެމީހާއަށް ެއމީހާ އެުކރި ެހޔޮކަމަށްވުެރ މާހެޮޔ ދަރުމަާޔއި  )84(  ثوابހެޔޮކަމެއް ުކރިމީހާ ދަންނަެއވެ
. އަދި  . ފަހެ ނުބައި ހުންނަހުއްޓެވެ ކުރި މީހުންނަށް އެމީހުން އެުކިރ  عملނުބައިކަެމއް ކުރި ީމހާ ދަންނައެވެ

. ެހޮޔ  عملނުބައި  –ނުބައިކަމާއި  . (ނުބައި ޖަޒާ ގިނަ ުނވާހުއްެޓވެ އާއި އެއްފަދަ ޖަޒާއެއް މެނުވީ ނުލިބޭނެއެވެ
. އެީއ ހެޔޮކަމަކަްށ ދިަހ ހެޔޮކަން ދެން އެ  عمل  الّلهއަށްުވރެ ގިނަެވގެންގޮސް ގެ ޖަޒާ ގިނަވާހުއްޓެވެ

(.  އެދިވޮޑިގަންނަވާާހ ވަަރކަށެވެ

އަްށ ަކލޭގެފާުނ ރައްުދކުރަްއާވ  َمَعادބާަވިއލެއްވިަކލާނެގ  قرآنހަމަކަށަވަރުން ކަޭލގެފާނުންެގ މައްޗަްށ  )85(
. (ެއއީ ަކލޭގެފާނަށް  . އެތަނަކީ  وعدހުއްޓެވެ . مّكةވެިވގެންވާ ތަެނވެ . ނުވަތަ މަެރވެ ނުވަތަ އެީއ ސުވަުރގެއެެވ.  އެވެ

 )والّله أعلم

.! ތެދުމަާގއިގެްނ އައިމީާހއާިއ ައދި ބަޔާންވެގެްނވާ ަމގުފުރެދުމުގަިއވާމީހާވެްސ  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
. ربّ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ   ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  .   އަިދ ކަޭލގެފާނު އެދިވަޑައި ގަންނަާވ ކަމުގައި ނުެވއެވެ      

=   .   ކަލޭގެފާނަްށ ފޮތް ާބވައިލެްއވުމަކަށް        =  ެرحمةންާވ  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގ 

  .   އެއްކަމުގަިއ މެނުވީ   =   !.  ފަެހ ކަޭލގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ      

=  .   ކާފަރުންނަްށ އެީހވެ ވާގިެވރިާވ މީހަކަށް    =   .! އަިދ ކަޭލގެފާނު އަނުބރައިިލޔަ ނުދެްއވާށެވެ

     = الّله   . އާޔަތްަތއް ފިަޔވައި        =  ( ކަޭލގެފާނަށް (އެާއޔަތްތައް

  .  ބާވައިލެްއވެވުމަށްފަހު         = ުدعاء އަށް َربُّ ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދި ކަލޭގެފާނ  !. ކުރައްވާށެވެ

    =  .  އަދި ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައި ނުގަންނަވާށެވެ     =  مشرك  . ންގެތެރެއިން

     =  ގޮާވ ނުހައްދަވާށެެވ!.  دعاءއަދި ކަލޭގެފާުނ .!  ނުކުަރއްވާށެވެ    = الّله  .  އާއިއެކު
     =  إلهއެހެްނ   .   އަކަށް      = ) ިއަުކ  إله) އެހެން އެއްވެްސ حقّ އެކަލާނގެ ފިޔަަވއ

.   ނުވެއެވެ      = .    ހުރިހާ ެއއްޗަކީ ހަލާުކވާނޭ އެއްޗެއްެސވެ    =   ެوجهއެކަލާނގ 

. (އެކަލާނގެ  )  ذاتފުޅު މެނުވީ )  َخْلقُ ( =   ފުޅުމެނުވީ ކުރެްއވުން ވަީނ ހަަމ  حكمތަކުންގެ މެދުގައި

 .   އެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ         =  ިވުންވަނީ ަހަމ  رجوعއަދި ތިޔަބައިމީހުން އެނުބރ

. حضرةއެކަލާނެގ   އަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة قصص       ވަނަ ފޮތްވިހި   

  

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.) ކަލޭގެފާނަށް ފޮތްބާވަިއލެްއވުމަަކށް ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމުގަ رسول الّله(އޭ  )86( . އެވެ އި ުނވެއެވެ

. ފަެހ رحمةންވާ  حضرةގެ  ربّ އެކަމަކު ކަޭލގެފާނުންގެ  އެއްކަުމގައި މެނުވީ އެފޮތް ާބވައިެލއްވުން ނުވެެއވެ

 .  ކާފަރުންނަށް އެީހވެ ވާގިެވރިވާ ީމހަކުކަމުަގއި ަކލޭގެފާނު ެވަވޑައި ނުގަންނަވާށެވެ

. އަިދ  آيةެގ  الّلهއަދި ކަލޭގެފާނަށް ބާވަިއލެއްވުމަށްފަުހ  )87( ތަުކން ކަލޭގެފާުނ އަނބުާރ ދުުރކުރުިވޔަ ނުދޭށެވެ

. އަިދ  دعاءއަށް ަކލޭގެފާނު  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  .  مشركކުރަްއވާށެވެ  ންގެތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ވެވަޑައިނުގަންނަވާެށވެ

. އެކަލާނގެ މެނުީވ ކުަރއްވާ ުނހައްދަވާެށވެ! دعاءއަކަށް ޮގވާ  إلهއާއި އެކު ކަލޭގެފާުނ އެހެްނ  الّلهއަދި  )88(

. ެއކަލާނެގ  إله) އެހެްނ އެްއވެސް حقّ ( : އެަކލާނެގ  وجهައކު ނުެވއެވެ ފުޅު މެނުވީ ުހރިާހ  ذاتފުޅު އެބަހީ

. (ެއކަލާނެގ  قيامةތަކެއްޗަކީ ( ) ަހލާކުެވ ފަނާވެދާނޭ ތަެކއްޗެވެ )  خلقވުމުެގ ކުރިން  حكمތަކުންެގ މެދުގައި

. މި ކުރެއްވުްނވަނީ ހަމަެއކަނި އެަކލާނ . އަިދ  حكمކުރެްއވުމަކީ ދުނިޔޭގަިއވެސް  حكمގެއަެށވެ  آخرةކުެރއްވުމެވެ

. ހުރިާހ  حكمގައިވެސް  . އަދި ތިޔަަބއިމީހުން އެނުބރި  حكمުކރެއްވުމެވެ  رجوعއެއްގެ ވެރިަޔކީ އެކަލާނގެެއވެ

. حضرةވުންވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެ   އަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

وت   ގެ މާނަ  ُسورة العنك
uv 

  

وتُسورة     )69(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       العنك

 

   ަތުރަޖމާ     

   =   ީالّلهމިއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ .   އެވެ      =  މީސްތަކުްނ /

.     ؟ހީކުރަނީެހއްޔެވެ  =   .   އެީމހުން ދޫކޮްށލެޭވނޭކަމަށް      =  ްإيمانއަުހރެމެނ 

  . . އެީމހުން ބުނެލީމާ  ވެއްޖައީމެވެ         =  ްޗެކްނުކުެރވި  إمتحانއަދި އެީމހުނ .  ނުކުރެވި
      =  إمتحانެގ އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަްސކަލާނ  .    ުކރެްއވީމެވެ      =  

  .  އެމީހުންގެ ުކރީގެމީހުން     =   ްالّلهފަހެ ހަމަކަށަވަރުނ )  .  ދެނެވޮޑިގަންނަާވ ހުއްެޓވެ

 (.   ދެނެވޮޑިގަތުން ފާޅުކުރަްއާވ ހުއްެޓވެ    =   .  ތެދުބުިނ މީސްތަކުންގެ   = 

.  ( ދެނެވޮޑިގަތުްނ ފައުޅުކުރަްއވާ ހުއްޓެވެ).   އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގަންނަވާ ހުއްޓެވެ

     =  .   ދޮގުވެރިން    =  ިއަދ.    ؟އަދި ހީކުރަނީހެްއޔެވެ    

. ނުބައިކަންތައްތަ  =   އް ކުރާ މީސްތަކުން    =  އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށްވުެރކުރިްނ

 (.  އިސްވެގަނެވޭނެކަމަްށ (އެމީހުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ނުުކޅައްދައިލެވޭނެކަމަށް  =  . ނުބަިއވެގެންވެެއވެ

       =  حكمއެމީހުން އެކުާރ  .        =   ނުވަަތ ). އެދޭ ކަމުގައިވީީމހާ

  (  ބިރުވެތިވާމީހާ    = الّله  .   އާއި ބައްދަުލވުމަށް     =  ްالّلهފަހެ ހަމަކަށަަވރުނ 

 . ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޖަލު / މުއްދަތު   ކަ   =  .  ހަމަކަށަވަރުން އަންނަުހއްޓެވެ    

  =  .  އަދި އެކަލާނގެީއ އައްަސވާވޮޑިގެންާވ އަިދ ދެނެޮވޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ       =  އަިދ
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.)  جهاد . (ދަންނައެވެ  ކޮށްފިމީހާ      =  .  ފަެހ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީާހ ިޖހާދު ކުރާކަްނ ކަަށވަރީ
    =   ަެއކަމުގެ  نفس އެމީާހގެ އަމިއްލ) . .)  ثوابއަށެވެ  الّلهހަމަކަށަަވރުން  =   ހުރީ އެމީހަކަށެވެ

  .     =  . ނޑައެޅިގެން ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ  ކަ      = َخْلقُ ތައް ފިޔަވައި،  َعالم 

 .   ތަކުންގެ އެީހއާއި ުނލައި

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    ިالّلهއަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ މ  .  އެވެ

ނުކުރެވި އެމީހުްނ ދޫކުަރއްވާނޭކަމަށް މީސްތަކުްނ  إمتحانވެގެންނޭ ބުނީމާ އެމީހުްނ  إيمانތިމާމެން މިތިބީ  )2(
.ހީކުރަނީ .  ؟ެހއްޔެވެ ކަްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ޗެކްުކރައްާވ  إيمانންގެ ެވގެންނޭ ބުިނ ެއންމެ إيمان(އެހެްނ ނުވާނެެއވެ
. ިބރުވެިރކަމާއި ބަލިމަޑުކަންފަަދ ކަންކަން ޖައްަސވައިގެން މީސްަތކުން  إمتحان  إمتحانކުރައްާވ ހުށީމެވެ

 (.  ކުރައްާވހުށީމެވެ

 إمتحانަކލާނެގ ތަކުގެ މީސްތަކުންވެްސ ތިމަންރަސް أّمةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިމީހުންގެުކރިން އިސްވެދިަޔ   )3(
. އަދި އެމީހުންގެެތރެއިން އެމީހުްނގެ އެބުނި ބަުހގައި (ތިމާމެން މިތިބީ  )  إيمانކުރެއްވީމެވެ ވެގެންނޭ ބުނި ބަހުގައި

. (އަިދ  ތެދިވެރިީވ ކޮންބައެްއކަމާިއ ދޮގުހެީދ ކޮންބައެްއކަންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
.)ހަމަކަށަވަރުންެވސް ތިމަންރަސް  ަކލާނެގ އެ ދެނެވޮޑިގަތުްނ ަފއުޅުކުރައްާވހުށީމެވެ

ތިމަންރަސްަކލާނެގ  – ދެވިދާނެކަމަށް އަތުނުވެ ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ުކރަމުންދާމީހުން ނުބައިކަންތައްތައް އަދި  )4(
. –ނުކުޅައްދައި ލެވިދާނެކަމަށް  ކުރިކަމަށް ވަންާޏ  محكެއހެންކަމަށް އެމީހުން ިނންމައި  ؟އެމީހުން ހީކުރަނީެހއްޔެވެ

!  حكمއެމީހުންގެ   ެގ ނުބައިކަމާއެވެ

)  قيامة(  )5( ) الّلهދުވަހުން . ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ  އާއ ބައްދަުލވުމަށްއެދޭ މީާހ ( ުނވަތަ ބިުރވެތިވާމީހާ ދަންނައެވެ
ނޑައަޅުއަވާފައިވާ އަޖަުލ  الّله : މީސްަތކުން މަރުވުމަށްފަުހ  –ކަ މަްށ އަށް ފޮނުްއވު محشر(އެބަހީ

. ައިދ  ނޑައެޅިގެން އަންނަހުއްޓެެވ. އެމީހަކު އެަކލާނގެާއއި ބައްަދލުވާހުްއޓެވެ ) ކަ ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތު ކަ
 .  އެކަލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

)  الّلهއަދި ( )6( :  نفسއޭާނގެ  ކޮްށ ހަނގުރާމަުކރާ ީމހާ ޭއނާ ެއ ހަނުގރާމަކުރަނީ  ِجَهادُ ގެ މަުގގައި . (އެަބހީ އަެށވެ
.) ަހމަކަށަވަރުން  ثوابއެކަމުގެ ދަރުަމޔާ  ތައް ފިަޔވައި ުދރުެވ  عالمީއ  الّلهހުންނަހުރީ ހަމަ އޭާނއަށެވެ

.  ފުދިވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ްއަދި އީމާންވީ މީސ (. . (ދަންނައެވެ  ަތކުން      =  ްصالح އަދި އެމީހުނ

.  عمل  ތައްކުރި     =  ހަމަކަށަަވރުްނ ެއމީހުންގެ ކިބައިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދުރުުކރައްާވ

 .  ފުއްސަވާހުށީމެވެ   =   .  އެމީހުންގެ ނުބައިތައް / ކުށްފާފަތައް     =   އަިދ

  .  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ޖަޒާދެއްވާުހށީމެވެ            =  

) ކުާރކަމުގައިީވ ހެޮޔ  . عملއެމީހުން (ދުނިޭޔގައި  އަށްވުެރ މާެހޔޮ ރަނގަޅު ޖަޒާ      =   އަިދ

. أمرނާއަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ އިންސާ  ުކރެއްވީމެވެ      =  .  އޭނާެގ މައިންބަފައިންނާއިމެދު     = 
. إْحَسان  ތެރިވުމަށް / ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްުކރުމަށް      =  އަދި އެދެމީހުްނ (.! (އޭ އިންސާނާއެވެ

. أمرކަލޭގެމައްޗަްށ   ކޮށް ގަދަހަދަންޏާ      =  ިشريكތިަމންރަސްކަލާނެގއާއ  .  ކުރުމަށް      

= .   ކަލެއަށް ނުވާ ކަމަކާއިމެދު     =  .    އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް އެނގުމެއް   
) އެދެމީހުންނަށް ކަޭލ ކިޔަމަްނ ނުވާެށވެ!. =   ފަެހ (އެކަމުަގއި     =  ތިޔަބައިމީހުްނ އެނުބިރ

.  حضرةއައުންވަނީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ   އަށެވެ   =  ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ

.  خبر  ދެއްވާހުށީމެވެ         =  ިތޔަބަިއމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކެގ      

=  .  އަދި އީމާންވީ މީސްތަކުން      =  ްތައްކުރި. عمل صالحއަދި އެމީހުނ        

=  .  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުން ވައްަދވާުހށީމެވެ       = މާތް  صالح

.  މީހުންގެތެރެއަށް     =  ީއަދި މ .   ސްތަކުންެގތެރޭގައި ވެއެވެ  =  .  ބުނާމީހުން
     =  ްإيمانއަށް  الّلهއަުހރެމެނ   .   ވެއްޖައީމެވެ      =  ެގެމަގުަގިއ  الّلهދެންފަހ

 .  އުނދަގުލެއް ލިބިއްޖެއްޔާއި        = ެَنةލިބޭ އަނިޔާއާއި މީސްތަކުންގެ ފަރާތުން އ އޭާނ  ِفتـْ

 .  ލައިފާނެއެވެ   = عذابގެ  الّله  .   ފަދައިން     =  ިنصرއަދ  . އެއް އަތުވެއްޖެއްޔާ

    =  ެحضرةގެ  ربّ ަކލޭގެފާނުންގ   .  ން    =  .  އެމީހުން ހަަމކަށަވަރުްނ ބުނާނެއެވެ
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        = ) ްمؤمنހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެންީވ ަކލޭމެނ  . ) އެުކގައެވެ   ންނާއި    = 

. الّلهއަޅެފަހެ    ؟ނުޭވހެއްެޔވެ   =   .  ދެނެވޮޑިގަތުން ޮބޑުކަމުގައި          = 

. އެންމެހައި މީސްތަކުންެގ ހިތްތަުކގައިވާ    ހާ ތަކެތި
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނގެ ކުށްފާފަތަްއ  صالح عملއަދި އީމާންވެގެން  )7( ކުރި މީސްަތކުން ދަންނައެވެ
. އަދި އެމީހުްނ ުކރާކަމުގައިިވ ރަނގަޅު ހެޔޮކަންތައްތަކަްށ  އެއަށްުވެރ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފުއްަސވާހުށީމެވެ

 .  ހެޔޮދަރުމަ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ ދެއްވާހުށީެމވެ

ތެރިެވ ހެޔޮކޮްށ ހިތުމަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  إْحَسانއަދި އިންސާނާ އޭނާެގ މައިންބަފައިންނާއިމެދު  )8(
!.) ކަެލައށް އެކަމަކާއިމެދު އެއްވެްސ އެނ أمرއިންސާނާއަށް  . (ޭއ އިންސާނާެއވެ ގުެމއްނެތް ކަމެްއގަިއ ކުރެްއވީމެވެ

ކޮށް ގަދަހަދާނަމަ ފަެހ އެކަމުަގިއ  أمرކުރުމަްށ އެެދމީހުން ކަލެއަްށ  شريكތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި ެއހެން ފަރާތަާކއި 
. (އެހެްނ ކަންކަުމގައި އެދެމީހުންނަްށ ކިއަމަންެވ  .)  إحسانކަޭލ އެދެމީހުންނަްށ ކިޔަމަްނ ނުވާށެވެ ެތރިވާެށވެ

. ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިަޔބައިީމހުްނ  حضرةނުބރު ައއުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތިޔަބައިމީހުން އެ އަށެވެ
) ުކރި ކަންަތއްކުެގ  . އަދި ެއކަމުގެ ުފރިހަމަ  خبر(ދުނިޔޭގައި  ދެއްވާހުށީެމވެ!.  جزاءތިޔަބައިމީހުންނަށް އަްނާގހުށީމެވެ

 صالحންނައެެވ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ތައްކުރި މީހުން ދަ صالح عملވެގެން  إيمانއަދި  )9(
. ނުވަތަ  . އެީއ  صالحއަޅުންގެތެރެއަށް ަވއްދަވާހުށީމެވެ އަޅުން ވައްދަވާ ތަނަށް އެީމހުން ވައްދަާވހުށީމެވެ

 .  ސުވަރުެގއެވެ

. ދެންފަހެ ވެގެންނޭ ބުނާބަ إيمانައށް  الّلهއަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގައި ތިމަންނާމެން މިތިބީ  )10( ެގ  الّلهޔަކު ެވއެވެ
َنةމަގުގައި އެމީހުންނަށް އުނަދގުލެއް ދިާމވެއްޖެއްޔާ މީސްތަކުްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ އުނަދގުލާއި  ެގ  الّلهވެރިކަން  ِفتـْ

: މީސްަތކުން މަލާމާތްކޮށް ަސރުކާރުްނ ކުށްެވރިކޮށް ޖަލަްށާލ  عذاب . (އެބަހީ ފަދައިން ހަދައިލަފާނެއެވެ
( ނުވަަތ އެފަދަ އަދަުބ ލިބޭީތ ތިާމއަށް ހަދާފާނެކަމަ .) މިޒަމާނަކަްށ  عملވެގެންވާ  حقّ ށްލަފާކޮށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލަެއވެ

. ތިމާގެކުރިމަތިން  حالންގެ  عالمއައިސް ކިޔަަވއިގެންތިބޭ ގިނަ  ތަްއ  منكراةހުރީެވްސ މިފަދައިންނެވެ
ހަނާގައި ނުވަތަ ތިމާއީ  ހަުރކަށިމީހެކޭ ބުނެފާނެތީ، ހިނގަމުންދާއިރުވެްސ އެއްބަިއވަންތަކަން ގެްއލިދާނެކަމުގެ ބަ 

. އަިދ ބައެއްަފަހުރ  ސަރުކާުރގެ ޮޕލިސީއާިއ ދިމާނުވާތީ، ނުވަަތ ޖަލަށްަލއިފާނެތީ ހަމައަޅައިވެްސ ނުލަިއ ުހރެދެއެވެ
 . އުނދަޫގ އާއި ކޯފާއަށްވުރެ މީސްތަކުްނގެ ފަރާތުން ލިބޭ  عذابގެ  الّلهތިމާވެސް އެކަމުގައި ަބއިވެިރވެއެވެ

 .  )والعياذ الّلهބޮޑުކަމަށް ހަދައެވެ

ންނަްށ)  مؤمنވެރިކަމެއް، އަިދ ކާމިޔާބީއެްއ ( نصرން ކޮންެމވެސް  حضرةެގ  ربّ އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ 
. އަުހރެމެންވެސް ހަމަކަށަވަރުްނ ވީ ކަލޭމެންނާިއ އެުކގައެެވ.  އަތުވެއްޖެއްާޔ އިްސވެދިޔަފަަދ މީހުްނ ބުނާނެހެވެ

: އަ  . ކަލޭމެނަށް އޮތް ހެވެްއ އަުހރެމެންނަށްެވްސ  مؤمنހުރެމެންނަކީވެްސ ހަމަ ކަލޭމެންކަަހލަ (އެބަހީ ންނެވެ
.) އޭެގ ޖަވާބުަގއި  އެ އަންގަާވ އެންމެަހއި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގަިއވާ ކަންތައްަތކާއި ތަކެިތ  الّلهއޮންނާންވާނެއެވެ

: އެކަލާނގެ  الّله . ދެނެވޮޑިގެން ނުވޭހެއްެޔވެ؟ އެަބހީ  ދެނެވޮޑިެގންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  الّلهއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ  .   ދެނެވޮޑިގަންަނވަެއވެ   =  إيمان   . ީވ މީސްތަކުން

  = ެއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގަްނނަވައ .  ވެ    =   . މުނާފިގުން

      =   .   އަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުްނ ބުނާނެއެވެ   =  އީމާންީވ

 .  މީސްތަކުންނަށް       =  تبعތިޔަބައިމީހުްނ ައހުެރމެންގެ މަގާިއ  .  ވާށެވެ       

=   . ) ިތޔަބައިމީހުންެގ ކުށްތަްއ ައހުރެމެން އުފުލާހުށީމެވެ  (އަދި ޭއރުން      =  ައިދ

 .  އެމީހުންނަކީ އުފުލާނެބަަޔކު ކަމުަގއި ނުވެެއވެ      =  .  މިމީހުންގެ ކުށުގެ ެތރެއިން     
=   .  އެއްވެސް ެއއްޗެއް        =  .  ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުންނަކީ ދޮގުެވރިންނެވެ

   =  .އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ އުފުލާނެެއެވ       =  ފާފަިއެގ) . އެމީހުންގެ ުބރަތައް

 (  ބުރަތައް   =   . ) ބުރަތަަކކާއި  އަިދ (އެހެން         =  .  އެމީހުންެގ ބުރަތަކާިއއެކު
   =    . އަިދ ސުާވލުެވވޭހުއްެޓވެ      = قيامة  .  ދުވަހުން        

=  .  އެމީހުން ޮދގުކުާރ ކަމުގަިއވި ކަންތައްތަކާއިމެދު      =  ަލާނެގ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކ

 .  ފޮނުއްވީމެވެ   = نوح عليه الّسالم  .        =  قومއެަކލޭގެފާނުންެގ  .   އަށް  =  

. رسولފަހެ ެއކަލޭގެފާނުްނ އެމީހުްނގެތެރޭަގިއ (   ކަްނ އިްއވުމަށް ަލސްވެހުންނެިވއެވެ      = 

.   އެއްހާސްައހަރު     =   .  ފަންސާސް ައަހރު މެނުވީ       =   ްދެނ

:  ُطوَفان . (އެބަހީ .)  ގައި ُطوَفانއެމީހުން ހިފައިފިއެވެ    އެމީހުްނ މަރުވެދިޔަީއއެވެ     = 

   حالއެމީހުން އަނިޔާެވރިވެގެްނވާ    =  ަފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެކ . ޭލގެފާނު ސަލާމަތްކުެރއްވީމެވެ
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      =    (  އަދި ނަވުގެ އެކުެވރިންނާއި (ނަވުގައިތިބި މީހުންނާއި     =   ިއަދ

. (ނުވަަތ ކާފަރުްނނަށް އަިއ  .)  عقوبةއެ ނާކޮުޅ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެލއްވީމެވެ  ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލެއްވީމެވެ
      =  َْعاَلم  . .  ُحجَّةތަކަށްވާ ދަީލލަކަށް   ައކަށް

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  مؤمنއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )11( ން އެކަލާނެގ  منافقން އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިެގންވެއެވެ

. ކުރިންވެްސ  އާިއ ކޯފާއަށްުވެރ މީސްތަކުންެގ އުނދަުގލަްށ  عذابެގ  الّلهކުރިފަދައިްނ  بيانދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

.  منافقޖެހިލުންވާމީާހ އެވަީނ   ންގެ ލިސްުޓގަިއ ކަމުގަިއ  މިއާަޔތް ދަލީުލ ކުެރއެވެ

) ކާފަރުން  مّكة( )12( . ވާށެވެ  تَبعންނާއި ދިމާއަށް ބުންޏެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ައހުރެމެންެގ މަާގިއ  مؤمنގެ

.) އަދި ިތޔަބައިމީހުންެގ ކުށްފާފަަތކުގެ ުބރަ އަހުރެމެްނ ( عقيدة(އަހުރެމެންެގ  .  ِقَيامةހިފާށެވެ ) އުފުާލހުށީމެވެ ދުވަހުން

.) އެ  الّلهގައި  جواب(އޭގެ  .  مؤمنއަންގަވަެއވެ ންގެ ފާފައިެގ ބުރަ އުފުލާެނ ބަޔަކުކަމުަގއި އެކާަފރުން ނުވެެއވެ

. އޭގެއެްއވެސް މިންަވރްެއ އެ . ހަމަކަށަވަުރން އެމީހުން ެއއީ ދޮުގހަދާ ބަެޔކެވެ  މީހުން ނުއުުފލާނެއެވެ

: އެާކފަރުން އެމީހުްނގެ ފާފައިެގ ބުަރކަމާއި އަދި ެއހެްނ  قيامةހަމަކަށަވަރުން ( )13( ) އެީމހުން އެަބހީ ދުވަހުން

. (ެއއީ އެމީހުން މަގުފުެރއްދި ީމހުންގެ ފާފައިގެ  .) އަދި އެމީހުން ދުނިޭޔގަިއ ބުރަތަކެއްވެސް އުފުލާނެއެވެ ބުަރއެވެ

 .  އުޅުނުއިރު އެީމހުން ދޮގުުކރި ކަންތަާކއިމެދު އެމީހުންާނއި ުސވާލު ވެވޭނެއެވެ

ކަމާއިގެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ  رسولއަށް  قومއެކަލޭގެފާނުްނގެ  نوح عليه الّسالمއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )14(

. ފަހެ އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަ ކަން އިއްވެވުމަށް އެމީހުްނގެތެރޭަގއި ނުވަސަތޭކަ ފަންާސްސ  رسولށް ފޮނުއްވީމެވެ

) އެބައިީމހުންނަށް  . (ދެްނ އެީމހުންމީހުްނ ނުކިޔަމަންތެރިީވހިނދުން ައއިްސ އެމީުހްނ  ُطوفانއަހަުރ ހުންނެިވއެވެ

. އެީއ އެމީހުްނ ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުން އަނިާޔވެރިވެގެްނވާ   . ަގއެވެ حالމަރުވެދިޔައީެއވެ

:  –ފަހެ އެކަލޭގެފާނާއި  )15( : ނަުވގައިތިބި މީހުްނ  نوح عليه الّسالمއެބަހީ އާއި ނަވުގެ އެކުެވރިން އެަބހީ

. އަދި އެންެމހައި  އެއް ކަމުަގިއ  عبرةއެއްކަމުގަިއ  دليلތަކަށްވާ  عالمތިމަންރަސްކަލާނެގ ސަލާމަތްުކރެއްވީމެވެ

. ނުވަ  އެއީ  )َواِقَعة( އެ އާއިއަދި  عقوبة އައި  ށް ގެ ކާފަރުންނަ قومަތ ެއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެނާކޮޅު ލެއްވީެމވެ

.އެއްކަމުަގއި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެއްވީ عبرةތަކަށްާވ  عالمއެންމެހައި   މެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =   ިހަނދުމަފުޅުކުަރއްވާ إبراهيم عليه الّسالمއަދ) (.!   ށެވެ     =  އެަކލޭގެފާުނ

.  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ   އަށް ވިދާޅުިވހިނދު     =  ްالّلهތިޔަަބއިމީހުނ  !.  އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ
    =  ްتقوىއަދި އެކަލާނެގއަށ  .! !. / ިބރުވެތިވާށެވެ  ވެރިވާށެވެ       =   އެގޮްތ

 .   ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮެވގެންވެެއވެ        =  ތިޔަބައިމީހުންނަްށ

 .  އެނގޭކަމުގަިއވަންޏާ          =   ްފިޔަވަިއ އަޅުކަްނ  الّلهހަމަކަަށވަރުން ިތޔަބައިމީހުނ

   ކުރާ ތަކެއްަޗކީ     = ެބުދުތަކެކ .  ވެ      =  . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދޮގު އުފައްދަނީެއވެ

      =  .  ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބައިީމހުން އަޅުކަންުކރާ ތަކެތި     =  الّله 

 .   ފިޔަވައި   =  ްْلكُ مِ ތިޔަބައިމީހުންނަށްަޓކައި އެތަކެްއޗަށ  .  ވެގެން ނުެވއެވެ   = 

.   އެއްވެްސ ރިޒުެގއް        =  حضرةެގ  الّلهފަެހ .  =   ްނ ތިޔަބައިމީހުްނ އެދޭެށވެ

.  ރިޒުގު     .   އަދި ކަލޭމެން ެއކަލާނގެއަްށ އަޅުކަްނކުރާށެވެ    = ެއަްށ އަދި ެއކަލާނގ

!.  شكرތިޔަބައިމީހުން    ކުރާށެވެ       =  ިވާނީ އެކަލާނެގ  رجوعތިޔަބައިމީހުން އެނބުރ

 އަށެވެ. حضرة       =  (. . (އެީއ އާކަމެއްނޫނެވެ  އަދި ތިޔަބައިީމހުން ދޮުގކުރިޔަސް    

  =  ްތަކެްއގެ أّمةހަމަކަށަަވރުނ  .   މީހުްނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ    =  .  ތިޔަަބއިމީހުންގެ ކުރިން  

     =  ިرسولއަދ   .   އާގެމައްޗަށް ުނވެއެވެ     = ވެގެންާވ  بـََيان

.  އިއްވައިދެްއވުން މެނުވީ      = ީއެމީހުން ފަހެ ނުދެކެނ. .) ؟ބާވައެވެ   (އެީމހުނަށް ނޭނގެނީބާވަެއވެ

     = الّله  ( . (ނުވަަތ ފައްަޓވާގޮތް   ފައްަޓވަނީ ކޮންފަދައަކުންކަން   = ތަުކްނ  َخلق

 .  ހެއްދެވުމަށް    =  ެމަރުވުމަށްފަހު އަލުން  خلقދެން އެކަލާނގެ (އ ( . ކުަރއް إَعادތަކުން  ވާގޮާތއި
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    =  .  ހަމަކަށަަވރުްނ އެކަންތަކަކީ        =  حضرةެގ  الّله  . އަްށ ދާިދ ފަސޭހަކަމެެކވެ

   =  رسول الّله(ޭއ  !. !.) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   އެވެ       =  ތިޔަބައިމީހުން ބިމުަގިއ

.! ހިނގާބިނގާ ދަތުރުފަތު   ރު ުކރާށެވެ   =  !.  ދެން ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ަބލައިަބލާށެވެ  

      =  ެَخْلقُ އެަކލާނގ  .  ތަކުން ަހއްދަވާްނ ފައްަޓވާގޮތް      =  ަالّلهދެން ހަމ  . އެވެ

 .  އުފައްދަވާނީ      = އްދެވުްނ. ގެ އުފެ آخرة     =  ްالّلهހަމަކަށަވަރުނ  .    

    =  .  ކޮންމެކަމެއްގެ މަްއޗަށް     =  .   ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.) އަިދ  رسول الّله(އޭ  )16( !. އެީއ  مإبراهيم عليه الّسالއެވެ ކަލޭގެފާުނ ހަނދުމަފުޅުކުރައްާވ ބަްއލަވާށެވެ
. ިތޔަބައިމީހުން  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  . އެަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަްށ  الّلهއަށް ވިދާޅުވިހިނދުަގއެވެ

!. އަިދ އެަކލާނގެއަްށ ބިުރވެތިެވ  . ތިޔަަބއިމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ އެޮގްތ  تقوىއަޅުކަންކުރާށެވެ ވެރިވާށެވެ
. ހެ  ޔޮވެގެންެވއެވެ

. އެީއ  الّله )17( .ނުވަަތ ބުދުގެމާނައިގާާވ ަތކެއްޗެވެ ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުްނ އަޅުކަންުކރާތަކެްއޗަީކ ަހމަ ބުދެވެ
. ހަމަކަަށވަރުްނ  ފިޔަވައި ިތޔަބައިމީހުްނ އަޅުކަންުކރާ ަތކެއްޗަީކ  الّلهތިޔަބައިމީހުން ހަދާ ޮދގުތަކެކެވެ

. ފަެހ ތިޔަބައިީމހުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެްއވެ ްނ  حضرةެގ  الّلهސް ރިޒުގެްއވެސް ިމލްކުވެގެްނވާ ަތކެއްޗެއްނޫނެވެ
!. އަދި އެކަލާނެގއަްށ  . އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ އެނބުިރ  شكرރިޒުގަށް އެދޭށެވެ ެގ  الّلهވުންވަީނ ހަަމ  رجوعކުރާެށވެ

.  حضرة  އަށެވެ

!.) ތިޔަބައި قريش(އޭ  )18( ދޮގުކުރިަޔސް (ެއއީ އަިދ  محّمد صّلى الّله عليه وسّلمމީހުްނ ވަންހައިގެ މީހުންނޭވެ
.) ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބައިމީހުްނގެ ކުީރގެ   رسولތަކުގެ މީހުންވެސް (އެީމހުންގާތަށް ޮފނުވުނު  أّمةއަލަކަށްނޫނެވެ

. އަދި  ) ދޮގުކޮށްފަިއވެއެވެ ) އިއްވަ ވައިދެްއވުން رسولވެގެންވާގޮުތގައި  بيانބޭކަލުން ާއެގ  رسولމެނުވީ  ކަން
(. . (ަކލޭމެން އީމާން ނުވިނަަމ އެކަމުެގ ަހާލކުހުރީ ހަމަ ަކލޭމެނަށެވެ  މައްޗަކަށް ނުެވއެވެ

. الّله َخلق )19( . ؟ތަކުން ހައްދަވާްނ ފައްޓަވާގޮތަްށ އެީމހުން ނުަބލަނީބާވައެވެ  ؟ހައްަދވާފައިވާގޮްތ ނުދެކެީނ ބާވަެއވެ
.  إعادތަކުްނ  خلقލުންވެްސ އެަކލާނެގ ެއ ތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ އަ  خلقދެން ެއ  . ިދރުއްާވ ުހއްޓެވެ ކުަރއްވާުހއްޓެވެ

 .  އެއީ އެަކލާނގެއަްށ ދާދިފަސޭހަކަމެެކވެ

!. ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ ދަތުރުފަުތރުޮކްށ  رسول الّله(އޭ  )20( .!) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ
!. ދެން އެަކލާނގެ ތަކުން ަހއްދަވާން ފަްއޓަވާފައިވަނީ އަދި ހައްދަވާފަިއވަނީ ކޮންފަދައަކުންޯތ  خلق ހަދާބަލާށެވެ

. ދެން  : މީސްތަކުްނ މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިުރއްވަިއ  آخرةނިކަން ބަލާ ވިސްނާ ހަދާަބލާށެވެ ގެ ެހއްދެވުން އެބަހީ
. ހަމަކަަށވަރުން ކޮންމެ ކަމެްއގެ މައްޗަށް محشر . الّله تعالى އަށް ފޮނުއްވާުހއްޓެވެ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ެعذابއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް އެކަލާނގ  .  ދެއްވަެއވެ          
.  رحمة އަިދ އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަށް =  ލަްއވަެއވެ       =  ތިޔަބައިމީހުްނ

.  حضرةއެނބުރި ދިއުންވަީނ އެަކލާނގެ   އަށެވެ      =   އަދި ތިޔަަބއިމީހުންނަީކ

 .  ނުކުޅައްދައިލެވޭނެ ބަަޔކު ކަމުަގއި ނުެވއެވެ      =   .   ބިމުގައި     =  އަިދ

 .  އުޑުގައިވެސް   =   .  އަިދ ތިޔަބައިމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވެ      = الّله  .  ފިޔަވައި
    =  .   އެއްވެސް ސަަހރޯެވރިއަކު     =  ިنصرއަދ  .   ވެރިއަކުވެސް

  =  ްއަިދ ކާފަުރވީ މީސްތަކުނ .       الّله  .  ގެ އާޔަތްަތކަށް   =  އެކަލާނގެއާިއ

 .  ބައްދަލުވުމަށާއި        =  ާُأمِّْيدُ އެމީހުން އެވަނީ ނ  .   ވެގެންނެވެ     =

.  رحمةތިމަންރަސްކަލާނގެ   ން       =  ްނޑައެޅިގެނ .  އަދި ކަ  އެމީހުންނަށް ހުރީ    

  =  ިَعَذابވޭންދެނިވ  .  ެއވެ          =  ެގެމީހުންެގ  قومަފހެ އެކަޭލގެފާނުންގ

.  َجواب    ނުވެއެވެ   =  .  އެމީހުްނ ބުނުްނ މެނުވީ         = ާއެަކލޭގެފާުނ މަރ .! ށެވެ

 !.  ނުވަތަ އެަކލޭގެފާނު އަންދައިލާެށވެ    =  ެالّلهފަހ  .   އެަކލޭގެފާުނ ސަލާމަތްުކރެއްވިެއވެ  

   =   .   ައލިފާނުން      =  .  ހަމަކަށަަވުރން އެކަންތަކުަގއިވެެއވެ    =  ނޑައެިޅ ކަ

 . އާިއ ހެކި َدليلބަޔާންވެގެންާވ       =  .  އީމާންވާ ބަަޔކަށް   =   ުއަދި އެކަޭލގެފާނ– 

.  – يعنى: إبراهيم عليه الّسالم  ވިދާޅުވިއެވެ      =  ްކުރިތަކެއްޗަީކ  إختيارތިޔަބައިމީހުނ

 .  ހަމަކަށަވަރުންެވސް     = الّله  .  ފިޔަވައި     =  .  ބުދުތަކެކެވެ     = 

 .  ތިޔަބައިމީހުންގެމެދުގަިއވާ ލޯިބވެތިކަމުންނެވެ       =   حياةދުނިޔޭެގ  .  ގައި    
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

   =   قَـَياَمةދެްނ  . .  =  ދުވަހުން  ކާފަުރވާ ހުއްޓެވެ     =  ިތޔައިެގ

 .  އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި   =  َلْعَنةއަިދ  .  ދޭހުްއޓެވެ      =  ތިަޔއިގެ އެއްބަޔަުކ

 .  އަނެއްބަޔަކާއި     = ) . .  ِقَيامةއަދި ިތޔަބައިމީހުްނގެ ޖާގަޔަކީ ) ަނރަކަެއވެ  ދުވަހުން  

   = ީއަދި ތިޔަަބއިމ .  ހުންނަކަށް ުނވެއެވެ      =  ްنصرއެްއވެސ  .   ެވރިއެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަްށ  عذابއެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނވި އަޅަކަށް އެކަލާނެގ  )21( ދެއްވައެވެ
. އަދި ތިަޔބައިމީހުްނ އެނބުިރ ދިުއންވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގ ލަްއވައެ رحمةއެކަލާނެގ  .  حضرةވެ  އަށެވެ

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ބިންމަތީގަިއވިއަްސ އަދި ުނވަތަ އުޑުގަިއވިޔަސް އެކަލާނގެ ނުކުޅައްދަިއ ލެވޭޭނ  )22(
. އަިދ  ިރއަކުިވއަްސ ފިޔަވަިއ ެއއްވެްސ ސަަހޯރވެރިއަުކވިއަްސ އަިދ ނަޞްުރ ވެ الّلهބަޔަކުނޫނެވެ

.  ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނުެވއެވެ

ދުވަަހްށ  آخرةވި މީސްތަކުން އެބަީހ:  كافرވެ އަދި އެކަލާނގެއާ ބަްއދަލުވުމަށް  كافرތަކަށް  آيةގެ  الّلهއަދި  )23(
. އެމީހުްނ އެވަީނ ތިމަންަރސްކަލާނެގ  كافر ނޑައި  أّميدްނ  رحمةިވ މީސްތަކުްނ ދަންނަެއވެ . ެވގެންނެ مايوسކަ ވެ

.  عذابއަދި އެމީހުންނަށް ހުީރ ހަމަ ވޭންދެނިވި   އެވެ

:  قومފަހެ އެކަލޭގެފާނުންގެ  )24( އެއް ކަމުގައިވީ އޭެގ  جوابގެ މީހުންގެ  قومެގފާނުންގެ  إبراهيمގެ މީހުންގެ އެަބހީ
. ތިއަަބއިމީހުން އެކަޭލގެފާނު ( !. ނުވަަތ  قتل )مإبراهيއެއްބަޔަކު އަނެއްަބޔަކާ ދިމާއަށް މިފަދައިން ބުނުމެވެ ކުރާށެވެ

.! ދެންފަެހ  .  الّله تعالىއަލިފާނުން އެކަޭލގެފާނު އަންދާލާށެވެ އަލިފާނުން އެކަޭލގެފާނު ަސލާމަތްކުަރއްވައިފިެއވެ
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނާވ  إيمانހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންަތއްތަކުގަިއ  . (މިބައިމީހުްނ  دليلާވ ބަޔަކަްށ ކަ ތައްވެއެވެ

ةކުރުމަށް ނިްނމީ، އެމީހުންގެމައްޗަްށ ެއކަލޭގެފާުނ ގެންނެިވ  قتلއަލިފާނަްށ ލުމަްށ ނުވަަތ އެކަލޭގެފާުނ   ُحجَّ
. އެީމހުން އެކަޭލގެފާނު ބޮުޑ  .  ދެން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތިގެންނެވެ ގަދަކަމުން އެމީހުންގެ އަނގަބެދިގެންނެވެ

. ނަމަވެސް  ނޑަކަށްލީއެވެ ނޑުލެއްވީ ފިިނ އަިދ އެަކލޭގެފާނަށް  ަސލާމަތްކަންޭދ އެ އަލިފާންގަ الّله تعالىއަލިފާންގަ
 (.  އެއްޗަކަށެވެ

:  –އަދި އެކަލޭގެފާނު  )25( . ތިޔަަބއިމީހުން  قومއެަކޭލގެފާނުންގެ  إبراهيم عليه الّسالمއެބަހީ  الّلهއަށް ވިދާޅުވިއެވެ
. އެ إْخِتَيارފިޔަވައި އަޅުކަންުކރުމަށް ތިަޔ  ގައި އެތަކެއްޗަްށ  حياةީއ ދުނިޔޭގެ ކުާރ ތަކެއްަޗކީ ުބދުތަކެކެވެ

. ދެން  .  ِقَيامةތިޔަބައިމީހުން ލޯބިުކރާތަކެއްެޗވެ ދުވަހުން ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކާަފރުވާނެެއވެ
. އަދި އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަކަށް  . (ބުދަށް އަޅުކަންކުިރ މީހުންނާ ބުދުތަކާ َلْعَنةއިންކާރު ުކރާނެއެވެ ިއ ދެމެުދ ދޭނެއެވެ

.) އަދި ތިޔަބައިީމހުންެގ ތަނަކީ  . އަިދ  قيامة -ގަދަޔަށް އެައރައިރުްނ ހިނގާނެެއވެ ދުވަހުން ހަމަ ނަރަކަެއވެ
. نصر  ދުވަހުނ  އެްއވެސް قيامة ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް  ވެރިއަުކ ނުވާނެއެވެ



                      
 

1 4 1 1   

މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =   ްُلوط عليه الّسالمފަހެ އެކަޭލގެފާނަށ  .  އީމާންވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ    =  ިއަދ

.  –) إبراهيم عليه الّسالم( –އެކަލޭގެފާނު   ވިދާޅުވިއެވެ   =  ީِهْجَرةހަމަކަަށވަރުން ތިމަންަކލޭގެފާނ 

 .  ކުރައްވާނެ ޭބކަލެކެވެ       = ިحضرةގެ  ربّ މަންކަލޭގެފާނުންެގ ތ  .  އަށް    =  ހަމަކަށަވަރުްނ

  .  އެކަލާނގެއީ    =  حكمةވަންތަ  ِعّزة  .  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ    =   އަިދ

 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ެއކަލޭގެފާނަްށ ދެއްވީެމވެ      =  ُيـَْعُقْوبُ ގެފާނާިއ  إْسَحاق 

) . )  يـَْعُقوبގެފާނުންެގ ދަިރކަލުްނ  إْسَحاقގެފާނު  ގެފާނާއި         =  އަިދ އެކަޭލގެފާނުންެގ– 

.  –)ގެފާނުންގެ  إبراهيم(  ދަރިފަސްކޮޅުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެއްވީމެވެ     =  ނަބީކަމާއި އަިދ

 .  ފޮތް     =  ެأجورއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއކަލޭގެފާނުންގ  .  ދެއްވީމެވެ     = 
 .  ދުނިޔޭގައި        =  ްآخرةއަދި ހަމަކަށަވަރުނ  .   ގައި އެކަލޭގެފާނުވަނީ     

ނޑަ = .  صالحއެޅިގެން ކަ  މާތްމީހުންގެތެެރއިންނެވެ    =  ެގ  ُلوط عليه الّسالمއަިދ

 .!    ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ   =  قومއެކަޭލގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންެގ  .  އަށް ވިދާޅުވިހިނދު
   =  .  ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން         =  ްނޑައެޅިގެނ ކަންތައް  َفاِحشކަ

 .  ގެނަސްގަންނަނީއެވެ        =  .   އެކަމުަގިއ ތިޔަބައިމީހުންެގ ކުީރ އިސްެވ ނުދެއެވެ    

= .  ހަމަ އެކަުކވެސް       =  / ްތަކުން َعالمދުނިޔެއިނ .          

  ؟.ހަމަކަަށވަރުްނ ތިޔަބައިީމހުން ިފރިހެނުްނ ގެނަސްގަންނަީނ ނޫންހެްއޔެވެ =     =  އަިދ

.  މަގުފޭރެނީއެވެ          =  ެنَاِدىއަދި ިތޔަަބއިމީހުންގ ) . ތަކުގަިއ  مجلسއަްށ ގެންނަނީއެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 (.  ކުރަނީއެވެ   =  ތައް  نكراةم–  .  ނުބައިކަންތައްތައް         =  ަފެހ

.  قومއެކަލޭގެފާނުންެގ     ގެ މީހުްނގެ ޖަވާުބ ނުިވއެވެ    = .   އެީމހުން ބުނުން މެުނވީ   

   =  ްނޑުމެންނަށ .  عذابގެ  الّلهއަޅުގަ   ގެނަސްީދބަލާށެވެ  = .   ކަޭލގެފާނު ވަްނޏާ
       =  .   ތެދުވެރިްނގެތެރެއިން

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

:  –ފަހެ އެކަލޭގެފާނަްށ  )26( .  ُلوط عليه الّسالم -އަށް  إبراهيم عليه الّسالمއެަބހީ އީމާންވެވަޑަިއގެންނެވިެއވެ

: އެކަލޭގެފާނު ތެ . އަިދ އެަކލޭގެފާނު އެަބހީ . އަހުރެްނ އަުހރެންގެ  إبراهيم عليه الّسالمދުުކރެްއވިއެވެ  ربّ ވިދާޅުވިއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެީއ  ِهْجَرةއެަކލާނެގ އެންގެވުމަްށ  –އަްށ  حضرةގެ  ވަންަތ އަިދ  عّزةުކރައްާވުހށީމެވެ

. ( حكمة .) َشامެރއްވިކަމަްށ ވަނީ ކު هجرةގެފާނު  إبراهيمވަންތަ ކަލާނގެެއވެ  ަކރައަށެވެ

:  –އަދި އެކަލޭގެފާނަްށ  )27( .  إْسَحاقތިމަންރަސްކަލާނެގ  –ައށް  إبراهيم عليه الّسالمއެބަހީ ގެފާުނ ދެްއވީމެވެ

. އަދި އެަކލޭގެފާނުންގެ  يعقوبގެފާނުންގެ ދަިރކަލުން  إسحاقއަދި  ެގ  إبراهيم عليه الّسالم يعنى:ގެފާނު ދެްއވީމެވެ

. އަދި ދުނިޭޔގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  نبىރިފަސްކޮޅުގަިއ ދަ ކަމާިއ އަިދ ފޮތް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ލެްއވީމެވެ

. (އެީއ އެކަލޭގެފާނުންެގ  أجورައދި  –އެކަލޭގެފާނަްށ ދަރުަމ  ދެމިހުންނާޭނގޮތަްށ  تعريفއާިއ  ثناءދެއްވީމެވެ

.) އަިދ އެޔާއިއެުކ އެކަޭލގެފާނީ ނޑައެޅިގެްނ  آخرة ދުނިޔޭގަިއ ލެްއވީމެވެ މާތްބޭކަލުންެގ ެތރެއިންާވ صالح ގަިއވެސް ކަ

 .  ބޭކަލެކެވެ

!.) އަދި  رسول الّله(އޭ  )28(  قومހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ!. އެއީ ެއކަލޭގެފާނު އެކަޭލގެފާނުންގެ  ُلوط عليه الّسالمއެވެ

. (އޭ  . އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ !.) ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވުަރްނ ގެ މީ قومއަށް ވިދާޅުވިހިނދުަގއެވެ ހުންނޭވެ

. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އެފަަދ  َفاِحش ކަންތައް ކަލޭމެންގެކުރިން އެއްވެސްަބޔަުކ  فاحشކަންތައް ކުރަނީއެވެ

. (އެމީހުްނކުރި ނުަބއި  .)  فاحشކޮށްފައެއް ނުެވއެވެ  ކަންތަކަކީ ިފރިހެނުންނާއި އެޅުމެވެ

. އަިދ ތިޔަބައިމީހުން އަންހެ )29( : ިފރިހެނުންނާ އެޅެނީއެވެ . އެބަހީ ނުންގެ ބަަދލުގަިއ ފިރިހެނުން ެގންނަނީއެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންެގ މަޖްލިސްތަކުގައި އަދި ނާދީތަކުގައި މުންަކރާތްަތްއ  ތިޔަބައިމީހުން މަގުފޭރެނީެއވެ

 . . ފަހެ އެޤައުުމގެ މީހުންގެ ޖަ َفاِحشހިންގަނީއެވެ ގެފާނަށް  ُلوطވާބެއް ކަމުަގއިވީ މިފަދައިން ކަންތައްތައް ކުރަނީއެވެ

. ަކލޭގެފާނަކީ ތެދުެވރީްނގެތެރެއިންވާ ޭބކަލަކުކަުމގިައ ވަްނޏާ ތިޔަވިދާޅުވާ  . އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ  الّلهދެންނެވުމެވެ

.! عذابގެ   އަުހރެމެންގެ މައްޗަްށ ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ެޭއއަޅުގ .  އެެވ.  ربّ ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ  =  نصرމިއަޅާއަްށ  .  ދެއްވާނދޭވެ
          =  .  ފާސިުދވެގެންާވ ީމސްތަކުންގެ މަްއޗަށް        =  

.  مالئكة( ން  رسولއަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ  ) ވަޑައިެގންނެވިހިނދުން  ބޭަކލުން    = ގެފާނުްނެގ  إبراهيم

 .  އަރިހަށް     =   ްއުފާެވރިކަމާއިގެނ (  . (ދަިރކަލަުކ ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެކަމުގެ   =  އެބޭަކލުްނ

 .  ވިދާޅުވިއެވެ    = ަހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކ .  ުލން ހަލާުކ ުކރައްާވހުށީމެވެ         
. ( أهلމިރަށުެގ   = )   أهلގެ  َسُدْومُ ވެރިން   ވެރިން   =  ެأهلހަމަކަށަަވރުން އެތާނގ  .  ވެރިން

       = .   އަނިޔާވެރިންކަުމގައި ވިއެވެ   =  ުގެފާނު  ى: إبراهيميعن –އެަކލޭގެފާނ– 

 .   ވިދާޅުވިއެވެ      =  ިُلْوطُ ހަމަކަށަަވރުން ެއރަށުގައ  .  ގެފާނު ވެއެވެ   =  އެބޭަކލުްނ

 .  ވިދާޅުވިއެވެ    =  .  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންބޭަކލުން ދެނެވަޑަިއގަތުން ބޮޑެވެ      = 

. އެރަށުގަިއާވ މީސް  ތަކުން        =  ެވރިްނ  أهلހަމަަކށަވަރުްނ އެަކލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ

 .   ތިމަންބޭކަލުން ސަލާމަތްކުަރއްވާ ހުށީމެވެ  =  .  އެކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިކަނަބލުން މެނުވީ
         = ީއެކަމަނާވަނ  .  ހަލާުކވެެގންވާ މީހުންގެެތރެއިންނެވެ       =  

 .  އަދި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދުން      =  ެمالئكةން ( رسولތިމަންރަސްކަލާނގ  ( ގެފާނުްނ  لوطބޭކަލުން

.  އަރިހަށް    = ިކަންބޮޑުވެވަޑައ) . .) އެބޭކަލުންނާއިގެން ނުބަިއވެވިްއޖެއެވެ  ގެންފިއެވެ  

     =  އެަކލޭގެފާނުންގެ ތަދުީބުރ) . އަދި އެބޭކަލުންނާއިމެދު އެކަޭލގެފާނުންެގ ބާރުފުޅުކުޑަވެއްޖެއެވެ

. .).އެކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅު ދަިތއެއްޖެއެވެ   ހުސްވެއްޖެެއވެ    = ) .  مالئكةއަިދ އެޭބކަލުްނ ވިދާޅުވިެއވެ

.) ބޭކަލުން ވި   ދާޅުވިއެވެ    =  ُلوط(ޭއ  . .) ަކލޭގެފާނު ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ   އެވެ

  =  .  އަދި ކަލޭގެފާނު ހިތާމަފުޅު ނުކުރައްވާށެވެ       =  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންބޭކަުލްނ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްވިހި   

 .  ކަލޭގެފާނު ަސލާމަތްކުރަްއވާހުށީމެވެ   =  ެأهلއަދި ކަލޭގެފާނުންގ  .   ވެރިންނާއި  = 

 .  ކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނަބލުންމެނުވީ         =  އެކަމަނާވަނީ ހަލާކުވެގެންާވ

 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ     =  .  ހަމަކަށަރުން ތިމަންބޭކަލުން ވެއްސާހުށީެމވެ       

   =  أهلިމރަށުެގ  .  ވެރިްނގެމައްޗަށް      =  عذابއުޑުްނ .   ެއއް     

    =  .   އެމީހުން ފާސިގުީވ ކަންކަމުެގ ސަބަުބން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އޭއަޅު ހައްދަވާބޮޑުުކރެއްިވ  އެކަލޭގެފާނު )30( !.  ربّ ދެންނެވިއެވެ ީވ މީސްތަކުންެގ މައްޗަްށ މިއަޅާައްށ  فاسدއެވެ
.  نصر  ދެއްވާފާންދޭވެ

) އުާފވެރި ޚަަބރާިއގެްނ  إبراهيم عليه الّسالمއަދި  )31( ގެ އަރިހަްށ (ދަރިަކލަުކ ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެކަމުގެ
. ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފޮނުއްވި ަމލާއިކަ ްތ ބޭކަލުްނ ވަޑައިގެްނނެވި ހިނދުން އެޭބކަލުން އެކަޭލގެފާނަށް ވިދާޅުވިެއވެ

) : . އެބަހީ  َسُدْومُ ގެފާނު އުޅުއްިވ  لوطހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންބޭކަލުން ިމރަށުެގ އަުހލުެވރީން ަހލާުކ ުކރައްާވ ހުށީމެވެ
) ެއހެނީ ހަމަކަަށަވރުން .  އެވެ ިކއުނު ރަްށ ަހލާކު ުކރައްާވ ހުށީމެވެ  މިރަށުެގ ައހުލުެވރީންވީ އަނިޔާެވރީންކަމުގަެއވެ

. އެރަށުަގއި ހަމަކަށަަވރުން  إبراهيم عليه الّسالم يعنى: އެކަލޭގެފާނު  )32( ގެފާނުން  لوطއެބޭކަލުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ
 . . އެރަުށގައިާވ އެންމެން ތިމަންބޭކަލުން ދެނެވަޑައިގެންވަމެވެ . އެބޭަކލުން ވިދާޅުވިެއވެ ހަމަކަށަަވރުްނ ވެއެވެ

. އެަކލޭގެފާނުންެގ  أهلއެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންގެ  ވެރިން ތިމަންޭބކަލުން ސަލާމަތްުކރަްއވާހުށީމެވެ
 . . އެކަމަނާާވހުށީ ަހލާކުެވގެންވާ ީމހުންގެތެރެއިންނެވެ  އަނބިކަނބަލުން މެނުވީެއވެ

ނުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެިވހިނދުްނ ގެފާ لوطބޭކަލުްނ  مالئكةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުްއވި  )33(
. (އެީއ  لوطއެބޭކަލުން ވަޑަިއގެންނެވުން  ގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅަށް ދަިތފުޅުވެ ވަރަށް ކަންބޮޑުެވ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ

.) އަިދ އެބޭކަލުްނ ( قومއެކަލޭގެފާނުންެގ  ) ުކރެއްވުމަ ِدَفاعގެމީހުންެގ ފަރާތުްނ ލިބިދާޭނ އުނދަުގލަކަށްޓަކައެވެ ށް
. (އޭރުވެްސ އެީއ  ގެފާނަކަށް އެނގިވަޑަިއ  لوطބޭކަލުންކަމެއް  مالئكةއެކަލޭގެފާނުންގެ ާބރުފުޅު ދަތިވެއްޖެެއވެ

.! އަދި ހިތާމަފުުޅ  . ކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ .) ެއހިނދު އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވިއެވެ ނުގަްނނަވައެވެ
.! ހަމަކަށަަވރުްނ ތި . އަިދ ކަޭލގެފާނު ނުކުރައްވާށެވެ ވެރިްނ  أهلމަންބޭކަލުން ކަލޭގެފާުނ ަސލާމަތް ުކރައްާވހުށީމެވެ

. އެކަމަނާ ވަނީ ަހލާކުވާެނ  . ކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިަކނަބލުން މެނުވީެއވެ ސަލާމަތް ކުަރއްވާހުށީެމވެ
 .  މީހުންގެތެރެއިންނެވެ

. َوِحى اهللا  )34( އެއް ބާވަިއލައްާވ  عذابވެރިންގެ މައްޗަށް އުޑުން  أهلއަދި ހަމަކަަށވަރުން ިމރަށުގެ  ކުރެއްވިއެވެ
. އެއީ އެމީހުން  . فاسقހުށީމެވެ  ވުމުެގ ސަބަބުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = .  އަދި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ެއރަށަްށ ދޫކުރެްއވީމެވެ      =  ަدليلޔާންވެގެންާވ ބ 

 . .  عالمةއެއް  އެއް      = .  ބުއްދިކުރާ ބަޔަކަށް        =  ިއަްށ  َمْدَينއަދ

.  رسول( ) ފޮނުއްވީމެވެ  ކަމާއިގެން     = ެَأُخ  ُشَعْيبއެމީހުންގ  .  .  شعيب عليه الّسالمގެފާނު
      =  ެއޭ އަުހރެްނގ . .!  قومފަހެ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ގެ މީހުންނޭވެ     =  ކަލޭމެްނ

.  الّله  އަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ        =  ްުނވަތަ  آخرةއަދި ަކލޭމެނ .  آخرةދުވަސް އެދޭށެވެ

 !.   ދުވަހަށް ިބރުވެތިވާެށވެ        =   !. ައދި ކަލޭމެްނ ބިމުގަިއ ުއރެިދ ފަސާދަކޮްށ ނުހަދާށެވެ

    =  ފަސާދަ ުކރާމީހުްނ ކަމުަގއިވެގެްނ      =  ފަެހ އެމީހުްނ ެއކަލޭގެފާުނ

 .  ދޮގުކޮށްފިއެވެ        =  ެއެ رَُجَفـةُ ަފހ) . : އެީމހުން ހިަފއިފިއެވެ އާއިއެުކ އެމީހުންނަްށ  زَْلَزَلةބަހީ

 (.  ގަދައަޑުފަށް ޖެހިއްޖެއެވެ       =  . ފަހެ އެމީހުން އެީމހުންގެ ގެތަުކގައިެވއްޖެއެވެ

  . ފަތިސްކޮށްފިއެވެ    =  .  މަރުވެ ތަންޑާެވފައިވާ ބަޔަކުކަމުަގއި ކަކޫަމއްޗަށް ތިިރވެ  

     =  َثُمودބާގަިއެގ މީހުންނާިއ  َعادُ އަިދ  (!. . (ހަދުފުޅު ުކރަްއވާށެވެ  ބާގައިގެީމހުން     

   =  بَيانއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  ..  ވެ އެނގިގެންެވއެވެ        = 

. (ަހލާކު ) އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުަތއް ހުިރ ތަންތަން  ެވ ީވރާނާިވ ގޯތިގެޮދރުތައް       = 

.  އަދި ސައިތާނު އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނީެއވެ  =   ެއެއީ  عملއެމީހުންގ) . އަްށ  الّلهތައް

.)  رسولކާފަރުވުމާ   ން ދޮގުކުރުެމވެ    = ިފަހެ އެސޮުރ އެމީހުންނަށް ބަންދުކޮށްފ .   އެވެ

  =  ّحق   .  މަގު    = .  އަދި އެމީހުން ވިއެވެ      =  . ލޯހުޅުވޭ ބަޔަކުކަމުގައި
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)  حقّ (  އެނގިގެންާވ ބަަޔކުކަމުގައި           =   އާިއ  ِفْرَعونُ ައިއ  َقاُرْونُ އަިދ

.! ހަނދު َهاَمانُ އަދި    މަފުޅުކުރަްއވާށެވެ      =   ްموسى އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނގެގާތަށ

. عليه الّسالم   ވަޑައިގެންނެިވއެވެ      =دليلވެގެންވާ  بـََيان  .  ތަކާއިގެން           

.ފަެހ އެބައިމީހުްނ ބިންމަތީގަިއ ބޮޑާވެ  =  ގެންފިއެވެ     =  .  އަިދ އެމީހުްނ ނުވިެއވެ    

=  . ) އިސްެވ ދެވޭނޭ ބަަޔކުކަމުގައި  (އަތުނުވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.وحىދ އެކަލާނގެއަ  )35(  حاصل عبرةކޮށް  رفكކުރާބަޔަކު ވިސްނާ  فكرހަމަކަށަަވރުން ބުްއދިކޮށް  ކުރެއްިވއެވެ

.  دليلވެގެްނވާ  بـََيانކުރުމަށް   އެއް ތިމަންބޭަކލުން އެތަނަްށ ދޫުކރީމެވެ
. އެ   .  عالمةދަންނައެވެ އެްއކަމުގައިވަީނ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ެވރުނު ިހލަތައް އަދިވެސް ފެންނާން ހުރިކަެމވެ

ނޑަކަށް ހައްަދވައި އެތާނގެ ފެްނ ލޮުނގަދަވެފައި  ވަސްނުަބއިވެފަިއ އޮތުން ކަމުގަިއ ބުނެވެއެެވ. ނުވަތަ އެތަން ކަ
 . والّله أعلم بالّصواب

. ފަެހ އެަކލޭގެފާުނ  أخ  ُشَعْيُب عليه الّسالمއަށް އެބައިމީހުންެގ  َمْدَينُ އަދި  )36( ރަސޫލުކަމާިއގެން ފޮުނއްވީމެވެ
. އޭ އަުހރެންގެ  . ތިޔަަބއިީމހުން  قومވިދާޅުވިއެވެ . އަިދ އަށް އަ الّلهގެ މީހުންނޭވެ ދުވަްސ  آخرةޅުކަންުކރާށެވެ
. (އަޅުކަންކޮށްގެްނ  .) އަދި ބިންމަތީަގއި  ثوابދުވަހުެގ  آخرةއެދޭށެވެ އަްށ ުއރެދި ފާސިދުކޮްށ  الّلهއަށް އެދޭެށވެ

 .  ނުހަދާށެވެ

. ދެން އެބައިމީހުންނަށް ގަަދ ބިންހެލުމަާކއި އަޑުފަ )37( ނޑެްއ ފަހެ އެބައިމީހުން އެކަޭލގެފާނު ދޮގުކޮށްިފއެވެ ށްގަ
. ދެން އެބައިމީހުްނ އެބައިމީހުްނގެގޯިތ ގެދޮރުތަކުގަިއ  މަުރވެ ތަންޑާެވގެންާވ ބަޔަކުކަމުަގިއ  އައިސް ެޖހިއްޖެއެވެ

 .  ވެއްޖެއެވެ

!. ހަމަކަށަަވރުްނ  َثُمودބާގައިގެ މީހުންނާއި  َعادއަދި  )38( ބާގައިގެމީހުްނގެ މަތިން ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ
) ރަނގަަޅްށ  އެބައިމީހުންގެ ( މައްކާެގ މީހުންނަށް ގޯިތގެދޮރުތަާކއި އެމީހުން ިދރިއުޅުން ތަންތަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް

. ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންެގ ކާަފުރ  .  شيطانތައް  عملބަޔާންވެގެންވާނެެއވެ އާ އެމީހުންނަށް ޒީނަތްތެިރ ކޮށްދިނީެއވެ
. (އެީއ  ެގ މަގުބަންދުކޮށް  الّلهއަދި އެޮސރު އެމީހުންނަްށ   إيمانންނަށް  رسولއަށާިއ އެަކލާނގެ  الّلهހުރަްސކުީރއެވެ

.) އަިދ އެމީހުންީވ އެީމހުންެގ މަގުފުރެދުމާިއ ކާފަުރކަމުގައި  . ލޯހުޅުިވގެްނާވ  عجائبވުމެވެ ވެގެންާވ ބަޔަުކކަމުގައެވެ
 .  ބަޔަކުކަމުގައެވެ

.! ހަމަކަށަވަރުން  ހަނދުމަފުޅު َهاَمانއާއި އަދި  فرعونއާއި  َقاُرونއަދި  )39(  موسى عليه الّسالمކުރައްވާށެވެ
. ދެންފަެހ އެމީހުްނ ބިމުގަިއ ބޮޑާވެ  دليلާއއި  معجزاةވެގެންާވ  بـََيانއެމީހުންގެގާތަްށ   ِكبرގެންެނވިއެވެ

) . . އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގއަށް އަތުނުެވ ބަޗަިއގަނެވޭނޭ ބަޔަކުކަުމގައި އެީމހުން ނުވެެއވެ އެމީުހްނ ވެރިވެގެންިފއެވެ
ނޑުގައި  . ކަ .  غرقނުކިޔަމަންތެރިވީހިނދުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުްނ ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ ކުެރއްވީމެވެ

.) عبرةމިމިކަންކަމުން ކަލޭމެން   ލިބިގަތުްނ ހުއްެޓވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ެއަިދ ެއއިން ކޮންެމ މީހަުކވ. ) ތިމަންަރސްކަލާނެގ ހިތްެޕވީމެވެ  ސް (ޮކންމެބަޔަކުވެސް
      =  .  އެމީާހގެ ފާފަިއގެ ސަބަބުން  =  .  ފަހެ އެމީހުްނގެތެރޭަގއި ވެއެވެ         

= .  އެމީާހެގ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވިީމހުން     =  ިކުދިހ) .  لوطއެީއ  –ލައިެގ ވާޭރ ިހލަ

.)  قوم  ގެ މީހުންނެވެ   =  .  އަދި އެމީހުންގެ ެތރޭގަިއވެއެވެ         =  އެމީހުންނަްށ

) . )  قومގެ  ُشَعْيبُ ބާގައިގެމީހުންާނއި  َثُمودގަދައަޑުފަށް އައިމީހުން  ގެމީހުންފަދަ    =  އަދި އެމީހުންެގ

.  ތެރެއިން  ވެެއވެ          =  ނުޑ އެމީހުންނާއިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ބިންގަ

. (އެީއ  .)  َقاُرونގަންބަވައިގެންނެިވ މީހުން   ފަދަ މީހުންނެވެ    =  .  އަދި އެމީހުްނގެ ތެެރއިން ެވއެވެ
       =  ްކުރެ َغَرقُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުނ) . )   فرعونއްިވމީހުން  ފަދަ      = 

.  الّلهއަދި   ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ    =  .  އެމީހުންނަށް އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގެންާވ ކަަލކުކަމުގައި  

   =  .  އަިދ ެއހެނެއްކަމަުކ އެމީހުްނ ވިއެވެ        =  ތަަކްށ  فسنއެމީހުންެގ

 .  އަނިޔާވެިރވާ ކަމުގައި      =   ާإْخِتَيارހިފ  .   ކުރި މީހުންެގ މިސާލަކީ   

   = الّله .   ފިޔަވަިއ ސަަހރޯެވރިންތައް       =  .  ވާމަކުނުެގ މިާސލެވެ        
. އެމަކުނު ގެ =  ޔެްއ ހިފަިއގެން އިން        =  ހަމަކަށަަވރުން އެންމެ ަބލިކަށި ގެަތުކެގ

.  ތެރެއިންވެެއވެ       = ) . )  يقينވާމަކުނުެގ ގެ   ންވެްސ ވާމަކުުނގެ ގެ     

   =  .    އެމީހުންނަށް އެނގޭނޭނަމަ  =   الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  .  ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ
         =  .   އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި ެއމީހުން ގޮވާ އުޅުނުހާތަކެތި   = 

 .   ތަކެތީގެތެރެއިން         =  ީވަންަތ  حكمةތެރިވަންތަ  عّزةއަދި އެކަލާނގެއ

.   ކަލާނގެއެވެ   =  .  އަދި އެފަދަ މިާސލުތައް       =  އެމިާސލުތަްއ

  .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ މީސްތަކުންނަށް ޖައްަސވައެވެ    =  އަދި ެއއަށް ވިސްނާ ބުއްދިކޮްށ
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 .   ނުހަދައެވެ     = )أيةއެކަލާނގެ އާއި  الّله  . ) ދަންނަމީހުން މެނުވީ     ތައް

       =  ިالّله تعالىއަދ   . އުޑުތަކާއި ބިްނހެްއދެވިއެވެ     =   ّحق  .   ގޮތުގައި

    =   .  ހަމަކަށަވަރުން އެކަންކަުމގައި ެވއެވެ       = ތަކުންނަށް  مؤمن

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ  .  ُحجَّةކަ  ެއއް         =  ގައިާވ ތަެކިތ  وحىކަޭލގެފާނަށް ިއއްވެޭވ

 .  ކިޔަވާ ވިދާޅުވާެށވެ     = .ްފޮތުނ       =   ުقائمއަދި ނަމާދ  .   ކުަރއްވާށެވެ
      =  .  ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދު ނަހީކުެރއެވެ         = فاِحش 

.   منكراةކަންތަކާއި     ތައް   =  ިهللاހަނދާންކުރުން  الّلهއަދ .   އަްށ ޒިކުުރ ކުރުްނ މާބޮޑެވެ
     =  ިދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ الّلهއަދ .         = .   ކަލޭމެން ުކރާހާކަެމއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ަހާލުކ  )40( އަދި އެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެީމހާގެ ފާފައިެގ ސަބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިތްޕެވީމެވެ

. ފަެހ އެމީހުންގެެތރޭގަިއ އެީމހާެގ މަ . ެއީއ ކުރެއްވީމެވެ އްޗަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުިދ ިހލަ ފޮނުިވ މީހުްނވެއެވެ
. އަދި އެމީހުންގެތެރޭގައި އެމީހާއަށް ގަދަފަދަ އަޑުފަށާއިއެކު  لوط قوم . އެީއ  زَْلَزَلةގެ މީހުންނެވެ އައި މީހުންެވއެވެ

. އަދި އެމީހުންގެތެޭރގަ قومގެފާނުންގެ  شعيبބާގައިގެ މީހުންނިާއ  ثمود ނުޑ ގެމީހުންނެވެ އި އެމީހުންާނއިއެކު ބިންގަ
. ެއއީ  . އަދި އެމީހުންެގ ތެރޭަގއި ތިމަންރަސްަކލާނެގ  َقارونގަނބައިގެންދިޔަ މީހުްނވެއެވެ އާިއ އެފަދަ މީުހންނެވެ

ނޑުގައި  . އެއީ  َغَرقއެމީހުން ކަ . އަދި  فرعونކުރި މީހުންވެެއވެ އެމީހުންނަްށ  الّلهއާއި ދެންވެސް އެފަދަ މީހުންނެވެ
. އަދި އެހެންަނމަވެސް އެމީހުންވީ އެީމހުންގެ އަމިްއލަ އަނި ތަކަްށ  نفسޔާވެިރވެވޮޑިގެންނެވި ކަުމގައި ނުވެެއވެ

 .  އަނިޔާވެިރވީ ބަޔަުކކަމުގައެވެ
 إختيارސަަހރޯެވރިން ކަމުގަިއ ބަަލއި  –ންކަމުގައި  َوِليُّ ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ ަފރާތްތަކެްއ އެީއ ތިމާމެންެގ  الّله )41(

. ހަމަކަށަަވރުްނ  مثالހުންގެ ކުރިމީ ) ގެައަކށް ވަދެއިން ވާމަކުެނއްގެ މިާސލެވެ އަކީ (ވާމަކުުނ ވަލުްނ ހަދާފައިވާ
 . . އެމީހުންނަށް އެކަްނ އެނގޭނޭ ނަމަެއވެ ނޑައެޅިގެން ވާމަކުނުގެ ގެއެވެ  އެންމެ ބަލިކަށި ެދރަގެަޔކީ ކަ

.  الّلهހުން ގޮވާ އެންމެާހ ފަރާތްތަކެްއ ފިޔަވައި އެފަރާތްތަކަްށ އެމީ الّلهހަމަކަށަވަރުން  )42( ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ
.) އަިދ އެަކލާނގެީއ  الّله(އެއިން ެއއްވެްސ ފަރާތެްއގައި ާބރެްއ އަިދ ފުއްދުންތެރިކަެމއްނެތްކަން  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

.  حكمةތެރިވަންތަ އަދި  عّزة  ވަންތަ ކަލާނގެެއވެ

. އަދި (އަދި އެފަދަ މިސާލުތައް ތިމަްނރަސް )43(  آيةއާއި ެއކަލާނެގ  الّلهކަލާނގެ މީސްތަުކންނަށް ޖައްސަވަމެވެ
 . ) ރަނގަޅަށް ދަންނަބަަޔކު މެނުީވ އެފަދަ މިސާލުަތކަށް ިވސްނާ އަދި ދަންނަކަމުގަިއ ނުވެެއވެ  ތައް

ނޑައެޅި حقّ ހެއްދެވީ ހަމަ  الّلهއުޑުތަކާއި ބިން  )44( . ަހމަކަށަވަރުން އެކަންކަމުިއ ކަ ބަޔާންވެގެްނާވ  ގޮުތގައެވެ
.  مؤمن  حّجةއާއި  دليل  ތަކުންނަށްވެއެވެ
.) ިމ  رسول الّله(އޭ  )45( !.  قرآنއެވެ ން ަކލޭގެފާނަށް ާބވައިލެްއވޭ ެއއްޗެްއ ކަޭލގެފާނު ކިަޔވާ ވިދާޅުވާށެވެ

!. ހަމަކަށަަވރުން ނަމާދަކީ  قائمއަދިނަމާދު  ދުރުުކރާ ެއއްޗެކެެވ. ތައް ނަހީކޮްށ  منكراةކަންތަކާއި  َفاِحشކުރައްވާށެވެ
.  –ހަނދާންކުރުން  الّله -ކުރުން  ِذكرއަށް  الّلهއަދި   الّلهނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުން  –ހުރިާހ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑެވެ

)  الّلهހަނދާންކުރާ ަވަރށްުވރެ  . އަދި ތިޔަބައިމީހުން (ނަމާދުގަިއވެސް ތިޔަބައިމީހުން ހަނދާންކުރެްއުވން މާބޮޑެވެ
. الّلهކަންަތއް ކުރާ އެންެމހައި   ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

     .    = އަދި ތިޔަބައިީމހުން ޖަދަލު ނުުކރާށެވެ      =يهودىންނާއި ( أْهل ِكَتاب 

)  نصارىންނާއި    ންނާއި       ަރ = .     ނގަޅު ހެޔޮގޮތުގައި މެުނވީ   =

 .  އަނިޔާވެިރވީ މީހުންނާިއ މެނުވީ     .  = އެީމހުންގެތެެރއިން     (އެމީހުނަްށ) އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ =

 .  ބުނާށެވެ    ްإميان= އަުހރެމެނ  .  ވެއްޖައީމެވެ        އަުހރެމެންނަށް ބާވައިެލއްުވުނ =

 .  ތަކެއްޗަށް    .  = އަދި ތިޔަަބއިމީހުންނަްށ ބާވަިއލެއްވުުނ ތަކެއްޗަާށއި         

      އެީއ  إلهއަީކ ހަަމ އެްއ  إلهާއިއ އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނެގ  إلهއަިދ އަުހރެމެންެގ.  .އެވެ الّلهއެކެވެ   

      .    = އަިދ ައހުރެމެްނ މިވަީނ އެަކލާނގެައށް ކިޔަމަންތެިރވެގެންނެވެ      އަިދ =

 .  އެފަދައިންނެވެ      .  = ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވީ     ްފޮތ =– 

 ) قرآن(ކީރިިތ           .   = ަފެހ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ފޮްތ ދެއްވިީމހުން
       .  = އެމީހުން އެފޮތަށް އީމާންވެއެވެ     އަދި މިމީހުންގެ ތެޭރގައިވެްސ  =

 .  ވެއެވެ        .  = އެފޮތަްށ އީމާންވާމީހުން           އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ =

 .   އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުެވ ދެކޮޅު ުނހަދައެވެ      .   = ކާފަރުްނ މެނުވީ        =

 .  އަދި ަކލޭގެފާނު ކިޔަވާވިދާޅުާވ ކަމުަގއި ުނވެއެވެ    آنقر = މީގެުކރިން / ިމ  .  ގެކުރިން  

   =  .   ެއއްވެސްފޮތެއް    ( =  އަިދ ކަޭލގެފާނުންގެ ކަނާތްޕުޅުން (އަތްޕުޅުން

 .   ނުލިއުއްވަމެވެ   . ންވެްސ  يقني(ެއހެންނަމަ  ؟= ޝަްއކުވާނީވެްސ އެހެންނަމަނޫންތޯއެވެ

 .  ޝައްކުވީެހވެ     =باطل  .  ވާހަކަ ދަްއކާ މީހުންތަކަށް  .   ؟= އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ
          ިނޑައެޅ .  بـََيان=  އެީއ ކަ  ެވގެންާވ އާަޔތްތަކެކެވެ            
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

.   علم=  . ހިތްތަުކގައި   ދެވުނުމީހުންގެ            އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތކަށް ދެކޮުޅ =

 .   ނުހަދައެވެ     .مشرك= އަނިާޔވެރިންމެނުީވ  .  ން މެނުވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!.)  رسول الّله(އޭ  )46( :  َأْهُل ِكَتابُ އެވެ . އެބަހީ އިންނާއި ކަލޭގެފާނު ހެޮޔ  َنَصارىންނާއި  يهودىންނާއި
 . !. އެމީހުންގެ ތެރެއިން އަނިޔާެވރިވީމީހުންނާއި މެުދގައި މެނުވީެއވެ ރަނގަޅުގޮތުގައި މެނުވީ ޖަަދލު ނުކުރަްއވާށެވެ

.) އަިދ ތިޔަބައިީމހުން އެމީހުންނަްށ  جدل(ފަހެ އަިނޔާވެިރީވ މީހުންނަށް އާދައިެގ ގޮތަށްވެްސ  ކުރެވިދާނެއެވެ
. އަުހރެމެންނަށް ާބވައިެލއްވުުނ ތަކެއްޗަާށއި އަިދ ތިޔަބައިީމހުންނަށް ބާަވއިލެްއވުުނ ތަކެއްޗަްށވެްސ ބުނާށެވެ

. އަދި އަހުރެމެްނގެ  إميانއަހުރެމެން  . އެީއ  إلهއަކީ ހަމަ އެއް  إلهއާއި އަިދ ތިޔަބައިމީހުންގެ  إلهވެއްޖައީމެވެ އެކެވެ
. الّله . އަދި ައހުރެމެން ކިޔަމަންތެރި  އެވެ  ެވގެން މިވަީނ ހަމަ އެކަލާނގެއަެށވެ

)47(   . : ަކލޭގެފާނަްށ ފޮތް ާބވައިެލއްީވ އިސްވެދިަޔ  –ކަލޭގެފާނަށް ފޮްތ ބާވަިއލެއްީވ އެފަދައިންނެވެ  رسولއެަބހީ
 . :  –ފަހެ އެބައިމީހުންނަށް ފޮތްދެވުނުމީހުްނ  –ބޭބޭކަލުންނަށްވެސް ފޮތް ބާަވއިލެްއވި ފަދައިންނެވެ އެބަހީ

. އަިދ  إميانއަްށ  قرآنީކރިތި  يعىن:އެޮފތަށް  –ީވ މީހުްނ  إميانތަކުގެެތރެއިްނ  أّمةަޔ އިސްވެދި ވެެއވެ
: މިާހރުތިބި  –މިމީހުންގެތެރޭގަިއވެސް  އަްށ  يعىن: قرآنއިންގެތެރޭގަިއވެސް އެފޮތަށް  نصارىންނާއި  يهودىއެބަހީ

. އެީއ  ތަކަްށ  آيةލުންނެެވ. އަިދ ާކފަރުންމެނުީވ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަަހލަބޭކަ عبد الّله بن سالمއީމާންވާ ީމހުންވެއެވެ
. (މީގެ  إنكارދެކޮޅުހަދައި  ެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަާދ އިންާކރު ކުރާމީހުްނ ވާީނ  الّلهއަީކ  َمْفُهْومނުުކރާނެއެވެ

 (.  ކާފަރުންކަމުގައެވެ

ނު އެއްވެްސ ފޮތެްއ ކިަޔވާވިދާޅުވާ ޭބކަލަުކ ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިެލއްވުމުެގ ުކރިން ކަލޭގެފާ قرآنއަދި މި  )48(
. ިމ  . އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ އަތްޕުޅުން އެްއވެސް އެއްޗެއް ލިއުްއވާ ބޭކަަލކު ކަމުގަިއވެސް ނުވެެއވެ ކަމުގައި ނުވެެއވެ

.  باطل  ދޮގުވާހަކަތައް ަދއްކާ ީމހުންނަށް ޝައްެކއްވާންޖެހޭނީ އެެހންނަމަތާއެވެ

)49( . ނޑައެޅި  އަދި ކިޔެއްހެއްެޔވެ . އަިދ  آيةވެގެންާވ  بيانއެއީ ފޮތްދެވުުނ މީހުންގެ ހިތްަތކުގައި ކަ ތަކެކެވެ
.  إنكارއަނިޔާވެރިްނ މެނުވީ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ   ޮކށް ދެކޮޅު ނުހަދައެވެ

  . ތަކެްއ  خرب ެގ ކިތަންމެ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمއާިއ ދެފޮތުގަިއވެްސ  إجنيلއާިއ  توراةދަންނައެވެ
. އެފޮތްތަްއ  .  خربގޮތުގަިއ ކިޔަިއ ބަަލިއ ހެދިމީހުންނަށް އެ  حقّ ބާވައިލަްއވާފައިވެެއވެ ތަްއ ރަނގަޅަށް އެނގެެއވެ

. ދެްނ  بيانއެމީހުންެގ ހިތްތަކުަގިއ އެާވހަކަތަްއ   رسولދުނިެޔއަށް ވަޑައިގަެނ  صّلى الّله عليه وسّلم رسول الّلهެވގެންވެެއވެ
. ބައެއް މަދުމީހުްނ  خربނުއްވެވުމުން އެ ކަމާއިގެން ފޮ ތައް ދަންނަ ގިނަމީހުން ެއކަމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހެދީެއވެ

.  إميان . މިދެތިން ާއޔަތެއްަގއި އިާޝރާތްވެގެްނ އެވަީނ އެވާަހކަތަކަށެވެ  . والّله أعلمވެސްވިއެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

     =  ިބުންެޏވެ އެމީހުން އަދ .       = ެބާވައިުނލެއްވީ  މައްޗަށް  އެަކލޭގެފާނުންގ 

 . ނަމައެވެ ާބވައިަލއްވާނޭ ނުވަތަ ؟.ެހއްޔެވެ ކީއްވެގެން         =ެން  حضرة ގެ ربّ  އެަކލޭގެފާނުންގ 

 . ވިދާުޅވާށެވެ ފާނުންަކލޭގެ=   . ތަކެއް معجزة/  އާޔަތްތަކެއް         = ްއާޔަތްތައ 

 . ގައެވެ حضرة ގެ  الّله ކަަށވަރީ  ވާކަން       = ިކަަށވަރީ ވާކަން  ތިމަންކަލޭގެފާނު  އަދ .    

   = ާކަމުގަެއވެ އަކު  َنِذيرُ  ބަޔާންެވގެންވ.        = ް؟ ނުފުދެނީބާވަެއވެ ަފހެ އެމީހުންނަށ

         =ްާބވައިަލއްވާެލއްވުމުން މައްޗަށް ކަލޭގެފާނުންގެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުނ  
      =ްقرآن މި. ފޮތ  .        =ެިކޔެވޭ މައްޗަށް އެމީހުންގ.       

ނޑައެޅިގެންއެއީ  ހަމަކަަށވަރުން =    ކަ       = ްއާއި  وعظ އަދި ާއއި رمحة ހަމަޔަޤީނުންވެސ 

 .   نصيحة        = ާބަޔަަކށް އީމާންވ .    = ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ.   

    =ފުދެއެވެ الّله.         =ަދެމެދު ތިޔަބައިމީހުންނާއި ުހރެްނނާއިއ .     =

 . ހެކިވެިރއަކުކަމުގައި    =ެދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ އެކަލާނގ .             =

  . ތަކެތި ބިމުގަިއވާހާ  އުޑުތަކާއި     =ިމީސްތަކުން އީމާންވީ  އަދ  .        =بَاِطل 

 . އެއްޗެއްސަށް       =ްކާފަރުވެ ައށް الّله އަދިއެީމހުނ .             =

ނޑައެޅިގެން  . އެއީެއވެ މީހުންނަކީ  ހަާލކުވެގެްނވާ ގެއްލި  ކަ        =ިކަޭލގެފާނުންގެ  އެމީހުން  އަދ 

 . އެދެނީއެވެ ްސވުމަށްއަވަ ކިބައިން      =عذاب  .          =ިނޑައެޅ  َعنيَّ  ކަ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 )  ވަކިވަގުެތއްނުވާނަމަ. (މުއްދަތެއް ވެގެންވާ        =ްعذاب އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުނ 

.  އަތުވެއްޖައީެހވެ      ިނޑައެޅި عذاب އެ  ށް އެމީހުންނަ އަދ   . އަންނަހުއްޓެވެ ކަ     =

 . ހަމަކުއްލިައކަށް           =ްحال ުނވެތިބި ވެސް إحساس އެމީހުންަނށ  .       

 . އެދެނީެއވެ ައވަސްވުމަށް  ކިަބއިން ކަޭލގފާނުންގެ އެމީހުން =        =عذاب  .       

. ނަަރކަ ހަމަކަށަަވރުން އަދި=          =ްވަަށއިލަިއގެންވެެއވެ ކާަފރުނ .  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެަކލޭގެފާނުންެގ މައްޗަްށ އެކަޭލގެ –ން  مشركގެ  يعىن: مّكة –އަދި އެމީހުން  )50( ެގ  ربّ ފާނުންގެ ބުންޏެވެ

:  معجزةން  حضرة  عيسى -ފުޅުފަދަ  مجلގެފާނުންެގ  صاحلތަކެްއ ބާވައިުނލެއްީވ ީކއްވެގެްނހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ
 الّلهގައި  جواب. ޭއގެ ؟އެކަލޭގެފާނަށް ބާވައިުނލެއްވީ ީކއްވެގެންާބވައެވެ معجزة -ގެފާނުންގެ ދޮލަނގުފަދަ 

) (އޭ  . އެފަދަ  الّله رسولއެކަލޭގެފާނަށް އަްނގަވަނީ !.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ ެގ  الّلهތައް ވާކަން ކަށަވަރީ  معجزةއެވެ
. އަދި ތިމަންަކލޭގެފާނު ާވކަން ކަށަަވރީ ހަމަ  حضرة .  َنِذيرُ ގައެވެ  އަކު ކަމުގައެވެ

ވުމުން އެމީހުންަންށ އެމީހުންގެމައްޗަށް ކިޔެވޭނެފޮެތއް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެ މަްއޗަށް ބާަވއިލެއް  )51(
. .  نصيحةއާިއ  وعظާއއި  رمحةހަމަކަށަަވރުން އީމާންާވ ބަޔަކަްށ އެޮފތުގައި  ؟ފަހެ ނުފުދެނީބާވައެވެ  ވެެއވެ

. މިއާޔަތް ާބވައިެލއްވުުނ ސަބަބެއްކަމުގަިއ ބަެއއް   رسول الّله ެވގެންވަނީ  بيانފޮތްތަކުގައި  تفسريދަންނައެވެ
ންގެ އަތުން އެމީހުންގެ ފޮތްތަކުގަިއވާ ބައެްއ  يهودىންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން  ابأصحގެ  صّلى الّله عليه وسّلم

ގެ އަރިހަށް ައއިސް ދެއްކުމުން އެަތކެތި ބައްަލާވ  رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلمތަކެތިކަމަށް ބުނާތަކެތި ލިޔެގެްނ 
. ބަޔަުކ މީހުންގެ މޮ حديثއެތަކެތި އެްއލަވާ ލައްވާަފއި  ޔަކަމަށް ުނވަތަ މަގުުފރެދިފައިވާކަަމްށ ކުރެްއވިއެވެ

އަކަށް ބާވަިއލެއްިވ  نىبއާގެ މަްއޗަށް ބާވަިއލެއްވި ަތކެތި ދޫކޮށް ެއހެން ބައެއްގެ ަމއްޗަށް ެއހެން  نىبއެބައިމީހުންގެ 
. މިކަމާއި ގުޅިެގން މިއާޔަތް ބާަވއިލެްއވިކަމުގަިއވެއެވެ إختيارތަކެތީގައި ހިފައި   . ުކރުމުން ފުދޭހާެވއެވެ

= تفسري طربى=   

. އަުހރެްނނާއި ތިޔަބައިީމހުންނާިއ ދެމެދު ެހކިެވރިއަުކ ކަމުގަިއ  رسول الّله(އޭ  )52( !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ
. (އެހެން  الّله .) އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއ ވާހާތަކެިތ  معجزة ފުދިއްޖެއެވެ އެއް ބާަވއިނުލެްއވިޔަްސ އެވަރުްނ ފުދެއެވެ

. އަިދ އެކަލާނެގ ދެނެ ) އަިދ  قـََرارُ  شركެވ (إميانއަްށ  باِطلވޮޑިގެންެވއެވެ އަްށ ކާފަުރީވ މީސްތަކުްނ  الّلهކޮށް ތެދުކޮށް
. އެމީހުން ެއއީ ގެއްިލހަލާުކވެގެންާވ މީސްތަކުންނެެވ.   ދަންނައެވެ

!.)  رسول الّلهއަދި(އޭ  )53( ނޑައެޅި އަވަސްވުމަށް އެމީހުން ކަލޭގެފާނުންގެ ކިބައިން އެދެ عذابއެވެ . ކަ  عّني އެވެ
 عذابވެސް ނުވާޙާލު ހަމަކުްއލިައކަށް އެީމހުންގެ މައްޗަށް  إحساسއެއްނުވާނަމަ އެމީހުންނަށް  ُمّدتވެގެންވާ ވަކި 

 .  އަތުވެއްޖައީސްކަްނ ކަށަަވރެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ނަރަކަވަނީ ކާ عذاب )54( ފަރުްނ އަވަސްވުމަށް އެމީހުން ކަލޭގެފާނުންގެ އަިރުހން އެދެއެވެ

. އެމީހުނަށް  ނޑައެޅިފައިވާ ަވގުތު އެމީުހނަށް އެ  عذابވަށައިލާފަެއވެ . عذابކަ  ލިބޭުހއްޓެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       (. . (ަހނދާންކުރާށެވެ  =  އެމީހުްނ ނިވާކޮްށގެންވާ ުދވަސް    =عذاب  .   

      .    = އެމީހުންެގ މަތިން        .   = އަދި އެމީހުްނގެ ފައިތަުކގެ ދަށުންނާއި
    ( .   وحى=  އަދި އެކަލާނގެ (އެމީހުނަށް  ކުަރއްވާެނއެވެ     . =  ަކލޭމެން ރަހަލިިބގަންނާށެވެ

        ުކަލޭމެންުކރާ ކަމ =.   ގައިީވ ަކންތަކުގެ          ޭއ  =

 .   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އީމާންީވ އަޅުތަކުންނޭވެ      ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބިްނ =

 .   ތަނަވަސްވެގެންވެެއވެ     .   =  ަފހެ ތިމަްނރަސްަކލާނގެއަްށ އެކަނި       ަފެހ =

!.    ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންުކރާށެވެ     ެنفس=  ކޮްނމ .   އަކީ        މަރުެގ ރަަހ = 

. ކޮންެމ  .  نفسދެކޭނެއެއްޗެކެވެ   ެއްއ މަރުވާެނއެވެ      حضرة= ދެްނ ހަަމ އެކަިނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ 

 .   އަށެވެ      ُرُجوع= ތިޔަބައިމީހުން އެނުބިރ  .   ވާނީ     އަދި އީމާންީވ  =

 .  މީސްތަކުން        ްصاحل عمل=  އަދި އެީމހުނ .   ކުރި       ހަމަކަަށވަުރްނ  =

. ކުރަްއވާހުށީ قائمތިމަންރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ާބލުއްާވ    މެވެ     . = ސުަވރުގޭެގ ކޮަޓރިކޮޅުތަކަކަށް

        .  = އެތަންތާނގެ ދަށުން ހިނގަހިނާގ އޮންނަ    .  = އާރުތައް      
 .  = އެމީހުްނ އެތާ ދެމިތިބޭުހއްޓެވެ       ޮކުރާީމހުންގެ ަދރުަމ  عمل) = (ހެޔ

 .   ހެޔޮވެގެންެވއެވެ    .  =  އެމީހުްނ އެީއ ކެްތތެރިވީ ީމހުންނެވެ    އަދި ހަމައެކަިނ =

.  ربّ އެމީހުންގެ   އަށް       =وكيل  .  ކުރާމީހުންނެވެ        ަްއ = އަދި ކިތައްކިތ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

  ހެއްޔެވެ؟ ިދރޭ ކިޔާއެްއޗެއްހެްއޔެވެ؟  َدابَّة       އޭީތގެ ރިޒުގު ުނއުފުލަނީ / ޭއގެ ރިޒުުގ =

 .   ލިބިގެން ުނވަނީ    =الّله  .  އެއަްށ ރިޒުގުެދއްވައެވެ      ނޑައެޅިގެްނ = އަދި ހަމަކަ

 .  ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި        އަިދ އެަކލާނގެީއ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަދި ދެެނވޮޑިގެްނާވ =

.   ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) އެދުވަަހކީ އެމީުހންގެ މަީތ  )55( .  عذاب(ކާފަރުން ވަށައިގެްނ ނަރަަކވެއެވެ އަިދ އެޅި ނިަވއިވެގެންާވ ދުަވހެވެ

. އަިދ އެުދވުަހން އެކަލާނގެ އެމީހުންނަށް  عذابއެމީހުން ފައިަތކުެގ ދަށުންވެްސ  .  وحىވާދުވަެހވެ ކުަރއްވާނެެއވެ
 . ) ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކގެ ރަހަ ލިބިގަްނނާށެވެ  ކަލޭމެން (ދުނިޔޭަގއި

!. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަ إميانއޭ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )56( ސްކަލާނެގ ީވ އަޅުަތކުންނޭވެ
ނޑައެޅިގެން ތިމަްނަރސްކަލާނގެއަްށ އެކަިނ ތިޔަބައިީމހުން އަޅުކަންުކާރ  . އަިދ ހަމަކަ ބިންތަނަވަސްވެގެނެްވެއވެ

 ހުށިކަމެވެ!. 

. ދެން ތިޔަބައިީމހުން އެނުބރި  )57( . މަުރވާނެއެވެ ވާހުީށ  رجوعކޮންމެ ނަފުސެއްވެސް މަރުެގ ަރހަ  ދެކޭެނއެވެ
. އެއީ  حضرة ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ .  حمشرއަށެވެ  ދުަވހުންނެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެމީހުްނ  صاخل عملއަދި އީމާންވެގެން  )58( ތައްކުިރ މީސްތަކުން ަދންނައެވެ
. އެސުވަުރގެއަީކ އެތަންތާނެގ ދަށުން ާއރުތަްއ  قائمބައިލުއްާވ ސުަވރުގޭެގ ކޮޓަިރކޮޅުތަކުގައި  ކުރައްާވހުށީެމވެ

. ެހޔޮ ހިނ . އެީމހުން އެތަންތާނަގއި ދެިމތިބޭހުއްޓެވެ ކުިރ މީހުްނގެ ދަރުަމއެއްެގ  عملގަހިނާގހުންނަ ތަންތަނެވެ
 .  ގޮތުން ސުަވރުގެ ހެޔޮެވގެންވެއެވެ

. އަިދ  عداوةއަިދ  –އެމީހުންނަކީ (ދީނުގެ އުނދަގޫތަކަށް  )59( ) ކެތްތެރިީވ މީހުންނެވެ ތެރިންގެ އަނިޔާތަކަށް
.  وكيلއަށް  ربّ ހުންގެ ހަމައެކަނި އެމީ   ުކރާ މީހުންނެވެ

އަދި ކިތައްކިތައް ދިރޭތަކެިތ އެތަކެތީެގ ރިޒުުގ ެއތަކެއްޗަށް އުުފލަިއ ނުގަނެިވ ވޭެހއްޔެވެ؟ އެުހިރާހ  )60(
. އަިދ ަކލޭމެންނަށްވެސް ރިޒުގުދެއްވަީނ ހަމަ  الّلهތަކެއްޗަކަްށ ރިޒުގުެދއްވަީނ ހަަމ  . އަިދ އެަކލާނގެ  الّلهއެވެ ީއ އެވެ

.  އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ އަިދ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

      .  = އަިދ ަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ ުސވާުލ ކުރައްަވއިފިއްޔާ          

 ތޯ؟ =  އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްދެީވ ކާކު       އަިދ އިާރއި ހަނދު ިކޔަމަންކުރެްއީވ =

  ކާކުތޯ؟       ީއެއ . ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ .   الّله= ހަމަކަ  އެވެ       

.= ފަެހ އެމީހުްނ އެނބުރިދާނީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟ އެމީުހން    ދޮގުހަދާނީ ކޮންފަދަައކުންހެއްެޔވެ    

   الّله=  އަިދ . . ފަުތރުއްަވއެވެ    ރިޒުުގ ތަނަވަސްުކރައްވަެއވެ     އެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ =

 .  އަޅަކަށް     .  = އެަކލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ       ަލާނގެއެދިވޮޑިގެންނެިވ = އަިދ އެކ

 . .އި ދަތިުކރައްވަެއވެ  .އީ   الّله= ހަމަކަށަވަރުން      އަޅަކަށް މަދުކުރައްވަ      

  = ުހރިާހ އެްއޗެއް ދެެނވޮޑިގެންވާަކލާނގެއެެވ      އަދި ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންނާިއ  =

. ސުވާލުުކރައްވައިިފއް   ޔާ   ބާވަިއލައްވަނީ ާކުކތޯ / ވެއްސަވަީނ ކާކުތޯ؟  =        

 .  = އުޑުން ފެން           ނޑު ދިރުްއވައި (ގަސްތަްއ =  ދެން ެއފެނުން އެކަލާނެގ ބިންގަ

 (   ފަޅުއްވައި        . ނޑު މަރުވެ އޮުތމަށް  އެބިންގަ     ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުްނ  =

. އެއީ  .  الّلهބުނާނެއެވެ  އެވެ  .ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެެވ =        ިتعريفއާއި  محد=  އެންމެހައ 

.  الّلهއެއްހުީރ ހަމަ   އަށެވެ     .   =  އަދި ކިޔެްއހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ގިނަީމހުން     =

 .  ވިސްނާ ބުއްދިކޮށް ނުހަަދއެވެ           ެނުވެއެ حياة=  އަދި މިދުނިޭޔގ .   ވެ  

    .  =  ކުޅިވަރާިއ މަޖާކަމުގައިމެނުވީ      آخرة=  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  . ގެ ގޮވަތި
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

      ިނޑައެޅިގެން ދެމިހުންނަނިވ .  حياة= ކަ   އަކީ އެއީއެވެ          =

. مشركއެމީހުން ( ) ނަށް އެކަްނ އެނގޭނަމަތާއެވެ     ން   . =  އަދި އެމީހުްނ ސަާވރުވެއްޖެްއޔާ

 (  (އަރައްޖެއްޔާ     ޫނަވަށް / މ =.   ދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް    ްއަްށ  الّله= އެމީހުނ

.)  دعاء ނޑުގަދަެވ ކަންބޮޑުވީމަެއވެ . (އެީއ ކަ  ކުރެއެވެ       خالص= އަޅުކަްނ އެަކލާނގެއަްށ 

  .  ކޮށްގެން    ަދެންފަހެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުން ސަލާމ  = .   ތްުކރިހިނދުން       =

  . . ހިކިފަސްތާކަށް   އެއްގަމަށް      .  = ެއހިނދުން އެމީހުން ިޝރުކުުކރެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 مشرك(އެ  –ކާކުތޯ އެމީހުންުކރެން އަދި އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެވީ އަދި ިއރާއި ހަނދު ިކޔަމަންކުރެއްވީ  )61(

(  يقنيރައްވަނީ ކަލޭގެފާނު ައއްސަވައިފިްއޔާ ހަމަކަށަަވރުން ެއތަކެތި ހައްދަވައި އަދި އެކަންކަން ކު  –ންކުރެން
) ެއހެން ފަރާތަކަްށ  الّلهންވެސް  . ފަހެ އެހެންީވއިުރ އެމީހުން (އެަކލާނގެ ފިޔަަވއި ކަމުގައި އެމީހުން ބުނާނެެއވެ
.ދާނީ ކޮން . ؟ފަދައަކުން ެހއްޔެވެ   ؟އެހެންފަރާަތކަށް އަޅުކަން ކުަރން ހެޔޮވާީނ ކޮންފަދައަކުންެހއްޔެވެ

. އަދި އެކަލާނެގ  الّلهއަދި  )62( އެކަލާނެގ އެދިވޮިޑގެންނެިވ އަޅަކަށް ރިޒުުގ ތަނަވަސްކުރަްއވަިއ ގިނަުކރައްަވއެވެ
އީ ހުރިާހ އެްއޗެއް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެއެެވ.  الّله. އަިދ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް މަދުުކރައްާވ ދަތިކުަރއްވައެވެ

.  خاّص حكمةއެކަންކަމުގައި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވާ   ފުޅުވާެނއެވެ

އަިދ އެފެނުެގ ސަބަބުްނ ؟ އަދި  އުޑުން ފެންވެއްސަވަީނ ކާކުޯތ އެމީހުްނކުރެްނ ކަލޭގެފާނުއައްަސވައިފިއްާޔ  )63(
ނޑު މަރުވެފައި އޮ ތުމަށްފަހު ިދރުއްަވއި މިކަންަކންކުރަނީ ކާކުތޯ އައްސަަވއިފި އްޔާ ިނކަންހުެރ ބިންގަ

. އެއީ  . އެންމެހައި  الّلهހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެވެ . ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެއް ުހީރ  تعريفއާއި  محدއެވެ
. الّلهހަމަ  . އަދި ކިއެްއހްެއޔެވެ .  فكرއްދިކޮށް އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުްނ ބު ؟އަށެވެ  ނުކުެރއެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވުރްނ  حياةމިދުނިޔޭގެ  )64( މިއީ ހަމަ ކުޅިވަރަކާިއ ހެްއލުމެއްކަމުގައި މެނުީވ ނުވެއެވެ
ނޑައެޅިގެން  حياةދެމިހުންނަނިވި ރަނގަޅު  . އެކަްނ އެީމހުންނަށް އެނގޭޭނ  آخرةއެއްވަީނ ކަ ގެ ގޮވަތީގަެއވެ

 .  ނަމައެވެ

) ައރައިފީިވއްޔާ (އެ އުޅަނދަްށ ފަހެ އެބައިމީ )65( ) ަނވަކަށް (މޫދުަގއި ދުާވ އުޅަނދަކަށް ހުން(އެަބހީ މުްޝރިކުން
) ަވރަށް  ނޑު ގަދަވެ ކަންބޮޑުވެއްޖެއްާޔއި .) ކުެރއްވިެއވެ اهللا َوِحى .(ކުރެއެވެ دعاءއަށް  الّلهތެރިކަމާިއއެކު  إخالصކަ

 އެމީހުން  އަލުންވެސް  ދެން ހަމަކުާރއިރަށް  ސަލާމަތް  ލަްއވައި  ހިކިފަސްތާކަށް  އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެންފަހެ
 .ވާގިއެދިހަަދއެވެ ަފރާތްތަކުން ެއހެނިހެން. ކުރެއެވެشرك 
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

     .  = އެމީހުން ކާފަރުެވ ދެކޮޅުހެދުމަށެވެ        ަްސކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ = ތިމަންރ

 .  ދެއްވިތަކެއްޗަށް      .    =   އަިދ އެމީހުްނ ައާރމު ލިިބގަންނާށެވެ       

 .  = ނިކަންހުެރ އެމީހުންނަށް އެނގިދާނެެއވެ       . =  އެމީހުން ނުދެކެނީބާވަެއވެ

(.   (ނުދަންނަނީބާވައެވެ      .  = ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ލެްއވިކަން       =

. އެއީ  حرمއަމާންވެގެންވާ  .  حرمގެ  مّكةއެއް   ފުޅެވެ       އަދި މީސްތަކުން ަޖހައިގަނެޭވކަްނ =

 .   / ޖަހައިގަނެެވއެވެ     ެއެމީހުންގެ ވަށަވަށައިގ  = .  ން      ެبَاِطل= އަޅެފަހ 

.    ؟އަށްހެއްޔެވެ    .   = އެީމހުން އެއީމާންވަނީ      އަށްހެއްެޔވެ؟.  نعمةެގ  الّله=  އަިދ

       .  = އެމީހުްނ ެއކާފަރުވަނީ    ެ؟.ވެ= އަިދ އަނިާޔވެރިކަްނ ބޮީޑ ކާުކހެއްޔ  
          =الّله .   ެގ މައްޗަްށ އުަފއްދައިަގތް މީހަކަްށވުރެ      .  = ދޮގެއް  

       حقّ = ނުވަަތ އެމީހަުކ  .   ދޮގު ުކރި       ެحقّ = އ  .   އޭނާކަިއރިއަްށ އަިއ ހިނދުން
      ަ؟.ގަިއ ނުވޭހެްއޔެވެ َحَهنَّمَ ޅެފަހެ =  އ          ކާފަރުންނަށްާވ =

.) َمْسَكنُ  ( އެބަހީ އެތާގައި އެމީުހންނަށްފުދޭޖާގަ ހުންނާނެއެވެ   އެއްކަމުގައި / ޖާގަެއއްކަމުގައި      

.  ِجَهاد=  އަިދ    ކުރާ މީސްތަކުން  ްތިމަންރަސްަކލަނގެ =  ތިމަނ) . ފުުޅ  كلمةަރސްކަލާނގެއަށްޓަަކއި

(   މަތިވެރިކުރުމަށް   .   = ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ މަގުދައްކަާވހުށީމެވެ

    .  =  ތިމަންރަސްަކލާނެގ މަގަށް     ވޮޑިގެްނވަނީ الّله= އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ .    

      ްނޑައެޅިގެނ . إحسان=  ކަ  ތެރިންނާއި ެއުކގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة العنكبوت       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)66(  . . އަދި އެމީހުން ައރާމުލިބިގަތުމަެށވެ އެއީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެްއވި ތަކެއްަޗށް ކާފަރުވުމަށެވެ
. އެމީހުަންށ  ފަހެ އެމީހުން .! ފަހެ . އެމީހުން ެއކުރާ ނުބައިކަންތަކުގެ ނަތީޖާ ނިކަްނހުރެ އަރާމު ލިބިގަންނާށެވެ

 .  އެނގިދާނެއެވެ

އެއްކަމުގައި ލައްވާަފއިވާކަން އެީމހުންނަްށ  حرم) އަމާންވެެގންވާ حرمގެ  مّكةއަޅެފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ( )67(
ަށވަށައިގެްނވާ އެެހން ރަްށރަށުެގ މުީހްނ އެކިގޮްތގޮތަށް މީސްތަކުްނ . އަިދ އެމީހުންެގ ވަ؟ނޭނގެނީބާވައެވެ

. (އެީއވެސް   قبولއެއްކަމުގަިއ އެމީހުްނ  نعمةވެރިންަނށް ދެއްވާފައިާވ ބޮޑު  أهلގެ  مّكةޖަހައިގަނެގެން ގެންދަނީއެވެ
ކޮށް ބުދުތަކަްށ  شريكއަށް  ّلهالއަށްހެއްޔެވެ؟ ( باطلވާންވީ  إميان.) އެީމހުން ފަހެ ؟ނުކުރާނޭބާވައެވެ شكرކޮށް 

 އަްށ ކާފަރުވަީނހެއްެޔވެ؟  نعمةގެ  الّلهއީމާންވާންވީހެއްެޔވެ؟) އަދި 

 حقّ ގެ މައްޗަށް ޮދގެއް އުފައްދައިގަތްީމހަކަށްުވެރ ވަކިންބޮޑު އަނިޔާެވރިއަީކ ކާކުެހއްޔެވެ؟ ނުވަަތ  الّلهއަދި  )68(
ނިޔާެވރިައކީ ކާކުހެްއޔެވެ؟ (ެއއަށްުވރެ ބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ ދޮގުކުރި މީަހކަށްވުެރ ބޮޑު އަ حقّ އައިހިނދުން 

.) ފަހެ ކާފަރުން ( : ނަރަަކ  قيامةނުވާނެއެވެ ދުވަހުންގޮސް ތިބޭތަނެްއ ކަމުގައި ނަރަކަ ނުފުދޭހެްއޔެވެ؟) (އެަބހީ
 (.  އެކަމަށް ފުދޭނެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ  ކު جهادފުޅު މަތިވެރިުކރުމަށްަޓކައި  كلمةއަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )69( ާރ މީހުން ދަންނަެއވެ
. ސީާދގަމަށް  . އަދި ހަމަކަށަަވރުން  توفيقއެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ މަގުދައްކަާވހުށީމެވެ  الّلهދެއްވާހުށީމެވެ

. إحسانވޮޑިގެންވަނީ   ތެރިންނާިއ އެކުަގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة الّروم
uv 

  

 )60(އާޔަތުގެ ޢަދަދު               الّرومُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

    ީالّله= މިއަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ  .  އެވެ       =ންގެމީހުން  ُرومى

 . . ަބލިވެއްެޖއެވެ  ބަލިކުރެިވއްޖެއެވެ       ެއެންމ =) . ކަރަާޔއި އެންމެގާްތ  عربގާތް ބިުމގައި

 (  ބިމުގައި  ) . )  ُروم= އަދި އެމީހުން  ގެމީހުން        .އެމީހުްނ ބަލިވުމަށްފަުހ =

) ގެ ންفارسى(  މީހުން އެީމހުންގެމައްޗަްށ ގަދަވުމަށްފަހު     ްيعىن: رومى= ނިކަންުހެރ އެމީހުނ 

. ން ގަ  ދަވާހުއްެޓވެ        .   = ތިންއަހަރާއި ނުވައަހަާރއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްަގއި   =

. (ވެރިކަްނވަނީ ހަމަ  الّلهކަންތައްވަނީ ހަމަ  .)  الّلهއަށެވެ  އަށެވެ         . = ކުރިންނާއި ފަހުްނވެސް

) (ފާރިސީން ގަަދވުމުގެ ކުރިނނާިއ   އަިދ ފަހުންވެސް     ) . .)  رومى= އަިދ އެދުަވހުން ން ގަަދވާދުވަހުން

          =مؤمن .    ން އުފާުކރާނެއެވެ       =نصرެގ  الّله .   އަށް  

       ދެ نصر= އެކަލާނެގ އިރާދަުކރެްއވި ަފރާތަކަްށ އެަކލާނެގ  .  އްަވއެވެ      

   ަرحيم= އަދި އެކަލާނގެއީ ގަދަފަދަވަންތ .   ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ     َوْعدُ ގެ  الّله=  އެީއ  . ފުޅެވެ

      =خالف الّله   .  ވެވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ   وعد= އެަކލާނެގ  .  ފުޅާއި  

    .   = އަދި އެހެނެއްކަަމކު ގިނަމީސްތަކުން    . = އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ
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      .   =  އެމީހުންނަްށ އެނގެީނ ބޭރުފުށެވެ       حياة= ދުނިޔޭެގ  .  ގެ
      ެآخرةފިޔަވައި /  آخرةމީހުން = އަދި އ  .   އާއިމެދު      ްނޑައެޅިގެނ = ކަ

.  َغاِفلއެމީހުންވަނީ  . / ގަާމރުވެގެންެނވެ   ވެގެންެނވެ
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    الّلهމިއަކުރުތަުކގެ ުމރާދު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ހަަމ .   އެވެ

. ( رومى )2( .  رومىންގެމީހުން ބަލިވެއްޖެެއވެ  ން ފާރިސީންެގ ައތުން ބަލިވެއްޖެެއވެ

. އަދި އެީމހުން ަބލިވުމަށްފަުހ ނިކަންހުެރ  فارسىކަރައިެގ ބިމުން  شامއެއީ  )3( ންގެ ބިމާިއ އެންެމގާތުގައެވެ
 .  ގަދަވާހުއްެޓވެ

. އެއީ ތިންއަހަރާއި ނުވަައހަާރއި ދެމެދުގެ މުއްދަތު )4( ން ގަދަވުމުގެ ކުރިންވެސް އަިދ  فارسىގެ ތެރޭގައެވެ
އަށެެވ. (އެކަލާނގެ އިރާދަުކރައްާވ ގޮތަަކްށ ކަންަތްއ  الّلهއޭގެފަހުންވެްސ ކަމުެގ ޫމލަވެިރކަންވަީނ ހަަމ 

 : .) އަިދ އެދުަވހުން އެަބހީ .  مؤمن -ން ގަަދވާދުވަހުްނ  رومىގެންދަވައެވެ  ން އުފާުކރާނެއެވެ

. (ެއއީ  نصرގެ  الّلهފާކުރާނީ އެމީހުން އު )5( .  نصرވެރިބަޔަކަށް  أهلފޮތެއްގެ  َمسَاوىގެ ސަބަބުންނެވެ ލިބުނީމައެވެ
.  أهلފޮތުގެ  َمسَاِوىންނަކީވެސް  مؤمن .)  مشركންނަކީ އަލިާފނަށް އަޅުކަންކުާރ  فارسىވެރިންނެވެ އެކަލާނގެ  الّلهންނެވެ

. އަ نصرއެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަްށ  .  رحيمދި އެކަލާނެގއީ ަގދަފަދަވަންތަ ދެއްވަެއވެ  ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

: ފާރިސީންގެ މައްޗަށް  وعدގެ  الّلهއެއީ  )6( . (އެބަހީ .)  وعدގެ  الّلهން ގަދަވުމަކީ  رومىފުޅެވެ  الّلهފުޅެކެވެ
. އެހެެނއްކަމަކު ގިނަމީހުންނަކަްށ އެގޮެތއް خالفއާއި  وعدއެކަލާނެގ  .  ވެވޮިޑ ނުގަންނާަވ ހުއްޓެވެ  ނޭނެގއެވެ

: މިއުޅޭ  –އެމީހުންނަށް އެނގެނީ  )7( ގެ ބޭރުފުށުްނ  حياةމިދުނިޔޭގެ  –ންނަށް އެނގެނީ  مشركއެބަހީ
. އަދި އެމީހުްނ އެވަީނ  . غافلއާއިމެދު މުޅިން  آخرةތަންކޮޅެކެވެ  ވެގެންނެެވ. ތަނެއްދޮެރއް ނޭނިގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ؟ކޮށް ުނވިސްނަނީބާވަެއވެ فكر= އެީމހުން ފަެހ .       ެنفس= އެީމހުންގ  .  ތަކާއިމެދު

       =الّله  .  ނުހައްދަވައެވެ        .  = އުޑުތަކާއި ބިން     ައިދ =

. އެދެމެދުގައިވާާހ ތަ   ކެްއޗާއި    عدلގޮތުގައިމެނުީވ /  حقّ = ހަމަސީާދ  .  ެވރިގޮތުަގއިމެނުވީ  

     ިނޑައެޅ ْ = އަިދ ކަ .  َعنيَّ  ވެގެންާވ މުއްދަތަކަށް        އަިދ މީސްތަކުންގެެތރެިއްނ =

 .   ގިނަބަޔަކު    ެربّ މީހުންގެ =  އ  .  އާއި ބަްއދަލުވުމާއިމެދު      ހަމަކަށަަވރުްނ =

.    ކާފަރުވެއެވެ       .   ؟=  އެމީހުްނ ފަެހ ދަުތރުފަތުރުކޮްށ ހިނގާބިނާގެވ ނަހަދަނީބާވަެއވެ  

    .   = ބިމުގައި     .  ދެން އެމީހުން ބަލަިއ ވިސް ނައި     . = ވީކޮންފަދައަކުންކަން

        .  އެމީސްތަކުންގެ ފަުހކޮޅު        . . / އެއުޅުނު  = އެމީހުންގެ ކުރީަގއި ެއވީ
    .  =  އެމީހުްނ ވިެއވެ      .   = މިީމހުންނަށްވުެރ ބާުރގެގޮތުްނ މާގަދަކަމުގައި   

    .  = އަިދ ބިމުަގއި ައސަރުެގގޮތުން މާގަަދކަމުގައި     ްعمارة= އަދި އެމީހުން އެބިނ .  ުކރިއެވެ
        عمارة= މިމީހުްނ  .  ކުިރވަރަށްުވެރ ާމބޮޑަށް / މާތަނަަވސްކޮށް    =

.  رسولއަދި އެމިހުންެގ   ން އެމީހުންގާތަށް ވަޑައިގެންނެިވއެވެ       =معجزةއާއި  دليلވެގެންވާ  بيان 

.    އާއިގެން         ެالّله= ފަހ  . ެއމީހުންނަށް އަނިޔާވެިރވެވޮޑިގެންނެިވކަމުގައި ނުިވއެވެ

       ްއަދި އެހެނެއްކަމަުކ އެމީހުނ = .  ވިެއވެ       ެތަަކްށ  نفس=  އެމީހުްނގ

.   އަނިޔާވެިރވާ ބަޔަކުކަުމގައި    .   =  ދެންވިއެވެ         ނުބައި ކަންތައްަތްއ =
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 . . / އެމީހުންެގ ނިމުން  ކުރިމީހުންެގ ފަހުކޮޅު    ީعذابަނރަކަިއގެ  = ނުބައިކަމުގަިއ ެއއ   .   ެއވެ

     .  = އެއީ އެމީހުން ދޮުގކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ      =الّله  .  ގެ އާޔަތްތައް     

 .   = އަދި އެމީހުން ެއއާޔަތްތަކާއިމެދު ިވއެވެ     .   = މަލާމާތްކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި

      =خلق الّله  (. : އަލަށް ަފއްޓަވައިގެން ހައްދަަވއެވެ . (އެބަހީ  ތަކުން ހައްދަވަން ފައްޓަވައެވެ  

   ައލުންވެްސ ދިރުްއާވ  خلق= ދެްނ އެަކލާނެގ ެއ . ) އިޢާދަކުަރއްވަެއވެ ތަކުން (ަމރުވުމަށްަފހު ައލުން

.   ހައްދަވާނެއެވެ        حضرةވާީނ ހަަމ ެއކަލާނެގ  رجوع= ދެްނ ތިަޔބައިމީހުން އެނބުިރ 

.    އަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. فكرތަކަށް ވިސްނާ  نفسއެމީހުން ފަހެ އެމީހުންގެ  )8( ތަކުަގިއ  نفس(އެމީހުންގެ  ؟ކޮށް ނުހަދަނީބާވައެވެ

އެްއ  إنكارދުވަހަށް  قيامةކުރާނަމަ  حاصلއެއް  عربةކޮށް  فكرކާއި ސިއްރުތަކަށް ވިސްނާ ތަ عجائبލައްވާފަިއވާ 
. އެހެީނ ެއހާ ުފރިހަމަކޮްށ އިންސާާނ ހައްަދަވއި އޭާނ ބަަލހައްޓަާވ ަފރާތަކަށް އޭނާ ަމރުއްަވިއ  ނުކުރީހެވެ

. އަށް ފޮނުްއވުން ެއއްވެސްގޮތަުކން ަދތިނު حمشرދެވަނަފަހަރަށް ިދރުއްަވއި   ވާނޭ ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ
އުޑުތަާކއި ބިމާިއ އަިދ އެދެމެދުގައިވާާހ ަތކެތި ހައްދަވާފަިއ  تعاىل الّلهގޮތުަގިއ މެނުީވ  حقّ ެވިރ  عدلއަދި ހަަމ 

ނޑައެޅި  . އަިދ އެީއ ކަ . އެީއ  عّني ނުވެއެވެ . އަިދ  قيامةވެގެންާވ ވަިކ މުއްަދތަކަށެވެ ދުވަސް އަންނާންދެންނެވެ
އާއި ަބއްދަލުވުމާއިމެުދ ދެކޮޅުހަާދ  ربّ ރުްނ މީސްތަކުްނ ތެެރއިން ގިަނބަޔަކުވަީނ އެަބއިމީހުންެގ ހަމަކަށަވަ

 . ނޑައެޅިގެން އެކަމަށް ކާަފރުވެގެންެނވެ . ކަ  އިންކާރުުކރުމުގައެވެ

)9( . ުކރީގަިއ އިީމހުންގެ އަދި އެބަ ؟އެމީހުން ފަހެ ބިންމަތީ ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހިނގާބިނގާެވ  ނުހަދަނީބާވައެވެ
.! އެމީހުންީވ ިމހާުރ މިތިަބ  އުޅުނު އެބާވަުތެގ މީހުންެގ ނިމުްނ ހުީރ ކޮންފަދަައކުންޯތ ނިކަްނ ބަަލއިބަލާށެވެ
މީހުންނަށްވުރެ ާބރުގެގޮތުން މާގަަދ އަދި ދުނިޔޭަގއި އުޅުމުގެ އަސަރުތައް ބިންމަތީަގއި މާަވރުގަދަ ބަޔަުކކަމުގައެެވ. 

. އަިދ  عمارةކޮށް ގެދޮރު ހެދި ަވރަށްވުރެ ެއމީހުން ކުރި  عمارةއަދި މިމީހުން ބިމުގައި  ތައް މާހަރުދަނާވެފައި މޮޅެވެ
. ދެންފަެހ  دليلެވގެްނވާ  بيانބޭކަލުްނ  رسولއެމީހުންގެ ގާތަށްވެްސ އެމީހުްނގެ   الّلهތަކާިއގެން ވަޑައިގެންނެވިެއވެ

. އަިދ ެއހެނެްއކަމަ އަްށ  نفسކު އެީމހުންީވ އެމީހުންެގ އަިމއްަލ އެމީހުންނަށް އަނިާޔވެިރވެވޮޑިގަތީެއއްނޫނެވެ
. އެމީހުން  . رسولއާިއ  الّلهއަނިޔާވެިރވީ ބަޔަުކކަމުގައެވެ  الّلهއާ ދޮގުކުރުމުެގ ސަބަބުން ަހލާކުެވގެން ދިޔަީއއެވެ

. ކަލޭމެްނ އެބާވަތުެގ ކަންކަމުްނ  عذابއެމީހުނަށް އެކިާބވަތުެގ  ކުރުަމްށ  لعربة حاصފޮނުއްވައި ހަލާުކ ުކރެއްީވއެވެ
 .  އެފަދަ އެންމެހަިއ ވާަހކަތައް ެއކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ އަންގަެއވެ

. (އެީއ ނަރަަކއިެގ  )10( .) އެީއ  عذابދެން އެނުބައި ކަންތައްުކރިމީހުންެގ ފަުހކޮޅުވީ ހަަމ ެއންމެ ނުބަޔަށެވެ އެވެ
. އަިދ އެމީހުންީވ އެ الّلهއެމީހުން  އާޔަތްތަކަްށ މަލާމާތްކޮްށ ފުަރއްސާަރ ާއޔަތްތަްއ ދޮގުކުިރކަމުެގ ސަބަބުންނެވެ

 .  ކުރާމީހުންކަމުގަެއވެ
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. ދެްނ އެަކލާނެގ އެތަކެިތ އަލުްނވެސް  الّلهތަކުން އަލަްށ ފުރަތަމަވެްސ ފަށައިގެްނ ހައްަދވަީނ  َخْلقُ  )11((  إَعادއެވެ
.) ދެން ތިޔަ : މަރުވުމަށްަފހު ައލުން ދިރުްއވައި ޮފނުއްވާނެއެވެ . (އެބަހީ  رجوعަބއިމީހުން އެނުބރި ކުރައްަވއެވެ

. حضرةވުންވަނީ އެަކލާނެގ   އަށެވެ

   ަތުރަޖމާ     

         قيامة قائم= އަިދ  (!. . ( ހަނުދމަފުޅުކުރައްވާށެވެ   ވާދުަވސް         =

.  أّميدމުޅިން ާނ  –ން  رمجم -ނުލަފާ ކަންތަްއކުރިމީހުްނ    ާވނެއެވެ     އަދި އެމީހުންނަަކްށ =

 .   ނުވެއެވެ     شريك= އެމީހުންެގ .  ންގެތެޭރގައި    =އެއްވެްސ  َشَفاَعة) . ެތރިންނެއް

  ތެރިއަކު) َشَفاَعة     .  = އަދި އެީމހުން ިވއެވެ    شريكُ = އެމީހުންެގ  . ންތަކާއިމެދު

    ( . (ދެކޮޅުހަދާ ބަޔަުކކަމުގައި  = ކާފަރުންކަމުގައި          ިقيامة= އަދ  

.!)   قائم .( ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ   ވާދުވަސް    .  =   އެދުަވހުން      =

. ބައި  ވާހުއްެޓވެ         ެإميان= ަފހ  (. . (ދަންނައެވެ  ީވމީހުން       =

.  صاحل عملއަދި އެމީހުްނ    ކުރި        .   = ފަެހ އެމީހުންވަނީ ަބގީޗާއެްއގައެވެ      

.  نعمة=    ގަިއ އުފާޭވވެއެވެ       .  = ައދި ކާފަުރވެއްެޖ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ    

       .  = އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް އެމީހުން ދޮގުކޮށް      ިދުވަހާިއ  آخرة= އަދ

 .   ބައްދަލުވުމާއި      .   ފަހެ އެމީހުން         =حاضرގެތެރެއަށް  عذاب 

.   ވެވޭނެއެވެ       ެطاهرހުސް  الّله= ފަހ  : . އެބަހީ . (އެކަލާނގެއަށް ނަމާދުުކރާށެވެ  مغربވަްނތައެވެ
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 (.   ނަމާދުކުރާށެވެ     ( . (އިރުޮއއްސޭހިނދު   = ހަީވރުކުާރވަގުތު       =

(. : ފަތިސްނަމާދުުކރާށެވެ . (އެބަހީ     އަދި ފަތިސްކުރާހިނުދގައްޔާއި    ިާއިއ  تعريف=  އަދި އެންމެހައ

.  ثـََناء  އެއް ުހީރ ހަމަ އެކަލާނެގއަށެވެ         .  = އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވެސް     =

. (އެ : ަހވީރުކޮޅުެވސް އެކަލާނެގއަށް އަދި ަހވީރުކޮޅުވެސް . އެީއ  َتسبيحބަހީ ނަމާދުކުރުމަްށާވ  عصرކިޔާެށވެ

 (.   އިޝާރަތެކެވެ     :އެބަީހ) . = އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ މެންދުރުުކރާ ަވގުތުވެސް

. ެއއީ މެންދުުރ ނަމާދުކުރުމަށްވާ އިޝާރަ َتسبيحމެންދުރުކުރާ ވަގުތުވެްސ  .)ކިޔާށެވެ    ތެެކވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  أّميدމުޅިން ނާ  –)( ނުބައިނުލަފާމީުހން –ން  جمرمގާއިމުވާ ދުަވހުން  قيامةއަދި  )12(  ވާނެއެވެ

. އެމީހުން َشَفاَعةންގެތެރެއިްނ އެްއވެސް  شريكއަދި އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ  )13( ީވ ެތރިއަުކ ނުވާނެއެވެ
) އެމީހުންގެ  ) ދެކޮޅުވެރިެވ  َوِيلُّ ގެ  الّلهންނާއިއެކު އެމީުހންގެ އެހީަގއި ( َشريك(ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު ންނާއިމެދު

 .  ކާފަރުވެގެންާވ ބަޔަކުކަުމގައެވެ

. ( قيامة قائمއަދި  )14( . ަވިކވަކިވާނެއެވެ .)  مؤمنވާދުވަހުން މީސްތަކުްނ ބައިވާެނއެވެ އެުދވަްސ ންނާއި ކާަފރުންނެވެ
 ހަނދާންކުރާށެވެ!. 

. (ގިަނގުނަ  صاحل عملފަހެ އީމާންވެގެން  )15( ނޑައެޅިގެން ބަގީޗާެއއްގަެއވެ )  نعمةަތއްކުިރ މީސްތަކުންވަީނ ކަ ގައި
.  حالއުފާކުރާ   ގަެއވެ

ތަުކްނ އާއި ބައްދަލުވުން ދޮގުކުރި މީސް آخرةއަދި ކާފަރުވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް ދޮގުކޮްށ އަދި  )16(
. ފަހެ އެީމހުންވަނީ  .  حاضرގެތެެރއަށް  عذابދަންނައެވެ  ުކރެވޭެނމީހުންކަމުގައެވެ

.  تسبيحއަްށ  الّلهފަހެ ހަވީުރ އިުރއޮއްސޭހިނުދގައްޔާިއ އަިދ ތިޔަބައިީމހުން ފަތިސްުކރާހިނދުގަިއ  )17( ކިޔާެށވެ
. (މިީއ  طاهرއެކަލާނގެ ހުސް  ްނ مفّسر ސްނަމާދަށްވާ އިޝާރަެތއްކަމުގައި ނަމާދަށާއި ފަތި مغربވަންތަކުރާށެވެ

 (.  ވިދާޅުވެއެވެ

އަދި ހަވީރުުކރާހިނދުަގއްޔާިއ އަދި ތިޔަަބއިމީހުން މެންދުރުކުރާހިނދުަގއިވެސް އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވެްސ  )18(
.  تعريفއާިއ  محدއެންމެހައި  . الّلهއެއްހުީރ ހަަމ އެކަލާނގެއަށެވެ  އަށެވެ

. މިއީ  . އަދި  مفّسرމާދަށާއި މެންދުރުނަމާދަށްާވ ިއޝާރާތެއްކަމުގަިއ ނަ عصر(ދަންނައެވެ  عشاءން ވިދާޅުވެއެވެ

  ގަިއވާ  نور سورةނަމާދަށްވާ އިޝާރަތަީކ                   . މިއާޔަތްކަމުގައިވެެއވެ

 )والّله أعلم
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   ަތުރަޖމާ     

     =  .  އެކަލާނގެ ދިރޭތަކެތި ެނރުއްަވއެވެ    = .    މަރުވެފަިއވާ ތަކެތީގެތެެރއިން

    = .   އަިދ މަރުވިަތކެތި ެނރުއްަވއެވެ     =  .   ިދރޭތަކެތީގެތެެރއިން    

. އަދި އެކަ  =  ލާނގެ ބިންދިރުްއވައެވެ      =   .  އެބިން މަރުވެ އޮތުމަށްފަހު    = 

.   އެފަދައިންނެވެ    =  ( . (ކަށްވަޅުން ނުކުންނާނީ  ތިޔަބައިމީހުން ެނެރވޭނީ     =  

) ަދލީލުތަުކގެތެރެއިން  قدرةއަދި އެކަލާނގެ ( . ތެރިކަމުގެ   ވެެއވެ =  އެކަލާނގެ ތިޔަބައިީމހުްނ

) . . =    ގެފާނު ހެއްދެވުން) آدمހެއްދެވުން  ވެލީން       =   ދެން އެަހއިުރްނ

  .  ތިޔަބައިމީހުންނީ އާދަުމގެ ަދރިންނެވެ     = (    ފެތުޭރ (ެއގޮތްމިގޮތަށް ހެލިެފލިވާ  

  = ) قدرةއަދިެއކަލާނެގ . ) ދަލީލުަތކުގެތެެރިއންވެއެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަަކިއ  =    ތެރިކަމުގެ

 .  އެކަލާނގެ ހެއްދެވުން      =   ެފުރަތަަމ  نفسތިޔަބަިއމީހުންގ) . . އަނބީން ހެއްދެވުން ތަކުން

 ގެފާނު ހެއްދެވުން) َحوَّاىފުޅުން  نفسންގެ އާދަމުގެފާނު       =  ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުްނެގ

 .  ފަރާތުން ހަމަޖެހުން ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި       =  އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުްނެގ

.   ދެމެދުލެއްވިއެވެ      =  محةر ލޯބިވެތިކަާމިއ .       =  ހަމަކަށަަވރުްނ

 .  އެކަންތައްތަކުގަިއވެއެވެ   =  ިނޑައެޅ .  دليلވެެގންވާ  بيانކަ  ތައް     =  ވިސްާނ

.  فكر  ކުރާބަޔަކަށް     ) قدرة= އަދި ެއކަލާނެގ . ) ދަލީލުތަުކގެތެރެއިްނވެއެވެ    ތެރިކަމުގެ

        .  = އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްދެވުން        އަިދ ތިޔަަބއިމީހުްނެގ =

. ) ތަފާތުކުެރއްވުމާއި  ދޫތައް (ބަސްމޮށުން      .   = އަދި ތިޔަަބއިމީހުންެގ ުކލަޔާއި       =
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

.ހަމަކަށަވަރުން ެއކަން   ކަމުގަިއވެއެވެ   ިނޑައެޅ .   دليلވެގެންވާ  بيان= ކަ  ތައް    =

.   ދަންނަބަޔަކަށް      ) قدرة= އަިދ އެަކލާނެގ  . ) ދަލީލުތަުކގެތެެރއިންވެއެވެ  ތެރިކަމުގެ   

 .  = ތިޔަބައިމީހުންގެ ނިިދލެއްވުން      . ނޑާއި ދުވާލު  = ރޭގަ     އަިދ =

. . / ލިބުމަށް އެދުމާއި  ތިޔަބައިމީހުން އެދުމާއި      َفْضلَ = އެަކލާނެގ  .   ވަންތަކަމުގެެތރެއިން

    .   = ހަމަކަަށވަރުްނ ކަންތަުކގައިވެެއވެ   ާނޑައެިޅ ބަޔާންވެގެްނވ .  لدلي= ކަ  ތައް  

     .  = އަޑުައހާ ބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އަިދ ިދރޭތަކެތީެގ ެތރެއިްނ މަރުވެފަިއާވ  )19( މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެެތރެއިްނ ދިރޭަތކެިތ އެކަލާނެގ ެނރުއްވަެއވެ

. އަދި )  ތަކެތި އެކަލާނެގ ނެރުްއވައެވެ ނޑު މަުރވެފައިޮއތުމަށްފަހު އެކަލާނގެ އެބިން (ާވރޭ ވެއްަސވައިގެން ބިންގަ
. (ބިމުން ަގސްތަްއ  ) ުނކުންނާނީ ހަމައެފަދައިންނެވެ . އަދި ތިޔަަބއިމީހުން (ކަްށވަޅުތަކުން ދިރުއްވަެއވެ

 (.  ފަޅައިގަންނަފަދައިންނެވެ

 دليلތެރިކަމާއި ެއއްކައުވަންަތކަމުގެ  قدرةނގެ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ވެލީން ހެއްދެވިކަން އެއީ ެއކަލާ )20(
 : . (އެބަހީ  دليلތެރިކަމުެގ  قدرةގެފާނު ވެލިްނ ހެއްދެވިކަން އެއީ އެކަލާނގެ  آدمތަކުގެތެރެއިްނ ވާކަމެކެވެ

.) ދެން ތިޔަބައިމީހުން   حركاةގެދަރިންގެ ގޮތުަގއި ބިމުގައި ފެުތރި ގޮތްގޮތަށް  آدمތަކުގެތެރެއިންާވ ކަމެކެވެ
. ކު  ރަމުއެވެ
 قدرةތަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަްށޓަކައި އަނބީން ލެއްިވކަން އެީއ އެަކލާނގެ  نفسއަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ  )21(

 َحوَّاىފުޅުން  نفسފުރަތަަމ އާދަމުގެފާނުންެގ  ތަކުގެތެެރއިންވާ ކަމެކެެވ. ( دليلތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުެގ 
.) އެކަލާ ނގެ އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެީވ ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުްނގެ ފަރާތުން ހަމަޖެހުްނ ގެފާނު ހެއްދެވުންެވއެވެ

. އަދި  ތިޔަބައިީމހުންގެ ދެމެުދ  ) ލޯިބވެތިކަމާިއ  –ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ  رمحة(އަްނހެނުންނާއި ފިިރހެނުންނާއިދެމެދު
. ހަމަކަށަވަރުން ވިސްނާ  ތެރިކަމުގެ މައްޗަްށ  قدرةގެ  الّلهކަމުގައިވެސް ކުރާ ބަޔަަކށް އެކަން فكرއެކަލާނގެ ލެއްވިެއވެ

.  دليل  ކުރާ ދަީލލުތައް ވާކަން ކަަށވަރެވެ

އަދި އުޑުތަކާއި ބިންހެއްދެވުމާިއ އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާއި ަގއިެގ ކުަލ ތަފާތުކޮށްެލއްވުމާިއ  )22(
.  دليلމާިއ އެއްކަުއވަންަތކަމުގެ ތެރިކަقدرةމިކަންކަން މިގޮތަށް ހެއްެދވުމަކީ އެަކލާނގެ  ތަކުގެތެެރއިން ވާކަމެެކވެ

ތެރިކަމާިއ  قدرةހަމަކަށަވަރުްނ ތަންދޮރު ދަންނަމީހުންނަށްޓަަކއި ެއކަންކަމުގައިވެްސ އެަކލާނގެ 
.  دليلުކރާ  دليلއެއްކައުވަންތަކަުމގެމައްޗަށް   ތައް ވާކަންކަށަަވެރވެ

ނޑާއި ުދވާުލ ތިޔަބައިީމހު )23( ވަންތަކަމަްށ ތިޔަބައިމީހުްނ  َفْضلَ ންނަށް ނިިދލެއްވުާމއި އަިދ އެކަލާނެގ އަދި ރޭގަ
)  دليلތެރިކަމާއި އެއްކައުވަންތަކަުމގެ  قدرةއެދުމާއި މިކަންކަން މިވަނީ އެކަލާނގެ  . (ހެޔޮ ތަކުގެތެރެއިންނެވެ
ތައްާވކަްނ  دليلުކާރ  دليلމަްށ ެތރިަކމާއި ެއއްކައުވަންތަކަ قدرةގެ  الّلهބަސްއަާހ ބަޔަކަްށ އެކަންކަުމގައިވެްސ 

.  ަކށަވަރެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ) ެقدرةއަދި އެަކލާނގ  ( .  دليلތެރިކަމުގެ  ތަކުގެތެރެއިން ވެެއވެ      = 

 .  އެކަލާނެގ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވިދުވަުރ ދެއްެކވުން      =   ބިުރވެތިާވ އެއްެޗއްކަމުގަްއޔާއި އަިދ

 .  ދަހިވެތިވެޭވ އެްއޗެއްެގގޮތުގައި       =  .  އަިދ އުޑުން ބާަވއިލެްއވުން / ެވއްސެވުން   

  .  ފެން      =   ިނޑު ދިރުްއވުމާއ  . ދެްނ އެފެނުން އެކަލާނެގ ބިންގަ     

=   .   އެބިން މަުރވުމަށްފަހު    =   .  ހަަމކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކުަގއި ެވއެވެ   =  

ނޑައެޅި  .   دليلވެގެންވާ  بيانކަ  ތައް     =  .  ބުއްދިކޮށް ވިސްނާބަަޔކަށް     

)  قدرةނގެ (އަދި އެކަލާ  = .  دليلތެރިކަމުގެ   ތަކުގެތެެރއިންވެެއވެ        =  އުޑާއި ބިްނ

.  قائم  ވެފައިއޮތުން   =   ެأمرއެަކލާނގ  .    ފުޅަށް    =  ދެން ެއކަލާނެގ

.  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޮގވާލެްއވުމެއް ގޮވަިއލައްވަ  އިިފއްޔާ     =   .   ބިމުން  =   އެަހއިރުްނ

 .   ތިޔަބައިމީހުން    =  . . ުނކުންނާނެއެވެ ެވ  ِمْلكُ އަިދ އެަކލާނގެއަްށ  =  ނުކުންނަހުއްެޓވެ

.  خاصّ   ވެގެންވެެއވެ           = ުއުޑުތަކާއި ބިމ .  ަގއިވާާހ ބަޔަކު  =  އެުހިރާހ

 . . އެއެންމެން   މީހުން     =   .  ެއކަލާނެގއަްށ ކިޔަމަންެވ އަޅުދާސްެވގެންވެއެވެ    =   

 .  އަދި ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ    =   ްَخْلقُ ފައްޓަަވިއގެން އަލަށ  .  ތަކުން ަހއްދަވަނީ   

.  إعادދެން އެތަކެތި އަލުންވެްސ އެަކލާނގެ   =  ކުރަްއވައެވެ       =  އެކަން އެަކލާނގެއަްށ

. . / ުނވަތަ ފަސޭަހއެވެ    ފަސޭހަކަންބޮޑެވެ       =   ިެވގެންަވީނ  خاصّ ތައް  مثالއެންމެ މަތިެވރ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 .  އެކަލާނގެއަެށވެ        =  .  އުޑުތަާކއި ބިމުަގއި       =   އަިދ

.  حكمةއެކަލާނގެީއ ގަދަފަދަވަންަތ    ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ދަހިވެތިެވވޭ އެްއޗެއްެގ ގޮތުަގއި އެަކލާނެގ ބިރުވެތިވެވޭ ެއއްޗެއްެގގޮތުގަްއޔާއި އަިދ (ާވރޭ )24( ފެނަށް

ތެރިކަމާިއ އެއްކަުއވަންތަކަމުެގ ދަީލލުތަކުެގ  قدرةތިޔަބައިމީހުންނަށް ވިދުވަުރ ދެްއކެވުްނ ވަީނ އެަކލާނެގ 
ނޑު މަުރވެ ހަނަފަސްވެފަިއ އޮތުމަށްފަ  . ައދި ބިންގަ . އަިދ އުޑުްނ އެކަލާނގެ ފެްނވެއްސަަވއެވެ ުހ ތެރެއިންނެވެ

. ބުއްދިކޮށް ިވސްނާ  ނޑު ދިުރއްވަެއވެ ެގ  الّلهކުރާ ބަޔަކަށް އެކަންކަމުގަިއވެސް ( فكرއެފެނުން އެކަލާނެގ އެބިންގަ
.  قدرةއެއްކައުވަންތަކަާމއި  ) ދަލީލުަތއް ާވކަން ކަަށަވރެވެ  ތެރިކަމުގެ

) އެަކލާނގެ  الّلهއަދި އުޑާއި ބިން ( )25(  قدرةވެފައިއޮތުން އެއީވެްސ އެކަލާނގެ ( قائمފުޅަށް  أمرއަށް ކިޔަމަނުގައި
 ( . ދެން އަިދ އެަކލާނެގ ތިޔަބައިމީހުްނ ( دليلތެރިކަމާއި އެއްކަުއވަންތަކަމުގެ  حمشرތަކުގެތެެރއިން ާވކަެމކެވެ

 . ) ނުކުމެދެެއވެ ) ބިމުްނ ނުކުތުމަށް ހަމަގޮާވލައްާވއިރަްށ އެހައިރުްނ ތިޔަަބއިމީހުްނ (ބިމުން ކުރެއްވުމަށް
. ނުކުންނާނެ  އެވެ

. އަިދ  خاصّ ެވ  ملكއަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާބަަޔކު  )26( ވެގެންވަނީ ހަަމ އެކަިނ އެކަލާނގެއަށެވެ
. (އެއީ   حمشرގެ ކަންކަމުގައްާޔއި މަރުވުމާިއ  حياةއެހުރިހާީމހުން އެަކލާނގެއަށް ކިޔަމަންެތރިވެ އަޅުދާސްެވގެންެވއެވެ

. މިއާޔަުތގެ މާނަިއގައި  .) رمفسّ ވުމުގައެވެ  ންގެބަްސ ތަފާތެވެ

. ދެްނ އެަކލާނެގ އެތަެކިތ  خلقއަދި  )27( ތަކުން ހެއްދެވުމަށް ފައްޓަަވއިގެްނ އަލަްށ ހަްއދަވަނީ ހަަމ އެކަލާނގެއެވެ
) އަލުންވެްސ  . ނުަވަތ  إعاد(މަރުވުމަށްފަހު . އަދި އެަކލާނގެއަށް އެކަން ދާދިފަސޭަހވެގެންވެެއވެ ކުރަްއވައެވެ

. އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުަގއި އެންެމ  إعادކެިތ ހައްދަަވއި ދެވަނަފަހަރަށް އެތަ ކުރެްއވުން ުކރިޔަްށވުރެ މާފަޭސހައެވެ
. އެއީ  مثالމަތިވެރި  . އެކަލާނގެ ފިަޔވަިއ އެހެްނ  حّق إلهވަީނ ހަަމ އެކަލާނގެއަށެވެ . އަިދ  إلهއެވެ އަކު ުނވެއެވެ

. حكمةއެކަލާނގެީއ ގަދަފަދަވަންަތ   ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

     ްمثال=  އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަށ .    އެއް ޖަްއސަވައިފިއެވެ     ތިޔަބައިީމހުންެގ =

.  نفس  ތަކުން    ތިޔަބައިީމހުންނަށް ވޭހެއްެޔެވ؟  =            ތިޔަބައިމީހުްނެގ  =

  އަތްތައް މިލްކުކޮށްަފއިވާ ތަކެީތގެތެރޭން / އަޅުންގެތެރޭަގިއ.    ްشريك= އެއްވެސ  . އަކު

 (  (ބައިވެރިައކު          .  =  ިތޔަބައިމީހުންަނށް ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދެއްިވ ރިުޒގުގެތެެރއިން
      ެދ = . ) ހަަމހަމަވުމެއް  ްނ ތިޔަބައިމީހުްނ ެއރިޒުގުަގއި (އެމީހުންނާ    ކަލޭެމްނ  =

 .  އެމީހުންނަށް ިބރުވެތިވާ      =    نفسކަލޭމެން ަކލޭމެންެގ .  ތަކަްށ ބިުރވެތިވާފަދައިން
     .   = އެފަދައިންެނވެ     ަتفصيلތައް  دليلންރަސްކަލާނެގ =  ިތމ  . ުކރައްވަނީ  

    ބުއްިދކޮށް ިވސްނާ ބަޔަކަްށ = .   އަދި ިކޔެއްހެްއޔެވެ؟  =       

.  تـََبعَ = އަނިާޔވެރިން   ވީ  .   =  އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އެދުމާެއވެ      ެއއްެވްސ =

 .  އެނގުމަކާިއ ނުލައި     ެ؟.= ފަެހ ތެދުމަގުަދއްކާނީ ާކކުހެއްެޔވ        =الّله  

 .  މަގުފުރައްދަވައިިފ އަޅަކަށް     .    = އަދި އެމީހުންަނކަށް ނުވެއެވެ    އެއްވެްސ =

.   އެހީތެރިޔަކު      . .  دين=     =  ފަހެ ކަލޭގެފާނުންެގ މޫުނފުޅު ސީދާކުރައްވާެށވެ  އަށް
     =حالއަށް ސީާދވެގެންާވ  توحيد       ީِفْطَرةގެ  الّله= ެއއ ) . .  دينގެ  الّلهއެވެ  إسالم -އެވެ

.)  دين  އެވެ        ީއެއ  =.   ޭއގެ މަތީގައި އެކަލާނގެ މީސްތަކުން ހެއްދެިވގޮތެވެ
   .  = ބަދަުލވުމެްއ ނުވެެއވެ     =الّله ) . )  دينެގ  الّلهގެ ހެއްދެވުމަކަށް  އަކަށް  

    دين= ސީދާވެގެންާވ .  އަީކ އެީއއެވެ       ަިދ އެހެނެްއކަމަުކ =  އ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 .   ގިނަމީހުން    .   =  އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ      ެއަްށ  حضرة= އެކަލާނގ

.  حالވެގެންވާ  رجوعކިޔަމަންތެރިވެ   ގައެވެ   .  = އަދި ތިޔަބައިމީހުން އެަކލާނގެއަށް ިބރުވެތިވާށެވެ
      ުقائم= އަދި ިތޔަބައިމީހުްނ ނަމާދ  .   ުކރާށެވެ    އަިދ ތިޔަބައިީމހުްނ  =

 .!  ނުވާށެވެ      =مشرك   .    ންގެ ތެރެއިން       =

. دينއެމީހުން އެމީހުންގެ  ! ) ފަރަގުކޮށް ބައިބަިއކުރި މީހުްނގެތެރެިއން    (ނުވާށެވެ       ައިދ =

.  مجاعةއެމީހުންީވ    ތަކަކަެށވެ    مجاعة= ކޮންެމ  .  އެއްވެްސ / ކޮންެމ ޕާޓީއެްއވެސް       =

) . )  مذهبއެމީހުން އަތުަގއިވާ އެއްޗަށް  އަށް    = .  އުފާކުރަީނއެވެ

   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  
. ތިމަންރަސްކަލާ مثالތަކުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިީމުހންނަށް  نفسތިޔަބައިމީހުންގެ  )28( ނެގ އެއް ޖައްސަވައެވެ

 ؟ކަލޭމެންގެ އަތްމަްއޗަށް ދޫުކރި ރިުޒގުގައި ކަލޭމެންނާއިެއކު ކަލޭމެންގެ އަޅުން ބަިއވެިރވެ ހަަމހަމަކުރާނެެހއްޔެވެ
 ؟ތަކުެގ މައްޗަްށ ިބރުވެތިވަމުެހއްޔެވެ نفسތަކަްށ ކަލޭމެްނ ބިުރވެތިވާފަދައިްނ އެީމހުންގެ  نفسެގ ކަލޭމެން

. ރިޒުުގގައިވެްސ ހަމަހަމަ . ިމހެން މިކަންހުިރއިުރ (ނުވާނެއެވެ އާިއ  الّلهގެ އަޅުތަކުންނާއި  الّلهާވކަށް ނޭދޭނެއެވެ
. إنصافއެީއ ިކހާބޮޑު ޭބ  ؟ންެހއްޔެެވ.ވާންީވ ކޮންފަދައަކު قبولހަމަހަމަކުރުމަްށ ކަލޭމެްނ  ) އަިދ ؟އެއްެހއްޔެވެ
.  تفصيلއެކަލާނގެ ާއޔަތްތައް  الّلهބުއްދިކޮށް ވިސްނާބަޔަކަްށ   ކޮށްދެއްވަނީ ހަމައެފަދައިންެނވެ

)29( . . އަިދ ކިއެްއހެއްޔެވެ ން އެމީުހްނ  مشركއަނިޔާެވރިްނ ނުވަަތ  ؟އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަންުހީރ އެހެންނޫނެވެ
. އަދި  تبعއަމިއްލަ އެދުމާއި  يعىن:އާއި  هواى نفسމީހުންގެ އެ މަގުފުރައްދަވައިފި ބަޔަކަށް ތެދުަމުގ  الّلهީވއެވެ

. .  نصرއަިދ އެމީހުންނަކަށް އެއްވެްސ  ؟ދައްކަވާނީ ކާުކހެއްެޔވެ  ވެރިއަުކ ނުވެެއވެ

އަްށ ކަޭލގެފާނު މޫނުފުުޅ  دينވެގެންާވ ކިޔަމަންތެރިަކމާއިއެކު ސީދާ  حالގެމަގަށް ސީދާެވގެންވާ  توحيدއަދި  )30(
. އެީއ  .  ِفطرةެހއްދެވި  الّلهސީދާކުރައްވާެށވެ . އެީއ އެގޮެތއްެގ މަތީގަިއ މީސްތަުކްނ  إسالم دينެއވެ އެވެ

 . . ސީާދވެގެންާވ  الّلهހައްދަވާފައިާވގޮތެވެ އަީކ  دينެގ ހެއްދެވުަމކަށް އެަކލާނެގ ދީަނކަށް ބަދަލުވުމެްއ ނެތެވެ
. އެއީއެވެ  . އަިދ އެހެެނއްކަމަކު ގިނަމީހުންނަކަށް ެއގޮތެއް ނޭނގެއެވެ

:  حالވެގެްނވާ  رجوعވެ  توبةއަށް  حضرةއެކަލާނގެ  )31( . (އެބަހީ އަށް ުކރިމަތިލަިއ މޫނު އެދިމާއަްށ  دينގަެއވެ
. އަދި ިތޔަބައިމީހުްނ އެކަލާ حالވެގެންާވ  رجوعެވ  توبةއަްށ  حضرةސީދާކުރާނީ ެއކަލާނެގ  ނގެައްށ ގައެވެ

. އަދި ނަމާދު  . އަދި  قائمބިރުވެތިވާށެވެ .  مشركކުރާެށވެ  ންގެތެެރއިން ތިޔަބައިމީހުްނ ނުވާށެވެ

. އަިދ އެމީހުްނވީ އެަތްއ  دينބައިބައިކުރިމީހުންނަކީ އެމީހުްނ އެމީހުްނގެ  )32( ބައިަބިއކޮށް ވަިކވަކިުކރި މީހުންެނވެ
. އޭގެތެ  مجاعة . އެތަްއ ޕާޓީއަކަެށވެ އެއްވެސް ވަީނ އެމީހުްނގެ ގާުތގައިާވ އެްއޗާއިގެްނ  مجاعةރެއިން ކޮންމެ އަކަށެވެ

. އެމީހުްނ ހިފަހައްަޓއިގެން ިތބި  مذهب( ) އުފާކޮށްކޮެށވެ . مذهبއާއިގެން  އަށް މަޖާވެފައެވެ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       ްއުނދަގުލެްއ  مشركނަށް (=   އަދި މީސްތަކުނ ( ./ންނަށް  ދަތިކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާއި
     ެدعاءއަށް  ربّ =   އެީމހުން އެީމހުންގ  .  ކުރެެއވެ      ައްށ  حضرة=  ެއއީ ެއކަލާނެގ

.  حالވެގެންާވ  توبةވެ  رجوع  ގަެއވެ     ީދެން އެަކލާނެގ އެމ = .  ހުންނަށް ރަހަދަްއކަވައިފިްއޔާ

       رمحةން  حضرة= އެަކލާނެގ  .    ެއއްގެ    .  = ެއހައިރުްނ ޭއގެތެރެއިްނ ބަޔަކުީމހުން

       ެشركއަށް  ربّ = އެމީހުންގ .  ކުރެއެވެ  .  = އެމީހުން ކާފަރުވުމަެށވެ

 .  ކާފަރުވާންވެގެންެނވެ         رمحة -= ތިމަންރަްސަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ެދއްިވ ތަކެއްޗަްށ   . އަށް

     !.  = ފަެހ ކަލޭމެްނ ނިކަްނ އަރާމުކޮްށ މަޖާނަގަިއ ބަލާށެވެ        ފަެހ =

 .   ނިކަންހުރެ ަކލޭމެނަށް އެނގިދާނެެއވެ      ނުވަތަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ =

.   ؟ބާވައިލެްއވީހެއްެޔވެ    ްشرك(އެީމހުންގެ  –ފޮތެްއ  –=  ދަލީެލއ   ( ތެދުކަމުގެމައްޗަްށ ދަީލލުކުރާ

      ތެދުކަމުގެ މަްއޗަށް شرك= އެފޮްތ ާވހަކަދައްާކ (އެީމހުންެގ (    ވާހަކަދަްއކާ       

      ްشرك= އެމީހުނ  .  ކުާރ ކަންތަކާއިމެދު         އަދި ތިމަންަރސްކަލާނެގ =

.   މީސްތަކުންނަށް ރަހަދަްއކަވައިފިްއޔާ    =މުއްސަނދިކަމެއްެގ / ުނވަތަ ބަލިްނ ފަސޭހަވުމު  رمحة) . ) އެއްގެ ގެ

        .އެމީހުްނ އެޔާމެުދ ަވރަްށ އުފާކުެރއެެވ  =        އަިދ އެީމހުންނަްށ  =

 .  ނުބައެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާއި          އެީމހުން ުކިރ) . = އެމީހުންގެ އަތްތަްއ އިސްުކރިކަންތަކުން

 (   ފާފައިގެ ސަބަބުން      ) ްرمحة=  ެއހައިުރން އެމީހުްނ މުޅިނ  ( .  أّميدން ނޑައިަލއެވެ  ކަ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

     ެ؟.ނުކުރަނީބާވައެވެ فكر/ ވިސްނާ  ؟.= އެީމހުން ނުދެކެނީބާވަެއވ      الّله = ހަމަކަށަވަރުްނ

 .  تعاىل     ާަކން= ރިޒުގު ތަނަވަސްުކރަްއވ         އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނިވ =

.   އަޅަކަށް      . ) ަދތިކުރައްަވއެވެ    = އަދި (އެިދވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް      ހަމަކަށަަވރުްނ  =

.  އެކަންތައްތަކުގަިއ ވެެއވެ    ިނޑައެޅ .  بَيان=  ކަ  ވެގެންވާ ދަީލލު       އީމާންާވ =

 .  ބަޔަކަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  فقريންގެ ީމހުންނަށް ކޮންމެެވސް އުނދަގުެލއް ( مشركއަދި މި  )33( ޖެހިއްޖެްއާޔ –ދަތިކަެމއް  –ކަެމއްނަމަވެސް
 رمحةން އެމީހުންނަށް  حضرة. ދެން އެކަލާނގެ ުކރެއެވެ دعاءއެަކލާނގެއަްށ  حالވެގެްނވާ  رجوعވެ  توبةއަށް  الّله

/ ތިާޔގެކަމެއްެގ ރަަހ ދައްަކވައިފިއްާޔިއ އެހައިރުްނ ައލުންވެްސ ޭއގެތެރެއިްނ ބަަޔކުމީހުްނ –އެއްގެަރަހ 
.  شركއެކަލާނގެއަްށ   ކުރެއެވެ

. (އެބަީހ: އަްށ އެމީހުްނ ކާފަރު رمحةއާިއ  نعمةއެއީ އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ެދއްިވ  )34( ވާްނ ެވގެންނެވެ
އެްއެގ  رمحةން އެީމހުންނަށް  حضرةކުރުމަށްފަުހ ތިަމންރަސްކަލާނެގ  دعاءވެިރކަމާއިއެުކ  َتَضرّعއެމީހުން ުނހަނު 

އަްށ  رمحةކުރަނީ އެމީހުންނަށް ދެއްވި  شريكރަހަދެއްެކވީމާ އަލުންެވސް އެމީހުން ތިމަންރަްސކަލާނެގއާިއ އެ 
 (.  ކާފަރުވުމަށެވެ

އެއްޗެްއކަމުގެ މައްޗަށް ވާަހކަ ދައްކާެނ ފޮތެއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ  صحّ އެއީ  شركނުވަތަ އެމީހުން އެުކރާ  )35(
.އެމީހުންނަށް ބާވަިއލެއްީވހެއްޔެ  .)  (އެީއވެސް ؟ވެ  ވީކަމެއްނޫނެވެ

ކަމެްއ ނުވަަތ އެްއގެ ރަަހ ދައްކަަވއިފިއްާޔ (މުއްސަނދި رمحةއަދި މީސްތަކުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )36(
) އެމީހުން އެކަމަށް ވަރަށް އުާފެވ  ބަލިފަސޭހަވުމެްއ ނުވަތަ އެބާވަތުެގ ކޮންމެވެސް ކަމެއްެގ ރަަހ ދައްކަވައިިފއްޔާއި

. އަދި އެމީހުންނަްށ އެމީހުންުކރި ފާފައިެގ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ނުބައެްއ (  –ކަމެއް  فقريމަޖާނަގައެވެ
) ދިމާވެ )  رمحةއްެޖއްޔާިއ އެަހއިރުްނ އެމީހުްނ އެކީެއކައްޗަކަްށ (ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބަލިމަޑުކަމެއްފަދަކަމެއް  أّميدން

 . ނޑައިލައެވެ  ކަ

އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިެގންނެވި ފަރާތަކަްށ ރިޒުގުތަނަވަްސކުރަްއވަިއ އަިދ  الّلهއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )37(
.އެދިވޮޑިގެންނެވި ފަރާަތކަށް ރިުޒގު ދަތިކުަރއްވަިއ ަމދުކުރައް  ؟ވާކަްނ އެމީހުން ަފހެ ނުދެކެނީބާަވއެވެ

.  قدرةގެ އެްއކައުވަންތަކަމާިއ  الّلهހަމަކަަށވަރުން އެކަންކަމުގަިއވެސް އީާމންވާ ބަޔަކަށް ( ؟ނޭނގެނީބާވައެވެ
. ) ަދލީލުތަްއވެއެވެ  ތެރިކަމުގެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =   .! ފަހެ ގާތްތިމާގެ ީމހާއަށް ދޭށެވެ   ެحقُّ =  އޭާނގ   .    

    ِمْسِكْني = އަިދ  .   އަށާިއ ދަތުުރވެރިާޔއަށާއި      .   = އެގޮްތ ހެޔޮެވގެންވެެއވެ

    . =  އެދޭބަޔަކަށް      =ފުޅު.  ُجهُ وَ ގެ  الّله         ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ =  އަދި ކަ

 .  އެއީ     .  = ކާމިޔާބުވެގެްނވާ ީމހުންނެވެ       އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ ިދްނ =

 .   ކޮންމެއެއްޗެއް     =َهِديَة  .  އާިއ އެކިެއކި ދިނުމުގެޮގތުން            މީސްތަކުްނެގ =

 .    މުދާ ގިނަވުމަށްޓަކައި    . .  حضرةގެ  الّله=     = ފަހެ އެގިނަ ނުވެެއވެ   ގައި  

     .  = އަިދ ތިޔަބައިީމހުން ދެްއވި ކޮންެމ އެްއޗެއް    ) ްގެގޮ َصَدقة= ޒަކާުތގެގޮތުނ  (  ތުން
        ްحالފުޅާއެދޭ  وجهގެ  الّله= ތިޔަބައިމީހުނ .           ފަެހ  =

 . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން އެއީ  ކަ    .   = ގިަނކުރާނެ މީހުންެނވެ      =الّله 

. .) الّله(ނުވަތަ ަކލޭމެން ެހއްދެވީ ހަމަ  އެއީ ކަލޭމެން ެހއްދެވި ަކލާނގެއެވެ   އެވެ     ްދެނ  =

 .  އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަްށ ރިޒުުގ ދެއްަވއެވެ    .ދެން ެއކަލާނެގ ަކލޭމެން މަުރއްވާނެއެެވ =

 (.   (ނުވަތަ މަރުއްަވއެވެ      =  ެދެން އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ދިުރއްވާނެއ .  ވެ        

.) ކަލޭމެންެގ  مشرك(ޭއ   =   ންތަކުގެތެރޭގަިއ ވޭެހއްޔެވެ؟ شريكންނޭވެ    =   ކުރާޭނ އެްއެވްސ

.  شريك   އަކު     =  .  އޭގެެތރެއިން އެްއވެސް ކަމެއް       =   އެކަލާނެގ

. ވަންތަ طاهرހުސް   ވެ މަތިވެރިެވވޮޑިގެންވެއެވެ      =   ެކުރާ ކަންތައްތައް  شريكއެމީހުން އ– 

                                    

                                          

                                       

                             



                      
 

1 4 4 4   
 

މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 .   އަދި ތަކެތި ފިަޔވައި    =   .  ފާސިދުކަްނ ފައުޅުވެއްޖެއެވެ      =  އެްއގަމާިއ

 . ނޑުގައި  ކަ      =  ުކުރި ކަންަތކ ( . (ކުރި ނުބައިކަންަތކުން  ން     =  

 .  މީސްތަކުންގެ އަތްތައް     .   = އެމީހުންނަްށ ެއކަލާނެގ ަރހަދެއްކެވުމަށްޓަަކއި  

  =  ( .  عملއެމީހުންކުިރ ބައެްއ (ނުބައި  ގެ      =   ިوعرجއެމީހުން އެނބުރ .   ވޭތޯ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. އަދި މިސްކީނުންނާިއ ދަތުރުެވރިންނަށްެވްސ  حقّ ފަހެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަްށ އެމީހުންެގ  )38( އަދާކުާރށެވެ
.!  حقّ އެމީހުންނަށްވާ  . އަިދ ކާ وجهެގ  الّلهދޭެށވެ މިޔާބުވާޭނ މީހުންނަީކ ފުުޅ އެދޭބަޔަކަްށ ެއގޮތް ެހޔޮވެގެްނވެއެވެ
 .  ހަމަ އެއީެއވެ

ަގިއ  مقصدނުވަަތ ތިމާއަްށ އަނބުރަިއ ގިަނ ހަދިޔާާއއި ބަަދުލ ލިބުމުެގ  –މީސްތަކުންގެ މުދާގިނަވުމަށްޓަކައި  )39(
. ގައި އެއްވެސް އިުތރުވުމެއް ނުެވއެ حضرةގެ  الّلهމީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ދީއުޅޭ ހަދިާޔއާއި ދިނުންތަކަުކން  ވެ

ެގ  الّلهއަކުން ނުވަތަ ދިން ޒަކާތަކުްނވިއްޔާ  صدقةފުޅު އެދިގެން ތިޔަބައިމީހުން ކުިރ  وجهގެ  الّلهއަދި އެކަމަކު 
. އަދި އެފަދައިން ޒަކާތްދީ  ثوابގައި އޭގެ ދަރުމަާޔއި  حضرة ކުރާމީހުްނ އެީއ  صدقةއެތައްގުނައަކަށް ގިނަވެެއވެ

.  އާިއ ދަރުމަ ثوابގެ  عملއެމީހުންގެ   ގިނަކުރާީމހުންނެވެ

!.) ކަލޭމެން ހެއްދެީވ ހަަމ  مشرك(އޭ  )40( . ދެްނ  الّلهތަކުންނޭވެ އެެވ. ދެން އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ރިޒުގުދެްއވައެވެ
. ދެން އަލުންވެްސ ( ) އެކަލާނެގ ަކލޭމެްނ  حمشرއެކަލާނެގ ކަލޭމެްނ މަރުއްަވއެވެ އަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި

. އަޅެފަހެ  ކުރިޗ   بيانއަކަށް މި  إلهންކުރެ އެއްވެސް  إلهފިޔަވަިއ ތިއަ އަޅުކަްނކުރާ  الّلهކަލޭމެން ދިރުއްވާނެެއވެ
.) ަފހެ އެީމހުން ެއ  ކުާރ  شريكކަންތަކުގެތެރެއިްނ އެްއވެސްކަމެްއ ކުެރވޭނެހެއްެޔވެ؟ (ނުުކެރވޭނެކަން ކަށަަވރެވެ

.  طاهرތަކެތި ފިޔަވަިއ އެަކލާނގެ ހުސް   ވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ

ނޑުގައި ފަާސަދ  )41( ) އެްއގަމާއި ކަ މީސްތަކުންގެ އަތްތަކުން ކުރިކަންތަކުގެ ސަބަބުން (ުއރެދުންތަކުގެ ސަބަބުން
ނޑުގައި އަނިޔާތަްއ އުފެިދ  : މީސްތަކުްނ ކުރި އުރެދުމާއި ފާފަިއެގ ސަބަބުން އެއްގަމާއި ކަ . އެބަހީ އުފެދިއްޖެއެވެ

. އެއީ އެީމހުންކުރެ ބަެއއް . ފެތުރިއްޖެއެވެ މީހުން ކުރި ކަންތަކުެގ ނުބައިކަމުގެ ރަހަ އެމީހުންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަަކއެވެ
. أّميدވުމުގެ  رجوعއަށް  الّلهއެއީ އެމީހުްނ ތިބި ނުބަިއގޮތް ދޫކޮްށ   ގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

   .!ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވ  =          .! = ކަލޭމެން ބިމުގައި ހިނގައި ދަތުރުފަުތރުކޮށްބަލާށެވެ

    !.    = އަދި ަކލޭމެން ނިކަން ެދކިބަލާށެވެ    .   = ވީ ކޮންފަދައަކުންކަން   

       .  = މީގެުކރީެގ މީހުންެގ ފަުހކޮޅު     ްޭއެގ ގިނަމީހުނ =  .  ވިެއވެ   

  =مشرك .   ންކަމުގައި        .! =  ފަހެ ކަޭލގެފާނުންގެ މޫނުފުޅު ސީދާކުރައްވައި ތެދުުކރައްވާެށވެ

     ާدين=  ސީދާވެގެްނވ ) . )  الّلهއަށް   ެގ ކިޔަަމންތެރިކަމަށް         ްދުވަެހއ = 

 .    އައުމުގެ ުކރިން   . )     = އެދުވަސްއަަޔ ނުދީ ުހްއޓުން އަރުަވއިލުމެއްުނވާ = (އެދުަވސް

.   حضرةގެ  الّله ންވާ    .  = އެދުވަހުން      . ) ދެބަޔަށް ބައިވާހުއްެޓވެ  =  (މީސްތަކުން
    . .) = ފަެހ ކާފަުރވެއްޖެމީހާ  (ދަންނަެއވެ    ަފހެ އޭނާެގ ކާފަރުކަްނ ހުންނަުހީރ ހަަމ  =

 .  އޭނާގެ މައްޗަށެވެ        ިعمل صاحل= އަދ  (.  ކޮށްފިމީހާ (ދަންނައެވެ   ަފެހ =

.  نفسއެމީހުން އެމީހުންެގ   ތަކަށް    ީއޮށޯންނާނެ ރަނަގުޅ = ތަންމަތި ހަދަނ) . އެވެ

(.    ތަންހަދަނީއެވެ    ްجزاء= އެމީހުންނަށ  .  ދެއްވުމަށެވެ           =

.  صاحل عملއެމީހުން އީމާންވެ    ތައްކުރި     ެَفْضلَ = އެކަލާނގ  .   ވަންތަކަމުން      =

. ހަ   މަކަށަވަރުްނ އެަކލާނެގ ލޯިބވެވޮޑިނުގަންނަވަެއވެ    .  = ކާފަރުންނަށް      =

.  دليلތެރިކަމާިއ އެްއކައުވަންތަކަމުެގ)  قدرةއަދި އެަކލާނެގ (   ތަކުގެ ތެެރއިންވެެއވެ       =

.   އެކަލާނގެ ވައި ފޮނުއްވުން    . ) އުފާވެިރކަމެއްގެގޮތުން  = (ވާރޭއައުުމގެ    ައިދ =
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

.    އެކަލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ަރހަދެއްކެވުމަށްޓަަކއެވެ       ެرمحة= އެކަލާނގ  (  ގެ (ާވރޭގެ
     (ުމޫުދގައި ރިޔާަނގާ އުޅަނދުފަހަރ) ުއަދި ނައުަފހަރ =  .  ުދވުމަށްޓަކައެވެ    =

.  أمرއެކަލާނެގ   ފުޅަށް       ެވަންތަކަމުން ތިޔަބައިމީހުްނ  َفْضلَ = އަދި އެަކލާނގ

.   އެދިގަތުމަށްޓަކައި     ްشكر= އަދި ތިޔަަބިއމީހުނ  .   ކުރުމަށްޓަކައްާޔއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. ތިަޔބައިމީހުން ބިމުަގއި ހިނގަބިނާގވެ ދަުތރުފަތުރުކޮްށ  رسول الّله(އޭ  )42( .!) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ
!. އަިދ މީގެކުީރެގ އެބާވަތުެގ ނުިކޔަމަންތެރިމީުހންގެ ނިމުމާިއ ފަހުކޮޅުެވގެން ިދޔަީއ ކޮންގޮތަކުންތޯ   ހަދާބަލާށެވެ

. (ކަލޭމެން ިމކަންކަމުން  مشركނިކަން ދެކެބަލާށެވެ!. އެމީހުންކުެރ ގިނަމީހުންީވ   ލިިބގަންނާށެވެ!.) عربةންކަމުގައެވެ

!.)  رسول الّله(އޭ  )43( އަްށ ަކލޭގެފާނުންެގ މޫނުފުުޅ  دينއަްށ ކިޔަމަންެތރިވެޭވ ތެުދ ސީާދ  الّلهއެވެ
.! އެއީ  ނޑައެޅިގެން އަންނަ އަދި އެދުވަެހއް އަޔަނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވަިއ ން ކަ حضرةގެ  الّلهސީދާކުރައްވާެށވެ

ނޑައެޅިގެން އަންނަ  : ކަ . (އެަބހީ .)  قيامةނުލެވޭނެ ދުަވހެްއ އައުުމގެ ުކރިންނެވެ ދުވަސް ައއުމުެގ ކުރިންނެވެ
 (. . (އެއްަބޔަކު ުސވަރުެގއަްށ އަނެއްބަޔަުކ ނަރަަކއަށެވެ  އެދުވަހުން މީސްތަކުްނ ބައިވާނެެއވެ

)44(  . . ފަެހ އެމީހާެގ ކާަފުރކަމުގެ ނުބަިއ ހުންނާނީ ހަަމ އެމީހެްއެގ މައްޗަށެވެ ފަހެ ކާފަރުވެއްޖެމީާހ ދަންނަެއވެ
. ަފެހ އެމީުހން އެމީހުްނގެ  صاحل عملއަދި  )  نفسުކިރ މީހުްނ ދަންނައެވެ ތަކަށްޓަަކއި (ސުވަުރގޭގައި

 .  ތަންމަތިއަޅަނީއެވެ

ދެއްވުމަށްޓަކައެެވ.  ثوابވަންތަކަމުން ެހޔޮދަރުމަާޔ  فضلުކރިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ  صاحل عملވެގެން  إميانއެއީ  )45(
 .  ހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަރުންނަށް އެކަލާނެގ ލޯިބވެވޮޑި ނުގަންަނަވއެވެ

/ ތަކުގެތެރެއިން އެކަލާނގެ ވައިފޮނުއްވުްނވެއެވެ   دليلތެރިކަމުގެ  قدرةއަދި އެކަލާނގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާއި  )46(
. އަިދ އެީއ އެަކލާނެގ  . ެއއީ ވާރޭފެްނ އައުމުެގ އުފާެވރި ކަެމއްގެ ގޮތުންނެވެ ގެަރަހ  رمحةވައިޖެއްސެވުންެވއެވެ

) ަކލޭމެންނަށް ދެއްކެވުމަށާއި އަދި އެަކލާނގެ  )  أمر(ވާރޭފެން ފުޅަށް ނައުދޯނގުފަހަރު (މޫދުގައި ދުވާ އުޅަނދު
ތަކަމުން ިދރިއުޅުމަށްޓަކައި އެިކއެކި ބޭނުންތައް ތިޔަަބއިމީހުްނ ވަން َفضلދުވުމަށްޓަކައްޔާއި އަދި އެކަލާނގެ 

. އަދި ިތޔަބައިމީހުން  . شكرއެދިގަތުމަށްޓަކައިދަތުރުފަުތރު ުކރުމަށެވެ  ކުރުމަށްޓަކައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ްއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސ  = .  ަކލާނެގ ފޮނުއްވީމެވެ        =

. رسولކަލޭގެފާނުގެުކރިން    ބޭކަލުން       ެقوم=  އެބޭަކލުންގ  .  އަށް      ފަހެ އެބޭކަލުްނ  =

.   އެމީހުންގެގާތަްށ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ     އާއިގެ دليلއާިއ  ُحجَّة= ަބާޔންވެގެންާވ .  ން     =

 .  ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބަދަުލ ިހއްޕެވީމެވެ        ފާފަތައްކޮްށ އުރެދުނުމީހުންެގ =

 .  ކިބައިން        ްحقّ = އަދި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ރަސްކަންފުޅަށ  .   އެއްކަމުގަިއވިއެވެ  

      =نصرންނަށް  مؤمن  .   ދެއްވުން   ަالّله= ހަމ / .   އެވެ       =

 .  ވައިފޮނުއްވަނީ / ަވއިޖައްސަވަނީ      ިވލާތައް ހަލުާވ / . =  ދެންފަހެ ވިލާތައް އުަފއްދަވައެވެ

. حركاة   ކުރުވައެވެ         .  =  ދެްނ އެަކލާނެގ އެިވލާތަްއ އުޑުގަިއ ފަތުުރއްވަެއވެ  

     .   = އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ ފަދައަކުން    އަިދ އެަކލާނެގ އެިވލާަތްއ =

. ނޑަށް ލަްއވައެވެ    އެތިއެތިގަ      ިގަންނަވާނެއެެވ = އަދި ަކޭލގެފާނު ާވރޭފެން ދެކެވަޑައ .   

       .   = އެިވލާެގ ދޭތެރެތަކުން ނިކުންނާތީ           ދެންފަހެ އެަކލާނެގ =

 . އެދިވޮޑިގަންނަާވ ބަޔަކަްށ އެފެްނ ދިމާވެއްޖެއްޔާ    .       =  އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންކުރެ

      .  =  އެަހއިރުން އެމީހުން އުފާުކރެެއވެ      .  =  އަދި އެމީހުންވިޔަސް    

      . ) ެވހުމުގެކުރިން     =  އެމީހުްނގެ މައްޗަްށ އެ (ވާރޭ   .  =  އޭގެުކރިން
   ުނޑައެޅިގެން އެމީހ ނޑިމާޔޫސްވެގެން  أّميدން މުޅިން =  ކަ  ކެ   . =  ނިކަން ަބލާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 .  / ދެކިބަލާށެވެ           =رمحةގެ  الّله  .  ގެ އަސަރުތަކަށް       =

  . ނޑު ިދރުއްވަީނ ކޮންފަދައަކުންކަން އެކަލާނެގ ބިންގަ      ިއެބ = .   ްނ މަުރވެފަިއ އޮތުމަށްފަހު

    .  =  ހަމަކަަށވަރުން އެކަންތަކުަގއިވެެއވެ        މަރުވެފަިއވާތަކެތި ިދރުއްވުަމްށ =

 .  ކުޅަދުންވާކަމުގެ ދަީލލު / ެހކި            ަްށ = އަިދ ެއކަލާނގެީއ ކޮންމެކަމެްއގެމައްޗ

 .  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވާކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!) އަދި ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުްނގެ ުކރީގަިއ އެކިއެިކ  رسول الّله(އޭ  )47(  قومބޭކަލުްނ އެބޭބޭަކލުންެގ  رسولއެވެ
. ފަެހ އެބޭ  حّجةގެ މީހުްނގެ ގާތަށް ބަޔާްނވެގެންވާ  قومކަލުްނ އެޭބކަލުންގެ އަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވީމެވެ

. (އެކަމަުކ ޭއގެ ިގނަމީހުން  دليلއާއި  .) ދެންފަހެ ފާފަތަްއކޮްށ  إميانއާއިގެްނ ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ ެއއް ުނވިއެވެ
. (އެމީހުްނ ަހލާކުކު . އަދި އުރެދުނު މީހުްނގެ ކިަބއިން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ބަދަުލ ިހއްޕެވީމެވެ  مؤمنެރއްވީމެވެ

.) ެއހެނީ  نصرންނަށް  ނޑައެޅިގެންާވ  نصرންނަްށ  مؤمنދެއްވީެމވެ  حقّ ދެްއވުްނ އެީއ ތިމަންަކލާނގެމްައޗަްށ ކަ
 .  ކަމެކެވެ

. ދެން އެވައި ިވލާތައް އުފައްދައި ވިލާތަށް ަހލުާވ  الّلهދުނިޔެމައްޗަށް ވައިފޮނުއްވައި ވައިޖައްަސވަނީ ހަމަ  )48( އެވެ
.  حركاة ) ފަތުރުްއވައެވެ . ދެން އެވިލާތައް ެއކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނވާފަދައަކުން އުޑުގައި (އުޑުމަތީަގއި ކުރުވައެވެ

ނޑުގެ ދެމެދުން ާވރޭފެްނ  . އަދި އެިވލާެގ އެތިއެިތގަ ނޑަށް ަލއްވަެއވެ އަދި އެަކލާނގެ އެިވލާތައް އެތިއެތިގަ
. ދެންފަހެ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަންަނާވ   ނިކުންނާތީ ކަލޭ ގެފާނު ދެކަެވޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

 . . މަޖާުކރެއެވެ ) ެދން އެހަިއރުން އެީމހުން އުފާުކރެއެވެ  ބަޔަކަށް އެފެން ދިމާުކރައްަވއިފްިއޔާ (ވާޭރވެއްސަަވއިފިއްޔާ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ ނާ )49(  َمايُوسއުއްމީުދެވ މުޅިން އަދި އެމީހުންގެމައްޗަްށ އެފެްނ ެވއްސެވުމުެގކުރިްނ ކަ
 .  ވެފައިވިޔަސްމެެއވެ

ނުޑ  رمحةގެ  الّلهފަހެ  )50( ނޑު މަރުވެފަިއ އޮތުމަށްފަުހ އެބިންގަ ެގ އަަސރުތަްއ ނިކަން ދެކެަބލާށެެވ!. ބިންގަ
ނޑު އެަކލާ . (ނުވަތަ އެބިންގަ ނެގ އެކަލާނގެ ިދރުއްވަނީ ކޮންފަދައަކުންަކން ނިކަން ދެކެވަޑަިއގެން ބައްލަވާެށވެ

 جزاءބައްަލވަިއ  حسابުކރައްާވ  حمشرދިރުއްވާގޮްތ ނިކަްނ ދެކެވަޑައިގެްނ ބަްއލަވާށެވ  ހަމަަކށަވަރުން (
) މަރުވެަފއިާވ މީސްތަކުްނ ދިރުްއވުމަށް އެަކލާނގެއަްށ ކުޅަދުންވަންތަވޮެވޑިގެްނވާކަމުެގ ފުިރހަަމ  ދެއްވުމަށްޓަކައި

. (ާވރޭވެއްސަ  دليلހެއްކާއި  .) އަދި ެއކަލާނެގީއ އެކަމުގަިއވެއެވެ ވައި ބިންދިރުްއަވއި ގަސްތައް ެހއްދެވުމުގަިއވެއެވެ
.  ކޮންމެކަމެއްގެ މައްޗަްށ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ިވަَفاِسدُ = އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ (ނުބައ ( .   ޔެއް ފޮނުއްަވއިފިއްޔާ     =

ނޑި ދޮްނެވ  : ތާޒާކަންކެ . އެަބހީ ) ދޮންެވ ރީނދޫެވގެންވަނިކޮްށ ދެކެފި ނޑުތައް ދެން އެމީހުްނ ެއ (ގަސްތަކާިއ ދަ

  .  ހިކިފައިވާތަްނ ދެކެފި       ްާވރޭެވހިގެްނ ގަސްތައ) . ތާޒާވުުމްނ  =  އެޔަށްަފހު އެމީހުންވެެއވެ

(.   ކުރީ އުފާުކރުމަށްފަހު އެމީހުން ވެެދއެވެ   ) =ކާފަރުވާކަމުގައި ( އެއީ އެމީހުްނެގ  الّله ( އަށް

 .(.  ކެތްތެރިކަމެއްނެތުމާއި އީމާންކަން ެދރަކަމެވެ           ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން މަުރވެފައިާވ =

. ބަޔަކަށް ަކލޭ   ގެފާނަކަްށ ނުއިއްވޭެނއެވެ        دعاء= އަދި ީބރުބަޔަކަށްވެްސ ަކލޭގެފާނަްށ 

 .   އެއް (ޮގވާލެްއވުމެއ) ނުިއއްވޭނެއެވެ       .އެމީހުން އެނބުިރ ފުރަގަސްދީާފ ވަންޏަާކ =

     ެއަދި ކަލޭގެފާުނ ނުވެއ =.   ވެ    ލޯއަނދިިރވެފައިާވ ބަޔަކަްށ ތެދުމަގަްށ =

 .  ސީދާކުރެވޭނޭބޭކަަލކު ކަުމގައި        .    = އެމީުހންގެ އެމަގުުފރެދުމާއެކު    ަކލޭގެާފުނ =

 (. . (ނުިއއްވެވޭނެެއވެ   ނުއިއްވަވަެއވެ         ަެވ  إميانްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަްށ = ތިމ

 .    ތެދުކުރާބަޔަކަށް މެނުވީ    ) ްކިޔަމަންތެރިވެ  الّله=  ައދި އެމީހުނ ( ވެގެންާވ  إسالمއަށް

     . حال    ަالّله= ަކލޭމެން ހެއްދެީވ ަހމ  .  އެވެ     ضعيف= ދެރަކަމާިއ 

. (ނިކަމެތި އެއްޗަ )  نُْطَفةކުން   އަކުން    .  = ެދން އެކަލާނގެ ލެއްެވވިއެވެ       =

.  َضِعْيفُ ނިކަމެތިކަމާއި   ކަމަކަށްފަހު   ( . (ބާރުުހރި ރަނގަޅު މީހަުކކަމުގައި  =  ބާރު     ދެްނ =

 .  އެކަލާނގެ ލެއްިވއެވެ       .  =  ބާރާ ގަދަފަދަކަމަށްފަހު      ނިކަމެތިކަާމިއ =

  .   ނުރަވަންތަކަން       އެަކލާނެގ ( = އެިދވޮޑިގަންނަވާ ެއއްޗެްއ (އެިދވޮޑިގަންނަވާފަދައަކުން

                                    

                                

                                    

                  



                      
 

1 4 5 0   
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  .  ހައްދަވައެވެ       ޮއަދި އެކަާލނގެއީ ދެނެވ  =.    ޑިގެންާވ ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނެގއެވެ

         ިقائم قيامة=  އަދ  .  ވާ ދުަވުހން         =ންގެމީހުްނ  جمرم

 (. . (ުހވައިކޮށްފާ ބުނާނެެއވެ  ހުވައިުކރާނެއެވެ            އެމީހުްނ ( =   (ކަށްވަޅުަގއި

. އެން   މެގަޑިއެއްހާިއރު މެނުވީ ލަްސވެ ނުތިބޭކަމަށެވެ    .  = އެފަދައިންނެވެ       =

 . ) އެމީހުން ޮދގުހަދާކަމުަގއިވީ   (ދުނިޔޭގައިވެސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ވަޔެްއ  فاسد) ެއަގސްތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނުަބއި އަދި (ވާރޭވެއްސެވުމުގެ ސަބަބުން ތަރޯތާޒާވި )51(

ފޮނުއްވައި ެއގަސްތަްއ ހަލާުކވެ ދޮންެވ ބަރުބާދުެވގެންވަިނކޮށް ދެން އެމީހުންނަްށ ފެނިއްޖެއްޔާ ދެްނ އަލުްނ 
.  الّلهއެއަށްފަހު އެީމހުން   އަށް ކާފަރުވެެއވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ މަރުވެަފއިވާ ބަަޔކަށް ަކލޭގެފާ )52(  ނަކަްށ ނުއިއްވޭނެެއވެ

)  دعاءއަދި ބީރުބަޔަކަށްވެސް އެީމހުން ފުަރގަސްދީފާ ހިނގަްއޖެއްޔާ ަކލޭގެފާނަކަށް  )53( ގެއަޑު (ގޮވާެލއްވުމުގެއަޑު
. އަދި މަގުފުރެދުުމގެތެރޭަގއި އަނިދރިވެ ކަުނވެގެންވާ ަބޔަކުވެްސ ސީދާ  ތެދުމަގުގެ މަތީަގިއ  حقّ ނުއިއްވޭނެއެވެ

. (ަފހެ ކާފަުރންނާއި މަގުފުރެިދގެންާވ މީހުންެގ ހިތްަތކަށް ތެދުމަުގ ސާބިތުކޮށްލުމަ ކީ ކަލޭގެފާނަކަްށ ވާނޭކަމެއްނޫނެވެ
. ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތކަށް  خاصّ އަށް  الّلهކުރެއްވުމަކީ ހަމައެކަނި  واصل ވެ ތެދުކުާރ  إميانވެގެންވާ ކަމެެކވެ

.) އަިދ ބަޔަކަށް މެނުީވ ަކލޭގެފާނަކަްށ ނުއިއްެވވޭ . (ކަޭލގެފާނު އިއްވިޔަްސ އެފަދަމީހުްނ މެނުީވ ނުއަހާނެެއވެ ނެއެވެ
.  مسلمއަށް ކިޔަމަންތެިރވެގެންާވ  الّلهއެފަދަމީހުންނީ   ންކަމުގައިާވ މީހުންނެވެ

) ުނހަނު ނިކަމެތިޮކށް  نُْطَفةއެްއޗަކުން (ނިކަމެތި  َضِعْيف ނިކަމެތި ނުހަނު.) އިންސާނުންނޭވެ! އޭ( )54(  އަކުން
. ދެން އެނިކަމެތިކަމާއި  الّلهކަލޭމެން ހެއްދެވީ ހަމަ  ކަމަށްފަހު ނުހަނު ގަދަބާރު އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަްށ  ضعيفއެވެ

. ދެން ައލުންވެްސ އެާބރާއި ވަުރގަދަކަމަށްފަހު ުމސްކުޅިކަމުގެ  ކަމާިއ ނުރަވަންަތކަން އެަކލާނެގ  ضعيفލެއްވިެއވެ
. އަދި އެަކލާނގެ . އަދި އެކަލާނެގީއ  ކަލޭމެނަށް ލެއްިވއެވެ އެދިވޮޑިގަންނަވާފަަދއަުކން އެކަލާނގެ ތަކެތި ަހއްދަވަެއވެ

 .  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ

) ހުވާކޮށްފަިއ  الّلهނުބަިއ ކަންތައްތަްއކުިރ މީހުްނ ( يعىن:ންގެމީހުްނ  جمرمވާދުވަހުްނ  قائم قيامةއަދި  )55( ގަންދީ
) މެުނީވ ބުނާނީ އެމީ ހުން އެމީހުންެގ ކަށްވަޅުަގއި ނުވަަތ ދުނިޔޭަގއި އެންމެ ގަޑިއެްއހާއިުރ (ނުވަަތ ހިނދުކޮޅަކު

. އޭެގ  ) ދޮގުުކރާ ކަުމގައިީވ  الّلهގައި  جوابނުތިބޭކަމަށެވެ ެއ އަްނގަވަީނ އެމީުހން (ދުނިޔޭގަިއ ތިބިިއރުވެސް
.  އެފަދައިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ( .  علم=  އަިދ (ފޮތުގެ  ލިބެވުުނ މީހުްނ ބުނާނެއެވެ  ) الّله=  އަިދ 

 ( .  إميانއަށް  ެވގެންވާ       .  = ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލމެން ލަސްވެތިބެއްަޖއީމެވެ        =الّله 

.  أََزلُ ސްވެިދޔަ ގެ އި  ގެ ފޮތުގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން       )  =حمشر  . ) ފޮނުއްވޭދުަވހާއި ހަމައަށް އަށް

       = ) ީحمشرފަހެ މިއަދުމިއ  . ) ފޮނުވޭ ދުވަހެވެ  އަށް        އަިދ =

 . .)އެހެނެއްކަމަުކ ކަލޭމެންވީުމއެވެ    (ދުނިޔޭަގއި ވީމުއެވެ   ) =حمشر  ( އަށް ފޮނުވޭނެކަން

 .  ނޭނގޭބަޔަކުކަމުގައި    حمشر= ފަެހ އެުދވަހުްނ (ނުވަަތ   (   އަްށ ފޮނުވޭދުަވހުން    

    .  = އަނިޔާެވރިވީ މީސްތަކުންނަށް ފައިދާުނވާނެއެވެ    ُعُذرُ =  އެމީހުންގެ ެއ  . ދެއްކުމަކުން

      .  =  އަދި އެމީހުން ނުވެއެވެ     ފޮނުވުމަްށ ( =  އަނބުރާ (ދުނިޔެއަށް

 .  އެދެވޭނެބަޔަކު ކަމުގައި         އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަްށ =

. ޖައްސަވަ  އިދެއްަވއިފީމެވެ      ިقرآن= މ .  ގައި        .ހުިރހާ މިސާލަކުްނ =

 (.    (ހުރިހާ ވައްަތރެއްގެ މިާސލަކުން    معجزة= އަދި ަކލޭގެފާނު އެީމހުންގެގާތަށް އެއްވެްސ 

. އަކާިއގެން ވަޑައިގެންނެވިނަ دليلއަކާިއ    މަވެސް       ހަމަކަށަަވރުން ކާފަރުީވ =

.  مؤمنމީސްތަކުން ( ) ބުނާނެއެވެ   ންނަށް   .   =  ތިޔަބައިމީހުން ނުވެެއވެ     =

. ( بَاِطلُ  .  باطلކުރާބަޔަކުކަމުގައިމެނުވީ  ކަންތައްކުރާ ބަަޔުކކަމުގައި މެނުވީ        =

 . .  الّلهއެފަދައިންނެވެ  ސިއްކަޖަްއސަވަނީ           ނުދަންަނ  =
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މާނަ  ގެسورة الّروم        ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 .  މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުަގއި    .    = ފަހެ ަކލޭގެފާނު ކެްތތެރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ    

 حقّ ފުޅު އެީއ  وعدެގ  لّلها= ހަމަކަށަަވރުްނ  .   ތެުދ އެއްެޗކެވެ     އަިދ ަކލޭގެާފުނ =

 .    ޖާހިލުކުުރވިޔަ ނުދޭށެވެ      =يقنيދުވަސް އަންނާނެކަމާމެދު  قيامة .  ނުކުރާމީހުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  إميانއަށާއި ފޮތަށް  الّلهލިބި  علم ގެފޮތު އަދި )56( ގެ ފޮތުގަިއ  أََزلُ ގެ އިސްވެދިޔަ  الّلهވީ މީހުން ބުނާނެއެވެ

. ފަހެ ިމއަދުމިީއ  حمشرބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ކަލޭމެން  އަށް ފޮނުއްެވވޭ ދުަވާހއި ހަމައަށް ލަސްވެ ތިެބއްޖައީމުއެވެ

.  حمشر( ) ފޮނުވޭ ދުވަެހވެ  އަށް

) އެއްވެސް  ُعُذرވަހުން އަނިޔާވެރިވީ މީސްަތކުން ދައްކާ ފަހެ އެދު )57( َفعތަކުން (އެމީހުނަށް .  َمنـْ އެއް ނުުކރާނެއެވެ

. (އަދި ނުވަަތ  ުރހިވޮޑިގަންނަފަަދ  الّلهއަދި އެމީހުންނަީކ އަނުބރާ ދުނިެޔއަްށ ފޮނުވޭެނ ބަޔަކުކަުމަގއިވެސް ުނވެއެވެ

.) އެއްކުރުމަށް އެެދވޭނެ ބަޔަުކ ކަމުގަިއވެ عمل  ސް ނުެވއެވެ

ގައި ތިމަންރަސްކަާލނގެ ހުިރހާ ވައްތަެރއްގެ މިާސލު މީސްތަކުންަންށ  قرآنއަދި ހަމަކަށަވަރުން ިމ  )58(

. އަދި (އޭ  .!) ކަޭލގެފާނު ެއމީހުންގެގާތަށް  رسول الّلهޖައްސަވައިފީމެވެ ) ކޮންމެފަަދ  مشرك(އެ  –އެވެ ންގެގާތަށް

ންނަީކ  مؤمنތިޔަ  يعىن:ންެގމީހުން ބުނާނީ ތިޔަބައިމީހުްނ  كافرވިނަމަވެސް އެ އެއް ގެންނެ دليلއެއް ނުވަތަ  معجزة

. بَاطلހަމަ  . މިފަދަިއންނެވެ  ކަންތައްކުާރ ބަޔަކުކަުމގައިމެނުވީ ުނވެއެވެ

.!) ަކލޭގެފާުނ  رسول الّله(އޭ  )59(  ނުދަންަނ މީހުންެގ ހިތްަތކުގައި  حقيقةްނ ެގންނެވި ތަކެތީެގ  حضرةެގ  الّلهއެވެ

.  الّله  ސިއްކަ ޖައްސަވަނީ އެފަދައިންނެވެ

.! ހަމަކަށަަވރުން  )60( .  حقّ ފުޅު އެއީ ހަމަ  وعدގެ  الّلهފަހެ ކަލޭގެފާނު ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ ތެދު އެއްޗެެކވެ
.! يقنيދުވަސް އަންނާނެކަމާމެދު  قيامةއަދި   ނުކުރާ މީހުްނ ކަޭލެގފާނު ޖާހިލުުކރުވިަޔ ނުދޭހުށިކަމެވެ
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة لقمان
uv 

  

 )34(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         لقامنُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

   =  الّله(މިާއޔަތުެގ މުރާުދ މޮޅަށް ދެނެވޮިޑގެންވަީނ ހަަމ  (.  ެއވެ      =  އެީއ ފޮުތެގ

. އާޔަ .)  تفصيلއާިއ  بـََيان( =   ތްތަކެވެ .  حكمގެޮގތުން  ގަދަވެގެންވާ      =  

 .  حالކަމުގައިވާ  رمحةތެދުމަގާއި      = إْحَسان  . .  =  ތެރިންނަށް  އެމީހުންނަކީ
    =  ުކރާ ީމހުން قائمނަމާުދ .  ނެވެ     =  .  އަިދ ޒަކާތްޭދ މީހުންނެވެ  

=   .  އަިދ އެމީހުން         =  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ ދުވަްސ އަންނާނެކަްނ  آخرةއަިދ ކަ

. يقني    ކުރެއެވެ          =  ެއެީމހުން ވަނީ ތެދުމަގެއްގެ މަތީގައ .  ވެ     =   އެމީހުންެގ

.  حضرةގެ  ربّ   ންވާ     =  . ނޑައެޅިގެން އެމީހުންނަކީ  އަދި ކަ    = 

 .  ކާމިޔާބުކުރާނޭ މީހުންނެވެ    = .   އަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވެ     =  

. ގަނެވިއް    ާކ މީހުންންގަންނަމީހުން      =  ( . (ަލވަޔާިއ ލަަވއަޑު އެހުާމއި  ލަވަ     

   = الّله ) . )  الّلهގެ މަގުބަންދުކުރުމަށް  ގެ މަގުން ވާވެއްދުމަށް    =  އެްއވެްސ

 .  އެނގުމަކާއިނުލައި       = ) ބޭާކރު ާތކުންތާކުނުޖެޭހ ِذكرެގ އާޔަތްތަާކއި  هاللّ އަިދ އެަތކެިތ (

 .   އެއްޗަކަްށ ހަދައި       =  . ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުންނަށް ހުންނަހުރީ  ކަ    =  

. عذابއިހާނާތްތެރިުކރެވިގެްނވާ    ެއކެވެ      =  ެއަިދ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކިެޔވިއްޖ .  އްާޔއި    
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

=  .  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތައް     =  ެرُ ބޮޑާވ .  حالވެިރވެގެންާވ  ِكبـْ އެނުބިރ ފުރަގަސްދެެއވެ

         =  .  އޭާނ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ؟ އޭާނ ެއތަކެތި ނުއަހާަކހަލަެއވެ         =  

.އަ .  ؟ދި ކޮންފަދަހެއްޔެވެ  އޭނާގެ ދެކަންފަތުަގއި ބަށްކަމެްއވާ ަކހަލައެވެ   =  ( ފަހެ އޭނާއަށް (އުފާެވރިކަމުގެ

.  َخرب  ދޭށެވެ    =  ިعذابވޭންދެނިވ .    އެއްހުރިކަމުގެ   =  

 ވީ މީސްަތކުން  إميانހަމަކަށަވަރުްނ       =  صاحل عملއަިދ އެމީހުްނ  .  ަތއްކުރި   

      =  نعمةއެމީހުންނަްށ ހުީރ  .   ތަކުގެ ވެިރ ސުވަރުގެތަެކވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(    ީالّلهަހމަ  މި އަކުރުތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ .  އެވެ

) ނުހަނު  تـَْفِصيلއާއި  بـََيانމިއީ ( )2( .  قرآنކީރިތި  يعىن:ެވގެންވާ ފޮތުގެ  ގަދަحكمގެގޮތުން  ގެ އާޔަތްތަެކވެ

)3(  ( .  رمحةތެރިންަނށްވާ ތެދުމަގާިއ  إحسان(އަދި އެއާޔަތްތައް ބާވަިއލެއްިވގެންވަނީ  އެއްެގ ގޮތުންނެވެ

. އަިދ  قائمނަމާދު  –ތެރިންނަީކ  إحسان މިބުނި يعىن: –އެމީހުންނަކީ  )4( . އަިދ ޒަކާތްދޭ ީމހުންނެވެ ކުރާީމހުންނެވެ
ނޑައެޅިގެން  .  يقنيދުވަސް އަންނާނެކަމާމެދު  آخرةއެމީހުންނަކީ ކަ  ކުރާ މީހުންނެވެ

ނޑައެ حضرةގެ  ربّ އެމީހުން އެވަނީ އެމީހުންގެ  )5( . އަދި އެމީހުން އެއީ ކަ ޅިެގްނ ންވާ ތެދުމަގެއްގެމަތީގަެއވެ
.  كامياب  ވާނެ މީހުންނެވެ

ގަންނަމީހުން (ުނވަަތ  ( ަލަވ އަިދ ަލވަޔާިއ މިއުޒިކު) اَحلِدْيثِ َهلَْو  –އަދި މީސްތަކުންގެތެރޭގަިއ  )6(
. އެމީހުން ެއގަނެވިއްާކހަދަނީ ެއއްެވސް އެނގުމެއްނެތި  ) ވެއެވެ ގެމަުގ މީސްމީސްތަކުންނަްށ  الّلهގަނެވިއްކާމީހުން

. އަދި އޮޅުވާ އެމީހު ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބޭކާުރ  إسالم دينނުވަތަ  ِذْكرُ ގެ އާޔަްތތަކާއި  الّلهން މަގުފުެރއްދުމަށްޓަކައެވެ
. އެމީހުންނަށް ( ) ހުްނނަހުރީ ހަމަ އިހާނާތްެތރިވެގެްނވާ  قيامةއެއްޗަކަށް ހެދުމަށްޓަކައެވެ .  عذابދުވަހުން  އެވެ

 حالލާނގެ އާޔަްތތައް ކިޔެިވއްޖެއްޔާ ބޮޑާެވ ކިބުުރވެިރވެގެންވާ އަދި އެފަދަމީހާގެ މައްޗަްށ ތިމަންރަސްކަ  )7(
 . ) ވާކަަހލައެވެ . އޭާނެގ ދެކަންފަތުގައި ބައްކަމެއް (ީބރުކަމެއް . އޭނާ އެއާޔަތްތައް ނުައހާކަަހލައެވެ ފުރަގަސްދެއެވެ

. رسول الّله(އޭ  ކަލޭގެފާުނ (އުފާެވރިކަމުެގ)  އެއް ހުިރކަމުގެ ާވހަކައިން  عذاب) އެފަދަ މީހުންނަށް ވޭންދެނިިވ !އެވެ
 .!ދްެއވާށެވެ خرب

.) އެމީހުންނަށް  َصاحل عملވެގެން  إميانހަމަކަށަވަރުން  )8(  نعمةދުވަހުން ހުންނަހުރީ  قيامةތައްކުރިމީހުން (ދަންނައެވެ
. . ސުވަުރގެއެވެ  ގެވެިރ ބަގީޗާތަެކވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =   .  އެީމހުްނ އެާތ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ      =   وعد حقّ ެގ  الّلهއެީއ .  ފުޅެކެވެ
       =   حكمةވަންަތ  عّزةއަިދ އެކަލާނގެީއ .    ވަންަތ ަކލާނގެއެވެ   =  

.   އެކަލާނގެ އުޑުތައް ހެއްދެިވއެވެ    =   .  އެއްެވސް ތަނބަކާއި ނުލައި    =  އެތަނބުތަްއ

 .  ކަލޭމެން ދެކޭނޭ       =  .  އަިދ ބިމުގަިއ ެއކަލާނގެ ލެއްިވއެވެ   =  .  ަފރުބަދަތައް
   =   ( ނޑު .  َحرَكاةތިޔަބައިމީހުންނާިއގެން (އެބިންގަ  ކޮށް ނުތެޅުމަށް    =  އަިދ

 (   އެކަލާނެގ އެބިމުގަިއ ފަތުރުްއވާ (ަހއްދަވާ     =  .  ުހރިާހ ވައްަތރެއްެގ ދިރޭތަކެތި   = 

 .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވެއްސެވީެމވެ      =   . ) ފެން  އުޑުން (މަތިން       =  

 .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބިމުަގއި ފެޅުއްވީމެވެ         =  ރަނގަޅުވެގެްނވާ ކޮންެމ

 (  ވައްތަރަކުްނ (ގަސް    =    ީالّلهމި މިތަކެްއޗަކ ) . .)  الّلهެގ ހެއްެދވުމެވެ ހެއްެދވި ތަެކއްޗެވެ

    =  ަފަހެ ިތޔ .  ބައިމީހުން ައހުރެންނަށް ދަްއކައި ަބލާށެވެ          = )الّله 

) ތިޔަަބއިމީހުންެގ  : ނުވަތަ އެތަކެތި ެހއްދެީވ ކޮންއެއްެޗއްހެްއޔެވެ إلهފިޔަވައި   .؟ންތަކާއި ބުދުތަްއ ެހއްދެވިތަެކތި
     =  ިއަދި ކިއެްއހެއްޔެވެ؟ އަނ .  ޔާެވރިންަވނީ      =  ބަޔާންވެގެންާވ

 .  މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ      =   .  އަދި ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްވީެމވެ  

  =  حكمةގެފާނަށް  لُْقَمان  . .ކުރުމަ شكرއަށް  الّله  =     ތައް   ށްޓަކައި    

. ( شكرއަިދ   = .)  شكرއަށް  الّلهކުރާމީހާ ދަންނައެވެ   ކުރާމީާހ ދަންނައެވެ          =   ފަެހ
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.  نفسހުރީ ހަަމ އޭނާެގ  )ثوابގެ ަދރުމަޔާިއ  شكر(އެ  شكرހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ އެކުާރ   އަށެވެ   =  

. (އަދި ކާ .)  އެމީހަކު ފަރުެވއްޖެމީހާ ދަންނަެއވެ     ކާފަރުކަުމގެ ެގްއލުމާއި ަހލާކުުކރީ ހަަމ އެމީހަކަެށވެ

     =  ްمحدީއ ފުދިވޮޑިގެްނވާ އަދި  الّلهފަހެ ހަމަކަަށވަރުނ .  ލިބިވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ެއއީ  )9( . އަދި އެަކލާނގެއީ  حّق َوْعدُ ގެ  الّلهއެމީހުން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ ވަންަތ  حكمةވަންތަ އަިދ  ِعّزةފުޅެވެ
 .  ކަލާނގެއެވެ

. އަިދ  ގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭކަލޭ )10( އެއްވެސް ތަނބަާކއި ނުލައި އެަކލާނގެ އުޑުތައް ެހއްދެވިެއވެ
ނޑު  ކަލޭމެންނާއިގެން ގަނެދާނެކަމަށްޓަކައި ނުތެޅޭނެގޮތުން އެކަލާނގެ އެބިމުގައި ަފރުބަދަތަްއ ކޮށް ތެޅި حركاةބިންގަ

. (އެަކލާނެގ  . އަދި އެބިުމގައި އެކަލާނގެ ުހރިހާ ވައްތަެރއްެގ ދިރޭތަކެިތ ެލއްވިއެވެ ޖައްސަވައި ހަރުުކރެްއވިއެވެ
.) އަިދ އުޑުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ފެ وحى . ދެން އެފެނުެގ ސަބަުބްނ ކުރެއްިވއެވެ ންވެއްސެވީެމވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ރަނގަޅު ކޮންމެ ބާވަތެްއގެ ފަތްޕިާލވެިލ ފަޅުއްވަމެވެ

.  الّلهމިބަޔާންވެދިޔަ ތަކެއްޗަކީ  )11( . (އޭ  الّلهގެ ހެއްދެވުމެވެ . مشركހެއްދެވިތަކެއްެޗވެ ފިޔަވައި  الّله) !ންނޭވެ
) ެހއްެދީވ  ތިޔަބައިމީހުން ތިަޔއަޅުކަންކުރާ  ތަކެިތ (ބުދުތަކާިއ އަދި އެކަާލނގެ ފިޔަަވއި އަޅުކަންވެޭވ އެންމެހައިތަކެތި

.ކޮންއެއްޗެްއހެއްޔެ . އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ އެތަކެތި ؟ވެ  ؟ެއހެއްދެވި އެއްޗެއް އަުހރެްނނަށް ނިކަން ދައްކައިބަލާެށވެ
.  بـََيانއަނިޔާވެރިްނ އެވަީނ   ވެގެންވާ ަމގުފުރެދުމެއްަގއެވެ

. (އެއީ  حكمةގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  لُْقَمانއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )12( ވެރިކަމާއި ބުއްިދ  ِفقهދެއްވީމެވެ
 . . އަދި ެއހެންގޮތްގޮަތށްވެސް ބުނެވިފަިއވެއެވެ ) އެީއ އެަކލޭގެާފުނ والّله أعلمހަރުދަނާކަމާއި ަބސްބުނުމުގެ ސީދާކަމެވެ

. އަދި  شكرއަށް  الّله . އެކަމުެގ  نفسއެއީ އެމީހެއްގެ އަމިްއލަ  شكرކުރާމީހަކު އެކުރާ  شكرކުރެއްވުމަށެވެ އަށެވެ
. (އޭނާެގ އެކާފަުރކަމުގެ ނުަބއިކަްނ  ثوابދަރުމަޔާއި  . އަދި ކާަފރުވެއްެޖ މީހާ ދަންނައެވެ ުހރީ ހަމަ އެީމހަކަށެވެ

. އެކަމުން ނާއަހުންނާނީ ހަމައޭ .) އެހެނީ الّلهށެވެ އީ އަމިްއަލ  الّلهހަމަކަަށވަރުން  އަށް ވާެނ ގެްއލުމެއްނެތެވެ
.  محدޒާތުފުޅަށްވެސް ފުދިވޮޑިގެންވާ އަިދ   ލިބިވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

 . .  َحْبشކޮށް ގިނަ ރިވާޔަތުގައިާވގޮުތން  عامّ ގެފާނަކީ  لُْقَمانދަންނައެވެ . އަޅެކެވެ މާތް  صاحلކަރައިގެ ކަޅުމީހެެކވެ
 . . އަިދ  نىبބޭކަލެކެވެ . އެކަމަުކ  نىبބޭކަެލއްނޫނެވެ އަެޅޭކ  صاحلކަންބޮީޑ އެީއ  صحّ އެޭކ ބުނިބޭކަލުންެވސް ެވއެވެ
 . .  حديثބުނުމެވެ  . والّله أعلمސާބިތުވަނީ އެގޮތެވެ

  



                      
 

1 4 5 7   
 

މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

         =   ންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނދުމަފުޅު ގެފާނު އެކަޭލެގފާނުންގެ ދަރިަކލު لُْقَمانއަިދ

  .!ކުރައްވާެށވެ     =  ްحالދެއްވާ  وعظއާ  نصيحةެއކަލޭގެފާުނ އެދަރިަކލުްނނަށ   .    =   ޭއ

.    !މަގޭ ދަރިފުޅާެއވެ      =  َشريكާއ  الّلهކަޭލ .    ) !(ބަިއވެިރ ނުުކރާށެވެ !ނުކުރާށެވެ

  =   ްشركހަމަކަަށވަރުނ   .  އަކީ      = .   ހަމަކަށަަވރުން ބޮޑުެވގެންވާ އަނިޔާއެކެވެ

      =    وصّيةއާައށް  إنسانއަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  . . أمرުކރެްއވީމެވެ   ުކރެއްވީެމވެ      

= . )  އޭާނގެ މައިންބަަފއިންނާއިމެދު  (އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮްށ ހިތުމަށް     =   އޭނާެގ މަންަމ

 (. . (އޭނާ އުފުލިެއވެ  އޭނާޔާއިގެްނ ބަލިެވއިނެވެ       =   .  ބަިލކަށިކަމުެގ މައްޗަްށ ބަލިކަިށކަމާއިގެން

    =  .  އަދި އެކުއްޖާ ކިރުބޮިއ ނިމުމާއި    =  .    ދެައހަރުެތރޭގައި  =  ކަޭލ

.  (ކުރާށޭ شكرތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ    )އެްނގީމެވެ      =   شكرއަދި ަކލޭެގ މައިންބަފައިންނަށްވެްސ 

 .   ކުރާށެވެ       =   حضرةއެނުބރި އައުންަވނީ ހަަމ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  .  އަެށވެ  

   =   .  އަދި އެދެމީހުން ަކލެއަްށ ގަދަހަަދންޏާ       =   ކަޭލ

.  شريكތިމަންރަސްކަލާނގެާއއި   ކުރުމުެގ މަްއޗަށް         =   އެފަރާތަާކއިމެދު ަކލެައްށ

 .   އެނގުމެއްނެތް ފަރާތަކާއި   =  ްެވއްޖެއްޔާ ަކލޭ އެދެމީހުންނަށް ކިޔަަމްނ ފަހެ އެހެނ

  .!ނުވާށެވެ    =  .  އަދި ކަޭލ އެދެމީހުންނާިއ ެއކު އުޅޭށެވެ        =   ދުނިޭޔގަިއ

.  إحسانހެޔޮރަނގަުޅ   ތެިރ ގޮުތގައި  = ޭވާށެވެ تـََبعَ އަދި ކަލ!.           = 
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

.   ُرجوُعެވ  توبةތިމަންރަސްކަލާނގެއަްށ   ީވ މީހުންެގ މަާގއި       =  ދެްނ ތިޔަބައިީމހުން އެނުބިރ

.  حضرةވުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  رجوع   އަށެވެ   =   ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ

.  خربތިޔަބައިމީހުންނަށް   ދޭ ހުށީމެވެ       = .  ތިޔަބައިމީހުންުކރާ ކަުމގައީވ ކަންކަމުގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

ދެއްިވހިނދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުްނ  نصيحةއާއި  َوْعظُ ގެފާނު އެަކލޭގެފާނުންެގ ދަިރކަލުންނަްށ  لُْقَمانއަދި  )13(
. ކަޭލ  !.ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ .) ޭއ ދަރިފުޅާއެވެ . !ނުކުރާށެވެ شريكާއިއ  الّله(އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަކީ ބޮޑުެވގެްނާވ  شرك) އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުން !(އެކަލާނގެާއއި އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތަާކއި ބަިއވެިރ ނުކުާރށެވެ
 .  އަނިޔާއެކެވެ

. ްއވީކުރެ َوِصيَّـةކޮށް ހިުތމަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ދި އިންސާނާ އޭނާގެ ަމއިންބަފައިންނަށް ެހޔޮއަ )14( މެވެ
. އޭނާެގ މަންަމ އޭނާޔާިއގެން ަބލިވެއިީނ ބަިލކަށިކަމުގެ މަްއޗަްށ ބަލިކަށިކަްނ އުުފލާ އްވީކުރެ أمر ގައެެވ.  حالެމވެ

 . (އަިދ އޭނާއަްށ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އަދި ދެއަަހުރ ހަމަވަންދެްނ އޭނާއަްށ ިކރުދިނުމުގައިވެްސ ބަިލކަށިކަން ޖެހުނެވެ
.) ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށާިއ އަިދ ކަލޭެގ މައިންަބފައިންނަށް ވީއެންގެ . އަދި ކަޭލ އެނުބރިއައުްނ !ުކރާށެވެ شكرމެވެ

.  حضرةވަނީ ހަމަ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ   އަށެވެ

ކުރުމަްށ  شريكމަންރަސްަކލާނގެއަށް އަދި އެކަމަކާއިމެދު ކަލެއަށް އެއްވެސް އެނގުމެއްނެްތ ކަމަކާއިމެދު ތި )15(
. އަިދ !އެދެމީހުން ަކލެއަްށ ގަަދހަދަިއ ބާރުއެޅިޔަްސ ަފހެ ކަޭލ އެކަމުގަިއ އެދެމީހުންނަްށ ކިޔަމަްނ ނުވާެށވެ

. !އެކަލާނގެއަްށ ނުުއރެދެވޭ ކަންކަމުގަިއ ކަޭލ ދުނިޔޭަގއި ުއޅޭއިރު އެދެމީހުންނާިއއެުކ ހެޔޮކޮްށ ކަންތައްުކރާށެވެ
. تبعވި މީސްތަކުންގެަމގާއި ަކލޭ  توبةވެ  رجوعމަންރަސްކަލާނގެއަށް އަދި ތި ދެން ތިޔަބައިީމހުން އެނބުިރ  !ވާށެވެ
. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ުކރާކަމުގަިއވީ ކަންތަުކގެ  حضرةވުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رجوع  خربއަށެވެ

.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ެދއްވާހުށީމެވެ

  



                      
 

1 4 5 9   
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   ަތުރަޖމާ     

    = )لُْقَمان . .!ގެފާނުން ވިދާޅުވިއެވެ  )އޭ އަުހރެންގެދަރިފުޅާެއވެ     =  ހަމަކަށަވަރުން އެވީނަމަވެްސ

. ) ވީނަމަވެސް : ހެޔޮކަްނ ނުވަަތ ނުބައިކަން ުނވަތަ ިޝރުކު  (އެބަހީ       = 

 .  ރެވިއޮށްަޓރެއްގެ ަބރުމިނުގެ މިންަވރުކަމުގައި       =  ދެންފަހެ އެއޮށްޓަރުގެ މިްނ

 .  ހިލައެްއގެތެރޭަގއިވިޔަސް              =   .  ނުވަތަ އުޑުތަކުގައި ުނވަތަ ބިމުގަިއވިޔަސް

       = الّله  (. . (އެކަލާނެގ އެެއއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ     އެއެއްެޗްއ ގެންނަވާުހއްޓެވެ

   =  ްއަދި  الّلهހަމަކަށަވަރުނ ( .  خربއީ އޯގާވަންތަ (ދެނެވޮިޑގަތުންބޮޑު  ތައް ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެެއވެ
    = ެޭއ އަުހރެންގެ ދަރިފުޅާެއވ! .       =  ުقائمކަލޭ ނަމާދ .    !ކުރާށެވެ  =  

. أمرއަދި ހެޮޔ ކަންތަކަްށ     !ުކރާށެވެ      =  ިُمْنَكراةއަދ . . !ތައް ަނހީކުރާެށވެ   !މަނާކުރާެށވެ
           = ައަިދ ކަެލއަށް ދިމާާވ (ދަިތއުނދ. ) ކަންކަމަށް ކެތްކުރާެށވެ    !ގޫ   =   

.  يعىن:ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަްނ ( ) ވަނީ  ކެތްެތރިވުން       = َعزِْميَة  . ގެތެރެއިްނާވ ކަމެއްކަމުަގއެވެ

 (   (ކުރަން ކޮންމެހެންޖެހޭ ކަްނކަމުގެ ތެެރއިންވާ ކަންތައް    = ިކަލޭގެ ކޯ ަހރުކަިށ  އަދ

 (. . (ަކލޭ ބޮޑާވެގެްނ މޫނު އަނުބރައިނުލާެށވެ  ނުކުރާށެވެ  =  .   މީސްތަކުންނަށް    

   = .   !އަދި ކަޭލ ބިމުގަިއ ނުހިނގާެށވެ   =  .     ބޮޑާވެގެން  =  ހަމަކަށަވަރުްނ

.ލޯބިވެވޮޑިނުގަންނަވައެ الّله   ވެ        =  ެއެްއެވްސ  َفْخرބޮޑާވ) . ެވރިވާ ކޮންެމ މީހަކަށް

 (  މީހަކަށް         = .    !އަދި ކަލޭެގ ހިނގުުމގައި މެދުމިންުކރާށެވެ       
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= .      !އަދި ަކލޭެގ އަުޑ މަޑުކުރާށެވެ    =  ހަމަކަަށވަރުްނ އެންެމ ހުތުުރއަޑަީކ

  (އެންމެނުރުހެޭވ ނުބައި އަޑަކީ).        = ްِمحَار ެއއީ ކަށަވަރުްނވެސ .  ގެއަޑެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ޭއ އަުހރެންެގ ދަރިފުާޅއެވެ لقمانއަދި  )16( : ހެޮޔކަން ުނވަަތ ޢަަމލެއްވީއެ. !ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ނަމަވެްސ (އެބަހީ
) ެރވިއޮށްޓަެރއްގެ ަބރުމިނުގެ މިންވަުރކަމުގައި ދެން އެއެތި އުޑުތަުކގައި ނުވަތަ ބިމުަގއި   ވާ ނުބައިކަންވީނަމަވެސް

. ހަމަކަށަަވރުން  قيامةއެކަމެްއ ( الّلهހިލައެްއގެތެރޭަގއި ވީނަމަވެސް  ހަނު އޯގާވަންަތ ީއ ނު الّلهދުވަހުްނ ެގންނަވާނެއެވެ
.  خربތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ އަދި އެ  خربއަދި   ތައް އަްނަގވާ ރަްސކަލާނގެެއވެ

)17( . . أمر. އަދި ހެޔޮކަންތަކަށް !ކުރާށެވެ قائمަކލޭ ނަމާދު  !އޭ އަހުރެންގެ ދަރިފުޅާއެވެ ތައް  منكراةއަދި  !ކުރާށެވެ
. . !ނަހީކުރާށެވެ .އަިދ (އެކަންުކރު !މަނާކުރާށެވެ ) ދިމާާވ ދަތިއުނދަގޫތަކަްށ ަކޭލ ކެތްެތރިވާެށވެ  !މުގައި

. ކޮންމެހެްނ  َعزِْميَةއަންގަވާފައިާވ  الّلهއަށް ކެތްުކރުމީ  يعىن: مصيبةހަމަކަށަވަރުން އެކަންތަކަކީ  ގެތެރެއިންާވ ކަމެކެވެ
 .  ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމުގެތެރެއިްނ ކަމެކެވެ

ވެ ކިބުުރވެިރވެެގން ކަލޭގެ ޯބ މީސްތަކުންނާއި ދުރަްށ އަނބުރަިއ .) ބޮޑާ!(އޭއަހުރެންގެ ަދރިފުޅާއެވެ )18(
 كرب.) އަދި ބިމުަގއި ހިނގާއިރު ބޮޑާެވ !. (މީހުން ދައްާކވާހަކަ އެހުމަށް މީސްތަކުންނާއި ުކރިމަތިލާށެވެ!ނުލާށެވެ

. ލޯބިވެވޮޑިނުގަ الّلهެވރިާވ އެއްެވސްމީަހކަށް  فخر. ހަމަކަށަަވރުން ބޮޑާވެ !ވެރިނުވާށެވެ  ންނަަވއެވެ

)19( . ) !(މާބާރަށްވެްސ އަިދ މާމަޑުންވެސް ނުހިނގާެށވެ !އަދި ކަލޭގެ ހިނގުމުގަިއ ކަޭލ މެދުމިން ުކރާށެވެ
. އަދި ވާަހކަދެއްކުމުގަިއ އަޑުމަޑުކުރާށެވެ  ނޑައެޅިގެްނ !މެދުމިނަށް ހިނގާށެވެ . ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ހުތުރުއަޑަކީ ކަ

. ِمحَارއެއީ  ގެއަޑެވެ
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

    = ެ؟.) ތިޔަަބއިމީހުން ނުދެކެީނހެއްޔެވެ؟ (ނޭނގޭބާވަެއވެ!(ޭއ މީސްތަކުންނޭވ (.      

.  الّلهހަމަކަަށވަރުން ތިޔަަބއިމީހުންނަށް  =  ކިޔަމަންކުރަްއވާފަިއވާކަން              = 

 .   އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާހާތަކެތި     =  .އަދި އެަކލާނގެ ިތޔަބައިމީހުންގެމަްއޗަށް ގިނަކުރެްއވިއެެވ

   =   ެنعمةއެކަލާނގ  .   ތައް      =   ެބޭރުފުާށއި އެެތރެފުށުގ     =  އަިދ

.މީސް   ތަކުންގެތެރޭގަިއވެއެވެ    = َجَدلُ އާއިމެދު  الّله ) . ގެ އެއްކައުވަންތަކަމާިއ  الّلهކުރާމީހުން

)  جدلތެރިކަމާމެދު  قدرة  ކުރާމީހުން    =  .   ެއއްވެސް އެނގުމެއްނެތި  =  ައިދ

 .    ތެދުމަގެއްވިޔަސް      =  .   ނެތިއަދި އަލިުކރާނޭ އެއްވެސްފޮތެްއވިޔަސް    = 

 .  އަދި އެމީހުންނަށް ބުނެިވއްޖެއްޔާއި       =  ްتبعބާވައިެލއްވި ަތކެއްޗާިއ  الّلهަކލޭމެނ .  !ވާށެވެ

     = ެއެމީހުްނ ބުނ.   އެވެ    = ްހެްއޔެއަިދ ކިއެއ. .) ައހުރެމެން  ؟ވެ .  تبع(އެހެންނޫނެވެ  ވާނީ

          = .   ައހުރެމެންެގ ކާބަފައިން ެއގޮތެއްގެމަތީގަިއ ވަނިކޮށް ައހުރެމެން ދުްށގޮތަށެވެ
          = شيطان .    ؟ާއ އެމީހުންަނށް ގޮިވޔަސް ހެޔޮެހއްޔެވެ       

 =  عذابއަނދައަނދާުހިރ އަލިފާނުެގ .     އަށް   =  އެމީަހުކ ( އަިދ (އަޅުކަމުގެގޮތުން

 .  ކިޔަމަންކޮށްފިމީހާ   =   .  އެމީހެއްގެމޫނު    = حضرةގެ  الّله  .   އަށް     =  ައިދ

 .  حالތެިރވެގެންާވ  إحسانއެމީހަކު      =  .   ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާ ހިަފހައްޓައިފިެއވެ   

     =  . ނޑުގައި  ގަދަެވގެންާވ އުޅަށްގަ     =   ަحضرةގެ  الّلهއަިދ ވަީނ ހަމ  .  އަށެވެ   
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

    = ުކަންތައްތަކުގެ ފަުހކޮޅ.    =  (. . (ދަންނައެވެ    ައދި ކާފަރުވެއްޖެމީހާ

  = ެފަހެ އޭނާެގ ކާފަރުކަްނ ކަލޭގެފާުނ ހިތާމަެވރިކުިރޔަ ނުދޭށެވ!.       =  ްرجوعއެމީހުނ 

.  حضرةވުންވަނީ ހަމަތިމަްނރަސްކަލާނގެ    އަެށވެ       =  خربެގ  عملފަހެ ދެްނ އެމީހުންުކިރ 

 .    އެމީހުންނަށް ދެްއވާހުށީމެވެ  =   އީ الّلهހަމަކަަށވަރުްނ  .  ދެނެވޮޑިގެނވާަކލާނގެެވއެވެ  

    = .  ހިތްތަކުެގ އަޑީގަިއވާ ކަންތައްަތއްވެސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 الّله.) އުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާހާަތކެތި ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަަކއި ހަމަކަށަަވރުން !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ )20(
.ކިޔަމަންކުރައްވާަފއިވާކަން ތިޔަބައިީމހުންނަށް ނޭނގޭބާ .  ؟ވައެވެ ެގ  الّله ؟އެކަން ތިޔަބައިމީހުން ނުދެކެނީބާވަެއވެ

ތައްވެްސ އެަކލާނގެ ަކލޭމެނަްށ  نعمةާއއި އެެތރެފުށުގަިއ ވަންހަނާވެގެންާވ  نعمةޭބރަށް ފާޅުވާ ތަކުގެތެރެއިން  نعمة
.ެއެތރެފުށުެގ  ކަުމގަިއ  إعتقادވެރިކަމާިއ  معرفةފުޅާއި ހިުތެގ  كلمةމި  ال إله إّال الّلهއަީކ ( نعمةދެއްވާ ަދރުމަކުެރއްވިއެވެ

. އަިދ އެހެންގޮްތގޮތަށްވެްސ ބުނެ . ބުނެވުނެވެ އެްއ ތެދުމަގެއްނެތި އަދި ފޮތެްއެގ  علم) އަދި އެްއވެްސ والّله أعلمވުނެވެ
ގެ އެއްކަުއވަންތަކަމާއި އަޅުކަމާިއ  الّلهކުރާމީހުން ( َجَدلُ އާއިމެދު  الّلهއެއްނެތި  دليلއެއްވެސް އަލިކަމެްއ 

.) ކުރާމީހުން މީސްތަ جدلތެރިުކރުމާއިމެދު  إخالصކިޔަމަންތެރިކަން ެއކަލާނެގއަށް   ކުްނގެ ތެޭރގައިެވއެވެ

.  !ވާށޭ تبعބާވައިލެއްވި ތަެކއްޗާިއ ކަލޭމެްނ  الّلهއަދި  )21( އެީމހުންނަށް ބުނެވިއްޖެްއޔާ (އެަބހީ އެީމހުން ބުނާނެެއވެ
. . އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ ތީގަިއ އަުހރެމެންގެ ކާބަަފއިްނ ވާނީ އެގޮތެްއގެމަ تبعއަހުރެމެްނ  ؟އެހެންނަކުން ނޫނެވެ

. އަޅެފަހެ އުޅެނިކޮ އަްށ  عذابއާ އެމީހުންނަށް އަނދައަނދާހުރި ައލިފާނުގެ  شيطانށް އަހުރެމެން ދުއްގޮާތއިއެވެ
. تبعވަނުމަށް ގޮވިޔަްސ ހެޮޔހެއްެޔވެ؟ ކާބަފައިންާނ    ؟ވާންވީހެްއެޔވެ

ކިޔަމަންތެރިކޮށްިފ  އަށް حضرةގެ  الّلهއަޅުކަމުގެގޮތުްނ އެމީހެއްގެމޫުނ  حالތެރިެވގެންވާ  إحسانއަދި އެމީހަކު  )22(
. ނޑެްއގައި އެމީހުްނ ހިފަަހއްޓައިފިއެވެ . ހަމަކަަށވަރުން ގަދަވެގެންާވ އުޅަށްގަ މިަބހުގެ ުމރާދަީކ  މީހާ ދަންނައެވެ

 އޭނާ  ުރހިވޮޑިގަތުމުަގއި ގެ الّله. ވާހަަކއެވެ ައޅުކަންކުރުމުގެ ެއކަލާނެގއަށް އަްށކިޔަމަންތެރިވެ الّله އެކު ތެރިކަމާއިإْخآلص 
) ވަނީ ހެވަ(ަފހުޮކޅު ކަމެއްގެ އެންމެހައި އަދި . ގުޅުމެކެވެ ގަދަ  އެއީ. ފައިފިއެވެހި . حضرةެގ  الّلهސް ނުބަޔަސް  އަށެވެ

.!)   رسول الّله(އޭ  )23( . އެމީހާގެ އެވެ ދުވަހުންވަީނ  قيامةވުން  رجوعއަދި ކާފަރުވެއްޖެމީހާ (ދަންނައެވެ
. އަިދ އޭނާގެ  حضرةތިމަންރަސްކަލާނެގ  .  އަށެވެ ކާަފރުކަމުެގ ސަބަބުން ކަލޭގެފާުނ ހިތާމަފުޅުވިަޔ ނުދެއްވާެށވެ
. ދެން އެމީހުން (ދުނިޔޭގައި ކުރި  حضرةވުންވަނީ ހަމަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  رجوعއެމީހުން އެނބުރި  ެގ  عملއަށެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން  خرب ވަންހަނާެވ  އީ ހިތްތަކުގައި الّلهތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެްއވާހުށީމެވެ
.  ފޮރުވިފައިވާތަކެިތވެސް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

    =  .  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުނަށް ކުޑަކޮްށ ތަންވަޅުދީ އަރާމުޭދހުށީމެވެ    = 

.  َجمُْبورނަްށ ދެން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހު  ކުރުާވހުށީމެވެ        =  ަވރަށްގަދަވެގެްނާވ

. عذاب    އަކަށް   =   مشرك.) އަދި ަކލޭފާނު އެމީހުންނާިއ (ެއ !އެވެ  رسول الّله(ޭއ  ( ންނާއި

 . .  ސުވާލުުކރައްވައިިފއްޔާއި         =  އުޑުތަކާިއ ބިންހެއްެދވީ ކާކުތޯ؟     

  =  ނޑައެޅިގެްނ އެމީހުްނ ހަމަކަަށވަރުންވެްސ ބުނާީނ އެީއ .  الّلهކަ  އެވެ       =  ކަޭލގެފާުނ

. އެންމެހައި  .  الّلهއެއްހުީރ  تعريفއާއި  محدވިދާޅުވާށެވެ  އަށެވެ    =  ެއަދި ކިއެއްހ. ޭއެގ  ؟އްޔެވެ

 .   ގިނަމީހުން   = .     އެމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ           =  

.  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަެއކަނި  ملكވެ  خاصّ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިާވހާތަކެތި   الّلهހަމަކަށަވަރުން  =     އަށެވެ

  .  އީ      =  ލިބިވޮޑިގެންާވ  محدފުޅަށް ފުދިވޮޑިގެންވާ އަދި  ذاتެއއީ އަމިއްަލ

 .  ކަލާނގެއެވެ         = .  އަދި ބިމުަގއިވާާހ ތަކެތި ވާނަމަވެސް       . ަގހުގެތެެރއިން

     =  .  ގަލަންތަެކއްކަމުގައި   = ައ ( . (ދެލިކަމުގައިވެ ނޑު  ިދ ކަ      = 

ނޑަްށ އިތުުރާވ /  .  َمَددُ އަދި ޭއގެފަުހ އެކަ  ކުރާ     . ނޑު ) ހަތްކަ  (އެހެން       

  = كلمةގެ  الّله  . .  الّلهހަމަކަށަވަރުން  =   ފުޅު ހުސްނުވާނެއެވެ  އީ    = عّزة 

.  حكمةވަންތަ   ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ     =  .   ތިަޔބައިމީހުން ހެއްދެވުްނ ނުވެެއވެ  =  

.  حمشرއަދި ތިޔަބައިމީހުްނ    ކުެރއްވުމާއި       =   ެنفسހަމައެންމ  .  އެއްފަދައިްނ މެނުވީ
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        =  ްއައްސަވާވޮޑިގެންވާ ެދކެވޮޑިގެންވާ (ަބއްލަާވވޮޑިގެންާވ)  އީتعاىل  الّلهހަމަކަށަވަރުނ

.  ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެން ތިމަްނރަސްކަލާ )24( ނގެ އެމީހުންނަްށ އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުޑަތަންކޮޅެްއ ދޭހުށީމެވެ
. އެއީ  عذابމަޖްބޫރުކުރުވާީނ ވަރަްށ ގަދަެވގެންވާ  .  قيامةއަކަްށ ވަނުމަށެވެ  ދުވަހުންނެވެ

ންކުރެްނ އުޑުތަކާިއ ބިން ހެއްެދީވ  مشركއެ  يعىن:.) އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންކުރެްނ !އެވެ رسول الّله(އޭ  )25(
. އެީއ ކާކުތޯ އަަހއިފިއްާޔ ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ބު . އެންެމހައި  الّلهނާނެެއވެ . ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ އާިއ  محدއެވެ

. الّلهވެގެންވަނީ ހަމަ  حقّ އެއް  تعريف . އަދި ިކޔެއްހެްއެޔވެ  تعريفއާއި  محدއެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުންނަކަްށ ( ؟އަށެވެ
.  حقّ  ) ނޭނގެެއވެ  ވެގެންވަނީ ކާކަށްކަމެއް

. ހަމަކަަށވަރުްނ  الّلهވެެގންވަނީ ހަަމ  ِمْلكُ ެވ  خاصّ ކެިތ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާތަ )26( ީއ  الّلهއަެށވެ
) އަމިްއަލ  . އަިދ އެަކލާނެގ ( َذاتُ (މީސްތަކުންކުާރ އަޅުކަންފިޔަވައި  خلقފުޅަށްވެސް ފުދިވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ

)  نعمةތަކުންނަށްދެއްވާ  .  محدތަކަށް  ލިިބވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

ނޑު އެއީ ދެލިކަމުގައިވެަފއި އަދި އޭގެ އިތުަރްށ އަދި  )27( ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ގަހަކީ ގަލަންކަުމގައި ވެފަިއ ކަ
ނޑުތަްއ ހުސްވިނަމަެވސް  ނޑު އިތުުރކުރެވުނުކަުމގައިވެފަިއ ެއގަލަންތަކުްނ ިލޔެިވ ދެލިކަމުަގއިާވ އެކަ ެގ  الّلهހަތްކަ

. ހަމަކަަށވަރުން  كلمة .  حكمةވަންތަ އަދި  عّزةއީ  الّله ފުޅުތައް ހުސްނުވާނެއެވެ  ވަންތަ ަކލާނގެެއވެ

) ެހއްދެވުމާިއ އަިދ ިތޔަބައިމީހުން  )28(  އަށް ފޮނުްއވުމާިއ މިކަންކަްނ  حمشرތިޔަބައިމީހުން (އެންމެން
) ހަމައެންމެ  ِنسبـةގެ  الّله( : އެްނމެ  نفسގައި . އެަބހީ . އަްށ ފޮނުއްވު حمشرއެްއ ހައްދަަވއި  نفسއެއްފަދައެވެ ންފަދައެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން  . الّلهއެހާވެސް ފަޭސހައެވެ  އީ އައްސަާވވޮޑިގެންވާ އަދި ަބއްލަާވވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ޭ؟.) ކަޭލގެފާނު ދެެކވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ!އެވެ رسول الّله(އ .           

)  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ  ނޑު މަދުކުރައްވާކަން ނޑު ވައްަދވާކަން = (ޭރގަ  ޭރގަ    =   .ދުވާުލގެތެރެއަްށ

(   (ދުވާލަށް ގިަނކުރަްއވާކަން      =  ( . (ދުވާުލ މަދުކުަރއްވާކަން   އަދި ުދވާލުވައްަދވާކަން

  = ޭރ. ނޑުގެތެރެއަށް   ގަ      =  އަިދ އެަކލާނގެ އިރާިއ ހަނުދ ކިޔަމަންކުެރްއިވ

 .  ކަމާއި    =  (. . (ދަތުރުކުރެެއވެ  އެއިން ކޮންމެެއއްޗެއް ުދވެެއވެ        = 

ނޑައެޅިގެންވާ  .   الّلهށަަވރުން އަދި ހަމަކަ =    އަކަށް  مّدةކަ  އީ    = 

. ތިޔަބައިމީ  ހުން ކުާރ ކަންތައްތަުކގެ   =  خرب .   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެެއވެ   =  އެީއ

)  (އެހެން  އެކަންކަްނ އެުކރައްވަނީ       =  ކަމެެވ.  حقّ އެީއ ހަަމ  الّلهހަމަކަށަަވރުްނ

.)  إله حقّ ޅުކަންވެވުން (އަ   ކަމެވެ          =  އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލާނގެ ިފޔަވަިއ

.  –އެމީހުން އެގޮވާ ތަެކއްޗަކީ   ބުދުތަކަކީ   = بَاِطل ) . .)  باطلކަމެވެ އަދި  =   ތަކެތިކަމެވެ

.  الّلهހަމަކަށަވަރުްނ   އީ         = . ެއީއ މަތިވެިރވެވޮޑިގެންާވ ހައިބަބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

      =  އެވެ رسول الّله(ޭއ! .   .) ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިުނގަންނަވަނީތޯއެވެ   =  ހަމަކަަށވަުރްނ

 (  ނައުފަހަުރ (މޫދުގަިއ ރިޔާނަގަިއގެން ުދާވ އުޅަނދު      =  ނޑުގަިއ . (ކަ ނޑުގަިއ ދުެވއެވެ ކަ

 (  ދުވާކަން     = نعمةގެ  الّله .   ން    = .   ތިޔަބައިމީހުންނަްށ ދެއްކުމަށްޓަކައި

   = ) ެقدرةއެަކލާނގ  . ) ަދލީލުތަކުެގތެރެއިން   ތެރިކަުމގެ     = ަށަަވުރްނ ހަމަކ

 .  އެކަންތަކުގައިެވއެވެ   =  ިނޑައެޅ .  دليلވެގެންވާ  بـََيانކަ  ތައް    =  ގިނަގިނަިއްނ

 .   ކެތްތެރިވާ އަޅަކަށް    =  شكرއަދި ގިަނގިނައިްނ  .  ކުރާ         =  އަދި ރާޅެްއ
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) ނިވައިކޮށް مشركއެމީހުން (އެ  . ން  ފިއްޔާ    =  . ނޑެއްފަދަ  ހިޔާގަ   =  އަްށ  الّلهއެމީހުްނ

.  دعاء  ކޮށް ގޮވާހަދައެވެ    =   ްخالصއެމީުހން އަޅުކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން ެއކަލާނެގއަށ 

.  حالކުާރ     = ީދެންފަެހ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމ .  ހުްނ ަސލާމަތްކުރަްއވައިފިއްޔާ     = 

 .  އެއްގަމަށް / ހިކިފަސްތާކަށް       =  ިعدلފަެހ މީހުންގެތެރޭަގއ  .  އަށް ބަސްބުނިމީހުންވެެއވެ
          = ައަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަކަްށ އިންާކރުކޮްށ ދެކޮޅު ަނހަދ .   އެވެ     

.  مكرކޮންމެ  =  ެވރިއަކުމެނުވީ   = ) . ކަމުގަިއެވްސ ންއަށް ކާަފރުވު نعمةމިއީ ގިނަގިނަިއން ކާފަރުވާ

 (.   ބުނެވެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނުޑ ދުވާލުގެތެރެއަށް ރޭގަނ تعاىل الّلهހަމަކަށަވަރުން  )29( : ުދވާލު ދިުގކުރަްއވައި ރޭގަ ޑު ަވއްދަވާކަން (އެބަހީ
ނޑު ިދގުކުަރއްވަިއ ދުާވުލ  : ރޭގަ ނޑުގެތެރެއަްށ ދުވާުލ ަވއްަދވާކަން (އެަބހީ މަދުކުރައްވާކަްނ އަިދ ޭރގަ

. އަދި ިއރާއި ހަނދު ކިޔަމަންުކރަްއވާފައިވާކަންވެ  ްސ މަދުކުރައްވާކަްނ ކަޭލގެފާނު ދެނެވަޑަިއގެން ނުވަމުތޯެއވެ
. އަދި އެއިްނ ކޮންމެއްެއެޗއް ަކނޑައެޅި  ވެގެންވާ ަވގުތަކާިއ ހަމައަްށ ދުވެއެެވ.  عّني ދެނެވަޑައިގެން ނުވަމުތޯެއވެ

. އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  .  الّلهއަރާއޮއްެސއެވެ  އީ ކަލޭމެން ކުރާާހ ަކމެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. ( حقّ އެއީ ހަމަ  الّلهރުްނ އެކަންކަން އެހެން އެހިންަގވަނީ ހަމަކަަށވަ )30( .)  حّق إلهކަމުގައިވާކަެމވެ ކަމުގަިއ ވާތީެއވެ
. އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ  باطلންކަމުގަިއ ހަަދއިގެްނ އެއުޭޅ ބުދުތަކަީކ  إلهން  مشركއަދި  ީއ  الّلهކަމުަގއިވާކަމެވެ

 .  މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވާ ަހއިބަބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

) !އެވެ رسول الّله(އޭ  )31( ނޑުގަިއ އަިދ މޫދުގައި ަނއުފަހަުރ (މޫދުގައިދުާވ އުޅަނދުފަހަރު .) ހަމަކަށަަވރުން ކަ
.؟ދުވާތީ ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯެއވެ .  نعمةގެ  الّلهެއއީ  ؟. އެކަްނ އެނިގވަޑައި ނުގަންަނވައިތޯއެވެ ންނެވެ

) އެަކލާނެގ  ަކލޭމެނަްށ  عالمةތަުކގެތެެރއިން ަބއެްއ  عالمة ތެރިކަުމގެ قدرة(އެކަން އެހެްނ އެހިްނގަވަނީ
. ހަމަކަަށވަރުްނ ގިނަގިނައިްނ  ނޑައެޅި  شكرދެއްކެވުމަށެވެ ކުރާ އަދި ިގނަގިނައިން ކެތްތެިރވާ އަޅަކަށް އެކަުމގައި ކަ

.  دليلވެގެންވާ  بيان  ވެެއވެ
) ބޮޑުރާޅު އެމީހުން ނިވަ )32( ނޑުފަދަ ނޑުފަދަ (ނުވަތަ ވިލާގަ )  غرقއިކޮްށލައި (އަދި ހިޔާގަ ވެދާނެކަމަށް ހީވަންޏާ

. ެދްނ  دعاءއަްށ  الّلهއެމީހުން  حالތެރިުކރާ  إخالصއަޅުކަމާއި ކިޔަމަންެތރިކަން އެކަލާނެގއަށް  ކޮްށ  ގޮވާހަަދއެވެ
އެމީހުން ހިކިފަސްތާކަށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ލަްއވަިއ އެމީހުން ސަލާމަތް ހަމަުކރަްއވައިފިއްޔާ ަފެހ 

. عدلޭރގަިއ އެމީހުންގެތެ  دعاءއަްށ  الّله (ތިމާމެންނަށް ކަންބޮޑުވީމާ ވެިރ ބަސްބުނިމީހުންވެްސ ތިެބއެވެ
 (. . ނަމަވެްސ ގިނަމީހުންމަކަުރހަދައި އެކަލާނެގއަށް ކާަފރުވެެއވެ ކޮށހެދިފަދައިންއެބަސްމަތީސީދާކޮށް ތިބިމީހުންެވއެވެ

މެނުވީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ ދެކޮޅުހަަދިއ ފަހެ ކޮންމެ މަަކރުެވރި އަދި ގިަނގިނައިން ކާަފރުވާބަަޔކު
.  އިންކާރު ނުުކރެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

        ެއޭ މީސްތަކުންނޭވ  =! .      ެވެރިވާށެވެ تقوىއަށް  ربّ = ކަލޭމެން ކަލޭމެންގ! / .

.   !ބިރުވެތިވާށެވެ       ެއަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ ުދވަހަކަްށ ބިރުވެިތވާށެވ =! .       

   .   = އެއްވެްސ ބަފަޔަުކ އޭނާެގ ދަިރއަކަްށ އެއްެވސްކަމެއް ފުއްަދއިނުދެވޭ    ައިދ =

 .  އެއްވެސް ދަިރއަކު ނުެވއެވެ           އޭާނގެ ބައްޕައަށް ެއއްވެސްކަމެްއ =

 .    ފުއްދައިދޭނެކަމުގައި      ްحقّ ފުޅު އެއީ  وعدގެ  الّله= ހަމަަކށަވަރުނ  .   ތެދެވެ

       ެއަދި ދުނިޔޭގެ ދިިރއުޅުން ކަލޭމެން ެހއްލުންތެިރކުރުިވޔަ ނުދޭށ =.    !ވެ

     ިالّله= އަދ  .  އާއިމެދު ކަލޭމެްނ ހެްއލުންެތރިކުރުިވޔަ ނުދޭެށވެ    =ާއ  َشْيطَان

.  ނުވަތަ    ެހއްލުންތެިރކުރުވާީމހުން   ްވަީނ ހަަމ ެއކަލާނެގ  الّله= ަހމަކަށަވަރުނ (. (ދަންނައެވެ

.  حضرة  ގައެވެ      =علمއެކަމުެގ  –ވާނެ ވަގުތެއްެގ އެނގުން  قيامة .          =

. (އެކަމުެގ   ) علمއަދި ާވރޭެވހުމާއި    .  = އަިދ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ          =

.   َرِحمُ   ތަކުގައިވާތަކެތި        ަنفسދި ެއއްވެސް = އ . . / ނޭނގޭނެެއވެ   އަލަްށ ނޭނެގއެވެ

         .  = މާދަމާކުރާނީ ކޮންކަެމއްކަން         ްއަކަްށ  نفس= އަދި އެްއވެސ

 . . / ނޭނގޭނެއެވެ  ނޭނގެއެވެ        ެنفس= އ   .   އެއް މަުރވާނީ ކޮންބިމެއްގަިއކަމެއް

  الّله= ހަމަކަަށވަރުްނ  .    އީ     . .  خرب= ދެެނވޮޑިގެންވާ  ތައް އަންަގވާނެ ަކލާނގެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة لقمان       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)33( . . تقوىއަށް  ربّ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންެގ  !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ .ބި !ވެރިވާށެވެ ައިދ  !ރުވެިތވާށެވެ
އަދި އެއްވެްސ ދަރިއަުކ އޭނާެގ ބައްޕައަްށ  ވޭއޭނާގެ ަދރިއަކަށް ކަމެއް ފުއްަދއިނުދެ ގެފަރާތުންއެއްވެސް ބަފަަޔކު

. قيامةއެއްވެސްކަމެްއ ފުއްދައިނުޭދ ދުވަހަކަްށ ( ) ތިޔަބައިމީހުން ބިުރވެތިވާށެވެ އެީއ ނައިސްނުދާޭނ  !ދުވަހަށް
. އެީއ  . ހަމަކަށަަވރުން  وعدގެ  هاللّ ދުވަހެކެވެ . އަދި ދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުްނ  حقّ ފުޅު އެއީ ހަމަ  وعدެގ  الّلهފުޅެވެ ތެދެވެ

ތިޔަބައިމީުހްނ  شيطانގެ ރަސްކަންފުޅުގެ ފަރާތުން  الّله. އަދި !ތިޔަބައިމީހުން ހެްއލުންތެރިުކރުވިޔަ ނުދޭށެވެ
 .  ހެއްލުންތެިރކުރުިވޔަ ނުދޭށެވެ

 حضرةވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ  علمއެނގުން އަދި އެކަމުެގ  އަިދ ޭއގެވާނެވަގުތެއް اقيامةހަމަކަށަވަރުން  )34(
. އަިދ ާވރޭވެހުމާިއ އަިދ އެކަމާއިބެޭހ އެންމެަހއި އެނުގމާއި އަދި އަންހެނުންެގ  ގެ ތެޭރގައިާވ އެންމެަހިއ  َرِحمގައެވެ

. އަދި މާދަމާ ުކރާީނ  خاصّ އަށް  الّلهެއކަނި އާއި މިއެންމެހަިއކަމެއްގެ އެނގުންވަނީ ހަމަ علمކަންކަމުގެ  ވެގެންނެވެ
. (އެކަމުެގ  نفسކޮންކަމެއްކަންވެްސ ހަމަެއއްވެްސ   الّلهވެގެްނވަނީ ހަމައެކަިނ  خاصّ ވެްސ  علمައކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

.) އަިދ ތިާމ މަރުވާީނ ކޮްނ ބިމެއްަގއިކަންވެްސ ހަމަެއއްވެސް  . (އެކަމު نفسއަށެވެ ެވްސ  علمެގ އަކަްށ ނޭނެގއެވެ
. ހަމަކަށަވރުން  الّلهވެގެންވަނީ ހަމަެއކަނި  خاصّ  ތައް އަންގަވާެނ  خربއީ ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި  الّلهއަށެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

. މިއާޔަތުގައި    الّلهވެގެންވާ ިމވާ ފަސްކަމަީކ އެކަންކަމުގެ އެނގުން ހަމައެކަނި  بيانދަންނައެވެ
. އެކަންކަމަށް ނޫންފަރާތަކަށް އެނިގގެންނުވާ ފަސް ) މިނަމުން  َغْيبُ ( يعىن:  َمَفاتِيُح الَغْيبކަެމވެ ނޑިތައް ގެ ތަޅުދަ

 .  . والّله أعلمކިއިގެންވެެއވެ

 واحلمد لّله رّب العاملني
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މާނަ  ގެسورة سجدة       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة سجدة
uv 

  

دةُسورة     )30(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       الس

   ަތުރަޖމާ     

    = ްއެވެهللا  ހަމަ  ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ  މޮޅަށް މިއަކުރުަތކުގެމުރާދެއ.        = ްފޮތ 

  )ބާަވއިލެްއވުންވަނީ ުޤރުއާން ީކރިތި މި(  ބާވައިލެްއވުންވަނީ     = ާނެތެވެ  ޝަްއކެއް އެްއވެސް ދޭތެރޭ  އެޔ.  
        = ީނެވެ ންَحْضَرة ގެ َربُّ  ޢާލަމުތަކުެގވެރި އެއ.        =ަޔަޢުނީ  އެމީހުން  ނުވަތ 

  .ހެއްދެީވއެވެ ެއކަލޭގެފާނއަމިއްލަފުޅަށް ުޤރުއާން އެ=    .ބުނަނީއެވެ މުޝްރިކުން     = ިއަދ 

 .ޙައްޤެވެ ހަމަ   އީ އެ.) ެއހެންނޫނެވެ( ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެ     =ެޙަްޟރަތުންވާ ގެ َربُّ  ކަޭލގެފާނުންގ.     

    =ްކުެރއްވުމަށްِإْنَذار  ބަޔަކުމީހުންނަށ.           = ެނަޒީަރކު  ެއއްވެސް ގާތަށް އެމީހުންގ 

 .އައިސްފައިނުވާ      = ެުކރީން ކަލޭގެފާނުގ.       =ްތެދުމަުގލިބުުމގެ  އެމީހުންނަށ 

   .ެއވެهللا =    .އުންމީދުގައި       =ިހެއްދެވީ ބިން އުޑުތަާކއ.        =

 .ވާހާަތކެއްޗާއި އެދެމެދުގައި  އަދި        =ިެތރޭގައި ހަުދވަހެްއގެ . (ހަދުވަުހެގތެރޭގައ.(        =

 .ވޮޑިގެންނެވިެއވެ ވެ ِإْستَواى  އެކަލާނގެ ދެން      = އަށްَعْرِش.            = ެއެކަލާނގ 

   .ުނވެއެވެ ތިޔަަބއިމީހުންނަކަށް ފިޔަވައި       = ްޝަފާޢަތްތެރި  އަދި ކުވިޔަސް ވެރިއަ  ސަަހރޯ ެއއްވެސ 

  .އަކުވިޔަސް      = ް؟ނުުކރާނޭހެއްެޔވެ ފިކުރު  ކޮށް  ޙާޞިލް  ޢިބްރަތް ފަހެ  ތިޔަބައިމީހުނ     

   =  )ުތަދުބީރުކުރަްއވައެވެ ކަންތައްތައް އެކަލާނގެ) ޚަލްޤުތަކުންނާއިމެދ.            =

 .ބިމަށް އުޑުން       =ްައރައެވެ) ތަނަށް އަމުރުވެވިފައިވާ(  ޙަޟްަރތަށް އެކަލާނގެ ދެނ.      =

 .ދުވަހެއްގައި      = ެމިންވަުރވާ އެުދވަހުގ.        = ްައހަރުކަުމގައި އެއްހާސ.      

  =ަހިސާބުބެލުމުަގއި އަދަދުކޮށް) އަަހރު(  ީމހުން އިިތޔަބ.       =ީއެކަލާނެގއ          =
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 .ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮިޑގެންވާ ކަންތަްއވެސް ަގއިވާَغْيُب   އަދި ކަންތަކާއި ފައުޅުގައިވާ     = ީِعزَّة  އެއ

  . ކަލާނގެއެވެ ންތަވަ َرْمحَة  ވަންތަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(   ިާޚއްސަ  އަށްهللا  ހަަމއެކަނި ުމރާދެއް އަދި އެނގުން ޭއގެ އަުކރުތަކަކީ އެންެމހައި މިބާވަތުގެ އަކުރުތަކާއި  މ 

 .ައކުރުތަކެެކވެ ވެގެންވާ

.( ންނެވެ َحْضَرة ގެ َربُّ   ެވރި ޢާލަމުތަކުގެ  ގޮތުގައި  ަޝއްެކއްނެތް ެއއްވެސް މިވަނީ ބާވަިއލެއްވުން  ޤުރުއާން ކީރިތި މި )2(
 .)ެއވެهللا  މާތް މަތިވެރި  އެއީ

 ާފނު  ގެيعىن حممد  އެކަޭލގެފާނު އެއީ ޤުްރއާން އެ . ބުަނނީއެވެ މީހުން ންގެ مشرك  އެ يعىن  އެީމހުން؟ ކިއެއްހެއްެޔވެ އަދި )3(
. އެހެންނޫނެވެ އެއްގޮަތކައްވެސް .) އެވެ އަްނގަވަނީ އެهللا  ޖަވާބުގައި އޭގެ . ( އެއްޗެެކވެ ޅޭއު ހައްދަވަިއގެން ފުޅަށް އަމިއްލަ

 َنِذيـْرُ  އެްއވެސް  ކުރިން  ަކލޭގެފާނުންގެ  އެއީ .  ާވފޮތެކެވެ  ން  َربُّ   َحْضَرُة  ކަޭލގެފާނުންގެ.   ޙައްެޤވެ ހަމަ އެއީ
 َعَرِىب  ގެ َمكَّة  ެއއީ.  އުއްމީދުަގއެވެ ލިބުމުގެ ތެދުމަގު އެމީހުްނނަށް.  އެވެުކރެއްވުމަށްޓަކަ  إْنَذارُ  އަކުއައިސްފައިުނވާބަޔަކަށް

 . ންނެވެ

 އަށް َعْرِش  ދެން .  ަކލާނގެެއވެ ެހއްދެވި ހަުދވަހެއްެގޔެރޭަގއި އެދެމެދުގަިއވާހާތަކެތި އަދި  ބިމާއި އުޑުތަކާއި އެއީهللا  )4(
  َشَفاَعة އަދި ސަަހރޯެވރިއަކު  އެއްވެސް  އެހެން ަކޭލމެންނަށް ޔަވައި އެަކލާނގެފި. ވެވޮޑިގެންނެިވއެވެ  اْسِتَوى އެކަލާނގެ 

َرة َحاِصلُ  ަކލޭމެންފަހެ  .ތެރިއަކުވިަޔސްނުވެއެވެ  ؟ ހެއްެޔވެ ނުހަދާނެ ފިުކރުޮކށް ކޮށް   ِعبـْ

 َحْضَرةُ  ލާނގެއެކަ ދެން.  ތަދުބީރުުކރަށްވަެއވެ ކަންަތއްތައް އެކަލާނގެ ބިމަށް އުޑުން  )ތަކުންނާއިމެދުَخْلُق ( )5(
 ަކލޭމެން  އެއީ. ގަންނަަވއެވެ އަާރވަޑައި ަމލާއިކަތްބޭކަލުން   ހިސާަބަކށް އަުމރުވެވިފަިއވާ ނުވަތަ.  އަށްއެއަމުރުފުޅުއަަރއެވެ

 ަވރަށްގިނަގޮްތގޮތަށް  ތަފުސީރު މިއާޔަތުގެ*. ދަންނައެވެ.  ދުވަެހއްގަެއވެ މުއްދަުތވާ އެްއހާސްއަަހރުގެ ޢަދަދުކުރާގޮތުން
 . ހަދާންކޮށްދިނީއެވެ އެވާަހކަ. ނެތީމެވެ ދަްއކާކަށް އެާވހަކަތައް އަޅުގަޑު. ވިގެްނވެއެވެލިޔެ

ِعزَّة  އެކަލާނގެއީ .ކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ  ކަންތައްވެސް ގައިވާ ފައުޅު އަދި ކަންތަކާއި  ގަިއވާَغْيُب  އެކަލާނގެއީ )6(
 .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަ َرْمحَة  ވަންތަ
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   ަތުރަޖމާ     

   =ީެއކަލާނެގއ          = ްކަލާނގެެއވެ ިރވެތިކުރެްއވި ރަގަޅުކުަރއްވައި  ކޮންމެއެއްެޗއްވެސ  . 
   = ެހެއްދެވުން  އެއެްއޗެއްގ         =ިފެއްެޓވިއެވެ ަކލާނގެއެ ހެއްެދވުން އިންސާނާގެ  އަދ .

 ) ފެއްޓެވިެއވެ ހައްަދވަން އާދަމުގެފާނު އެބެހީ(     =ްމަށިނ        = ްއެކަލޭގެފާނުްނގެ  ދެނ  

 .ެލއްވިެއވެ އެކަލާނގެ ދަރިފަސްކޮޅު    = ްދަރިފަްސކޮޅަކުނ         = ާނިކަމެތިވެގެންވ 

   ފެންފޮދަކުން      =ްފުރިހަމަުކރެއްވިެއވެ އޭނާ އެކަލާނގެ ދެނ.      =ިއޭނާައށް  އެކަލާނގެ އަދ 

  . ފުމެލެއްވިއެވެ  = ެފުޅުން ُرْوحُ  އެކަލާނގ        =ެެލއްވިއެވެ  ަކލޭމެނަށް އަިދއެކަލާނގ  . 

        =ިފެނުން އިވުމާއ      =ިއަދިހިތާއ           =ްކަލެމެނ 

 . ދާދިމަދުންނެވެ ުކރަނީ ޝުކުރު     =ިބުންެޏވެ އެމީހުން އަދ.             =ްބިުމގެ  އަުހރެމެނ 

 ؟ ހެއްޔެވެ ވެއްަޔށްވުމަށްފަހުަގއި          =ް؟ ހެއްެދވޭނީ ައއުހެއްދެވުމަކުން  ައހުރެމެނ        =

  އެމީހުންެއވަނީ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެ އަދި     =ެބައްދަލުވުމާއިމެދު އާއި َربُّ  އެމީހުންގ       =

 . ކާފަރުވެގެންނެވެ   =  ުވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނ.     = ެމަރުހިތްޕަާވހުއްެޓވެ ަކލޭމެންގ .   

   =ެމަާލއިކަތާ  މަރުގ       =ީވޑައިގެންވާ ަކލޭމެނާ އެކަމުގައި އެކަޭލގެާފނ . ކަލޭގެފާެނވެ ޙަވާުލވެ

           = ްއަށް  َحْضَرةُ   َربُّ  ކަލޭމެންގެ  ދެންކަލޭމެނ         = ްއެނބުރިދާުހއްޓެވެ  ކަލޭމެނ. 
        = ިކަޭލގެފާނުދެކެވަޑައަިގންނަވާނޭނަމަ  އަދ       =ިވާހިނދު ުނލަފާމީހުން ނުބައ  

         =ެދަށަށްޖެިހގެން ބޯތައް އެީމހުންގ         =  ެގައި  َحْضَرةُ   ގެ َربُّ  އެމީހުންގ        = 

   .  އެވެ َربُّ  އޭއަޅަމެންގެ.) ދަންނަވާނެެއވެ އެމީހުން(     =ްފެނިއްޖެއެވެ އަޅަމެންނަށ .         = ިއަދ 
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  .އަހައިފީމެވެ އަޅަމެން        =ެފޮނުއްވައިދޭވެ ދުނިޔެއަށް އަލުން އަޅަމެން ފަހ.           = ްއަޅަމެނ 

   ުކރުމަށް  َصاِلح  َعَمُل           =ްބަޔަކީެމވެ ޔަޤީންކުރާ އަޅަމެންނަކީ ހަމަކަށަވަުރނ  .  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ައދި . ަކލާނގެެއވެ ރިވެތިުކރެއްވި ރަގަޅުކުރަްއވައި   ހެއްދެުވން އެއެްއޗެއްގެ ކޮންމެެއއްޗެއްެވސް   އެކަލާނގެއީ  )7(
 . ނެވެ މަށިން) ފެއްެޓވީ ހައްދަވަން އާދަމުގެފާނު  އެބަހީ(    ފެއްެޓވީ އެަކލާނގެ ހެއްެދވުން އިންސާނާގެ

 نُْطَفة ނާގެފިިރހެ ެއއީ. ( ނެވެ ފެންފޮދަކުން  ިނކަމެތިވެގެންވާ ލެއްވީ  އެަކލާނގެ ދަރިފަސްކޮޅު   އެކަލޭގެފާނުންގެ ދެން  )8(
 .) އެވެ

. ފުމެލެއްވިއެވެ   ފުޅުން ُرْوحُ  އެކަލާނގެ އޭނާއަށް އެކަާލނގެ އަދި . ފުރިހަމަކުެރއްވިެއވެ އޭނާ އެކަލާނގެ ދެން )9(
 ައދި  ލޮާލއި ކަންފަތާއި ނުވަތަ. ވިސްނުންލެްއވިއެވެ. ލެއްވިެއވެ   އަިދހިތް  ފެނުމާއި ިއވުމާއި ކަލޭމެނަށް އަދިއެކަލާނގެ 

 . ދާދިމަދުންނެވެ ުކރަނީ ޝުކުރު ަކޭލމެން) މުޤާބިލުގަިއވެސް ނިޢުމަތުގެ މިފަދަބޮޑެތި(  . އްިވއެވެހިތްލެ

 ބިުމަގއި  ކަށިތަްއވެސް  މަސްތަާކއި  ަމރުވެ  ައހުރެމެން. ބުނެއެވެ ނުކުރާމީހުން  ޤަބޫލު  ދުވަސް آِخَرة  އަދި  )10(
 އަދި )   ޖަވާބުއެދެްއވަނީاهللا (؟ ހެއްެޔވެ ހެއްދެވޭނޭ އަުހރެމެން  ައލުންވެސް  ެހއްދެވުމަކަށް ައއު ހަލާކުވެިދއުމަށްފަހު

 .މިއެވެ. ކާފަރުވެގެންެނވެ  ބައްަދލުވުމާިއމެދު ާއއި َربُّ  އެމީހުންގެ  އެީމހުންއެވަނީ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެ

 އެކަލޭގެާފނީ . ތްޕަވާނެއެވެހި މަރު ކަލޭމެންގެ މަލާއިކަތާ މަރުގެ!. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު!.) އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ(   )11(
  .އެބުނރިާދހުއްޓެވެ    އަށް َحْضَرةُ  އެކަލާނގެ ދެންކަލޭމެން.  ަކލޭގެފާނެވެ ޙަާވލުވެގެްނވާ ަކލޭމެނާއި އެކަމުގައި

  ލު ޙާ  ވާ إْعِرتَاُف   ކުށަށް  ގައި  َحْضَرةُ   ގެ  َربُّ  ެއމީހުންގެ ނުލަފާމީހުން  ނުބައި  އެަބހީ މުޖްރިމުންމީހުން އަދި    )12(
 އެހެންިތބެ  އެމީހުން . ނަމަެއވެ ގަންަނވާނެ ދެކެވަޑައި ަކލޭގެފާނުން  އިސްދަށަށްޖެހިގެންާވހިނދު ބޯަތއް އެމީހުންގެ

 އަޅަމެންނަށް ޢުޤޫބާތް އުރެދުނުމީހުންނަށްުހރި އިބަރަސްަކލާނގެއަށް. ( އެވެ َربُّ  އަޅަމެންގެ އޭ. ދަންނަވާނެއެވެ
.  އަހައިފީމެވެ  އަޅަމެން އަމުުރގެތެދުކަން އަޅަމެންނަށްކުރެއްވި ދުނިޔޭގައި  ރަސޫލުން އިބަރަްސކަލާނގެ އަދި. ފެނިއްޖެއެވެ

 އަޅަމެން  ދުނިޔޭގައި ހަމަކަށަަވރުން!. ފޮނުއްވާދޭވެ ދުނިޔެައށް އަޅަމެން އަލުްނވެސް ކުރުމަށްَصاِلُح  َعَمُل   ފަހެ
 .ޔަޤީންކުރަމެވެ އަޅަމެން ތެދުކަމުގައި  އެއީ ރުމިހާ   ާޖހިލުިވޔަސް އެްއކައުވަންތަކަމާއިމެދު އިބަރަސްކަލާނގެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ިއެިދވޮޑިގެންނެވިނަމަ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދ               =ްކޮންމެ  ހަމަކަށަަވރުނ 

  .ވެދެްއވައިފީހެ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ނަފުސަކަށް       = ެތެދުމަގު އެނަފުެސއްގ        =

    އަދިއެހެންނަމަވެސް       =ެަޙއްޤުވީއެވެ ) ބަސްފުޅު ޢަޒާބުގެ(  ން َحْضَرةُ  ތިމަންރަސްކަލާނގ.  
    =ްފުރާލާހުށީމެވެ ނަަރކަރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ  .           =

   މީސްތަކުންއަޅަިއގެން އަދި ޖިންނީންނާއި) ކާފަރު(       =ިއެންމެހައ         ) = ްއެީމހުންނަށ 

 .!  ަރހަލިބިގަންނާެށވެ ކަލޭމެން.) އެންގެވޭނެއެވެ      =ްސަބަބުން ނައްތައިލުުމގެ ހަނދާން ކަލޭމެނ     

      =ެބައްދަުލވާނެކަމުގެ މިުދވަހާއި  ަކލޭމެންގ            =ްތމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުނ  )

 .  ނައްތަިއލީއެވެ ހަނދާން ަކލޭމެން) ނަރަކައިގާ     =ިރަަހލިބިގަންނާށެވެ ކަލޭމެން އަދ!.      

  ގެ َعَذاُب  ނަނިވިދެމިހުން=          =ްސަބަބުން ކަންތަުކގެ ުކރާކަމުގަިއވީ ދުނިޔޭގައި ކަޭލމެނ   
         =ެކަށަވަރީ އީާމންވާކަން އާޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްލަލާނގ     =ެއެމީހުންނެވ .  

     =ީކޮށްދެިވއްޖެއްޔާ ހަނދާން އެއާޔަތްތައް  ހުންނަށްއެމ        =ްތިރިވާ  ސަޖިދައަށް  އެމީހުނ 
          =ިިކޔާ  َتْسِبْيحَ    ކޮށްَمحُْد  އަށް  َربُّ  އެމީހުންގެ  އެމީހުން އަދ           

   ިނުވާެނއެވެ ކިުބރުެވރި. ެއވެބޮޑާނުވާނެ އެމީހުން އަދ .            =ްއަިރކަށިަތއް  އެމީހުންގެ  އެމީހުނ 

   . ދުރުކުރެެއވެ       =ިއޮށޯްނނަތަނާއި/  ަތކުން ތަންމަތ         =ްَربُّ   އެމީހުންގެ  އެމީހުނ 

    َحالُ   ކުރާ ُدَعاء  އަށް        = ިއަދި  ބިރުންނާއި އަށްِعَذاُب   ގެاهللا ( އެކު  ދަހިވެތިކަމާއި  ބިރުވެރިކަމާއ 
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  .)ންދަިހވެތިވެގެ އަށްَرْمحَة     އެކަލާނގެ          =ިތަކެތީން ދެއްވި  އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ  
     =ްހޭދަކުރެެއވެ އެމީހުނ  .  

 
    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދަްއކަވައިފީެހވެ ތެދުމަގު އެނަފުސެއްގެ ަނފުސަކަށްވެސް ކޮންމެ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި  )13(
 ހަމަކަށަަވުރން . ީވއެވެ ِحقُّ  ޢަޒާބުގެބަސްފުޅު މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  ގައި  َحْضَرةُ  ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެހެންނަމަެވސް އަދި

 .ުފރަލާހުށީެމވެ ަނރަކަ ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުއްވަިއގެން  މީސްތަކުން އެންެމހައި ުއރެދުމުގެ ކާފަރުކަމާއި

  ސަބަުބން  ނައްތަިއލުމުގެ ހަނދާން ބައްދަލުވާނެކަން  މިދުވަާހއި ކަލޭމެން. އެްނގޭނެއެވެ ނަރަކަވަންތަވެރިންނަށް  )14(
 ައދި . ނައްތަިއލީއެވެ  ހަނދާން ަނރަކައިގާ  ކަލޭމެން ތިމަންަރްސކަލާނެގވެސް ހަމަކަަށވަރުން !.ބިގަންނާެށވެަރހަލި އެކަމުގެ
 . !ރަަހލިބިގަންނާށެވެ ގެَعَذاُب   ދެމިހުންނަނިވި ނިމުމެއްނެތް  ސަބަބުން ކުރިކަންަތއްތަކުގެ ދުނިޔޭގައި ކަލޭމެން

 – ކުެރވިއްޖެއްޔާ ِذْكُر  އެއާޔަތްތައް  އެބައިމީހުންނަށް ކަށަަވރީ  ކަން އީމާންވާ އާޔަތްތަކަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ )15(
 މަޑުމޮިޅވެ  ނުވަތަ. ( އަށްތިރިވާމީހުންެނވެَسِجَدة  ައދި ލިބިގަނެَوْعُظ  َنِصْيَحة   އެއިން ހަނދާންކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ

 ކިުބރުެވިރވެ  އަދިއެމީހުން. ުކރާމީހުންނެވެ َمحْدُ   ކިޔައި َتْسِبْيح އަށް َربُّ  އެީމހުންގެ އެމީހުން އަދި .)މީހުންެނވެ ކިޔަމަންތެރިވާ
 . ނުވެއެވެބޮޑާ

  ދަންވަރުތެުދވެ  ރޭގަޑު އެބަހީ. ތަންތަނާއިދުރުކޮށްފޭކުެރއެވެ އޮށޯންނަ އަރިކަށިތައް އެމީހުންގެ އެމީހުން )16(
 ދަިހވެތިވާާޙލު  އެދި   ރަޙްމަތަށް އެކަލާނގެ އިބިރުންނާ  ޢަޒާބަށް ގެَربُّ  އެީމހުންގެ އެމީހުން އަދި. ހަދައެވެ ދަމުނަމާދުކޮށް

 .ހޭދަކުެރއެވެ އެމީހުން ދެއްވިތަކެތިން އެމީުހންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި. ދުޢާުކރެއެވެ އަށް َربُّ  އެމީހުންގެ
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މާނަ  ގެسورة سجدة       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

     ްަފހެ ެއއްވެްސ ނަފުސަކަށ = .  ޭނގެެއވެ         އެމީހުންނަސްޓަކަިއ ފޮުރިވ =

)       ވަންހަނާ ކުެރވިފައިވާތަކެތި  = ޮލލަށްފިިނކަންދޭ ކަންތަކުގެތެރެއިން (އުފަލާއި ައރާމުގެެތރެއިން

   ްދަރުމައެއްގެ ގޮތުނ =          ުއެމީހުން ކ = .  ރާކަުމގައިވާ ކަންތަުކގެ  

     ެ؟= ަފެހ މުއުމިނަުކ ކަމުގަިއވެއްޖެމީާހ ވާެނހެއްޔެވ         ފާސިޤުއަުކ =

  ކަމުގައިވީމީހަކުފަދައިްނ      .  = އެފަދަމީހުްނ ހަމަހަމަުނވާނެއެވެ       ްީވ = އީމާނ

 .  މީހުން ދަންނައެވެ      ްކުރި   َصاِلُح  َعَملُ  = އަދި އެމީުހނ          =

. َجنَُّة املأوى އެމީހުންނަށް ހުންނަުހރީ = ަފއިބާތިބޭ ތަނެއްެގ ގޮތުްނ    އެވެ ކިއުނު ުސވަުރގެއެވެ

)(މެހު   މާންދާރީއެއްެގގޮތުން         އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ ކުރާކަމުަގއިީވ ހެޮޔކަންތަުކެގ =

 ސަބަބުން     =   .   އަދި ފާސިޤުވީ ީމސްތަކުން ދަންނައެވެ        ަފެހ =

.  مأوى އެމީހުންގެ   އަީކ ތަނަކީ ަނރަކަެއވެ      އެމީހުްނ އެދޭކޮންމެހިެދއްގަިއ =     

   ްއެތަނުން ނުކުތުމަށ =       . = އަލުްނވެސް އެމީހުން އެތަނަށް އަނުބރައި ގެންދެވޭެނއެވެ

      .  = އަދި އެމީހުންނަށް ބުނެވޭނެެއވެ   ެކަލޭމެން ރަަހލިބިގަންނާށެވ =!   

   ެނަރަަކއިގެ ޢަޒާބުގ =               އެއަލިފާން ަކލޭމެން ދޮގުކުާރ =

  ކަމުގައިވި        = ިރަހަަދއްާކހުީށމެވެ ެއމީުހްނނަށް ިތަމންރަސްކަލާނގެ   ވަުރން  ަހމަކަށަ  އަދ . 
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މާނަ  ގެسورة سجدة       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

        =ަގެاُب َعذَ   ކުޑ          =ާނުލައި  َعَذاُب  ބޮުޑވެެގްނވ      

       =ްވޭތޯ ُرُجوَع  ހެޔޮަމގަށް  އެީމުހނ   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ފިނިކަންދޭ  ލޮލަށް ފާެވރިކަންތައްތަކާއިއު ވަންހަނާުކެރވިގެންވާ ރައްކާކުެރވި އެމީހުންނަށޓަކައި އަދި )17(
 ެހޔޮ  ުކރާކަމުގައިވީ  ތިބިިއރު ދުނިޭޔގައި އެމީހުން އެއީ. ނޭގޭެނއެވެ ހަމަެއއްވެސް  ިކހާވަަރކަށްކަން ކަންތައްތައްވަނީ
 .ސަބަބުންނެވެ ކަންތައްތަކުގެ

 ދެމީހުން  ކަމުގަިއވީމީހާާއއި އަކު َفاِسقُ  ނުލަފާ ނުބައި  މީހެއްކަމުގައިވީމީހާާއއި މުއުމިނު އަޅެފަހެ )18(
 .އެއްަވރެއްނުވާެނއެވެ އެފަދަމީހުން؟ އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ

 ތަނެއްކަމުަގއި  ގޮސްތިބޭނެ އެމީހުން ޤިޔާމަތްދުވަހުން. ދަންނަެއވެ ތަްއކުރިމީހުން ِلُح  َعَمُل اصَ   އީމާންވެގެން )19(
أَوىَجنَّ  ުފރިގެންވާ  ތަކުން  نِْعَمة ހުންނަުހރީ އެމީހުންނަށް

َ
 ދުނިޔޭަގއިުކރި  އެމީހުން  އެއީ .  ސުަވރުގެެއވެ ކިއުނު  ެއވެ  ُة امل

 .ސަބަބުންނެވެ ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ 

. ނަރަކައިަގއެވެ  ތިބޭނީ އެީމހުން ދުވަހުން  ِقَياَمة  .ދަންނައެވެ ނުލަފާމީހުން ނުބައި އެބަހީ ވީމީހުން َفاِسقُ   އަދި )20(
 ައދި .  ގެންދެވޭނެއެވެ އެތަނަށް ައލުންވެސް އެދޭކޮންމެިހނދެއްގައި ނުކުންނަން ނުންއެތަ އެމީހުން . ގަދައަލިފާނުގަެއވެ

 .ރަަހލިބިގަންނާށެވެ އަލިފާނުގެ   ޮދގުކުރާކަމުަގއިވި)  އުޅުނުއިރު ދުނިޔޭގައި (  ކަލޭމެން. އެންގޭނެެއވެ އެމީހުންނަށް

. ަރހަދައްކަާވހުރީމެވެ  ގެَعَذاُب  ކުޑަ  ުކރިން  ގެ َعَذاُب   ބޮޑު  އެމީހުންނަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން އަދި )21(
  َعَذابُ  ބޮޑު އާއި َعَذابُ  ކުޑަ މިއާޔަތުަގއިމިވާ. ދަންަނއެވެ.* ވޭޯތއެވެُرُجوَع  ހެޔޮމަގަށް ތައުބާވެ އެމީހުން އެއީ

 ަބލާތަާކއި  ދުނިޔޭގައިޖެހޭ ކުޑަޢަޒާބަކީ އްވަނީވިދާޅުވެލަ ބަެއއްބޭކަޫލން. ެވއެވެ ދައްަކވާފައި ންާވހަކަ ُمَفسِّرُ  ގެމުރާދަކާއިމެދު
 َعَذابُ  ކައްވޅުގެ ުނވަތައެއީ. ކަމަށެވެ ބަލިމަޑުކަން ނުަވތައެއީ.  ކަމުގައެވެ ޙައްދުތައް ދީނުގެ ނުވަތަ . ކަމުަގއެވެ އުދަގޫތައް
 .އެވެ  ابُ َعذَ  ދުވަހުގެ آِخَرة އަކީ  َعَذابُ  ބޮޑު އަދި.  އަދިމިނޫންވާހަކަަތއްވެސްެވއެވެ. ކަމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة سجدة       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

     =ި؟ ކާުކހެއްެޔވެ ވަކިންބޮޑީ އަިނޔާވެިރކަން އަދ          =ެެގއާޔަތްަތއް  َربُّ  އެމީހާގ 

   ހަދާްނކޮށްދެވުނުމީހަކަށްުވރެ އެމީހަކަށް        =ްުފރަގަސްދިން އެނުބރި ދެްނއެމީހާއެާއޔަތްތަކުނ   
   =ްތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަަށވަރުނ           =ިނުލަފާމީހުްނގެކިބަިއން  ނުބައ 

  . ހިތްޕަާވހުށީމެވެ ބަދަލު        = ިُموَسى َعَلْيِه السَّالم ލާނގެތިމަންރަސްކަ  ހަމަކަށަަވރުން އަދ 

  .  އަށްދެއްވީމެވެ     = ްފޮތ        =ެނުގަންަނވާށެވެ ެވވެޑައި ކަލޭގެފާނުން ަފހ .           =

    ޝައްކެއްގައި     = ިކަމާއިމެދު ބައްދަުލވާނެ އެަކލޭގެފާނާއ         = ިމަންރަސްަކލާނގެ ތި އަދ 

 .) ެލއްވީމެވެ ތައުރާތު  ނުވަތަ . ( އެކަލޭގެފާނުެލއްވީމެވެ    =ިތެދުމަގެއްކަމުަގއ          = ީބަނ 

  އިސްރާީއލުންނަށް       =ިލެްއވީމެވެ އެމީހުންގެތެެރއިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .     = ްއިމާމުނ 

         =ްލިބިގަނެެއވެ ތެދުމަގު އަމުރުފުޅަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުނ  .         =

  ނދުންވީހިކެތްުކރި އެމީހުން     =ެއަދިއެމީހުްނވިެއވ .             = ެތިމަންރަސްކަލާނގ 

   ކަުމގައި ބަޔަކު ޔަޤީންުކރާ އާޔަތްތައް      =ްَربُّ   ަކލޭގެފާނުންގެ  ހަމަކަަށވަރުނ             =

 . ހަމަެއކަލާނގެއެވެ  ކޮށްދެއްވާނީتـَْفِصْيُل   ބަޔާންކޮށްެދއްވައި އެމީހުންގެމެދުގައި        =ްދުވަހުން  ޤިޔާމަތ  

            = ުކަްނކަމުގައި ދެބަސްވީ  ِإْخِتآلفُ  އެމީހުންގެެތރޭގައި  އެކަަމކާއިމެދ   

           =ް؟.ނޭގެނީބާވަެއވެ ބަޔާންވެ ފަހެ) އަުހލުެވރިްނނަށް މައްާކގެ އެބަހީ(  އެމީހުންނަށ         

  ަވރެއްކަންިކހާ ުކރެއްވީ ަހލާކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ=       =ެކުރިން އެމީހުންގ        =

  އުއްމަތތަކުގެތެެރިއން             = ްިހގާބިގާެވއެވެ  ގެޮދރުތަކުގައި ގޮވަތި އެމީހުންގެ މިމީހުނ .  
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         =ްވެއެވެ އެކަންކަމުަގއި ހަމަކަށަަވރުނ .        =ިނޑައެޅ     ދަީލލުތައް ބަޔާންވެގެންވާ ކަ

        = ެ؟ނުައހާނޭާވވައެވެَوْعُظ ِنِصْيَحة )  ( އެމީހުންފަހ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެނުބރި  ޤަބޫލުނުކޮށް އެއާޔަތްަތއް މަށްފަހުަހނދާންކުރެވު އާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގާތުގައި އަދިއެމީހެއްގެ   )22(
. އަނިޔާެވރިއަކުުނވެއެވެ  ެއއަށްވުެރވަކިންބޮޑު އެބަހީ؟ ކާުކހެއްެޔވ އަިނޔާވެިރއަކީ ވަކިންބޮޑު މީހަކަށްުވރެ ފުރަގަސްދިން

   .ށީމެވެބަަދލުހިއްަޕވާހޫ ިތމަންރަސްކަލާނގެ މުޖްރިމުންގެކިަބއިން ހަމަކަށަަވރުން. މުޖްރިމުންނެވެ އެއީ އަދި

 ބަނީ  އަދި. އެވެتـَْوَراة  އެއީ . ފޮތްދެއްވީމެވެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އަށް ُموَسى َعَلْيه السآلم    ހަމަކަށަވަރުން އަދި  )23(
 ތަބާވުުމން  އެކަޭލގެފާނާއި ނުވަތަ. ( އެފޮތްލެްއވީމެވެ ތިމަންރަްސކަލާނގެ   ެތދުމަެގއްކަމުގައި  އިސްރާީއލުގެމީހުންނަށް

   .)ހެއްދެވީމެވެ ލިބޭނޭގޮްތކަމުގައި ތެދުމަގު އެމީހުންނަށް

 އެީމހުން . އިމާމުންެލއްވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އިސްާރއީލުގެެތެރއިން ބަނީ އެބަހީ  އެމީހުންގެތެރެއިން އަދި  )24(
 ައދި .  ވެހިނދުންނެ ކެތްތެިރވީ އެމީހުން  ެއއީ. ތެދުމަގުދައްކައެވެ މީސްތަކުންނަށް އިޒުނަފުޅަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ

   .ކަުމގައެވެޔަޤީންުކރާބަޔަކު އާޔަތްތަކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންވީ

 ުދވަުހން ِقَياَمة   ވާކަންތައްތައް   إْخِتآلفُ  ދެބަސްވެ   އެމީހުންގެެމދުގައި  َربُّ  ަކލޭގެފާނުންގެ.) އެވެ!َرُسوُل اهللا  އޭ(   )25(
 . އްޓެވެކޮށްބަޔާންކޮށްދެއްާވހު  تـَْفِصْيلُ  ރަގަޅަށް

 ކަން أُمَّة  ކިތައް ކިތައް   ކަންقَـْرُن  ކިތައް ކުެރއްވީ ހަލާކު ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ގެުކރިން އަހުލުވެރިން މިމައްކާގެ އަދި  )26(
. ތަންތަނުންަލއިފައެވެ އުޅުނު ީމހުން ަތކުގެ أُمَّة އެ ހިނގާބިނގާެއވަނީ މިމީހުން ؟.ފަހެނޭގެާބވައެވެ އެމީހުންނަށް

 ހެޔޮއެްއޗެތި  ހަމަކަށަަވރުން.) ސަބަބުންނެވެ ުނކިޔަަމންތެރިވުމުގެ ަރސޫލުންނަށް އެމީހުންގެ  ަހލާކުވެިދޔައީ  ންއެމީސްމީހު(
ނޑައެޅިބަޔާންވެގެންވާ އެކަންކަމުަގއިވެސް ވިސްނާބަަޔކަށް ހެޔޮެއއްޗެތި އަދި އަހާ َرُة . ދަލީުލވެއެވެ ކަ  َنِصْيَحة  އާއި ِعبـْ

 .ވެއެވެ
  



                      
 

1 4 7 9   
 

މާނަ  ގެسورة سجدة       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

      =ް؟ ބާަވއެވެ ނުދެކެނީ ފަހެ ުކރާމީުހން އިނަާކރު ިޤޔާމަތަށް  އެަބހީ  އެމީހުނ         =

  ފެންހިންަގވާކަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން          =ްހަނަފަސް  ނެތް އްފެނެ ގަެހއް އެއްވެސ 

   ހިކިބިންގަޑަށް          =ެނެރުއްވަމެވެ ެއފެނުގެސަބަބުން ދެންތިމަންރަސްކަލާނގ.        =ުނޑ    ދަ

        =ްކަިއހަދާ ެއއިނ         = ެއެމީހުްނވެސް އަދި ސޫފިތަކާއިنـََعم    އެމީހުންގ   
      =ެ؟ ބާވަެއވެ ނުދެކޭނެ އެމީހުންފަހ      =ިބުނެއެވެ އެމީހުން އަދ .     

   = ާ؟ާބވައެވެ ޮކންއިރަކުން އޮންނާނީ ) އެއް ُحْكمُ  ިތޔަބުނާ( ެއއް  فَـَتحَ  ތިޔަބުނ         =

 .) ބުނެބަލާށެވެ ނިކަން( ކަުމގައިވަންޏާ ބަޔަކު ބުނާތެދު ކަލޭމެންތިޔައީ  ) =ޭަކލޭގެާފނު ) !އެވެَرُسوُل اهللا  އ 

  !ވިދާޅުވެބައްލަވާށެވެ     = َހުން ކުރައްވާދުވަ  ُحْكمُ   ނުވަތަ   ހުންގެދުވަ  فَـَتح          

  . އެވެނުކުރާނެ މަންފާ ކާފަރުންނަށް=      =ެއީމާންކަމުގެ އެމީހުންގ.         = ިއަދ 

 .އެމީހުންނުވެެއވެ ބަޔަކުކަމުގައި ލިބޭނޭ ތަންވަޅު      =ެދުުރވެވަޑައި  ކިބައިން އެމީހުންގެ ކަޭލގެފާުނ ފަހ 

  . ވެށެގަންނަވާ     = ިުކރައްާވށެވެإنِْتظَاُر   ކަލޭގެފާނު  އަދ.!         = ްހަމަކަަށވަުރނ 

 . ކަމުގައެވެ ބަަޔކު ުކރެވިގެްނވާ  إنِْتظَارُ  އެވަނީ  -މުޝްރިކުން  އެބަހީ – އެމީހުން

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
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 އެމީހުންަނށް  ވެއްސަާވކަން ވާރޭފެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިންގަޑަށް ިހކި ހަނަފަސް ގަހެއްނެތް  ފެންފޮދެއް އެއްވެސް  )27((
 ދެންއެފެނުގެސަބަުބން ؟  .ޭނގޭބަވަެއވެ. ނުފެނޭބާވައެވެ ޤަބޫލުނުުކރާމީހުންނަށްފަހެ  ދުވަސް ِقَياَمة  އެބަހީ–

ނޑާއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ   އަދި  ސޫފިތަކާއިم  نـَعَ  އެމީހުންގެ  އެތަކެތިން އަދި. ނެުރއްވަމެވެ ގަސްަގހާގެހި  ދަ
 މީސްަތކުން (؟ ޢިުބރަތެއްނެތީބާވަެއވެ އެއިން؟  ނުދެކެނީާބވައެވެ އެމީހުންފަހެ  މިކަންކަން . އެމީހުންވެސްކަިއހަދައެވެ

  )؟ ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން ދަތިވާނީ އަށް  ތިމަްނަރސްކަލާނގެ އަށްފޮނުއްވުން ْحمَشرُ   ދިރުްއވައި އެމީހުން  މަރުވުމަށްފަހު

 ނިަކން (  ކަމުގައިވަްނޏާ ބަޔަކު ތެދުބުނާ  ަކލޭމެންތިޔައީ =   . ބުނެއެވެ  -މުްޝރިކުން  އެަބހީ – އެމީހުން  )28(
 ؟ބާަވއެވެ ޮކންއިރަކުން އޮންނާނީ) އެއް ُحْكمُ  ތިޔަބުނާ( އެއް  فَـَتحَ  ތިޔަބުނާ.)ބުނެބަލާށެވެ

=     ކުަރއްވާދުަވހުން  ُحْكمُ   ނުވަތަ ގެދުވަސް  فَـَتحَ  !.ވިދާޅުވެބަްއލަވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) !އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ((   )29(
 ބަޔަކު  ފަސްުކރެވޭނެ ަތއުބާވުމަށް  އެީމހުންނަކީ އަދި.  ނުކުރާނެެއވެ މަންާފ  .އީމާންކަމުގެ އެމީހުންގެ     ކާފަރުންނަށް
  .ުނވެއެވެ ކަމުގައިވެސް

 اهللا އެމީހުންނާއިމެދު އަދި.( ވެށެގަންނަވާ ދުރުވެވަޑައި ަބއިންކި އެމީހުންގެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ((   )30(

 މުޝްރިކުންވެސް  އެބަހީ – އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން . ކުަރއްވާެށވެإنِْتظَاُر   ަކލޭގެފާނު)=  ބެްއލެވުމަށް ގެންދަވާގޮތް ކަންތައް
 .ކަުމގައެވެ ބަޔަކު ުކރެވިގެންވާ   إنِْتَظارُ   އަށް َعَذابُ    ވެިވގެންވާَوْعُد   އެމީހުންނަށް(  އެވަނީ  -
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 ގެ މާނަ  ُسورة األحزاب
uv 

  

ٔحزابُسورة     )73(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       ا

   ަތުރަޖމާ     

      =ެއޭނަބިްއޔާއެވ.       =  ދެމިހުންނަވާށެވެ  ންމަތީެވރިވު تـَْقَوى   އަށްاهللا.!         

  !.ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ ކިޔަމަންތެިރވެ  ކާފަރުންނަށް އަދި=      =ިމުނާފިޤުންނާއިވެސް އަދ   

    = ްވޮޑިގެންވަނީ اهللا ހަމަކަށަވަރުނ        = ާވަްނތަ ِحْكَمة   ދެނެވޮޑިގެންވ 

و .ކަމުަގއެވެ ކަލަކު  ވެވޮޑިގެންވާ     = ިެވވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ބަޢަތަ އަދ.!         = ްަކލޭގެފާނަށ 

 .އާއި ވަޙީ/  ތަކެއްާޗއި ބާވައިލެްއވޭ      =ެޙަޟްރަތުން ގެَربُّ  ކަލޭެގފާނުންގ.      =

 .) ޮވޑިގެންެނވިއެވެ. ( ވޮޑިގަންނަވަނީهللا  ރުންހަމަކަށަވަ     = ާކަންތަކުގެ ކަލޭމެންކުރ.     =

 .ކަލަކުކަުމގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރު        =އަށްވަކީްލކުރަްއވާށެވެهللا  އަދ!.    

   = ިފުދިވޮޑިގެންވެެއވެهللا  ކަމުގައި  ވަީކލަކު  އަދ.            = ްިފރިހެނަަކށް  އެްއވެސ 

 . ުނލައްަވއެވެ) އެއްވެސްމީހަކަށް(      =ްދެހިތެއ         =ެއެތެެރހަށީގައި އެނާގ      

      =ިަލއްަވއެވެނު އެކަލާނގެ  އަނބީންވެސް ަކލޭމެންގެ އަދ .           = ްއެކަަބލުން  ކަލޭމެނ  

 )ހަމަކުރާ މައެކޭ(  ކުރާِظَهاُر     =ެމައިންކަުމގައި ކަލޭމެންގ         =ިން َدِعيُّ ( ކަލޭމެންގެ އަދ 

. ނުލަްއވައެވެ އެަކލާނގެ )  މީެހއްގެދަިރންއެހެން ހަދައިގެންއުޅޭ  ތިމާގެަދރިއެއްކަުމގައި އެބަހީ      ެކަލޭމެްނގ 

 އުފަންދަރިންކަމުގައިވެސް        =ީބުނުމެވެ ބުނާ  ކަލޭމެން އެއ.       =ެއަނގަތަކުން ކަލޭމެްނގ.  
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     =ިޙައްޤެވެ ގޮތްއެއީ  ުކރައްވާ  ވަޙީهللا  އަދ.          =ާހަމަ  މަގުދައްކާނީ  ަމގަށް ސީދ 

 .އެކަލާނގެެއވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!އޭނަބިއްޔާއެވެ )1( އަދި ކާފަރުންނާިއ މުނާފިޤުންނަްށ  !. ތަޤުވާވެރިވުންމަތީ ކަލޭގެފާުނ ދެމިހުންނަވާށެވެ
ވޮޑިގެންވަނީ ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި ޙިކުމަތްވަންަތ هللا . ހަމަކަށަަވރުން !ގަންނަވާށެވެކިޔަމަންތެރިވެވަޑައި ނު 

.  ކަލަކުކަމުގަެއވެ

ެގ ޙަްޟރަތުން ކަލޭެގފާނަށް ބާވަިއލެއްޭވ ވަީޙއަްށ ކަލޭގެފާުނ ތަަބަޢ َربُّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ  )2(
. ކުާރ ކަންތަކުެގ ޚަބަުރ މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންާވ ވޮޑިގެންވަީނ ަކލޭމެންهللا ހަމަކަށަަވރުްނ  !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ

(. . ( އެޚަބަރުތަށް ކަލޭމެންނަށް  ޤިޔާމަތްދުވަުހން އެކަލާނގެ ދެއްވާެނއެވެ  ކަލަކުކަމުގަެއވެ

.هللا . އަދި !އަށް ވަީކލް ުކރައްވާެށވެهللا އަދި  )3(  ަވކީލަކުކަުމގައި ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ

. އަދި ކަލޭމެން ެއކަބަލުން މަެއކޭ ހަމަުކިރ  އެއްވެސް މީހެްއގެ އެެތރެاهللا تـََعايل  )4( ހަީށގައި ދެހިތްުނަލއްވައެވެ
. އަިދ ެއހެންމީހެއްެގ ަދރިއެްއ  ކަލޭމެންެގ އަނބީން އެީއ ކަލޭމެްނގެ ަމއިންކަމުގަިއ ވެްސ އެކަލާނެގ ނުަލއްވަެއވެ

 هللا ފަންދަރިއެްއ ކަުމގައި އެއީތިމާެގ ދަރިެއއް ކަމުގަިއ ަކލޭމެން އަިމއްލައަްށ ހެިދޔަސް ެއއީކަލޭމެންެގ އު
 ( . މިއިން ކޮންމެ ބަަހކީވެސް ހަމަކަލޭމެންެގ ައނގަތަކުން ނުކުންނަ ( ެއއްވެސް ޙަޤީޤަެތއްނެތް ނުލައްވަެއވެ

. އަދި  . އަިދ ސީާދ ތެދުމަުގ ދައްކަ هللا ހުސްވާހަކަތަެކކެވެ ނީވެްސ ަހަމ ވާެއ ވަީޙ ުކރައްވަީނ ޙައްުޤ އެވެ
.  އެކަލާނގެެއވެ
. . ެއއްވެްސ މީހަަކްށ  ތަުރވަނަހަ * ދަންނައެވެ އާޔަތުގަިއ ެއވާ ުފރަތަމަ ތިްނ ނުުގތާއަކީ ހަމަ ބާިތލު ތިންާވހަކަެއވެ

 . ލޯބިާވ    އަށް ލޯބިވާ ހިތެއް އޮވެަފއި ކާފަރުްނނަށް ލޯބިވާ ހިތެއް ނުވަތަ އީމާންކަމަށްهللا ދެހިތެއްނުވެއެވެ
. ހަމައެފަދައިްނ ތިމާެގ އަނބިމީާހ މަެޔޭކ ހިތެއްއޮވެފަިއ ކާަފރު ކަމަށް ލޯބިާވ ހިތެްއ އޮތުމަީކ ވާނޭ ކަެމއް ނޫނެވެ

. .  ؟ހަމަކުރިޔަްސ އެހެްނވާނީކިހިނެްއހެއްޔެވެ . ެއއީ އެންމެމީހެކެވެ ނޑުން ތިމާނުކުތް މީހާއެވެ މަންމައަކީ އެމީެހއްބަ
. ދެންއޮީތ ތިމާގެދަިރ ނޫން އެހެން ީމހެއްެގ ދަރިެއއް ތިމާެގ ދަ ރި އަކު ކަުމަގިއ އެއީވެސް މުޅިން ދޮުގ ބުނުމެކެވެ

 . ނޑެއްގައި އުޅުނީވެްސ حمَُمَّد  َزْيد بُن އަށްَزْيد بُن َحارثَة ހަދައި ވާރުަތވެސް ކޮށްހެދުމެވެ އޭ ކިޔައިގެން ދުވަްސގަ
. ެއ ކޮންެމ ާވހަކައަީކ ބާިތލު ވާހަަކ ެއއްކަްނ  . ާޖހިލިްއަޔ هللا އެގޮތުންނެވެ މިއާޔަތުްނ ެއ ވަީޙ ުކރަްއވަނީއެވެ

ވަތުެގ ބައެއް ކަންތަްށ ހުރިނަމަެވސް އިްސލާމް ދީނުގައި އެކަްނކަމުގެ ޙުކުމްތަށް ބާަވއިލެްއވުމަށްަފުހ ޒަމާނުގައި އެބާ
. ދެްނ ތިމާެގ ދަރިނޫްނ ެއހެން ދަިރއެއްކަމުަގއި ހަދައިގެްނ އުޅުުނ މައްސަާލަގިއ  އޭގެ ކުރީެގ ވާހަކަތަްށ ބާތިުލވީއެވެ

.ދެން މިއަންަނ އާޔަތުަގއި ެއއަهللا ހަދަންވީގޮތް   ންގަވަީނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

 

       . ) ބައްޕަގެ ނަމުން ނަންގޮވާށެވެ  = އެކުދިންނަށް އެކުދިންގެ (އަްސލު       =

..  ޢަދުލުވެރިކަްނ ބޮޑީ އެގޮެތވެ     هللا =.   ގެ ަޙޟްރަތުގައި     ފަެހ ަކލޭމެންނަްށ =

.  ނޭގެންޏާ   .ްަބއްޕަިއނ (  = އެމީހުްނގެ (އަްސލު      ފަެހ އެީއ ކަލޭމެންެގ =

.  އަޚުންނެވެ   .  = ދީނުގެ ގޮތުން     ީَمْوَيل = އަދި ެއއ.  އިންނެވެ   

   ިއަދ = .  ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ކުެށއްނެތެވެ         ( = ަކލޭމެންނަށް ކުށުްނ (އޮޅުމަކުން

.  އެވެވުނު ކަންކަމާމެދު   (  = އަދި ެއހެންނަމަވެސް (ުކށެއްކަމުގައި ބެެލވޭނީ          =

.ކަލޭމެންގެ ހިުތގެ ޤަޞްދާއިއެުކ އެުކރި ކަންތަކެ  ވެ    هللا = އަިދ .  ވޮޑިގެްނވެއެވެ  

    .   = ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ ރަޙުމަތްލެްއވުްނ ބޮޑުކަލަކު ކަމުގައި

 
 
 

  

                                      

                 



                      
 

1 4 8 4   
 

މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. (ކުއްޖާެގ ފަހަތަށް އަްސުލ  އަދި މީހުންވެސް އެމީހުްނގެ އަްސލުބަްއޕައަށް –އެފަދަކުދިން  )5( ނިސްބަތް ކުރާށެވެ

 (. ަޕ هللا ބައްޕަގެ ނަންިކޔާށެވެ . އަިދ އެުކއްޖެއްެގ ައސްުލ ބައް ެގ ޙަްޞރަތުގަިއ ޢަދުުލވެރިަކން ބޮޑީއެގޮތެވެ

. (އެކުއްޖަ ކަްށ ނޭނގޭކަމުގައިވެފަިއ އަިދ އެުކއްޖަކީ މުްސލިމެއްކަމުަގއިވަންާޏ އެީއ ދީނީގޮތުްނ ކަލޭމެންެގ އަެޚކެވެ

.) ދެންއެހެންާޏ  . އަިދ ކަލޭމެނަްށ ނޭނގިގެްނ އޮޅުމަކުން ވެފައިުހިރ َمْوَيل އަޚުގެ ނަމުްނ ކިޔާށެވެ ެއވެ ކިޔާށެވެ

. އެކަމަކު ކުށަކަްށ ވާނީ ހިުތގެ ޔަީޤްނ  އެބާވަތުގެ ކަންކަާމއިމެދު ކަލޭމެންެގ މައްޗަށް ެއކަމުގެ ުކށެއްނެތެވެ

. (އެަބހީ މިާސލަަކށް ކުއްޖާެގ ބައްޕަކަްނ ރަނގަޅަްށ އެނގިުހރުމާއިއެުކ ކަމާއިއެކު ގަސްދުގަިއ ުކރާކަންތަކުން ނެވެ

.) އަދި  ވޮޑިގެންވަނީ ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަވާ ރަޙުމަްތ هللا ބައްޕަނޫން މީހަކަށް އެކުއްޖާ ނިސްބަތް ުކރުމުންނެވެ

.  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލަކުކަުމގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       = ބޮޑެވެ ޙައްޤުކަން އާَنِيب.         =ްނަފުސުތަކަށްވުރެ އެމީހުންގެ މުއުމިނުނ.  
     =ިކަނަބލުންނީ  އަނބިއަނިބ އެކަޭލގެފާނުންގެ އަދ .      =ެންގެމުއުމިނު އެ (  އެމީހުންގ  (

 .މައިންނެވެ        =ިމީހުން ގާތްތިމާގެ އަދ         =ެއަެނއްބަޔަަކށް  އެއްބަޔަކު އޭގ 

 .ޙައްޤުކަންބޮޑެވެ) ގޮތުން ވާރުތަުކރުމުގެ(        =ާއޔަތުގައި ވާރުތަިއގެ ނުވަތަ. ( ފޮތުގައި ގެاهللا(  

    =ތެރެއިން މުއުމިނުނެްގ.    =ިެތރެއިންނާއި މުހާޖިރުންގެ އަދ.       =

 .މެނުވީ ކުރިއްޔާ  ކަޅޭމެން        =ެންނަށް َوِيل  ަކލޭމެންގ.      =ްއިޙްސާނެއް . / ހެޮޔކަމެއ  /

 .ޞަދަޤާތެއް      =ްިވއެވެ އެކަނ.          =ިފޮޅުވަތްދެމި  ފޮތުގައ 

ْحُفوظ  ނުވަތަ ުޤރުއާނުަގއި. (ލިޔެވިގެން
َ
.ލިެޔވިގެން ަގއިَلْوح امل         =ިތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ 

 .ހިތްެޕވިހިނދު ކިަބއިން ނަބީބޭކަލުންގެ   =ެކަށަވަރު ޢަހުދު އެބޭަކުލންގ.    =ިކަލޭގެފާނުންގެ  އަދ 

 .ކިބައިންނާއި          =ިކިބައިން ގެ  ِإبـَْراِهيم ( َعَلييهما السالم ) އަދި نـُْوح  އަދ.      

    =ިކިބައިންނާއި ގެ ِعْيَسي ( َعَلْيهما السَّالم ) ަކލުންދަރި ގެފާނުންގެ َمْرميَ  އާއިُمْوَسي  އަދ.        = ިއަދ 

 .ހިތްޕެވީމެވެ ކިބައިންވެސް  އެބޭކަލުންގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ       =ްަޢހުދު  ގަދަފަަދވެގެންވާ ވަރަށ 

 ކަށަވަރެއް       =ީުސވާލުުކރެއްވުމަށް  އެކަލާނގެކިބަިއން ތެދުެވރިންގެ އެއ       =

 ތެދުެވރިކަމާއިމެދު  އެބޭކަލުންގެ      =ިަތއްޔާރުުކރެްއވިއެވެ ކާފަރުންނަށް އެކަލާނގެ އަދ.    

    =ިއެއް َعَذاب  ވޭންދެނިވ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ތިާމގެ  އެަބހީ. ( ނަިބއްޔާއެވެ މާތްވެގެންވާ ަޙއްޤުކަންބޮޑީ ނަފުސުތަކަށްުވރެވެސް   އެމީހުންގެ  މުއުމިނުންނަށް  )6(
 ތިާމގެ  އަދި. ނަފްސުފުޅެވެ އެަކލޭގެފާނުންގެ  ދިފާުއކުރަންޖެޭހނީ ތިމާ  ބޮޑަށް ނަފުސަށްުވރެވެސް  އަމިއްލަ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 އީމާންކަން  ނެތްނަމަ ެއގޮތް.  މަސްލަހަތަެށވެ އެަކލޭގެފާުނންގެ ކަންކުރަންޖެހޭނީ އިސް  ބޮޑަށް މަސްލަހަތަށްވުރެ 
 އެަކލޭގެފާނުްނގެ  އަދި.) ެވއެވެ ޙަދީްޘވެސް އެަތކެއް ަދީލލުކުރާ  އެގޮތުގެމަްއޗަށް. ނުވާެނއެވެ ޞައްޙައެއް

. ފަދައެވެ އުފަންމަންމަ ގޮތުން ގެކުރުމުتـَْعِظيم  ައބަދު. ( މައިންނެވެ މުއުމިނުތަކުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނީ
(  މީހުން  ގާތްތިމާގެ  އަދި .) ޙަރާމްެވގެންވެެއވެ ަމއިންނެކޭއެއްފަަދއިން އެހެން ކާވެނިުކރުންވެސް އެކަނބަލުންނާއި
ނޑައެޅިފައިފާގޮތެވެ  ޮފތުގައި ެގهللا  ެއއީ   .ޙައްޤުކަންބޮޑެވެ މާ) ގޮތުްނވެސް މުދާވާރުތަވުމުގެ ْحُفوظ َلْوح އެއީ. ( އެކަންކަ

َ
 امل

  ުމހާޖިރުންާނއި .) ގޮތެވެ  ބަޔާްނވެގެންވާ  އާޔަުތގައި ބަޔާްނކުރެްއވި  ާވރުތަމުދާ ނުވަތަ   ޤުުރއާނުގައި  ުނވަތަ   ގައި
. ބޮޑެވެ  ޙައްޤުކަން މީހުްނވާރުތަވުން  ގާތް ވާުރތަކުރުމަށްވުރެ   އެއްބަަޔކުއަނެއްބަޔަކު   މުއުމިނުން ުދރު އެހެން ދެންވެސް
. ުހއްދައެވެ  ހެޔޮފޯރުުކރުން ެއހީވެ  ދުރުމީހުންނަށް ގޮުތން  ވަިޞއްޔަތުގެ  ުނވަތަ ެއއްކުރުން  ޤާތްޞަދަ ނަމަވެސް

ْحُفوظ އެކަންތައްތައް
َ
 .ބަޔާންވެގެންވެެއވެ  ަކނޑައެޅި ުޤރުއާނުގައި   ކީރިތި  ުނވަތަ  ަގއި َلْوح امل

 ގޮތުން  ޢަހުދުގެ ގޮތުންނާއި ކުރުުމގެ ހިުޖރަ ވައިވެސްިފޔަ މީހުން ގާތްތިމާގެ ުކރީކޮޅުގައި އިސްލާމްދީނުގެ. ދަންނައެވެ* 
 އާޔަތްބާަވއިލަްއވުމުންނާއި  ބަޔާންވެގެްނވާ ޙުކުމްތަށް މުދާބެހުުމގެ ާވރުތަ ނަަމވެސް. ަޤވާޢިދެއްއޮތެވެ ވުމުގެ މުދާވާރުތަ

 އާޔަުތގަިއވާ  ބާަވއިލެްއވިފަހުން ވާރުަތވަނީ މިހާރުމުދާ. ދިޔަީއއެވެ މަންސޫުޚވެގެން އެކަން އާޔަތްތަކުން މިފަދަ އަދި
 ޮދރު  ހެޔޮޯފރުކުރުމުގެ  ގޮތުން  ހިްނގުމުގެ ހެޔޮކަން އެހެންނަމަވެސް . މެދުގައެވެ މީހުންގެ  ގާތްތިމާގެ ޤަވާޢިދުން

 َواهللا َأْعَلم . . . . .. ހުޅުވިގެންވެއެވެ 

 رسول اهللا އޭ . (މަފުޅުކުރައްވާށެވެހިތްޕެިވހިނދު ކަށަވަރު عهد  ކިަބއިން ބޭކަލުްނގެنىب  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން އަދި  )7((
عيسى  ދަރިަކލުން ގެ مرمي  އަދި ގެފާނާއި موسى  ގެފާނާއިإبراهيم  ގެފާނާއި نوح  ކިބައިންނާއި ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދި.) !އެވެ

عهد  ވެގެންވާ ގަދަ  ކިަބއިން އެބޭަކލުންގެ އަދި . ިހތްޕެވީމެވެميثاق   ކިަބއިން ބޭަކލުންގެ މިއެންމެالسالم )  مُ عليهِ ( ގެފާނާއި
 ފިޔަވައި اهللا އަދި -ކުރުމަށާއި އަޅުކަން އަށް اهللا- އަކީعهد  ހިތްޕެވި ކިބައިން ނަބީބޭކަލުްނގެ އެންމެހައި.* ހިތްޕެވީމެވެ

 އަދި  -ކުރެްއވުމަށާއި  ތެދު އަނެއްބޭކަަލކު އެއްބޭކަލަކު އޭގެ– ދޫުކރެއްވުަމާށއި ުކރެއްވުން އަޅުކަން އެހެންފަރާތަކަށް
خاص  ފަސްބޭަކލުން ނަްނގަނެވިގެންވާ  އާޔަުތގައި އަދި. ިއއްވެވުމަށެވެرسالة  ެދއްވައި نصيحة  ތަކަށްقوم  އެބޭކަލުންގެ 
 ައދި  ވެފަާޔއި ކަމުގައި  ބޭަކލުން ތަކުގެشريعة ބޮޑެތި  ފައިފަސްބޭކަލުންކަުމގަިއވެ ގެ أُولواْلَعْزِم  ެއވަނީ ނަންގަނެިވގެން ގޮތެއްގައި 

 ލިސްޓްގެ  ވެަފއި ާއކަމުގައިنىب  ފަހުގެ އެންމެ އަކީحممد صلى اهللا عليه وسلم  އަދި .ގޮތުންނެވެ ޝަރަެފއްގެ އެބޭކަލުންނަށްވާ
 زُْبَدة التـَّْفِسْري. –واهللا أعلم . ކަމެކެވެމާތް ައކާއިشرف  އިތުރު އެަކލޭގެފާނަށްވާ  އެނަންފުޅުވުމަކީ ކުރީަގއި އެންމެ

 ކާފަރުްނގެ  އަދި ސުާވލުކުެރއްވުމަށާއި އެކަލާނގެ ތެދުވެިރަކމާއިމެދު ންގެއެބޭަކލު ކުރެއްވީ ކަށަވަރުعهد  އެފަދަ އަދި  )8(
 ތައްާޔރު   ލާނގެކާފަރުންނަށް އެކަ  އަދި. ކުެރއްވުމަށެވެ ސުާވލު ޖަވާބަކާމެދު ދެއްވި އެބޭކަލުންނަށް ކިބައިންވެސް

 .އެކެވެ عذاب  ވޭންދެނިވި  ކުރައްވާފަިއވަނީ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

        .  = ޭއ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ   .  = ކަލޭމެްނ ހަނދާންުކރާށެވެ   

   ްލެއްވި هللا = ކަލޭމެންގެ މަްއޗަށ          ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ހަނގުރާމަިއެގ =

 ހަނުގރާމައިެގ ޖަމާޢަތްތަށް އައިހިނދު) َأْحزِابއަިއހިނދު ( ْشَكرلَ        ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނެގ =

.   އެމީހުންގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވީެމވެ  .  = ވަޔެއް     ( = އަދި ލަޝްަކރު އަާކއި (މަލާއިކަތްޭބކަލުންގެ

       ެަކލޭމެނަށްނުފެންނަ.= ކަލޭމެްނ އ .  ލަޝްކަުރ ނުދެކޭ    هللا = އަިދ.  ވޮޑިގެންެވއެވެ
        .   = ަކލޭމެންކުާރ ކަންތަށް ބަްއލަާވ ވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި    އެބަިއ =

.  މީހުން ކަލޭމެންގެ ގާތަށް އަިއހިނދު      ްގެ މަތީން ( އެބަީހ މަދީނާގެ މަޝްރިޤު ަފރާތުެގ = ކަޭލމެނ

 އުސް ދިމާއިން)        އެބަހީ މަދީނާގެ މަޣްރިބްަފރާުތ) . = އަދި ަކލޭމެންގެ ދަށުން / ތިރިންނާއި

(  ތިރީ ދިމާއިން        .  = އަދި ލޯތަްށ ސިހިގެންގޮްސ ލެނބިގެްނ ދިަޔހިނދުން   

      . ނޑިވަޅާހަމައަށް ައރައިގެްނ އަިއސް ) ހިތްތަށް ަލގޮ  = އަިދ (ކަންބޮޑުވެގެންގޮސް
       ްهللا = އަދި ަކލޭމެނ.  އާއިމެދު ީހކުރީުމއެވެ     .  = އެތައްބައިަވރު ހީތަެކއް

    .  = އެަވގުތު        ިނޑުހައިހޫނު ކަމާިއ  –ހަނގުރާަމާޔއި  –= (ބިުރެވރިކަމާއ ބަ

. ) މުއުމިނުތަކުްނ އިމްތިޙާނު ކުރެވުނެވެ  އަދިވެސް އެބާވަުތގެ ކަންކަމުން    އަދި އެބައިމީހުންަންށ =

. . ގުޑައިގެްނ ދިޔައެވެ   ހަމަނުޖެހުން އަެއވެ    ަަވރަށްގަދ = . / ގަދަގުޑުމަކުން  ހަމަނުޖެހުމަކުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

) ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް  لشكر. ކަލޭމެންގެ ގާތަށް (!ވެއްޖެ މީސްތަކުނޭވެ إميانއޭ   )9(( ލެއްިވ هللا ތައް އައި ހިނދު
. نعمةއެކަލާނެގ  ންރަސްކަލާނެގ އެބައިީމހުންެގ މައްޗަްށ އެބަީހ ފަެހ ތިމަ !ކަލޭމެންނިކަްނ ހަދާންކޮށްަބލާށެވެ

. އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ނުފެންނަ އެހެްނ  . (އެީއ  އެއް لشكرކާފަރުންގެ މަްއޗަށް ަވޔެއް ފޮނުްއވީމެވެ ފޮނުްއވީމެވެ
. އެޭބކަލުން ކާފަރުންެގ ފޭލިގެތަކުެގ ކަޑަތައް ލުއްސަަވއި ފޭިލގޭގެ މެދުަގއި  لشكرމަލާއިކަތްބޭކަލުްނގެ   އެކެވެ

ވިއްދާފައިާވ މެދު ތަނބު ވައްޓަިއލައްަވއި އަލިފާްނ ނިއްވަިއ ކަށްކަްނ އުދާފައިާވ ތެލިތަްއ ބަންޑުން ޖައްަސަވިއ 
.) އަދި  هللا އަސްތައް ެއއްއަސް އަނެއް އަހަށްޖައްުސވައި ކާަފރުންެގ ހިތްަތކަށް ބިރުެވރިކަން ވައްދަަވއި ެހއްދެވިެއވެ

.ވޮޑިގެންވަނީ ަކލޭމެންކުރާ އެންމެހަިއ   ކަންތައް ދެެނވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަމުގަެއވެ
ތައް ކަޭލމެނެގެ އުސްފަރާތުންނާިއ އަދި ިތރިފަރާތުން (އެބަީހ  لشكر  أحزابއެބަހީ  –އަދި އެބައިމީހުން   )10(

) އަިއ ހިނދު ކަލޭމެން ހަދާންކޮްށ  مغربފަރާތުެގ އުސްތަނުންނާިއ އަދި  مشرقގެ  مدينة ފަރާުތގެ ތިރިދިމާއިން
ގެ ަބއެްއ މީހުން ިބރުން ިސހިގެްނގޮސް ލޯަތއް އެފުްށ މިފުށަށް ލެނބި ހިތްަތއް ަލގޮިޑ  مدينةއެހިނުދ  !.ބަލާށެވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ  .هللا ވަޅާ ހަމައަށް އަރަިއގެން  ިދޔައެވެ  އާއިެމދު އެތަކެްއ ހީ ކުރީމެވެ
ނޑުހައި ހޫނުކަާމިއ ވެވުނެވެ. (ބިރުވެިރކަމާއި  إمتحانންގެ އީމާންކަން  مؤمن އަދި އެވަގުތު  )11( ހަުގރާމަޔާއި ބަ

.  إمتحانވުމާިއ ދެންވެްސ އެބާވަުތގެ އެތައްކަމަކުްނ  حصار  فرق ން منافقންާނިއ  مؤمن حقيحقىކުރެވުނެވެ
. . އަިދ މީސްތަކުންނަށް ގުޑުންައރާަވރަށް އެީމހުންނަށް ހަމަނުޖެހުންއައެވެ  ކޮށްލެވުނެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

         ިمنافق= އަދ .    ންގެ މީހުން ުބނިހިނދު     އަިދ =

. ) ަބލިކަންވާމީހުްނނާއި  އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި (ަޝއްކާއި ވަހުމުގެ       ައހުރެމެންނަށް ވަޢުުދ = هللا

.  ނުކުރައްވަ ެއވެ   . .    = އަދި އެަކލާނގެ ރަޫސލާ ާއއި  = ހެްއލުމެއް މެނުވީ  

      .  = އަިދ ޖަމާޢަތެއްގެ ީމހުން ބުނިހިނދުން  .  = އެީމހުންގެ ެތރެއިން     ޭއ =

.   މަދީނާގެ އަުހލުެވރިންނޭވެ   = .  ކަޅޭމެނަކަށް ޖާގައެއްނެެތވެ       ފަެހ ކަލޭެމްނ =

.  އެނބުިރ ކަލޭމެންެގ ގެަތކަށްދާށެވެ    .  = އަިދ ިއޒުނަ ދެއްވުމަްށ އެދެެއވެ     އެމީހުންެގ =

. .  ތެރެއިން އެއްބަަޔކު  = ނަބިއްޔާގެ ައރިހުން   ުއެމީހ =.   ންބުނެެއވެ        =

. . ވަރުގަަދ ނޫންކޮށެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންގެ ގެތަށްވަނީ ހާކޮށެވެ        ޚަބަުރ = (هللا

. . ދެރަކޮެށްއނޫނެވެ ) އަދި އެގެތަށްވަނީ ހާކޮށެއްނޫނެވެ   އެދެއްވަނީ   އެމީހުން އެދޭކަމުަގިއ =

.ނުވެއެ .    ވެ  = ފިލަިއގެން ދިޔުންމެނުވީ        އަިދ އެމީހުްނގެ މަްއޗަްށ =

. ( އެބަހީ އެމުީހންގެ ގެތަކަށް ޢަދުއްވުން ވަންނަނަމަ).   ވަދެވުނުނަމަ    .   = އޭގެ ަފރާތްތަކުން

       ުދެން އެމީހ =.  ންކާފަުރވުމަށް އެެދވުނުނަމަ / ނުވަތަ ޢަުދއްވުންނަށް މަގުަދއްކަން އެދެވުނުނަމަ
   .  = ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ އެކަްނ ުކރަންއައީެހވެ       އެމީހުން އެކަމުގަިއ ލަސްެވ =

.   ނުތިބޭނެއެވެ     ްދާދި ކުޑަ ހިނދު ކޮަޅކަށ =.  މެނުވީ      އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ =

.  އެމީހުން ވިއެވެ      އެީއ = هللا) . .)  ُأْحدއާިއ ަޢހުދު ކަަށވަުރކުރިކަމުގައި ހަނގުރާމަިއގެ ުދވަހުެއވެ

     .   .)އަޙްޒާބު ހަނގުރާމަިއގެ ކުރިން (= މީެގ ކުރިން         ްއެނބުިރ  = އެމީހުނ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

.   ފުރަގަސް ނުދޭނެކަމަށް      ިهللا = އަދ.  ގެ ޢަހުދު ކަށަަވރުިވއެވެ     =

.  ސުވާލުެވވެނިވި ެއއްޗެއްކަުމގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ަބލިކަންާވ މީހުްނ ބުނިހިނުދ ންނާިއ އެމީހުންެގ ހިތްތަކުގަިއ (ޝައްކާިއ ވަހު منافقއަދި   )12( ުމގެ
 (. .! (އެމީހުްނ ބުންޏެވެ އާިއ ަރސޫލާ އަހުރެމެންނަްށ ެހއްލުމަކަްށ މެނުީވ ވަޢުުދ هللا ހަނދާންކޮށްބަލާށެވެ

.  ކުރައްވާފަިއ ނުވެެއވެ

.! ަކލޭމެނަށް   )13( އެާތ ެއ އަދި އޭގެތެރެއިްނ އެްއ ޖަމާޢަތެއްެގ މީހުން ބުްނޏެެވ. އޭމަދީނާގެ ައހުލުެވރިންނޭވެ
 . . ަކލޭމެން އަަވހަށް އެނުބިރ މަދީނާެގ ކަލޭމެންެގ ގެތަކަްށ ދާށެވެ ޚަންދަޤުގެ ކަިއރިްނ އެްއވެްސ ޖާގައެއްނެެތވެ
 . . އެމީހުްނ ބުނަނީއެވެ ) ނަިބއްޔާެގ އަރިހުްނ އިޒުނަ އެދެނީެއވެ އަދި އަނެއްބަަޔކު (އެނުބރި ދިއުމަށްަޓކައި

. (އެތަްނ ހިމާޔަތްކޮްށ ބަަލހައްޓާނެ ީމަހުކ އަހުރެމެންެގ ގެތަުކގަިއ އެްއވެސް ިނވަ ޔެްއ ނެތި ަބލިކަށިވެެގން ވެެއވެ
.) އޭގެ ޖަވާުބގަިއ  . އެހެންެވ ައހުރެމެްނ އެތަނަށްދާން ބޭނުންނުެވއެވެ އެއަްނގަވަީނ އެމީހުންެގ ގެތަްށ هللا ނެތެވެ

) ހަމަފިލައިގެ . (އެީމހުންގެ ެއވާހަަކއިން .ހާވެފައި އެހާބަިލކަށްޓެއްނޫންކަމެވެ  ްނ ދިއުންނޫނީ ނޭދެއެވެ

އަދި ނުވަތަ މަދީނާގެ ހުިރހާ ފަރާތަކުން ުމއުމިނުންގެ ޢަދުއްވުން ވަދެފަިއ ދެންއެމީހުންގާުތ   )14(
)  ޢަދުްއވުންނަށް ަމގުހުޅުވައިީދ ހަދާޭށ ބުނެވުނުނަމަ ނުވަަތ ައލުންވެްސ ކާފަުރެވ ކާފަރުންާނ  (މުއުމިނުންނާދެކޮޅަށް

.ގުޅޭށޭ ބުނެވުނުނަމަ ލަެހއް  ފަހެއްނެިތ އެމީހުންއެކަމަްށ އަީއހެވެ
އާިއ ޢަހުުދ هللا އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ ހަނުގރާމައިަގއި ުފރަަގސްދީފައިނުދިއުމަށް އެމީހުްނވާނީ   )15(

.) އަދި  . (އެއީ މި އަޙްޒާބު ހަނުގރާމައިގެ ކުރިްނ އުޙުދު ހަނުގރާމައިގެ ަފހުންނެވެ އާިއ هللا ކަށަވަރުކޮށްފަެއވެ
. ޤިޔާމަތްދުވަހުން ެއކަާމ މެދު ވެވިފައިވާ ޢަ  ހުދާއި އެްގރިމެންޓު ތަކަކީ ސުާވލުވެވޭނެ ެއއްޗެއްެސވެ

. . އެކަުމގެ ޖަޒާ ލިބޭނެއެވެ  ސުވާލުެވވޭނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

  ުهللا = (ޭއ ރަސޫލ!.   ެއވެ!.) ކަޭލގެފާުނ ވިދާުޅވާެށވެ      ފިލަިއެގްނ =

.  ދިއުަމކުްނ ކަލޭެމނަކަްށ ފަިއދާެއްއނެެތވެ   .   = ކަލޭމެްނ ފިލިަނމަވެސް    

 .  = މަުރްނ ުނވަަތ ޤަތުުލ ވުުމން       ެއެހންިވޔަސް ކަލޭެމން ދުިނޔޭަގިއ =

.   އަރާުމގައި ނުތިޭބެނއެވެ    ެއއީ ަކނަޑއެޅިފަިއ ) . = ދާދި ުކޑަހިނދުކޮެޅއްަގއި ެމނުވީ

(.    ެއވެ!.) ކަލޭގެާފުނ ިވދާޅުާވށެެވ!.هللا = ( ޭއ ރަސޫުލ   އޮްތ ައޖުލު ހަަމވާްނދެެނވެ
  ކާުކހެްއެޔވެ؟ =         ެގ ޙަޟްރަުތން ( އަުތވެާދނެ ޢަޒާަބުކން) ކަލޭެމން = هللا 

.  ސަލާމަތް ކޮްށދޭނީ         .  = ެއކަލާނެގ ކަލޭެމންަނށް ނުަބޔަކަްށ އިރާދަކުަރށްަވއިިފއްޔާ
         .   = ނުަވތަ ެއކަލާނގެ ކަލޭމެްނނަށް ރަުޙމަތަަކށް އިާރދަކުަރްއވައިިފްއޔާ

  = هللا  –އަިދ ެއމީުހްނނަކަްށ) (  –ާއއި ރަޫސލާެގ އަމުރަްއއުރެޭދ ީމހުްނނަަކށް

. .= هللا       ނުެފންާނނެެއވެ  ިފަޔވައި       ސަހަރޯވެރިައުކވެްސ =

. .هللا = ަހމަކަަށވަރުްނ      އަިދ ަނޞުރުޭދނޭ މީަހކުވެސް  ދެެނވޮިޑގެްނެވއެވެ    

   ްކަލޭމެންގެތެރެިއން (ަހނގުާރމަައށް ުނގޮސް) ފަސްޖެހި ބަުރހެލިވެ ލަސްާވމީުހނ =   

    = ެްނނަްށ ބުާނމީުހންާނއި  أخއަދި ެއމީުހްނގ     = އަހަރެެމްނގެ ގާތަްށ

. . އަަވހަްށ ައްނނާެށވެ   އަވަްސވެަގްނނާެށވެ      = އަިދ އެމީުހްނ ަހނގުރާަމައްށ

.    ނާްނާނނެެއވެ   = ީދާދި މަދުްނ ެމުނވ 
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދިއުމަކުން  ިފލަން މަރާ ކަލޭމެން.! ވިދާޅުވާށެވެ) ންަނށް منافق އެ( ކަޭލގެފާނު ).އެވެ!رسول اهللا  އޭ(   )16(

 ދާދިކުޑަ  ފިލަންގޮސްގެްނވެސް. މަންފާއެއްނެތެވެ އެްއވެސް  ކަލޭމެނަށް ފިލަންދިއުމަކުން ޤަތުލުވުމުން ވަތަނު

 އަަޖލު  ކަޑައެޅިފައިވާ ކަލޭމެނަށް އެއީ. ނޫޅޭނެއެވެ އަރާމުކޮށް މަޖާކޮށް ދުނިޔޭަގއި ކަލޭމެން ދުވަސްކޮޅަކުމެނުވީ

 .ހަމަވާންދެނެވެ

 ަކލޭމެނަށް  ުނވަތަ އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ ނުބަޔަކަށް ކަލޭމެނަށް هللا ا.! ދާޅުވާށެވެވި އެމީހުނަށް ކަލޭގެފާނު  )17(

 ސަލާމަތްކޮށްދޭނީ  ކަލޭމެން ނުރަްއކަލަކުން  އަތުވެދާނެ ޙަޟްރަުތން  ގެ هللا ا ިއރާދަކުރަްއވައިފިއްާޔވެސް ރަޙުމަތަކަށް

 .ނުދެކޭނެއެވެ އެމީހުން  މީހަކުވެސް  ދޭ ނަޞްރެއް އަދި  ސަަހރޯެވރިއަުކވެސް ފިޔަަވއިهللا ا ހަމަ އަދި؟ ކާކުހެއްެޔވެ

 ީމހުންނާއި  ަބރުހެިލވެގެންވާ ފަސްޖެހި ނުގޮސް ހަނުގރާަމއަށް ތެެރއިން ަކލޭމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި  )18(

 މިހެން " ައވަސްވާށޭ  އައުމަށް ތެރެއަށް  އަހުރެމެންގެ  ދޫކޮށް  ގެފާނުحمَُمَّد "  އަޚުންނަށް އެކަަހލަ އެބައިމީހުން އަދި

 .ނުދާނެެއވެ ހަނުގރާމައަށް އެމީހުންމަދުންމެނުވީ  ދާދި އަދި. ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެهللا ا ނާމީހުންބު
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       =  ކަުމންެނވެ بخيلެއީއ ކަލޭެމްނގެ މަްއޗަްށ ަދިހވެތިަކމާިއ.        

 އަުތވެއްެޖްއޔާ  –އެބަހީ ަހގުރާމަ  –ންަފހެ ބިުރވެރިަކން = ދެ   =  ކަލޭގެފާނު އެީމހުްނ

.  ދެކެވަަޑިއގަްނަނވާެނެއވެ   =  ީކަލޭެގފާާނ ދިާމއަށް އެީމުހން ބަލާތ       = 

  حالއެމީުހްނގެ ލޯތަްށ (އެފުށް މިފުށަްށ) އަނބުރާ      =  ހޭބަިލ ވެަފއި ޮއންަނ

   މީހަުކ ފަަދިއން    =  حاضر(މަރަށް މަުރގެ ސަބަުބްނ (    ުވމުެގ ސަބަުބން  

 = (  ދެންަފެހ ބިުރހިަގއްެޖއްާޔ (ަހނގުާރމަ ނިިމިހގަްއޖެްއޔާ  =  އެީމހުްނ ކަލޭެމނަްށ

.) އުަދގޫ ކުެރއެވެ  . (ހުތުރު ެއއްެޗތިިކޔާެނތެވެ    = (  ތޫނު ދޫަތުކން     

 =بخيلކުރުމަށް  خردަދހިވެިތެވގެްނ (ނުަވތަ ެހޔޮަކންަތކަށް   އަށް  غنيمة  (.  ވާީތެއވެ     

  = ..  އެީމހުްނ އީާމެނއްުނެވއެވެ   =  ެباطلهللا ފަހ .  ކުރަްއަވއިިފއެވެ    

 ޮعملއެީމހުްނގެ ެހޔ .  ތައް   = .  ައދި އެަކންިވެއވެ     = تعالى هللا 

.   އަށް ާދދި ފަޭސހަކަެމއްކަުމަގއި      =  لشكرހަގުާރމަިއގެ  أحزابއެީމހުްނނަްށ 

 ރީ ތަކާިއމެުދ ީހކު      =  لشكرެއ .  ތަްއނުާދ ކަަމށެވެ       =  ެައިދ އ  

  ތައް އަުތެވއްޖެްއާޔވެސް  لشكر .  = އެމީހުން އެޭދނެެއވެ    = 

 (    ސާުބގަިއވުމަށް ެއވެ ިކޔޭ ހި باديةހަމަަކށަވަުރްނ އެީމުހން (މަީދނާ ފިަޔަވއި   = أعراب 

  ްނ އުޭޅ ހިސާބުަގިއ ެއމީުހްނނާެއކީ   =  ްެދްނ އެީމުހްނ ސުވާލުޮކްށ ހެުދމަށ  
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     =  ަތކުން  خبرކަލޭެމންެގ      =  ) ްްނ)  مؤمنއަދި އެީމހުްނ ކަލޭެމނ

  ނާިއއެުކ ީވނަމަވެސް   = ުއެމީުހްނ ހަގ . ާދިދ މަުދްނ  =   ާރމަ ނުކުާރނެެއވެ

 މެުނވީ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ޮކނުްނކަަހލަ  ހަްނދަޤު. ( ދަިހވެިތކަމަުކްނނެވެ  ުހންނަ  އިިދކޮޅަށް ުމއުމިުންނނާ ކަލޭެމން  އެއީ  )19(
 ބިުރވެރިަކން  ަހނުގރާމަިއގެ  ެދންަފހެ .) ތިަކުމންެނވެަދިހވެ ުހންނަ  ޚަަރދުކުރުމާެމދު ހެޮޔކަްނކަުމގައި 
 ކަޅިަޖހަިއނުަލއި  ާވފަދަިއން ެހޔަްށގޮްތވެފައި  މީހަކު  ޙާޟިުރވެެގްނވާ މަރަށް ލޯތަށް  ެއމީުހްނގެ އަުތވެއްެޖްއޔާ
 ން ިބރުވެިރކަ ނިމި ަހނގުރާމަ ފަހެ  ދެން . ދެެކވަޑަިއަގންަނާވނެެއވެ ކަލޭގެާފނު ައނބުރާަތން ފަރާތްފަރާތަށް 
 ެއއީ . ކުރާެނެއވެ ުއނަދގޫތަށް ކަލޭމެަނށް ެއއްެޗތިިކޔައި ހުތުރު ދޫތަުކން ތޫނު ެއމީުހްނގެ ިހނގަްއޖެްއޔާ ފިލައިެގން

. ދަިހވެިތކަުމންެނވެ  އެީމހުްނވާ މުދަލަށް ަޣނީމާ ނުަވތަ. ަދިހވެތިަކމުްނެނވެ ބަޚީްލވެ ކުރުަމށް ޚަރަދު  ހެޮޔކަްނތަކަށް 
 އަދި . ކުެރްއވީެއވެبَاِطل  ެހޔޮޢަމަލުަތށް އެީމުހންގެ  ތަޢާލާ هللا ا އަދި. އީާމްނނުެވއެވެ  ެއއްޮގތަކަްށވެސް އެމީުހން 
 .ކަެމކެވެ  ފަސޭހަ  ދާދި  ައށްهللا ا ެހއްެދވުމަކީ  އެފަަދއިން  އެަކން

أحزاب  އަދިވެސް  ީހކުރަނީ ) ބިުރވެރިކަުމން ިފނޑިކަމާއި  ހުރި ެއމީުހންގެ ( މީުހން އެުމނާިފގުްނގެ  އަދި  )20(
بادية  އަުތވެްއޖެްއޔާއި ހަގުރާަމޔަށް ތައްلشكر  ަހގުާރމަިއގެ އަދި. ުނދާކަމަެށވެ ެއނބުރި ތައް لشكر ގެހަގުާރމައި 

 އެމުާނފިުގްނގެ  ހަަމކަށަވަުރން ންާނިއއެުކގަިއވުމަށްأعراب  ހިސާބުަގއި ބީރަްއޓެހި) ދުުރގައި  ީމުހންާނއި( ގައި
 ކުެރން  ީމހުން )  ތައް خرب  ަހގުރާަމއިގެ ( ތައް خرب  ކަލޭެމންގެ ތިބެެގން  ދުުރަގއި ހިސާބު  އެ  ެދން. އެޭދނެެއވެ މީުހން
 ެމނުވީ  ަމދުން  ދާދި  ތިބިަނމަވެސް  ތެޭރަގއި ކަޭލމެްނގެ ކަލޭެމންާނިއއެކު  ުމނާފިުގން  އަދި . ހަާދެނއެވެ އަަހއި

 .ނުކުާރެނއެވެ ަހގުރާމަ އެމީުހން
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   ަތުރަޖމާ     

      =.    ހަަމކަށަަވރުން ކަލޭމެްނނަްށޓަަކއިެވެއވެ   = ާއގަިއ  رسولގެ هللا

) عمل(އެކަޭލގެާފނުްނެގ ބަސްފުޅާިއ   ފުުޅަގއި     = ްރަގަުޅވެެގްނވާ ިރވެިތ ނަޫމާނއެއ  
         = ިތާވ މީަހކަށް ައށް ބިުރވެهللاއެޭދ ީމހަކަްށ/ ުނވަަތ هللا        = އަިދ

 ުދަވހަާށއި  آخرة       = ްذكرއަށް هللا އަދި ިގަނގިަނއިނ  /  ހަާދންކުރާ هللا ކުރާ  

        = ަތއް ުދްއ ހިުދން  لشكرަހގުރާމަިއެގ  أحزابްނގެ ީމުހްނ  مؤمنއަިދ  
 = .  އެމީުހން ުބންޏެވެ      = ކުރެއްިވ ަކންތަަކީކ  وعدައހަރެެމްނަނށް هللا

.   މިެއވެ   ެއާ ާއއި رسول= އަިދ ެއކަލާނގ         އެކަލާނެގ هللا = އަިދ

.رسول    އާ ެތދު ވިދާުޅވެްއޖެެއވެ   = ިައިދ އެީމުހންނަްށ އ.    ތުރު ުނވެެއވެ   

   = ީއިާމންަކމާިއ ިކޔަަމންތެިރކަްނ ެމުނވ         = ްނގެ ތެރޭަގިއ  مؤمن

. ) މީުހްނވެެއވެ   (ރަގަޅު  =(ތެދުޮކށްފާެދއްިކ) އެިމުހްނ ތެުދކުިރ         =

  ުކރި ކަްނތައް  عهدއެމީުހްނ  ާއިއ މެދު هللا    =.    ައދި އެީމުހންެގ ތެޭރަގއި ެވއެވެ  

   = ްުފއްިދ މީުހން  وعدުނވަަތ ީވ  – نذرެއމީާހ ަގތ        = އަދި އެީމާހއަްށ

   އި ކުރާ މީުހްނނާ إنتظارކުިރ ަކންަތއް ުފއްާދނެ ަވގުތަާކމެދު  وعدއެމީާހ      =

) ެއްއގޮތަަކށްވެްސ އެމީުހްނ ެއ  منافق(އަިދ  .  وعدއާިއ  عهدްނ ބަދަލުުކރިގޮަތށް ބަދަލު ުނކުރެެއވެ

.   ސާބިތުވެ ތިީބއެވެ      =  هللا ެއއީ ތެދުެވރިްނނަްށ.  ޖަާޒދެްއވުމަެށވެ
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  =  ުވެރިކަަމށް އެީމހުްނެގ ެއތެދ          = عذاب ންަނށް  منافقއަިދ 

.   ދެްއވުމަެށވެ  = ާއެކަލާނގެ އިރާަދކުަރއްަވއިިފއްޔ        = ުނވަަތ އެީމުހންެގ

.   توبةމަްއޗަްށ ެއކަލާނެގ  ލެްއވުމަެށވެ      ކަުމގަިއ  ޮވޑިެގްނވާهللا = ހަަމކަަށވަރުްނ

.  ވިެއވެ    .   = ިގަނގިަނިއން ފާަފފުްއސަވާ ރަްޙމަތް ެލއްުވން ބޮޑު ކަލަކުަކމުަގއި
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ިއ ެއކަލޭެގ ާފނުްނެގ ެގ ބަސްފުޅާިއ ޢަމަުލ ފުޅުގަ َرُسْوُل اهللا َصلَّي اهللا َعَلْيه َوَسلَّم ހަމަކަށަވަުރްނ   )21(

. އެީއ  ާއިއ ާއޚިރަތްުދވަްސ هللا ސީރަތުގަިއ ކަލޭމެްނނަްށ ަރނގަޅުެވެގންާވ ިރވެިތ ަނމޫާނ ެވެއވެ
. އަިދ އެަބއިީމހުްނ ިގަނގިަނިއން  . އެުދވަުހގެ ަޘވާބަްށ ެއދޭ ަބޔަކަެށވެ ذِْكر  ހަނދާްނކޮށް هللا އެދޭަބޔަކަެށވެ

.  ކުރާބަަޔކަެށވެ
ުހންަނށް އަޙްޒާުބ ހަނގުާރމަިއގެ ލަްޝކަރުަތއް ެފުނނު ިހންުދން އެީމހުްނ އަދި މުުއމިުންނގެ މީ   )22(

. މިއީ  .  َوْعدُ ) ައހުރެެމްނނަށް َصلَّي اهللا َعَلْيه َوَسلَّمާއއި އެކަާލނެގ ރަސޫލާ (هللا ބުންޏެވެ ކުެރއްިވ ަކންތަެކވެ
. ައދި އީާމންކަާމިއ ިކޔަهللاއަދި  މަްނތެރިަކން މެުނީވ އާިއ އެކަލާނެގ ރަސޫލާ ިވދާޅުީވ ަހމަތެދުފުެޅވެ

.  އެމީުހްނނަްށ އިތުުރ ނުެވެއވެ
ތެުދ ެއްއޗެްއކަުމގަިއ َنُذر ާއއިެމދު ކުިރ ވަުޢދާިއ ގަްތ هللا އަިދ މުުއމިުންނގެ ތެރޭަގިއ އެމީުހްނ   )23(

. ެއމީުހްނެގ ތެރޭަގއި ެއވަޢުާދިއ ެއްއގޮތަްށ ހަނގުރާަމކޮްށ ަޝހީުދިވ  ޢަމަލީ ގޮުތްނ ދެްއެކވި ބޭކަލުްނެވއެވެ
. އަދ އެޭބކަލުްނގެ ތެޭރަގއި އެބޭކަުލންކުެރއްިވ ުހަވޔާެއްއގޮތަްށ ަދނޑިވަުޅނުލިިބގެްނ ބޭ ކަލުްނވެެއވެ

. އަިދ އެޭބކަލުްނގެ ޢަހުދު އެްއގޮަތކަްށވެސް (ުމނާިފޤުން ބަދަލުކޮށްިލ  އިްނތިޒާރު ކުަރްއވާ ބޭކަުލްނވެެއވެ
. ެއގޮުތގެމަީތގަިއ ޘާބިުތވެ ތި  .ގޮތަްށ) ަބދަލު ނުކޮށްަލއެވެ  އްބަަވެއވެ

ތަޢާލާ އެފަަދިއން ަކންަތްއހިްނަގވަީނ ތެުދވެރިްނނަްށ އެަބއިީމހުްނގެ ތެުދވެރިކަުމެގ هللا   )24(
. އަިދ  . ުނވަަތ هللا ޖަޒާދެްއވުމަެށވެ ތަޢާލާ އެިދވޮިޑގެްނފިްއޔާ މުނާިފޤުްނނަްށ ޢަާޒބުދެްއވުަމށެވެ
. ހަަމކަަށވަުރންتـَْوبَة އެބަިއމީުހްނގެ ަމްއޗަްށ  ވޮިޑގެްނަވނީ ިގނަިގަނއިްނ ފާފަުފއްަސވާ އަިދ هللا  ެލއްުވމަށެވެ

.  ރަޙުމަތް  ލެްއވުްނ ބޮުޑކަލަކުަކމުަގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       =  ( އަނބުާރ هللا އަިދ ކާަފރުވީމީްސތަުކްނ (ައޙްޒާބު ަހނގުާރމަަޔްށ ައިއ ކާފަުރން

.ފޮުނވައި  ެލއްިވއެވެ    = .  އެީމހުްނގެ ރުިޅވެރިަކާމއި ހަސަަދވެިރކަމާިއއެކު       = 
 އެމީުހނަްށ ެއއްވެސް ކާިމޔާބީެއއް ާޙޞިލްުނކުެރވުެނެވ.        ިهللا = އަދ

. . =   މުއުިމނުްނނަްށ ުފއްަދަވއި ދެްއަވއިފިެއވެ  ަހނގުރާމަ    =  هللا އަިދ

.   ވޮޑިެގްނވިެއވެ       .   = ގަދަފަަދެވޮވޑިގެްނވާ ކުޅަުދންަވންަތ ކަލަުކކަުމގައި

       =  /.  .)ނެރުްއަވއިފިިފއެވެ (އަދި އެަބއިީމހުްނނާ އެީހވެ ާވގިެވރިވީ ީމހުްނ ބަލައިިފެއވެ
       = . ) ކުރެ   ައހުލުކިތާުބްނގެ ތެރެިއްނ (ަޔޫހދީްނނާިއ ނަޞާާރިއން  

= ( . (ެއީއ ޔަހޫީދްނެގ ަބނޫޤުަރިއޞާ ެގ ީމުހންެނވެ   އޭމީުހްނެގ ިކއްލާތަުކން     =  ައިދ

.  އެމީުހްނގެ ހިތްަތކަށް ވަދެްއޖެެއވެ  = ުވެރިަކން ގަދަ ިބރ       =  އޭގެ ތެރެިއްނ

. . (ފިރިެހުނންތަްއ) މެީރއެވެ  އެއްަބޔަުކ ކަލޭމެްނ މަާރހެީދެއވެ       =  އަިދ އޭެގ

. (އަްނެހުނންާނއި ކުޑަުކދިްނ).  އަެނއްަބޔަުކ ކަލޭެމން ހަްއޔަރުޮކށް ހެދީުމެއވެ       = ަިދ އ

. (ގަސްަގހާެގއްސާިއ ަދނޑު ފަުގ)  އެމީުހްނގެ ިބްނަގނޑުކަލޭެމން ވާރުަތކުރީެމވެ    =  އަިދ

.  އެމީުހްނެގ ޮގވަިތ ގެދޮރުަތކާއި    =  އަިދ ެއމީުހންެގ މުާދތަާކިއ (ގަަހނާަތކާިއ  ގެރިބަަކއްާޓިއ

 ުރެގ ބިްނ)އަދި ބިމާިއ (ަޚއިބަ =  ގެެވހި ކަްނވާުރ)      =  ކަލޭމެްނ ެއތަނަްށ

(  ފައިއަޅާަފިއނުާވ (އަދި އެާހތަަނށް ފަތަަޙުނވާ    =  ިهللا ައދ.  ޮވޑިެގްނވިެއވެ   

     = .  ޮކންެމ ެއްއޗެްއގެ މަްއޗަްށ ކުޅަުދންަވންަތެވވޮޑިެގްނވާ ކަލަކުކަުމަގއި
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
 –އެަބހީ އަޙްޒާުބ ަހނުގރާމައަށް ައއި ކާފަުރްނގެ ލަްޝކަރުަތއް  –ކާފަރުވީ ީމހުން  )25(

އެބަިއމީުހްނ تـََعاىل هللا ިވޔަުނދެްއވަިއ  َحاِصلއެބަިއމީުހްނނަްށ ެއބައިީމުހްނ އެޭދ ެއއްވެްސ ހެޮޔކަމެްއ 
. ެއކޮަޅްށ  ރުޅިވެރި ަކމާިއ ިހތްދަިތ ކަުމން ުފރިެގްނވުމާިއ ެއކު ައއިކޮަޅށް ަރއްދުކުަރްއވަިއފިެއވެ

. ައދި  ) ޮފުނވައިެލއްިވެއވެ .  تـََعاىل هللاްނގެ ަފރާތުްނ ُمؤِمن (ބޮޑުެގއްލުާމއެކު ހަގުާރމަ ުފއްަދަވއިެދއްަވއިިފއެވެ
.) އަިދ (ެއއީ ެއކަލާނގެ މަާލއިކަްތ ބޭކަުލންެގ ލަޝްކަަރކާިއ ަވއިގެ ަލޝްކަެރްއވެސް ފޮުންއވަ ިއެގންެނވެ

.تـََعاىل هللا   ވޮޑިެގްނވަީނ ޮކންެމ ކަަމކަށް ކުަޅުދންަވންަތ ަގދަފަދަަވންަތ ކަަލކު ަކމުަގެއވެ
ންގެ ީމުހން (މަދީާނަގއި ތިިބ أَهل ِكَتاب އަދި އެކާަފރު ލަޝްކަުރ ތަާކއި އެީހވެ ވާިގެވރިވި   )26(

. ( ެއީއ   ވަްނަހއިގެ މީުހން) އެީމހުްނގެبـَُنو قُريَضة ޔަޫހދީްނގެ  ިކއްލާތަުކން ެއކަލާނގެ ނެރުްއަވއިިފއެވެ
.) ަފހެ ެއބައިީމުހންެގ  َرُسْوُل اهللا َصلَّي اهللا َعَلْيه َوَسلَّم އާ ދެމެުދއޮތް ޢަހުުދ ެއމީުހްނ ުއވައިލުުމގެ ސަބަުބްނނެވެ

ަހއްޔަުރ ޮކްށ ހިތްަތކަްށ ުނަހުނ ބިުރވެރިަކްނ ަވދެ ޭއގެތެެރއިްނ އެްއބަޔަުކ މަަރިއ އަެނއްަބޔަުކ ހިފައި 
. ( ެއމީުހންެގ ތެޭރގަިއ ތިިބ ބޮޑެިތ ފިރިެހުނންމަަރިއ أسير ްނ ަކމުަގއި ކަލޭމެްނ ުމއުިމނުްނ ެހދީުމއެވެ

. ( ެއއީ ެއމީުހންނާެމދު  أسيرއަްނެހނުްނާނއި ކުަޑކުިދން  . ެއ َسْعُد بن ُمَعاذ ކުރީމުެއވެ ކުެރއްވި ުހކުމެވެ
.) َرُسْوُل اهللا َصلَّي اهللا َعَلْيه َوَسلَّمްއކަުމގަިއ ޙުކުމަީކ ަހތްަވަނ އުުޑގެ މަތީެގ ުޙކުމެ  ޙަދީޘް ކުެރއްިވއެވެ

އަދި ެއބައިީމުހންެގ ޮގވަިތ ގެޮދރާއި ބިްނތަކާިއ އަިދ ެއމީުހްނގެ ެދންހުިރ މުދަެލއްވެްސ    )27(
ެއހެްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭމެްނނަްށ ވާުރތަ ޮކށްެދއްވީެމެވ. އަދި މިހާަތނަްށ ކަލޭެމން ފަިއނުއަޅާ 

. ( ެއއީ ޭއރު އަދި ަފތަޙަ ނުެވއޮތް ަޚއިބަުރގެ ިބންަކމުަގިއ  ބިމެްއވެސް ކަލޭެމނަށް ވާރުަތކޮށްެދއްީވމެވެ
 (. . އެަތްނވެސް ފަަތޙަާވނެ ވަޢުދު ފުޅެްއކަުމގައި މިިއޝާރަްތވެެއވެ واهللا ބައެްއ މުަފއްސިރުްނ ލިުޔއްަވެއވެ

.ަތޢާލާ ޮވޑިެގްނވަީނ ޮކންމެ ކަމެ هللا އަިދ . أعلم  އްެގ ަމްއޗަށް ކުޅަުދންަވންަތ ެވވޮިޑެގންާވކަލަކު ކަުމގަެއވެ
 

  



                      
 

1 4 9 9   
 

މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

   ަތުރަޖމާ     

       =  ޭَصلَّي اهللا َعَلْيه َوَسلَّم  ُحمَمَّدُ ކަލޭގެާފެނވެ! (َنِيب އ(.   ެއވެ  =  ކަލޭގެފާުނ

 ބިައނބިަކނބަުލންަނށް ިވދާޅުާވށެެވ!.ކަލޭގެާފނުްނގެ އަނ   =  ތިޔަ ަކނބަުލން ެވވަަޑއިަގްނނަާވ

  ކަމުަގއވަންޏާ         =  ެއދިވަަޑިއގަްނަނވާ ަކމުަގއި  حياةުދނިޭޔެގ    = 

  އަދި އެާތގެ ީޒނަާތއި     = ުތިމަްނކަލޭެގފާުނ ިތޔަަކނބަލ . ްނ ވަަޑިއގަްނަނވާެށވެ

. حقވާ  حقތިޔަަކނބަުލންަނށް    ެދއްާވހުށީެމވެ  =  އަދި ތިަޔކަނބަލުން ވަިރކުރަްއާވ

. ./ ދޫކޮށްަލއްާވހުށީެމވެ  ހުށީެމވެ     =  ިރވެިތެވގެްނާވ ވަިރއަުކްނ (އެްއެވްސ

(  އުަދގުލެްއނެތި    =  ާއަދި ިތޔަަކނބަުލން ވެވަަޑިއގަްނަނވާ ަކމުަގިއވަންޏ    

    =  ާއ ެއދިވަަޑިއގަްނވާަކމުަގއި  رسولާއއި އެކަާލނގެ هللا       =  ިآخرةއަދ 

  ގެ ޮގވަްއާޗއި      =  ަތްއޔާރުކުެރއްިވެއވެ تعالىهللا ަފެހ ަހމަކަަށވަުރްނ.      

 = ތެިރްނނަށް  إحسانކުެރއްިވ  عمل صالحިތަޔ ަކނބަުލންކުެރ       = 

 ބޮޑުެވގެްނާވ ދަރުމަ       =  نبىޭއ .   އާެގ ައނބިައނިބކަނބަލުްނނޭވެ      = 

.ތިޔަަކނބަުލންެގ ތެރެިއން ެގނަސްެގންފި ބޭކަ   ނބަކު         = فاحشވެ ފައުުޅވެެގްނވާ  بيان 

.  ކަމެއް      =  عذابއެބޭަކނބަަލކަްށ .   އިތުުރކުެރވޭުހއްެޓވެ   = 

  ދެުގނަައށް     = .   އަދި އެަކްނވެެއވެ      =  ަހ ައށް ދާިދ ފަސޭهللا

.   ކަމެްއކަުމގައި
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މާނަ  ގެسورة األحزاب       ވަނަ ފޮތްއެކާވީސް   

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)28(   !. ކަޭލގެާފނު ކަލޭގެާފުނންެގ އަނބިައނިބ  ) އެެވ! َرُسَوُل اهللا َصلَّي اهللا َعَليه َوَسلَّم(އޭ ަނބިްއޔާެއވެ

.! ތިަޔަކނބަލުން ދުިނޭޔގެ ަޙޔާާތއި ެއތާނގެ ީޒނަ ްތތެރިަކން ެއދަވޑަިއގަްނަނވަންާޏ ކަނބަުލން ވިދާޅުާވށެވެ

ފަހެ ިތޔަަކނބަުލން ަވޑަިއގަްނަނވާެށވެ!. ިތޔަަކނަބލުންނަްށ ޙަްއޤުެވެގންާވ ެއއްެޗއް ދެްއވަިއފަިއ 

 .  ރިވެިތގޮުތގަިއ ެއްއވެސް ުއނަދގުެލއްނެިތ ިތޔަަކނބަުލން ވަރިކުަރއްާވހުީށމެވެ

އަދި ޢާިޚރަތުެގ ޮގވަިތ  އާިއ ެއކަލާނގެ ރަސޫލާާއއިهللا އަދި ތިަޔކަނބަުލން  )29(

. ިއޙްސާންެތރިެވވަަޑއިެގްނ ޞާިލޙު   އެިދވަޑަިއަގންަނވާަކމުަގިއ ަވްނޏާ (ެއކަމަްށ އެިދވަޑަިއގަްނަނވާެށވެ

ޢަމަލުކުރަްއވާެށވެ!.) ހަަމކަަށވަރުްނ ތިަޔަކނބަލުްނކުެރ އިޙްާސންތެިރވެވަަޑިއގެްނެނވި ބޭަކނބަުލންަންށ 

. هللاބޮޑުެވގެްނވާ ދަރުަމޔާިއ ޘަވާުބ   ަތްއޔާރުކުެރއްިވެއވެ

އާެގ އަނިބައނބިަކނބަުލންޭނވެ!. ތިަޔަކނބަލުްނކުރެ ކަނބަލަކު ބަާޔްނވެ ަފއުުޅވެެގްނާވ  نىبއޭ   )30(

. އަިދ  عذابކަެމްއ ެގނެސްެގންިފ  ަކމުަގިއވަންާޏ އެަކނބަަލކަްށ  فاحش އޭެގ ދެުގނަައްށ ެދއްޭވނެެއވެ

. (ަނމަވެސް އެކަޭލގެާފނުްނގެ ެއންމެަހިއ އަށް ދާދި ފަޭސހަެވެގންާވ ކަ تعلىهللا އެކަަމކީ  ެމއްަކމުަގއިިވެއވެ

 طاهرަރއްކާތެިރކުރަްއަވއި ބަީރއަކުަރއްަވއި هللا  އަނިބައނބިަކނބަުލން ެއންެމހަިއ ހަިޑހުތުރު ކަްނކަުމން 

(.  ކުރެްއވިެއވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        ިއަދ = .   ތިޔަކަނަބލުންެގ ތެރެއިްނ ފުިރހަމައަށް ކިޔަމަންެތރިވެވަޑަިއގެންފި ބޭކަނބަަލކު
    هللا = *. ާއއި ެއކަލާނެގރަސޫާލއަށް       ިَصاِلُح َعَمُل = އަދ.   ުކރަްއވައި   

   ީއެބޭކަނބަަލކަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދަރުމަެދއްވާހުށ =. .  މެވެ / ދެގުނައަށް  = ދެފަހަރަށް
      .  = އަދިއެބޭކަނަބލަކަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ތައްޔާުރކުރެްއވީމެވެ        =

.رِْزق މާތްވެގެންވާ   އެއް     .!ެއޭ ނަބީ ކަޭލގެފާނުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނޭވ =    =

 . ތިޔަކަނބަލުން ެވވަޑައި ނުގަންަނވައެވެ        = .    އެހެނިހެްނ އަންހެނުން ފަަދއިން

.يَتقو= ތިޔަކަނބަލުްނ    ވެރިެވއްޖެއްޔާ     ްފުޅުވިދާޅުވުމުގަިއ  = ފަހެތިޔަކަނަބލުންގެ ބަސ

.ލޫޅާފަތިވުން (އާ ) ނުބަހައްޓާވާެށވެ .) ތްވުން  (އެއީ ިހލޭފިރިހެުނންނަށް އެއްޗެްއ ވިދާޅުވާން ެޖހިއްޖެ ހާލެްއގައެވެ
   .  = ފަެހ ދަިހވެތިވެދާނެއެވެ        ( = އެމީެހއްެގ ހިތުަގިއ (ޝަހުވަތްެތރިކަމުގެ

.  ބައްޔެއްވާމީހަކު         ހެޔޮބަްސ ( = އަދި ތިޔަކަނބަލުން (ޝައްާކއި ދުުރވެގެންވާ

.  ވިދާޅުވެލައްވާެށވެ       .  = އަިދ ތިޔަކަނަބލުން ތިޔަކަނބަލުްނގެ ޭގގައި ަޤރާުރ ެވތިއްބަވާެށވެ
      ަދ ( .= އަިދ ތިޔަކަނބަލުންެގ ޒީނަތްތެރިކަާމއި ިރވެތިކަން (ިހލޭމީހުންނަށް  އްކައިނުހަދާށެވެ

            އެބަީހ ުކރީެގ ޖާހިިލއްަޔ ޒަމާނުގައި ދަްއކާއުޅުނުގޮތަށް ޒީނަތްތެިރކަމާއި ަނލަަކްނ =

.  ދައްކައި ނުއުޅުއްވާށެވެ    .   = އަދި ތިޔަަކނބަލުން ނަމާދު ޤާއިމު ކުރަްއވާށެވެ

  .  = އަދި ތިޔަކަނަބލުން ޒަކާތް ދެއްވާެށވެ        ްهللا = އަދި ތިޔަކަނަބލުނ

!.َرُسْول އާއިއެކަލާނގެ   އާއަށް ިކޔަމަންތެރެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ     އެިދވޮޑިގަންނަވާަކްނ = هللا
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ކަށަވަރީ      ްތިޔަބައިީމހުނ =.  ގެ ފަރާުތން ގެންދެވުމަށެވެ    ފާފަޔާއި ނުަބިއ =

 .  ކަންތައް    = َُّأْهل بيُت ާއެގ َنِيب(. . (ގޭ ީމހުންނޭވެ  = ންނޭވެ   ްطَاِهُر  އަިދ ތިޔަބައިމީހުނ

.  ކުރެއްވުމަށެވެ   =  ُطَاِهر .  ކުރެްއވުމަކުން

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 عمل صاحلއާ އަްށ ފުރިހަމައަްށ ކިޔަމަންެތރިވެވަޑާިއގެން  رسولއަށާިއ އެަކލާނެގ هللا އަދި ތިޔަކަނބަލުންކުެރ  )31(

ކުރެއްިވ ކޮންެމ ބޭކަނބަަލކަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަނބަަލކަށް އުޫޖރައާިއ ދަރުަމ ދެގުަނ އަށް ެދއްވާހުށީމެެވ. 

 .  އަދި އެކަނބަަލކަށް މާތްެވގެންވާ ރިޒުޤު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތައްޔާރު ކުރެްއވީމެވެ

! ތިޔަކަނބަލުްނ އެހެނިހެން އާަދއިގެ އަްނހެނުން ފަދައިން ނުވެއެެވ.  نىبއޭ  )32( އާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނޭވެ

ންނާިއ އެއްެޗއް ވިދާޅުވާން ެޖހިްއެޖ ވެިރވެވަޑައިގެްނވަންާޏ އާދަިއގެ ހިޭލ ފިރިހެނު تقوىފަހެ ތިަޔކަނބަލުްނ 

) ފަދަ ގޮތްތަްއ  ޙާލަތެއްގައި ިތޔަކަނބަލުންެގ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވުމުގައި ތޫލިވުން ލޫޅާފަތިވުން (އާްތވުން

) ބަްއޔެއްާވ  فاجرތެރިކަމާއި  شهوةއެފަދައިން ބަސްފުޅު ލޫޅާފަތި ވެއްޖެއްާޔ ހިތުގަިއ ( !ނުބަހައްޓަވާށެވެ  ކަމުގެ

.މީހުން ދަހިވެ ) ހެޮޔރަނގަޅު ބަސްފުޅު ވިދާޅުވާށެވެ . އަިދ ތިޔަކަނބަލުްނ (ޝައްކާިއ ުދރުވެގެންވާ  ތިވެދާެނއެވެ

! އަިދ ކުީރގެ  قرارއަދި ތިޔަކަނބަލުން ތިޔަކަނބަލުންެގ ގެކޮޅުތަކުގަިއ  )33( ޒަމާނުަގިއ  جاهليةވެތިއްބަވާށެވެ

! އަިދ ތިޔަކަނބަލުްނ ނަމާުދ އަންހެނުން ދައްކަިއ އުޅުނުގޮތަށް ޒީނަތްތެރިކަާމއި ރީިތކަމާ އި ނަލަކަން ނުދައްކަވާެށވެ

!  رسولއާިއ ެއކަލާނެގ هللا ކުރައްަވިއ ޒަކާތްދެއްވަިއ  قائم هللا އަށް ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ

! ތިޔަބައިމީހުންެގ ކިބައިން ފާފަޔާއި ދެްނވެްސ  بيت أهلއެދިވޮޑިގަންނާަވކަންކަށަަވރީ އޭ ނަިބއްޔާގެ  ންނޭވެ

. އަދި ތިޔަަބއި މީހުްނ އެކީއެކައްަޗކަށް ނުބަ . طاهرއިކަންތައްތައް ުދރުރުުކރެއްވުމަށެވެ  ކުެރއްވުމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

 .!ެއަދި ތިޔަކަނަބލުން ހަނދުމަފުޅު ކުރައްާވށެވ =          =ްެގ ތިޔަ ކަނބަލުނ

.   ގެތަކުގަިއ ކިޔެޭވ ތަކެތި      އަިދ قـُْرآن ެގ އާޔަތަކާިއ ( = هللا ( ެގ އާޔަތްތަކާއި

   އެބަީހ (ސުންނަތުެގ ެތރެއިން).حكمة    هللا = ހަމަކަަށވަރުްނ.  ވޮޑިގެންވެއެވެ    

 ެއޯާގވަންތަ އަދި ޚަބަރުތަށް ދ =.   ނެވޮޑިގެްނވާ ކަަލކުކަމުގައި       =

. ُمْسِلمިފރިހެނުންނާއި  ُمْسِلمހަމަކަށަވަރުން    އަންހެނުން      ިُمؤمن= އަދ 

.ُمؤمن ފިރިހެނުންނާިއ    އަންހެނުން      ިކޔަމަންތެިރ ފިރެިހނުންނާިއ ިކޔަމަންތެިރ = އަިދ

.  އަންހެނުން       .  = އަިދ ތެދުވެިރ ފިރިހެނުންނާއި ތެދުެވރި އަްނހެނުން  

   .  = އަދި ކެތްެތރި ފިރިހެނުންނާއި ކެތްެތިރ އަންހެނުން        އަިދ =

. تـََواُضعެވރިވާ ިފރިހެނުންނާއި ިބރުވެތި تـََواُضع ބިރުވެތި   ވެިރާވ އަންހެނުން             =

 ޭދ އަްނެހނުން.زََكاة  ދީ َصَدَقاة ޭދ ފިިރހެނުންނާއި زََكاة  ދީ َصَدَقاة އަދި        ާއަިދ ރޯަދހިފ = 

.  ފިރިހެނުންނާއި ރޯދަހިފާ އަްނހެނުން            އަިދ ތިމާމެންެގ =

.  ލަދުގުނަވަންތަކަްށ ަރއްކާތެިރވާ ިފރިހެނުންނާިއ ރައްކާތެިރާވ އަންހެނުން      އަިދ =

.ކުާރ ފިިރހެނު ذكرހަނދާންކޮށް هللا ގިނަގިނައިން    ން    ހަނދާންކޮްށ هللا = އަދި ގިނަގިނައިްނ

.ذكر  ުކރާ އަންހެނުންނާއި      هللا =. =   އެމީހުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްެދއްވިެއވެ

  ފާފަފުއްސެވުމެއް       ިބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމައަކާއ =        ިمؤمن = އަދ 

. (ހުއްދަެވގެން)ފިރިހެނަކަށް     ުނވެއެވެ    ިمؤمن= އަދ  ( އަނހެނަކަށްިވޔަސް (ހުއްދަެވގެން

.      ނުވެއެވެ    رسولއާއި އެަކލާނގެ = هللا .   އާ ނިާޔކުރަްއވައި ނިންމަވައިިފއްޔާ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 .  އެއްވެްސ ކަމެއްެގ =      .  = އެމީހުންނަށް ވުމެއް   =إختيار  ) . އެއް

  ގޮތްކިޔައި ފާޑުކިޔުމެއް).     .     = އެމީހުންގެ ކަންތަކުގައި    ައިދ =

. رسولއާިއ އެަކލާނގެ هللا    އާ އަްށ ުއރެދިއްޖެ މީހާ    ަހަމަކަށަަވރުން އޭާނ މ =.  ގުފުރެދިއްޖެެއވެ
      .  = ަބޔާންވެގެންާވ މަގުފުރެދުމަކުން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ބާަވއިލެްއވި ާއޔަތްތަކާިއ އެބަީހ ކީރިިތ ޤުުރއާާނިއ هللا އަދި ތިޔަކަނބަލުން ިތޔަކަނބަލުންެގ ގެކޮޅުތަކުަގއި   )34(

. ހަމަކަށަަވރުްނ ނުހަުނ އޯާގވަންތައަިދ އަދި ޙިކުމަްތ (އެ ) ކިޔަާވވިދާޅުެވ ހަދުމަުފޅުކުރައްވާށެވެ ަބީހ ސުންނަތްވެސް

.هللا ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެްނވާ ަކލަކުކަމުގަިއ   ވޮޑިގެންެވއެވެ

އަިދ އަންހެނުން،ُمؤمن ފިރިހެނުންނާއި  ُمؤمنއަްނެހނުން،  ُمْسِلمފިިރހެނުންނާއި  ُمْسِلمހަމަކަށަވަރުން  )35(
ކިޔަމަންތެރި ފިިރހެނުންނާއި ިކޔަމަންތެރި އަްނހެނުން، އަދި ެތދުވެރި ފިިރހެނުންނާއި ތެދުެވރި އަންހެނުން، ައިދ 

ެވިރާވ  تـََواُضعވެރިވާ ފިިރހެނުންނާއި ބިުރވެތި تـََواُضع ކެތްތެރި ފިރިހެނުންނާިއ ކެތްތެރި އަންހެނުން، އަދި ބިުރވެތި 
ޭދ އަންހެނުން، އަިދ ރޯަދހިފާ ިފރިހެނުންނާިއ زََكاة  ދީ َصَدَقاة ޭދ ފިރިހެނުންނާިއ زََكاة  ދީ َصَدَقاة އަންހެނުން، އަިދ 

ރޯދަހިާފ އަންހެނުން، އަިދ ތިމާމެންގެ ލަދުގުނަވަންތަކަްށ ރަްއކާތެރިާވ ފިިރހެނުންނާއި ރައްކާެތރިާވ އަްނހެނުން،އަިދ 
ުކާރ  ذكرހަނދ ންކޮްށ هللا ގިނަގިނައިން  ކުާރ ފިރިހެނުންނާިއ އަދި ذكرހަނދާންކޮްށ هللا ގިނަގިނައިން 

. ހަމަކަށަަވރުން  އެމީހުންނަށް ފާފަފުއްެސވުމާއި އަދި ބޮޑުވެގެންާވ هللا އަންހެނުން، މި މީސްމީހުން ދަންނަެއވެ
.  ދަރުމެއް ތައްާޔރު ކޮށްދެއްވިެއވެ

ރަސޫާލާއ  ގެ ކަލާނތަޢާާލ އާިއ އެهللا އަންހެަނކަށްވިޔަްސ  ُمؤمنފިިރހެނަކަށްވިޔަްސ އަިދ  ُمؤمنއަދި  )36(
އެކަުމގަިއ ގޮތްކިޔުމަީކ  އެބައިމީހުންެގ ކަމާއިމެުދ ގޮތެްއ ނިޔާުކރައްަވިއ ހަމަޖައްަސވައިފިއްާޔ ދެން އެބައިމީހުން 

. އިޚްތިާޔރެއް ނަށްއެއްގޮތަކަށްވެސް އެމީހުން . އޮތްކަމެއްނޫނެވެ ތަޢާާލ هللا (ގޮތް ކިޔުމަކީ ެއއީ  ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ
.) އަިދ އާއި ރަސޫާލއަްށ އު . ހަަމކަށަވަރުްނ އެީމާހ هللا ރެދުމެެކވެ ތަޢާާލ އާިއ ރަޫސލާއަްށ އުރެޭދ މީާހ ދަންނަެއވެ

.  ބަޔާންވެގެންވާ ަމގުފުރެދުމަކުން މަގުުފރެދިއްޖެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    . ުއަދި ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިހިނދ =         ްهللا = އެމީހާގެ މައްޗަށ

) ނިޢުމަތް ލެްއވި ީމހާއަްށ ( ) .َزْيد بن َحاِرث (ހިދާޔަތްދެއްވުމުެގ ގޮތުން  އަށް     އަިދ =

) ަކލޭގެފާނުން އެީމހާެގ މައްޗަްށ ނިޢުމަތް ލެްއވި، .  (މިނިވަންކުރެއްވުުމގެ ގޮތުން          =

) ހިފަަހއްޓަވާށެވެ!. = އަދި ކަޅޭގެފާުނ    ކަލޭގެފާނުން ަކލޭގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން (ވަރިނުުކރައްަވއި

 (   އަށް ތަޤުާވވެރިެވރިެވ ވަޑައިަގންނަވާށެވެ!.هللا (އެކަމަނާގެ ކަންތަކާމެދު          ައިދ =

   ްނ ވަްނހަނާ ކުރެްއވިކަންތަްއ .ކަލޭގެފާނުންެގ ހިތްޕުޅުގަިއ އެކަ    هللا =.   ެއކަްނ ފާޅުކުރައްާވހުޓެވެ
     .   = އަިދ ކަޭލގެފާނު މީސްތަކުން ދެކެ ިބރުުފޅުގެން ވަޑައިގަންނަވަމުއެވެ   އަިދ =

   ކަންބޮޑެވެ. حقهللا    ިރުފުޅުގެން ވަޑައިގަންނަވާން .= އެފަރާަތކަށް ަކޭލގެފާނު ބ     

    زيد= ދެންފަެހ .   ގެފާނު ނިންމެިވހިނދު    .   = އެކަމަނާެގ އަިރހުން ބޭނުންފުޅު      

.  = ތިމަންަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނާިއ އެކަމަާނ ކާވެނިކޮށްދެްއީވމެވެ     ަުނވުމަށްޓ =.   ކައި   

      =مؤمن .   ންގެ މައްޗަްށ އެްއވެސް ުއދަގުލްެއ/ ދަްއޗެއް       =

.    އެމީހުންގެ ދަރިްނކަމުގައި ހަދައިގެން ގެންގުޅުނު ފިިރހެންުކދިންގެ އަނބިންނާއިމެދު      =

.އެބައިމީހުން ެއކަނބަލު  ންެގ ކިބައިްނ ފުއްދައިފިއްޔާ  .   = ބޭނުން     ިأمرެގ هللا = އަދ 

.   ފުޅުވިއެވެ    / . تنفيذ= ނިމިގެންާވ ކަމެއްކަމުަގއި   ކުރެިވގެންވާނެެއއްޗެ ްއކަމުގައި
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
!.)  اهللا رسول(އޭ  )37( ލެްއވި މީާހއަށް"ކަޭލ  نعمةއަިދ ކަލޭގެފާނުެވސް އެމީަހކަށް   ެލއްވި  نعمةއެމީހަކަށް هللا އެވެ

.! ( މިމީަހކީ  ) ހިފަހައްޓާޭށ" މިހެން ވިދާޅުިވ ހިނދު ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ  بن زيدކަލޭގެ އަްނހެނުން (ވަރިނުކޮށް
. އެއީ  حارثة . ފަހުން އެކަޭލގެފާނުންެގ  وسلم عليه اهللا صلى رسوالهللاއައުމުގެ ކުރިން  دين إسالمއެވެ ގެންގުޅުއްވާ އަޅެކެވެ

. ުކރީ އޮތް  ން ވިއްޔާ  ެއގޮތަށް ަދރިއަކަްށ ހެއްެދވީމާ އުފަންދަރިއެޭކ  قواعدދަރިއަކަށް ހައްދަަވއިގެްނ ގެންގުޅުވީެއވެ
. ދެން މިާއޔަތުގަިއ  هللا   هدايةމީާހ އޮީތ އިސްލާމްދީންެގ ލެްއވި نعمةއެމީަހކަށް هللا އެއްގޮތަށް ވާރުަތވެސްވާނެެއވެ

. އަދި  ލެއްވިކަމަށް އޮްތ ބަސްފުޅުެގ މުރާަދީކ     نعمة  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولއޭނާއަށް ދެްއވިވާަހކައެވެ
. ދެްނ މިއާޔަތުން  زيدއެކަލޭގެފާުނ ެއ  އެދިވޮިޑގެންފައިވަީނ އެގޮތަްށ އެހެްނ هللا މިނިވަން ކުެރއްިވ ވާަހކައެވެ

.  باطلދަރިެއއް ތިމާެގ ަދރިއެއްކަމުަގިއ ހަދަިއ ތިމާގެަނމަށް ނިސްބަތްކުރުމުެގ މައްަސލަ  މީހެއްގެ  ކުރެްއވުމެވެ
هللا އާއި    وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولއާއި  َجْحشُ  بِْنتِ َزيـَْنبُ ގެފާނު ކައިވެނި ބައްަލވައި ގެންެނވި  زيدއެހެންވެ 

.އިްސާލލު ދީނުގަިއ ތިމާ ގެ އުފަންަދރިއަކު ަކއިވެނިުކރި އަންހެަނކާ ބައްޕަ އިނުްނ ކާވެނިކޮށްދެއްވީެއވެ
 . ާކވެނިކޮށްދެއްވީާމ އެގޮތަްށ ކުާރ هللا އާއި    وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولާއއި  َجْحشُ  بِْنتِ  َزيـَْنبُ ހުއްދައެއްނުވާެނއެވެ

. އަދި އެޔާބެޭހ ވާހަަކ އާޔަުތެގ ފަހުބައިަގއިވެސް  . ދަރިވަންތަކަން ކެންަސލްވީެއވެ  )  أعلم واهللاއެބައާދެއެވެ
އަށް އެކަްނ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولވަނީ هللا ގެފާނު އެކަމަނާ ަވރިކުރެްއވުމުގެ ުކރިން  زيد

 . . އެހެްނެވ   زيدއަންގަވައިދެްއވަފައެވެ އެކަމަނާ ވަރިުކރެްއވީމާ އެކަމަނާ ކަލޭގެފާނާ ދެވާނެކަން އަްނގަވައިދެްއވިއެވެ
ގެފާާނ ދިމާައްށ  زيدއަށް ދެންނެވީާމ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولރިކުަރއްވާެނ ވާހަަކ ގެފާނު އެކަމަާނ ވަ  زيد

 .  عليه اهللا صلى اهللا رسولެގފާނު ވަރިުކރެއްވީާމ އެކަމަނާއާިއ  زيدއެކަމަނާ ވަރިުނކުރަްއވައި ހިފަހައްަޓވާށޭ ވިދާޅުވިެއވެ
. އެހެްނވެ އިން އެނގި ذريعة  وحىއާިއ ކާވެިނ ވާނެކަްނ އޮީތ  وسلم ގެފާުނ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  حممدަވޑައިގެންފައެވެ

ގެފާނަްށ ަވރިނުކުަރއްާވްނ  زيدދަރިއަުކ އިދެަވރިކުިރ މީަހކާިއ އިދެފިޭއ ކިަޔއި ީމހުން ވާހަަކ ދައްކާނެީތ 
. އެުހރިާހ ކަމެްއ  . ކަޭލގެފާނުންގެ ހިތް وحىަފއުޅުކުރައްަވއި هللا އެންގެވިކަމުަގއިވެއެވެ ޕުޅުަގިއ ކުރަްއވަނީއެވެ

. هللا ފޮރުވާފައިވާކަންަތއް  . އަިދ ަކލޭގެފާުނ މީސްތަކުންނަްށ ބިރުފުޅުގެްނ ވަޑައިގަންަނވަނީއެވެ ފައުޅުކުރަްއވާނެއެވެ
.  حقއަށް ިބރުވެތިވުްނ މާ هللا ނަމަވެސް   ކަން ބޮޑެވެ
މަނާއާިއ ަކޭލގެފާނާިއ ގެފާނުން އެކަމަނާެގ ފަރާތްޕުޅުން ބޭނުންފުޅު ިނމުމުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަ زيدދެންފަހެ 

. ( އެީއ ކަިއވެނި ރަެނއް  ކޮށްދެއްިވ هللا ެވރި ހެކިންނެްއ ނެތި ހަަމއެކަނި  وىلކައިވެނިކޮށްދެއްވީެމވެ
.) އެކަންއެގޮތަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެހއްެދވީ  ން އެބައިމީހުން ެއގޮތަށް ތިބި ަދރިންެގ  مؤمنކައިވެންޏެެކވެ

ފުއްދަިއ ނިމުމަށްފަހު ަވރިކުރީާމ އެއަްނހެނުނާ އެިފރިހެންކުދިންެގ އަނބީންގެ ފަރާތުްނ އެދަރިްނ ބޭނުން
 . ބަފައެއްކަމުގަިއ ބަަލއިގެންއުޅުުނ ފިރިހެްނ މީާހ އިނުމާމެދު އެއްވެްސ ކުށެްއ އަދި ދަތިކަެމްއ ނުބޭއްވުމަށްޓަކަެއވެ

. އަދި  حاللފަހެ އެީއ  .ވެވޭނެ تنفيذފުޅުތަކަކީ  امرެގ އެބާވަތުެގ هللا ހުއްދަކަމެކެވެ  ކަމެެކވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =ިމަްއޗަކަްށނުވެއެވެ ކަޭލގެފާނުންގެ نىب އަދ .     =ްކުށެއް އެްއވެސ.   

      =ުަކމަކުން ުކރެއިްވفَـْرض هللا  އެކަޭލގެފާނާމެދ.       =ެގެންަދވާ  ކަންތަށްهللا  އީއ 

 .ގޮތެވެ      =ަީމހުންނާމެދު ވޭތުވެދިޔ.      =ެކުރިން މީގ.      = ިއަދ 

 .ފުޅުވިއެވެ أمر ގެهللا         =ިނޑައެޅި މިންވަުރފުޅުގައ  تنفيذ( ކަމެްއކަމުގައި ނިމިގެންވާ ކަ

  )ކަމެއްކަމުގައި ްނވާކުރެވިގެ   = ިބޭކަލުން އިްއވަވާ  އަދ.      ގެ = هللا 

 .ރަސޫލުކަން     = ިަވޑައިގަންނަވާ  ބިރުފުޅުގެން ެއކަލާނެގައށް  އެބޭަކލުން އަދ  .     

     = ްނުގަްނނަވައެވެވަޑައި ބިރުފުޅުވެ  އެަކކަށްވެސް  އެބޭކަލުނ.      މެުނވީ އަށް= هللا.     

        =ިފުިދވޮޑިގެންވިއެވެهللا  ފަރާތެްއކަމުގައި  ބަލަހައްޓަވާ  ހިސާބުކުަރއްވައި  ކަންަތއްތައް އަދ. 
       =ިއެވެނުވެحمَُمَّد َصّلَى اهللا َعَلْيه َوَسلَّم . ( ނުެވއެވެحمَُمَّد  އަދ(.            =

 .ކަމުގައި ބަފަެއއް ބޮޑުފިިރހެނެއްގެ ެއއްވެސް ކަލޭމެންކުރެ        =ިاهللا އެއީ އެހެނެއްކަމަކު އަދ 

  .އާއެވެرسول  ގެ        =ިަކލޭގެފާނެވެ ކުރަްއވާ ختم ކަން نىب އަދ.       =ިاهللا އަދ  

 .ވޮޑިގެންވެއެވެ        =ްކަލަކުކަުމގައި ދެނެވޮޑިގެންވާ ހުިރހާއެްއޗެްއވެސ.      

    ޭމީސްތަކުންޭނވެ! ެވއްޖެ إميان = އ.        = ކުރާށެވެ!ذكر  އަށް  اهللاކަލޭމެްނ.   

    = ަކުރުމަކުންذكر  ގިނަގިނ.   
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގެ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا نىبކުަރއްވައި ިނޔާކުރެއްިވކަމެއް ުކރުމަކީ  فرضއެކަމެއް هللا އާ އަށްޓަކައި  نىبއަދި  )38(

.  مسألةމައްޗަށް ކުެށއް އަދި  ކަންތަްއ ގެންދަާވ هللا ބޭަކލުންނާއިމެދު  نىبއެބާވަުތެގ ކަންކަމަކީ ެއްއ އޮތްކަމެއްނޫނެވެ

. އެއީ އެކަލާނގެ  قواعد . އަދި  سنةއެވެ ގައި މިންވަރު ުކރެވި ލިެޔިވ   احملفوظ لوحފުޅުތަކަކީ  أمرގެ هللا އެވެ

 .  ނިމިގެންވާ ަކންތައްކަުމގައިވިެއވެ

އަށެެވ. هللا ފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވަީނ ހަމައެކަިނ ބޭކަލުން ބިރު رسولކަމާއިގެން ފޮނުއްވި މާްތ  رسولهللا  )39(

. (އޭ  . هللا  رسولއެކަލާނެގ ފިޔަަވިއ ހަމަެއކަކަށްވެްސ އެބޭަކލުން ބިރުފުުޅގެން ވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ ެއވެ

!. ހަމައެކަ . މީސްތަކުްނ ިކޔައިފާޭނ އެްއޗަކަށް ިބރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ ިނ ކަލޭގެފާނީވެްސ އެފަަދ ބޭކަެލކެވެ

.) އަދި ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްަޓވާ ހިސާބުުކރައްާވ ފަރާތެއްކަުމގައި هللا  هللا އަށް ބިރުފުޅުގެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

 .  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

 . ކަިއވެިނ ކުެރއްވީާމ ބައެްއ މީހުްނ ިކޔަންފެީށ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسولއާިއ  َجْحشُ  بِْنتِ  َزيـَْنبُ * ދަންނައެވެ

. މިކަމާގުޅިގެން ީމގެ ފަުހގެ  ގެ ފާނު حممد .  آيةެއކަލޭގެފާނުންެގ ދަިރއަކު އިން މީަހކާިއ އިނެދފިއެވެ ބާވަިއލެއްިވއެވެ

 އެއާޔަތުގެ މާަނއީ :

. އަިދ އެހެެނއްކަމަުކ އެީއ  حممد )40( ގެފާނީ ކަލޭމެން ބޮޑެިތ ފިރިހެނުންުކރެ އެކެްއގެ ބައްޕަކަމުގައިވެްސ ނުވެެއވެ

. އަދި رسولގެ هللا  . އަދި ހުރިހާެއޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލަކުކަުމަގިއ  حتمކަން  نىب އާއެވެ ކުރެއްވިމާތް ކަޭލގެފާނެވެ

.هللا   ވޮޑިގެންެވއެވެ

!. ކަލޭމެން  )41( !. ގިނަގިަނއިން ކަލޭމެްނ  ِذْكرއަްށ ގިނަގިނައިން هللا އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ ކުރާށެވެ
.!هللا   މަތިން ހަނދާންުކރާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     ެއެކަލާނގެ ހުސް  تسبيحއަްށ  حضرة= އަދި ކަލޭމެން އެކަލާނގ . . طاهرކިޔާށެވެ  ވަންތަކުރާެށވެ
    .   = ހެދުނާއި ަހވީރު    .  = ހަމައެަކލާނގެެއވެ     =

. رحمةއްޗަްށ ކަލޭމެންގެ މަ    ލައްވަނީ    މަާލއިކަތްބޭކަލުްނ) . = އަދި އެަކލާނެގ މަލާިއކަތުންނެވެ

 .)ކޮށްދެއްވުެމވެ دعاءެލއްވުމަީކ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް  صلواة    =.    ކަލޭމެން ނެރުމަށްޓަކައެވެ

    ުމަގ / . ) އަނދިރިކަމުން .= (އުރެދުމުގެ  ފުރެދުމުގެ އަނދިރިކަމުން      =

. ) ައލިކަމަށް   (ކިޔަމަންތެރިކަމާއި ތެދުމަުގގެ            ިُمؤِمن= އަދ 

.  رحمةތަކުންނާއިމެދު   ލެްއވުން  ނުހަނުބޮޑުެވގެންވާ ަކލަުކކަމުގައި އެަކލާނގެ ވޮޑިގެންވެެއވެ  

    .   .އަކީ تَِحيَّة= އެމީހުްނ ެއކަލާނެގއާއި ަބއްދަލުވާުދވަހުެގ ަސާލމަކީ    =.  އެީއ ަސލާމެކެވެ
    .  = އަދި ެއކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ތައްާޔރުކޮްށދެއްވިއެވެ       މާތްވެގެންާވ =

.  ދަރުމައެއް     .!ެއޭ ނަބިއްޔާެއވ =        ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ =

. َرُسْولކަލޭގެފާނު   ކަާމއިގެން ފޮނުްއވީ           ެހކިވެވަޑައިގަންަނވާ ބޭކަަލުކ =

.ކަމުގައްޔާއި އުފާވެރިކަުމގެ ޚަބަރުދެްއވާ ބޭކަުލކަމުގައްޔާިއ ައދި ބި  ރުވެރިކަުމގެ ޚަބަރު ދެްއވާ ބޭކަަލކުކަމުގަެއވެ
       ިتَْوِحْيدެގ ޙަޟްރަތަްށ ( هللا= އަދ . ) މީސްތަކުންނަްށ ގޮާވލައްާވ ބޭަކލަކުކަމުގަެއވެ  ގެަމގަށް
  .  = އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅައް       ްއަދި އަލިުކރާ ވޮށެއް (ަބއ = . ) ކަުމގައެވެ ތިއެއް

(.  (ބައްތިން އަނިދރިކަމަށް އަލިކޮށްދޭފަދައިްނ މަގުުފރެދުމުެގ އަނދިިރކަމަށް އެކަޭލގެފާނު ައލިކޮށްދެްއވުމަށެވެ
     ޭައދި ކަޭލގެފާނުން މުއުމިނުތަކުންނަްށ އުފާެވރިކަުމެގ  هللا َرُسْول = (އ (!. ެއވެ

  ޚަބަރުދެއްވާށެވެ!.        ްهللا= ހަމަކަށަވަުރނ .  ގެ ޙަްޟރަތުން އެމީހުންނަށް ހުރިކަމަށް
     .   = ބޮޑުވެގެންާވ މާތްކަމެއް     އަދި ކަލޭގެފާުނ ކާަފރުންނަްށ =
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ކިޔަމަންތެރިވެވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ!.     ިއަދ =.  މުނާފިޤުންނާއި      އަިދ =

. .! / ަފރުާވލެްއނުބަހައްޓަވާށެވެ  އެމީހުންކުާރ އުނދަގޫތަކަށް އަޅައިނުލަްއވާށެވެ        އަިދ =

. އެަކލާނގެއަށް އިތުބާރު ުކރަްއވާށެވެ!. َوِكْيلއަށް  هللا  ކުަރއްވާށެވެ       ިއަދ = 

. هللاއަުކކަމުގައި  َوِكْيل  ފުދިވޮޑިގެންވެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެަކލާނގެ ހުސްާޠހިރުވަންތަުކރާށެވެ!. تَْسِبحއަދި ހެނދުނާއި ހަވީުރ އެަކލާނގެ ޙަްޟރަތަށް  )42(  ކިޔާށެވެ
. އަިދ އެަކލާނގެ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ަކލޭމެންެގ އަދި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ރަޙުމަތްލަްއވާނީ ހަަމ  )43( އެަކލާނގެއެވެ

. ެއއީ އުރެދުމާއި ާޖހިލުކަމުގެ އަނދިރީން ަކލޭމެންނެެރ  ފާފަފުއްސެވުމަށާއި ރަޙުމަތްެލއްވުމަށް ދުޢާ ކުަރއްވަެއވެ
. އަދި ުމއު هللا  މިނުންނާއި މެދު ކިޔަމަންތެރިކަމާއި ތެދުމަުގގެ އަިލކަމުގެ ެތރެއަށް ަކލޭމެންވެއްދުމަށްޓަކައެވެ

.  ވޮޑިގެންވަނީ ރަޙުމަްތލައްާވ އޯާގވަންތަ ަކލަކުކަމުގަެއވެ
.  سالمއަީކ  تَِحيَّة ން އެކަލާނެގއާިއ ބަްއދަލުވާ ުދވަހުގެ ُمؤِمنއެަބހީ  –އަދި އެމީހުން  )44(  لى تََعا (هللاެއވެ

 َخبَرُ މަތް ެވގެންވާކަމުެގ ކުރަްއވައި އެންމެހައި ބިރުތަކުން ސަލާ َوِحي سالمންނަށް ُمؤِمنއެންމެހައި 
 . .  أعلم وهللاދެއްވާނެކަމުގައިެވއެވެ .) އަިދ އެަކލާނެގ އެމީުހންޓަކައި މާްތވެގެންާވ ދަރުަމއެްއ ތައްާޔރުކުެރއްވިެއވެ

.  نعمة(އެއީ ސުަވރުެގއާއި އެތާނގެ   ތަކެވެ
!. (نبىއޭ  )45( ކަމައިގެްނ  رسول ަކލޭގެފާނު) ހަމަކަަށވަުރން ތިމަންރަސްކަލާނގެ وسلم عليه هللا صلىއާއެވެ

ދެްއވާ ބޭަކލަކު ކަމުގައްޔާިއ ައިދ  خبرމިފޮނުއްވީ ހެިކވެވަޑައި ގަންނަވާ ބޭަކލަކުކަމުަގއްޔާއި އަދި ުއފާވެރިކަމުގެ 
. (އެކަޭލގެާފނު ހެކި ދެްއވާނީ އެަކލޭގެފާނުންގެ  خبرބިރުވެރިކަުމގެ  ގެ ެތރެއިްނ  أمةދެއްވާ ޭބކަލަުކ ކަމުގަެއވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާުނ ދޮުގކޮށް އެކަޭލގެފާނަްށ  إيمانުނ ތެދުކޮްށ އެަކލޭގެފާނަްށ އެކަލޭގެފާ ިވ ކޮންެމ ީމހަކަށެވެ
(. . އެބަީހ އެމީހަާކއި އިިދކޮޅަށެވެ  ކާފަރުވި ކޮންމެ މީހެްއގެ މައްޗަެށވެ

 دينއި ދެންވެްސ ކަމާ إيمانގެ މަގަށާިއ  توحيدގެ އަޅުތަކުންަނށް  هللاއަދި ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްިވގެންވަނީ  )46(
. (އެީއ މަގުުފރެދުމާ  . އަިދ އަިލކުާރ ބަްއތިއެއްކަމުގަެއވެ ކަމުެގ  جاهلއަށް ޮގވާލަްއވާ ޭބކަލެްއގެ ގޮތުގަެއވެ

.)هَاِدىއަނދިރިކަމަށް ައލިކޮށްދޭ   އެްއގެ ގޮތުގައެވެ
ގެފާނު އެމީހުންނަްށ ގަިއ ބޮޑުެވގެންވާ މާތްކަމެްއވާ ކަމުގަިއ ކަލޭ  حضرةެގ  هللاތަކުންނަށް  مؤمنއަދި  )47(

.  خبر  ދެއްވާެށވެ
!.) އަދި ކާފަރުތަކުްނނާއި  هللا رسول(އޭ  )48( ންނަށް ަކލޭގެފާނު ިކޔަމަންތެރިެވ  منافقެއވެ

. އެކަމަށް ަފރުވާެލްއ  . އަދި އެމީހުންގެ ަފރާތުން އަންނަ އުނދަގޫތަކަށް އަޅައިނުލާށެވެ ވަޑައިނުގަންަނވާށެވެ
. އަދި  ! وكيلއަށް  هللاނުބަހައްޓާށެވެ ! އަިދ  ކުަރއްވާށެވެ ުކރެޭވ  وكيلއެކަާލނގެއަށް އިތުބާރުުކރައްވާެށވެ

. هللاފަރާތެއްކަމުގަިއ   ފުދި ވޮޑިގެންވެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

          =ޭމީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެإميان  އ.!          =ްއަންހެނުންނާއި مؤمن  ކަލޭމެނ 

  )ކޮށްފިްއޔާ ަކއިވެނި( ކޮށްިފއްޔާعقد  ކައިވެނި      =ްވަިރކޮށްފިއްޔާ އެކަބަލުން    ކަލޭމެން ދެނ.    

        =ްކުރިން ރޭުކރުމުގެ( ކުރިން ވުމުގެ مجاع  އެކަބަލުންނާއި ކަލޭމެނ.(         =

  .މައްޗަކަށްނުވެެއވެ އެކަނބަލުްނގެ ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ފަހެ     =ްއެއްِعدَّة  އެއްވެސ         =

. ހަމަކުރާނޭ ِعدَّة  އެކަބަލުން   =ެކޮންމެެވސް  މުދަލުގެ. (ދޭށެވެمتعة  އެކަބަލުންނަށް ކަލޭމެން ފަހ 

 .)މިންވަރެއްދޭށެވެ     =ިނުކުތުމަށް .! ދިއުމަށްއިޒުނަދޭށެވެ ގާތަށް  ވެރިން أهل  އެކަަބުލންގެ އެކަބަލުންނަށް  އަދ 

 !.ދޭށެވެ ހުއްދަ     =ްހުއްދަދިނުމަކުން ރިވެތިކޮށް އުދަގުެލއްނެތި ެއއްވެސ.        =ޭنىب  އ

  ) صلى اهللا عليه وسلم.! (ނެވެކަލޭގެފާ        =ްحالل  ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ

  .ކޮށްދެއްވައިފިމެވެ     = ެއަނބީންތައް  ކަލޭގެފާނުންގ.          = ްއެކަނބަލުންަނށ 
 ކުރެވިފަިއވާ  ކައިވެނި ންقواعد  ދެއްވައިގެން ރަން ކަިއެވނި އެބަހީ. (ކަނބަލުން ދެއްވާފަިއވާ أجور އެކަނބަލުންގެ

 ).އަނބިން       = ިައޅު  އެބަހީ ( އަންހެނުންނާއި  ކުރަްއވާފައިވާ ِمَلك  ކަނާތްޕުޅު ަކލޭގެފާނުންގެ އަދ 

 .)އަންހެނުންނާއި      =  ފައިވާ ކޮށްެދއްވާ ރައްދު ަކލޭގެފާނަށް ފަރާތުން ކާފަރުންގެ ގޮތުން ގެَغِنْيَمة 

 .)އަޅުއަންހެނުންގެެތރެއިން( ތަކެތީގެތެރެއިން       =ިއަްނހެން  ބޭެބގެ ބޮޑު ފުށުގެ ބަފައި ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދ 

 .ދަރިންނާއި       =ިއަންހެންދަރިންނާއި  ަދއިތަގެ  ޑުބޮ ބަފައިފުުށގެކަލޭގެފާނުންގެ  އަދ.       

 .އަންހެންަދރިންނާއި  ބޮޑުބޭބެގެ ަމއިފުށުގެ ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި=          =ިމަންމަ  ކަލޭގެފާނުންގެ އަދ 

 .ދަރިންނާއި ދައިތައިންެގއަން ބޮޑު ފަރާތުގެ      =ެައރިހަށް ަކލޭގެފާނުންގެ އިންތެރެ  އެކަނަބލުންގ 

 .ކަނަބލުންނެވެ ކުރެއްވިِهجرة      =ިއަންހެނަކާއި مؤمن އަދ.       =ެއަންހެނެއްގެ  އ 

   .އަށްޓަކައި އާنىب =  .)ރަނެއްނެތި ާކވެނި އެްއވެސް. ( ހިބަކޮށްދެއްަވއިފި نـَْفس   = އާ نىب 

  .އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ       = ިކާވެނެކުރެްއވުމަށް އެއަންހެނަކާއ.        = ިހަމައެަކނ 
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ެއވެَخاصَّ  ކަލޭގެފާނަށް        = ްފިޔަަވއި  ތަކުންُمؤمن  އެހެނިހެނ            =
 ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ކަންތައްތައް  ކުރެއްވި  فرض ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ަމއްޗްައ އެމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުން

  .ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ       = ެއަނބީނާިއމެދު އެމީހުންގ         =ިއެމީހުންގެ  އަދ 

  ގައްޔާއި  މެދު އަޅުންނާއި      =ެނޯންާނނެ  އުނދަުގލެއް އެްއވެސް މަްއޗައް ކަލޭގެފާނުންގ 

 .ގޮތުންނެވެ    = ިވޮޑިގެންވަނީ هللا  އަދ        =ްرمحة އަދި ފާފަފުްއސަވާ ގިނަގިނައިނ 

 .ކަމުަގއެވެ ބޮޑުކަަލކު ލެއްވުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 – ކޮށްފައިعقد  ކައިވެނި – އެބަހީ އިނދެފައި އަންެހނުންނާمؤمن  ކަލޭމެން!. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެإميان  އޭ )49(

 މަްއޗަކަށް  އެކަނބަލުްނގެ އެއްعدة  ހަމަކުރާނެ  ަކލޭމެންަނށްޓަކައި ވަރިކޮށްފިްއޔާ ުކރިން ވުމުގެ مجاع  އެކަނބަލުންނާއި 
 ކޮންމެެވސް  ތެރެއިން  މުދަލުގެ  ކުރިކަމަށްޓަަކއިعقد  ކައިވެނި ދެން. ހަމަުކރުމެއްނެތެވެعدة . ވާޖިބުވެގެންނުވެެއވެ

ނޑައެޅިފައި ރަން ކައިވެނި ވިދާޅިވަނީ ބޭަކުލން ބައެއް. ( ދޭށެވެ ކޮށްލަން ބޭނުން އެކަނަބލުން މިންވަރެއް  އޭގެ  އޮތްނަމަ ކަ
ނޑައެޅިފަ ރަން. ދިނުމަށެވެ އެއްބައި ދެބައިކުޅަ  ެއއީ  އަދި. ދިނުމެވެ މުދަެލއް މިންވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް ނެތްނަމަ އިކަ

 واهللا أعلم . ވިދާޅުވެެއވެ ންمفسر ބައެއް  އެއްކަމުަގއިواجب  އެއީ. ދެވޭދިނުމެކެވެ ހުިރވަރަކުން  ޯފރުންތެރިކަން  ފިރިހެންމީހާގެ
 . އިޒުނަދޭށެވެ ނުަލއި އުނދަުގލަކާ ތުގައި ގޮ ިރވެތި ދިއުމަށް ގާތަށް ައހުުލވެރިން އެކަނަބލުންގެ އެކަނބަލުން ދެން
 ަކއިެވނި  ދެްއވައިގެން ރަން ކައިވެނި  އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭގެފާނު )1() (صلى اهللا عليه وسلم !. އާއެވެ نىب އޭ )50(

 ައދި ) 2(. ކޮށްދެްއވައިފީމެވެحالل  ަކލޭގެފާނަށް ތިަމންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަަށވަރުން އަނބިއަނބިކަނަބލުން ކުރައްވާފަިއވާ
 ކާަފރުްނގެ  ގޮތުން ގެغنيمة  އެއީ. ( ކުރައްވައިފިެމވެحالل  އަންހެނުންވެސް ުކރައްވާފަިއވާملك  ކަނާތް ކަލޭގެފާނުންގެ

 ބޮޑުބޭެބގެ  ބަފައިފުުށގެ އަދިކަޭލގެފާނުންގެ) 3. (ައޅުންނެވެ. އަންހެނުންނެވެ ަރއްދުކޮށްދެއްވާފަިއވާ اهللا  ކަޭލގެފާނަށް އަތުން
 އަންހެންަދރިންާނއި  ބޮޑުބޭބެއިންގެ މައިފުށުގެ އަދި އަންހެންަދރިންނާއި ބޮޑުދައިތައިްނގެ ބަފައިފުށުގެ ރިންނާއިއަންހެންދަ

 އަްނހެނަކާ  ކޮންެމ ދިޔަ ހިޖްރައަށް ) ތެރެއިން އަްނހެނުންގެ މި( އަންހެންދަރިންނާއި ބޮޑުދައިތައިންގެ މައިފުށުގެ އަދި
 ހުއްަދެއއް  އަންހެނެއް  ނުދާ ހިޖްރައަށް  ނަމަވެސް. ހުއްދަެއވެ ުކރެއްވުން  ިއވެނިކަ ދިވަޑައިގެންފިްއޔާ އެ  ކަލޭގެފާނު
 ހިބަކޮށްދެްއވި  ނަބީޔާއަށް) އެދިވަޑައިގަންނަވަްނޏާ ނަިބއްޔާ( ނަފްސު އޭނާގެ އަންހެނަކު މުއުމިނު އަދި) 4. (ނުވާނެއެވެ

 ނަްފސު  އެމީހެްއގެ ނެތި ރަނެއް  ކައިވެނި  އެއްވެސް  ކީހިބަކޮށްދެއްުވމަ ނަފުސު. (ވެގެންެވއެވެ ަޙލާލު އަންހެނެއް ކޮންމެ
. ަޙލާލުެވގެންވެެއވެ ކައިވެނި އެދިވަޑައިގެންފިއްޔާ ަކޭލގެފާނު އަްނހެނުންނާއިވެސް އެފަދަ.) ހިބަކޮށްދެްއވުމެވެ ނަބިއްޔާއަށް

 މުއުމިނު . ( ނުވާނެއެވެ  ނަކަށްއެހެންމީހުން މުއުމިނު. ކަެމކެވެ  ވެގެންވާ ޚާއްސަ ަކލޭގެފާނަށް ހަމައެކަނި މިއީ އެކަމަކު
ނޑައެޅިފައި ރަން  އަންހެނާގެ  ކުރާިއރު  ަކއިވެނި އެހެންމީހުންނަށް  މުއުމިނުްނގެ  ހަމަކަށަވަރުން  އަދި.) އޮންނަންވާނެެއވެ ކަ

ނޑައެޅި އަނބީންނާއިމެދު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ކަންަތއްތައް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަ
 އަދި .) ުކރުމެއްނެތެވެ އެީމހުންކާވެނި ަރނާއިއޮވެގެންމެނުވީ ކައިވެނީގެ ވަލީެވރިއަކާ ހެކީންނާއި ދެ. ( ނަވަނެވެދެނެވޮޑިގަން
 .ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ ތިަމންރަސްކަލާނގެ  ވެގެންާވކަންތައްތައްވެސް  ފަރުޟު  އަޅުންނާއިމެދު އެމީހުންގެ

هللا  އަދި. ނުއޮތުމަށްޓަކަެއވެ ދަިތކަމެއް އެއްވެސް މަްއޗަށް ންގެކަޭލގެފާނު ހަމަޖެއްެސވީ މިގޮތުގެމަތީން މިކަންތައްތައް
 .ބޮޑުކަަލކުކަމުގައެވެ ރަޙުމަތްލެްއވުން ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނއިން ވޮޑިގެންވަނީ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         = ެފަްސކުރެްއވުން  ބޭކަނަބލަކު ގަންނަވާ އެދިވަޑައި ނުކަޭލެގފާ ތެރެއިން  ެއކަނބަލުންގ 

 .ުހއްދައެވެ ކަލޭގެފާނަށް           =ިަކލޭގެާފނު  ޭބކަނބަލަކު އެިދވަޑައިގަންނަވާ ކަލޭގެފާނު އަދ 

 .އެވެار ِإْخِتيَ  ކަލޭގެފާނުންގެ ެދގޮތްވެސް . ުހއްދައެވެ ގާތްުކރެްއވިނަމަވެސް ގެންނަވާ އަރިހަށް      = ިއަދ 

 .ގެންނެވުމާއި  ބޭކަނބަލަކު  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ކަލޭގެފާނު    ) =ްަކލޭގެާފނު ) ބެްއސެވުމުން ރޭތައ 

   .ުކރައްވާަފއިވާ ވަކި އެކަނބަލުން      =ްނެތެވެ ކުށެއް މައްަޗކަށް ކަލޭގެފާނު އެކަމުނ.    

   =ްބޮޑެވެ ގާތްކަން ِإْخِتَيار އެ  އެބަހީ  – ެއގޮތ.      =ެލިުބން  ފިނިކަން  ލޯތަކަށް އެކަނަބލުންގ 

  .ހަމަޖެހުން ހިތްޕުޅުތައް   =ިނުކުރެއްވުާމއި ިހތާމަ އެކަނބަލުން  އަދ.     = ިއެކަނބަލުން  އަދ 

 .ްނވުމާއިރުހިވަޑައިގެ        =ުދެއްވުމަކަށް ކޮންމެ ދެއްވި އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭގެފާނ.  

   = ިދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެهللا ا އަދ.          =ެވާތަކެތި ހިތްތަުކގައި  ކަޭލމެންގ.     =ިهللا ا އަދ

 .ވޮޑިގެންވިއެވެ     

       ޭއެވެَرُسْوُل اهللا  = (އ!.    .) ކަލޭގެފާނަކަށް އިތުރު އަނބިން ަޙލާްލވެގެން ނުވެެއވެ

  .(ުމި އާޔަތަށްަފހ) މިއަށްފަުހ =         އަިދ މިހާުރ ތިއްބެވި އަނބިއަނބިކަނބަލުްނ =

.ބަދަލު ކުރެްއވުމެއް  ވެސް     އެހެން ައނބީންނަކަށް (އެބަހީ މިހާރުތިއްެބވި އަނބީން ވަިރ =

.) –ކުރައްވާފަިއ އެހެން އަްނހެނުންނާ އިނުންވެސް   ޙަލާލްެވގެންނުވެއެވެ     ކަލޭގެފާނަްށ =
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

.  ކިތަންމެ ރީތިވެފައި ޤަޫބލުފުޅު ވިޔަކަސް   ިެއަކނބަލުންގެ ރީތ =.   ކަން       
.–= ަކލެޭގފާނުންެގ ކަނައަްތ  މިްލކުކޮށްފައިާވ އަންހެނަުކ މެނުވީ  ފަެހ  –އެބަީހ އަޅުއަންހެނަުކ މެނުވީއެވެ

.  އަޅުއަންހެނުން އިތުރުުކރުމާ ބަދަުލކުރެްއވުން ޙަާލލުެވގެންެވއެވެ     ިهللا = އަދ.  ވޮޑިގެންވެެއވެ
          ކޮންމެކަެމއްގެމަްއޗަށް ރައްކާެތރިވެ ވޮޑިގެން ރަްނގަޅަށް ބައްލަާވ =

.  ކަލަކުކަމުގައި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ުކރެްއވުމާއި  ފަސް ބޭކަނބަލަކު އެދިވަޑައަގަންނަވާ ކަޭލެގފާނު ެތރެއިން އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ކަލޭގެފާނުންގެ )51(

 ރޭތަށް  އަދި. ގެްނވެއެވެ ލިބިވަޑައި إختيار ަކލޭގެފަނަށް ގެންނެވުން ައރިހަށްއް ބޭކަލުން ގަންނަވާ އެދިވަޑައި އަދި
 ކަނބަލުން  ތެރެއިން ކަނބަލުންގެ  ުދރުކުރަށްވާަފއި ަވކިކުރަށްވާ  ެއކަނބަލުން ަކލޭގެފާނު ބެއްސެވުމުގައި

 ުކރެްއވުން  إختيار ަކލޭގެފާނު ެއގޮތްތަށް. ކުށެއްނެތެވެ މަށްޗަށް  ަކލޭގެފާނުގެ  ވުންވެސް ލެށް ެތރެއަށް އަލުންބެއްސެވުމުގެ 
 ެއއްކަން  إختيار ދެއްވި  ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަކީ  إختيار އެހެނީ . ގާތްެވގެންވެއެވެ  ުރހިވަޑައިގަތުންމާ  އެކަނބަލުންގެ 

 ކަޭލގެފާނު  އަދި. ގާތްވެގެންެވއެވެ ހަމަޖެހުން ޅުތަށްހިްތޕު އެކަމަކާ  އެކަނަބލުން އެިގވަޑައިގަތީމާ އެކަނބަލުންނަށް
. ނުހުންނާނެެއވެ ހިތާމަފުޅު މެުދގައި އެކަނބަލުންގެ އިސްކުެރއްވުަމކުން އަނެއްޭބކަނބަލަކު ބޮޑަށް އެއްބޭކަނބަލަކަްށވުރެ

 ތިޔަބައިމީހުްނގެ  އަދި. ރުިހވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ ނަސީަބކަށް ލިިބވަޑައިގެންނެވި  ބޭކަނބަަލކަށް ކޮންމެ އެއިން  އަދި
 ުހރިހާެއއްެޗއް  ވޮޑިގެންވަނީهللا ا އަދި. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެهللا ا ހިޔާލުަތއް ހިނގާ ކަންތަކާމެދު އަންހެނުްނގެ ހިތްތަކުގައި

 .ަކލަކުކަމުގަެއވެ ލަސްވެގެްނވާ ދެއްވުންُعُقْوَبة  އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ
އާޔަތް ބާވައިލެްއވުމަށްފަުހ ދެން ކަލޭގެފާުނ އިުތުރ ކަިއވެިނ .) މި!އެވެ وسلم عليه اهللا صلى اهللا نىب(އޭ   )52(

. އަދި ިތއްބެވި އަނބިން ބަދަުލ  حاللކުރައްަވއި މިހާރު ިތއްބެވި ަވރަށްުވރެ ގިނަ އަނބިން  ވެގެންނުވެއެވެ
. (އެބަހީ  حاللކުރެއްވުމެްއވެސް  ްނ އަންހެނަާކ ތިއްބެިވ ތަނުން އަނތްބަކު ަވރިުކރައްވާފަިއ އެހެ ވެގެްނ ނުވެެއވެ
. عددއިދެ ކުރީއޮްތ  ުކރައްާވ އަންހެނެްއެގ  خيال) ކަިއވެިނ ބައްލަަވއިގަތުމަށް ހަމަުކރުމެއްވެްސ ނެތެވެ
. ެއހެންނަމަވެސް އަޅު އަންހެނުްނ  عجائبރީތިކަމާއިމެދު  ވެވަޑައިގެންނެވިނަމަެވސް ެއކަން ދެްނ ހުއްދަެއއްނޫނެވެ

. އަ ވޮޑިގެްނވަނީ ކޮްނމެ ކަމެއްެގ މައްޗަށް ރައްކާެތރިވެވޮިޑގެން ރަނގަޅަްށ هللا ދި އުނިއިތުރު ކުރެްއވުން ުހއްދައެވެ
.  ބައްލަވާ ކަލަކުކަުމގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         ެއޭ އީމާްނވެއްޖެ މީހުންނޭވ =!.      ެެއވެ.= ކަލޭމެން ނުވަންނާނ!   

  .     = ނަބިއްޔާެގ ެގ ކޮޅުތަކަށް  .  = ަކލޭމެނަށް އިޒުަނ ދެވިއްޖެއްޔާމެުނވީ   

  .  = ކެއުމަކަށް / ދަުއވަތަކަށް / ޖާފަތަކަށް      ކާނާ ތައްާޔރުވަންދެްނ =

.އިންތިޒާރުކުރުމަކާިއ ުނލަ  އި    .  = އަިދ އެކަމަކު ކަލޭމެނަްށ ގޮިވއްޖެއްޔާ     ފަެހ =

  !ދެންކަލޭމެން ވަންނާށެވެ.   .   = ދެން ަކލޭމެްނ ކައިނިމިއްޖެއްޔާ     ފަހެ އަަވހަްށ =

.)(ބޭރަށް ހި !ގެއިން ނިކުމެ ބޭރަށް ފެުތރި ގަންނާށެވެ   ގައިދާެށވެ       ވާަހކަ ދައްާކ =

) ނުތިބޭށެވެ  ނޑަން    .!ހަދަން (ކައިގެން ސަޅިކަ         ހަމަކަށަަވުރްނ =

. نبىއެކަންތަކުން    އާއަށް އަށް އުދަގޫފުޅުވާނެއެވެ      ުަކލޭމެން ދެެކ  = ަފހެ އެަކލޭގެފާނ

.     ލަދުފުޅުގެން ވަޑައިގަންނަވަެއވެ    ިهللا = އަދ.   ލަދުވެިތވެ ވޮޑިގެންނުެވއެވެ     
  ކަމާއި މެދު  حق=        އަދި ކަލޭމެން އެކަންބަލުންނާ (ެއކަލެގެފާނުންެގ =

) ސުާވލު ކޮ   ށްލަްނއެދެންޏާ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާއި    .  = ެގވެހި ކަންާވރުގެ ެތރެއިން އެްއޗަކަށް
    ެަފހެ އެކަނބަލުންެގ ކިބައިްނ އެދޭެށވ =!.         ްފަރުާދއެއްެގ އަނެއްަފރާތުނ =  

      طاهر= ެއގޮތް ކަލޭމެންނަްށ .   ކަްނ ބޮޑެވެ   =.   ކަލޭމެންެގ ހިތްތަކަށް
      ްއަިދ އެކަނބަލުްނެގ ހިތްތަކަށްވެސ =       . = އަދި ކަލޭމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ

(.   (ހުއްދަވެގެންނުެވއެވެ      رسولެގ = هللا .     އާއަށް ކަލޭމެން އުަދގޫ ކުރުމެއް

        .    = އަދި ަކލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނަބލުންނާއި އިނުމެއްވެސް       =

.    އެކަލޭގެފާނަށް ަފހު ދުވަަހކުވެސް        އެކަންތައްަތްއ. = އޭ ަކލޭމެންނޭވެ
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. حضرةެގ هللاހަމަކަށަވަރުްނ    ަގއިވެެއވެ     =ެންވާ ކަންަތއްކަމުގައި ބޮޑުވެގ  .       

.   = ކަލޭމެްނ އެއްެޗއް ަފއުޅުކުރިޔަސް     .     = ނުވަތަ ެއއެއްޗެްއ ވަންހަނާ ކުރިޔަސް

   ްهللا = ފަހެ ހަމަކަށަަވރުނ.   ވޮޑިގެންވެެއވެ      ެްނާވ = ކޮންމެކަމެއް ދެނެވޮޑިގ

.  ކަލަކުކަމުގައި

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ާއެގ  نبىލިިބގެްނ މެނުވީ ކަލޭމެްނ  إذن އަކަށް  دعوة. ކެއުމުެގ !ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއޭ  )53(

. އަިދ ެއއެއްޗެްއ ކެއުމުެގ ުކިރން ގޮްސ ެކކެންދެން  ރުމަްށ އެތަންާތ ކު  إنتظارގެކޮޅުތަކަށް ނަުވންނާެށވެ

. . !އަދި އެހެންނަމަވެްސ އެފަަދ ޖާފަތަކަށް ަކލޭމެަނށް ގޮަވއިލެިވއްޖެއްާޔ ދެން އެގެކޮޅުތަކަްށ ވަންނާށެވެ !ނުތިބޭށެވެ

. ކައިނިމިގެން އަނގަތަޅަްނ  ދެން ކައި ނިމުނީމާ އަަވހަށް ނުކުމެ އެމީަހކު ބޭނުންތާކަށް ިދއުމަށް އަވަސްެވގަންނާށެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަންތަކުން (ކައިގެން ސަޅި ) އެތާ ނުތިބޭށެވެ ނޑަން . ފަެހ  نبىކަ އާއަށް ދަތިފުޅުވެެއވެ

. އެހެންނަމަވެްސ   حقއެކަލޭގެފާނު ލަދުފުޅުގެންވަޑައިގަންނަވާތީ ަކލޭމެންނާ ދިމާައށް އެވާހަކަ ވިދާޅުނުވަނީއެވެ

.هللا اކަމާއިމެދު   ލަދުވެިތވޮޑިގެންނުވެއެވެ

ނބިއަނބިކަނބަލުންުކރެ ބޭކަނަބލެއްގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ހޯއްދެވުމަްށ އަދި އެކަލޭގެފާނުްނގެ އަ

. އެގޮްތ !އެދިގެން އެއްޗެްއ ދަންނަަވްނ ވިަޔސް ަފރުދާެގ އަނެއްަފރާުތން ކަލޭމެްނ އެކަނަބލުންނާ ވާހަކަދަްއކާށެވެ

. އެއްވެސް ގޮތަ طاهرކަލޭމެންގެ ހިތްތަކަާށއި އެކަނބަލުްނގެ ހިތްތަކަށް  އާައްށ  رسولގެ هللا اކުން ަކންބޮޑެވެ

. އަދި އެަކލޭގެާފނަށްފަުހ އެަކލޭގެފާނުްނެގ  އުނދަގޫކުރުމަީކ ކަލޭމެންެގ މައްޗަށް ހުއްދަެވގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

. ެއއީ ުދވަހަުކވެސް   حاللއަނބިއަނބިކަނބަލުންނާިއ ކައިވެިނ ުކރުންވެްސ ަކލޭމެނަށް ހުއްަދވެގެންނުވެެއވެ

. އެކަންކަމަީކ  . حضرةهللا اކަމެއްނޫނެވެ   ގައި ބޮޑެތިެވގެންވާ ކަންކަމެވެ

އެުހރިާހ هللا އަދި ކަލޭމެންގެ ހިތުެގ ތެޭރގަިއ ކަމެްއ ވަންހަނާުކރިަޔސް އަިދ ނުވަަތ އެކަމެްއ ފައުޅުުކރިޔަްސ  )54(
. ( މި ާއޔަތް ބާވަިއލެއްވުނު ސަބަބެްއކަމުގައިވަީނ  ބޭކަލުންުކެރ  أصحابކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަުމގައިިވއެވެ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسولއެއްބޭކަލުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅަކާއި ގުޅިގެންކަމުގަިއވެއެެވ. އެއީ ބަ
ބޭަކލުން ކައިވެނިފުޅު ަބއްލަަވިއ  أصحابއަވަހާަރވުމުން އެކަޭލގެފާނުންެގ ބައެްއ އަނބިއަނބިކަނަބލުްނނާއި ބަެއއް 

. ފުޅުވާކަމުަގއި ވިދާޅުެވވުން ކަމުަގއިވެއެ  خيالގަތުމުގެ   .) أعلم وهللاވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ) .  ގެ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول= އެކަނބަލުްނގެ ަމއްޗަކަްށ ކުެށއްނެތެވެ

.)އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަ  ށް ކުެށއްނެތެވެ    ައެކަނބަލުންެގ ބަފައިނާއިމެދުގ = . ިއ (ބައްަޕ ދެން ކާފަ

(.... ... އޭގެ މަްއޗަށް   ދެން      އަިދ އެކަނަބލުންގެ ިފރިހެންދަރިންނާިއ މެދުގަިއވިޔަްސ (ދަރިންެގ =

.... ދަށަށް...)    ދަރިން      ެނާއި أخ= އަދި އެކަަނބލުންގ.   މެުދގައި ވިޔަސް    

     =  ެންެގ ފިރިހެްނ ދަިރންނާއި މެދުގައިވިޔަސް أخއަދި ެއކަނބަލުންގ.          =

. أختލުންެގ އަދި ެއކަނބަ   ްނެގ ފިރިހެންަދރިންނާިއ މެދުަގއިވިޔަސް    އަިދ އެކަނބަލުްނެގ =

.)އަންހެނުންނާއި މެދުގަިއވިޔަސް (ެއއީހުިރހާ ަވރެްއގެ އަންހެ   ުނންނެވެ          އަިދ =

(. =     އެކަނބަލުންެގ ކަނާއަތްަތއް ިމލްކުކޮށްފަިއވާ ީމހުންނާިއ މެދުގައުވިޔަްސ (ެއީއ އަޅުންނެވެ

. تقوةއަްށ هللا އަދި އެކަނބަލުްނ (ުހރިހާކަމެްއގައިވެްސ)      ވެިރވާ ހުިށކަމެވެ   =

.هللا ހަމަކަށަވަރުްނ   ވޮޑިގެންވެެއވެ         ހުރިާހ އެްއޗެއްެގ މައްޗަްށ =

.    ހެކިވެޮވގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި    ްمالئكةާއއި އެަކލާނގެ هللا = ހަމަކަަށވަރުނ 

 .ބޭކަލުން         ަَصَلواة ްށ = ނަބިްއޔާެގ މައްޗ.   ލަްއވައެވެ         =

 .!އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ    ްކިަޔވާށެވެ َصَلواة= އެކަލޭގެފާނު މަްއޗަށް ކަލޭމެނ!. 
      .    = އަދި ކަލޭމެން ަސލާމްކުރުަމުކން ސަލާމްކުރާެށވެ   

    هللا = ހަމަކަށަވަރުްނ(. . (ދަންނައެވެ  އަށާިއ އެަކލާނެގ ރަޫސލާައށް އުނދަޫގ ކުރާމީހުން   

.َلُعَنة އެީމހުންނަށް = هللا    ލެްއވިއެވެ      .  = ދުނިޔެއާިއ އާިޚރަތުގައި      އަިދ =

.އެކަލާނ  ެގ އެމީހުންނަށް ަތއްޔާުރ ކުެރއްވިެއވެ       ްއިހާނާތްތެިރކުރެިވގެންވާޢަޒާބެއ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
اهللا َصلَّي اهللا  َرُسْولُ  ހެދުމަކީ ަދއްކައި ވާހަކަ ބައްދަލުކޮށް – ހުަރހެއްނެތި – އެއްނެތިِحَجاب  މީސްމީހުންނާ އަންނަނިވި )55(

) 2( ބަަފއިން ެއކަނބަލުންގެ) 1( ެއއީ. ނޫނެވެ ކަމެއް އޮތް ކުެށއް މައްޗަށް ކަނބަލުންގެ  އަނިބއަނބި ގެَعَليه َوَسلَّم 
)  5( ދަރިން ފިރިހެން  އަޚުންގެ  އެކަނބަލުންގެ )4( އަުޚން ެއކަނބަލުންގެ)  3( ަދރިން ިފރިހެން އެކަނބަލުންގެ
 ކުދިން  ފިރިހެން  އަޅު އެކަނބަލުްނގެ) 7( ައންހެނުން އާންމުކޮށް ) 6( ފިރިހެންަދރިން ްނގެއުޚްތު އެކަނބަލުންގެ
 ކޮްނމެ  އަދި. ުހއްދައެވެ އެކަނބަލުންނަށް ދައްަކއިހެދުން ާވހަކަ ބައްދަލުކޮށް އެއްނެތިِحَجاب  މިމީސްމީހުންނާ
 اهللا މައްޗަށް  އެްއޗެއްގެ  ކޮންމެ ކަަށވަރުންހަމަ. ުހްއޓެވެ ތަުޤވާވެިރވުން އަށް اهللا އެކަނަބލުން ކަމެއްގައިވެސް 

 .ހެކިވެވޮޑިގެންެވއެވެ

 އީމާންވެްއޖެ  އޭ. ަލއްވައެވެ  َصَلواة މައްޗަށް  ނަބިއްޔާގެ ބޭކަލުން މަލާއިކަތް  ެއކަލާނގެ  އާއި اهللا ހަމަކަށަވަރުން )56(
 ަމއްޗަށް  އެަކލޭގެފާނުންގެ އަދި. ކިަޔވާށެވެ َصَلواة ށްަމއްޗަ ގެ  َصلَّي اهللا َعَليه َوَسلَّم ނަބިއްޔާ ކަލޭމެންވެސް . މީސްތަކުންނޭވެ

 ) . . . . . . الصَّالة َوالسَّالم َعَلي َرُسْوِل اهللا. ( ސަލާމްކިޔާެށވެ ކަލޭމެން

 اهللا އާޚިރަުތގައިވެސް  ދުނިޔެއާއި . ދަންނައެވެ މީހުން އުނދަގޫުކރާ  ރަސޫލާއަށް  އެކަލާނގެ اهللا ހަމަކަށަވަރުން )57(

 .ކުރެްއވިއެވެ ތަްއޔާރު އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ޢަޒާބެއް ވެގެްނވާ  އިހާނާތްެތިރ އަދި. ަލއްވާުހއްޓެވެ َلُعَنة މައްޗަށް  އެމީހުންގެ

 ދެންވެސް  ނިސްބަތްުކރުމާއި ދަރިން އެަކލާނގެއަށް ުކރުމާއިَشرِيك  އެަކލާނގެއަށް ުކރުމަކީ އުނދަގޫ އަށް  اهللا .ދަންނައެވެ* 
 .ކަންކަމެވެ  އެންމެަހއި އެބާވަތުގެ

 ފަޅައިލުާމއި  ިއސްތަށިފުޅު އެކަޭލގެފާނު އީމާންނުވުމާއި  އެކަޭލގެފާނަށް ުކރުމަކީ އުނަދގޫ އަށް َرُسْوُل اهللا َصلَّي اهللا َعَليه َوَسلَّم
 ެއކޭ ިސހުރުެވރި ކިޔުމާއި ދޮގުެވރިއެކޭ ކިޔުާމއި ޅެންެވރިއެކޭ ކިޔުމާއި މޮޔައެކޭ  އެކަޅޭގެފާނަކީ ބިންދައިލުމާއި ދަތްޕުޅު
 .ކުރުމެވެ ކަންަތްއތައް އެާބވަތުގެ ކިއުމާއި އެއްޗެތި އެބާވަތުގެ ދެންވެސް ކިއުމާއި
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    =ިަދންނައެވެ(  މީހުން ުކރާ އުނދަގޫ އަދ(.       = ُمْؤمن

 .ނަށްއަންހެނުން ُمْؤمن ންނަށާއިފިރިހެނު         = ިނުލައި  ކުށަކާ  ެއއްވެސް  އެމީހުންކުރ.   

          =ްއުފުލަިއެގންފިއެވެ ޮދގެއް  ބޮޑުެވގެންވާ އެމީހުނ.          = ިބަޔާންވެގެްނވާ  އަދ 

  .ފާފަޔަކާއި     =  ޭصلى اهللا عليه وسلم )( .އާއެވެنىب  އ        = ުަކލޭގެފާނުްނގެ  ކަޭލގެފާނ 

 .ވިދާޅުވާށެވެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށް      =ިދަރިދަރިކަނަބލުންނާއި ކަލޭގެފާނުގެ އަދ.      

 އަންހެނުންނަށާއިمؤمن  އަދި=      =ްދަތިޖެހުމަށް ބޮޑިކޮށް އެއްކޮށް އެކަނބަުލނ.      =

  .ތަުކގައިجلباب  އެކަނބަލުންގެ     =ްއެގޮތ.      =ްއެއީ . (ގާތެވެ އެގުން  ެއކަނބަލުނ 

  .)އެގުންގާެތވެ ކޮންބައެއްކަން    =ްނުވެވޭނެއެވެ އުދަގޫ ކަނބަލުންނަށްއެ އޭރުން ދެނ.      =ިއަދ  

  .ވޮޑިގެްނވިއެވެ اهللا       = ްބޮޑުކަލަުކކަމުގައި ލެއްވުން رمحة  ާފފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިނ.    

       = އިފިއްޔާހުއްޓައިނުލަ  އެތިބިގޮތުން އެމީހުން ީމހުން ންގެمنافق.        =

 .މީުހންނާއި ބަލިކަންވާ )  ގެوهم  ަޝއްކާއި( ހިތްަތކުގައި އެމީހުންގެ އަދި    =ިފަުތރާ  ތައްخرب  ދޮގު އަދ 

 .މީހުންނާއި      = ގައިمدينة.       = ެއެމީހުްނގެ  ކަޭލގެފާނު ަކލާނގެ ތިމަންރަސް ނިކަންހުރ 

 .ހުށީމެވެ  ވެރިުކރައްވާ  ގަދަުކރަްއވާ މައްޗަށް          = ްގައި مدينة  އަވައްެޓރިވެގެން  ަކލޭގެފާނާ ދެނ 

 .މެނުވީ ހިނުދކޮޅަކަށް މަދު ދާދި=     .ނުތިބޭނެއެވެ އެމީހުން    =ްلعنة  ނަށްއެމީހުނ

 .ލެވިގެންެވއެވެ       =ްތާކުން ކޮންމެ ފެނެވުނު. ތާކުން ކޮންމެ  ޮގވުނު އެމީހުންނަށ.         =

 .މެރެވޭެނއެވެ ހިފެވި    =ްނޑައެޅިގެނ    .މެރުމަކުން  ކަ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ނެތި  ޙައްޤެއް އެއްވެސް  ކަމަކާުނލައި އެްއވެސް އެމީުހންކުރި އަްނހެނުންނަށް ُمْؤمن ފިރިހެނުންނަށާއި ُمْؤمن އަދި )58(
 ގޮތުަގއި  ަބޔާންވެގެންވާ  އެުކރީ އަދި . ދޮގެެކވެ ބޮޑުެވެގންވާ ެއބުނަނީ އެމީހުން . ދަންނައެވެ އުނދަގޫކުރާމީހުން 
 .ފާފަވެރިވާނޭކަމެކެވެ

 ަކލޭގެފާނުްނގެ  އަދި އަނބިއަނބިކަނބަލުންނަށާއި ކަލޭގެފާނުންގެ.! އެވެ صلى اهللا عليه وسلم ޔާނަބިއް އޭ )59(
 ދަތިޖެހުމަށް  އެއްކޮށް  ގާތްކޮށް ތައް ِجْلَباب އެަކނބަލުންގެ  އަންހެނުންތަކަށް މުއުމިނު އަދި ދަރިދަރިކަނބަލުންނަށާއި

ނޑު ައކީ ِجْلَباب. (ވިދާޅުވާށެވެ  .)ހިނގުމަށްަޓކައެވެ ަމގު އެއީ. ހެުދމެކެވެ ހުންނަ ތަށް ނިވާވާގޮ މުޅިހަށިގަ

 ފަަރގުކުރުަމށް  ވަކިކޮށް  އަންހެނުންނާ  މިނިވަން އަޅުއަްނހެނުންނަށާއި ބެެހއްޓުމުން ހަދާަފއި އެގޮތައް  ِجْلَباب އަދި
 އަންހެނުންނާއި  މުއުމިނު )ދިމާކުރާގޮތަށް ހިލޭފިިރހެނުން، އަންހެނުންނާއި އަޅު(  ދެންޭއރުން. ގާތްވެގެްނވެއެވެ އެނގުން

 ކަލަކު  ބޮޑުވެގެންވާ  ރަޙުމަްތލެއްވުން  ގިނަިގނައިންފާފަފުއްސަވާ ވޮޑިގެންވަނީ اهللا އަދި . ުކރާނެއެވެނު އުނދަގޫ މާކޮށްދި
  .ކަމުގައެވެ

 ޮދގު  ތިެބގެން މަދީނާގައި މީހުންނާއި  ބަލިކަށިކަްނވާ ވަހުުމގެ ަޝއްކާއި  ހިތްތަުކގައި އެބައިމީހުްނގެ ންނާއިُمَناِفق  )60(
 ިނކަންހުރެ  ހުއްޓައިުނލައިފިއްޔާ ޢަމަލުތަކުން އެުނބައި އެީމހުންގެ މިމީސްމީހުން މީހުންނާއި ޚަބަރުފަތުރާ

 އެމީހުން  ޭއރުން ދެން. ހުށީމެވެ ވެރިުކރައްވާ  ގަދަުކަރއްވައި ކަޭލގެފާނު މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ 
 . ނުތިބޭނެއެވެ މެނުވީވަގުތުކޮޅަކު ކުޑަ ދާދި)  ަގއިمدينة (  އަވައްެޓރިވެގެން ކަލޭގެފާނާއި

 އެމީުހން  ާތކުން ކޮންމެ ފެނެވުނު އަދި. ލެވިގެްނވެއެވެلعنة  އެމީހުންނަށް ކޮންމެތާކުވެސް  ފެނެވުނު އެމީހުން އަދި )61(
ނޑައެޅިގެން ހިފައިގަނެވި  .މެރެވޭނެއެވެ ކަ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     =ީގެންދަވާގޮެތވެ ކަންތައް  اهللا  އެއ.      =ައިސްވެދިޔަ ( މީހުންނާއިމެދު އިސްވެދިޔ 

 )މީހުންނާއިމެދުވެސް  އެބާވަތުގެ       =ެކުރިްނ މީގ.      =ިކަޭލގެފާނު  އަދ 

 .ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ        =އެގޮާތއިމެދު( ާއއިމެދުة سنއެ ގެ اهللا(      = ުވުމެއް ބަދަލ.  
      =ްސުވަުލކުރެެއވެ ަކލޭގެފާނާއި މީސްތަކުނ.       = ވާެނވަގުތަކާއިމެދުقيامة.   

 .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު        = ެގަެއވެ حضرة ގެ اهللا ހަމަކަށަަވރުން ެއނގުމެއްވަނީ އޭގ.   

    =ިނުދެއްވަެއވެ އަްނގަވައެއް  ކަޭލގެފާނަކަށް އަދ.        =ކުެރވެއެވެأميد  ވަގުތުވުން ވާقيامة.  
      =ްގާވެގެންވުމަށ.     =ްتـََعاىل اهللا ހަމަކަށަަވރުނ.     =ްَلُعَنة  ކާފަރުންނަށ

 .ލެއްވިެއވެ         = ިުކރެއްވިެއވެ ތައްޔާރު  އަލިފާނެއް  އެީމހުންނަށް އެކަލާނގެ އަދ.     

    =ްތިބޭނެއެވެ ތެމި އަބަދު  އަބަދާ އެތާ އެމީހުނ.      =ެަކލޭގެާފނު  ީމހުންނަށްޓަކައިއ 

 .ުނވާނެއެވެ އެމީހުންނަކަށް. ./ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ        =ްައދި  ސަަހރޯެވރިޔަކުެވސ 

 .މީހަކުިވޔަސް ނަސުރުދޭނޭ        =ެދުަވހުން ފުޮރލޭ މޫނުތަށް ެއމީހުންގ.      =

  .ައލިފާނުގައި./ ގައި ނަރަކައި        = ްރަނގަޅުވީސްހެްއޔެވެ ކޮންފަދަ ައހުރެމެން . ުބނާނެއެވެ އެމީހުނ. 
       =ްކިޔަމަްނވީނަމަ އަށް اهللا  އަހުރެމެނ.         =ިައށް  އާَرُسْول  އަުހރެމެން އަދ 

 .ކިޔަމަންވީނަމަ         =ިއެވެَربُّ  އަޅަމެންގެ އޭ. ދަންނަވާނެެއވެ އެީމހުން އަދ.        = ްހަމަކަށަަވރުނ 

 .ކިޔަމަންވީ އަޅަމެން        =ެބޮޑެތިމީހުންނަށެވެ) ވެރިންނަށާއި(  ސާހިބުންނަށާއި އަޅަމެންގ. 
        =ެމަގުުފރްެއދީއެވެ އަުހރެމެން އެމީހުން  ފަހ.        =ެއެވެ َربُّ  އޭއަޅަމެންގ .
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   .ދެއްވާނދޭވެ އެމީހުންނަށް     = ދެބައި ގެَعَذاب.    = ިَلْعَنة  އެމީހުންނަށް އަދ

 .ލައްވާނދޭވެ       =ްއަކުން َلْعَنة ވާބޮޑުވެގެނ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެއްވެސް  އައްُأُصول  އެ ގެهللا އަދި. ހުރިގޮެތވެُسنة  ގެهللا اމެދުވެސް މީހުންނާ އެާބވަތުގެ އިސްވެދިޔަ ކުރިން މީގެ އެއީ )62(
 .ނުފެންނާނެއެވެ ވުމެއް ބަދަލު

 ަކލޭގެފާނު  ަގއިَجَواب  ޭއގެ. ކުރެެއވެُسَوال  ކަލޭގެފާނާއި މީސްތަކުން  ަވގުތަކާއިމެދު ނެވާِقيامة .) އެވެ هللا َرُسول  އޭ(  )63(
 ަވގުތު  ވާِقيامة  .ނުދެްއވައެވެ އަންގަވައި އެކަން ަކޭލގެފާނަކަށް. ގައެވެَحْضرة  ގެهللا އެކަނި ހަމަ އެގުްނވަނީ އޭގެ. ވިދާޅުވާށެވެ

 .ކުެރއެވެأُمِّْيد  ގާތްވެގެންވުން ދާދި

 ައދި . ދުުރކުރެްއވިއެވެ ރަޙުމަތުން އެކަލާނގެ . ެލއްިވއެވެ َلْعَنة ކާަފރުންނަށް تـََعاىلهللا  ހަމަކަށަވަރުން  )64(
 . ނަރަކަެއވެ ެއއީ. ަތއްޔާުރކުރެްއވިއެވެ އަލިފާނެއް އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށްޓަކައި

 އެހީތެިރެއއް  ނަޞްުރވެރިެއއް އެއްވެސް  އަދި ސަަހރޯވެިރއަކު އަދި . ދެމިތިބޭނެއެވެ އަބަދާއަބަދު އެތާނަގއި އެމީހުން )65(
 . ނުވާނެއެވެ  އެމީހުންނަކަށް

هللا ا އަަހރެމެންވެސް. މީހުންބުނާނެއެވެ ެއކާފަރުންގެ  ދުވަހު ުފރެޅުމުންދާ ފިެހވި ަނރަކަިއގައި މޫނުތައް އެބައިމީހުންގެ )66(
 ؟ ވެރަނގަޅުވީްސހެްއޔެ ކޮންަފދަ އީމާންވީނަމަ އަށް އާ َرُسَول އަދި އަށާއި

 ެވރިންނަާށއި  އަޅަމެންގެ ވީ ކިޔަމަންތެރި އަޅަމެން. އެވެ َربُّ  އޭއަޅަމެންގެ. ބުނާނެއެވެ އެމީހުން އަދި )67(
 . އެީމހުންނެވެ މަގުފުރެއްީދ އަޅަމެން  ަފހެ.) މީހުންނަށެވެ މަތީ އަޅަމެންގެ. ( ބޮޑެތިމީހުންނަށެވެ

 َلْعَنة އެީމހުންނަށް އަކުން  َلْعَنة ބޮޑުވެގެންވާ  އަދި . ދެއްާވނދޭވެ َعَذاب ޑަބަލް  އެީމހުންނަށް .އެވެ َربُّ  އަޅަމެންގެ  އޭ )68(
 .ލައްވާނދޭވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =ޭމީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އ.      =ްނުވާށެވެ ކަޅޭމެނ.       

 .މީހުންފަދައިން އުނދަޫގކުރި  އަށް ُمْوَسى َعَليه الَسالم =     = ެކުރަްއވައިފިއެވެ ބަީރއަ ެއކަލޭގެފާނު تـََعاىل هللا ا ފަހ / .

 .ސަލާމަތްކުރަްއވައިފިއެވެ       =ިކަންތައްތަކުން އެމީހުންުބނ.      =ިޙަޟްރަތުަގއި  ގެ هللا އަދ 

 .ވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު      = މާތްބޭކަލަކުކަުމގައި ބޮޑުَقَدر.          = ޭއ 

 .!މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ    =ްވެރިވާށެވެتـَْقَوى  އަށްهللا ا ކަލޭމެނ.      =ިނާށެވެބު ކަލޭމެން އަދ. 
       = ާބަސް ޙައްޤު ސީދ.        ) =ްصلح  ޢަމަލުތައް  ކަލޭމެންގެ  އެަކލާނގެ) އޭރުނ

  .ރަނގަޅުކޮށްދެއްވާނެތެވެ ކޮށްދެއްވައި          =ިފާފަ  ަކލޭމެންގެ ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ އަދ 

  .ދެްއވާނެއެވެ ފުއްސަވައި       =ިވެއްޖެމީހާ ކިޔަމަންތެރި އަށްَرُسَول  އެަކލާނގެ އަށާއިهللا ا އަދ. 
     =ްނަސީބުެވރިެވއްޖެއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަަވރުނ.        = ާނަސީބަކުން ބޮޑުވެގެންވ. 
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   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

. !ުނވާށެވެ ކަލޭމެން މީހުންފަދައިން އުނދަގޫކުރި  އަށްُمْوَسى َعَليه الَسالم . !މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ )69(
. ުކރެއްިވއެވެ  ބަީރއަ އެކަޭލގެފާނު تـََعاىلهللا ا ާވހަަކތަުކން ބުނި އެކަޭލގެފާނާމެދު އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން 
 .މާތްބޭކަލަކުކަމުގައެވެ ބޮޑުَقَدر ޙަްޟރަތުގައި ގެهللا ا އެަކލޭގެފާނުވަނީ އަދި. ވިއެވެސަލާމަތްކުރެއް 

ُهَما   ؛ދަންނައެވެ*  نِذر އާއި ِإْبن َجرِْير  އާއިأَبُوَشْيَبة  ރިވާުކރައްަވއި ައރިހުން ގެإبن َعبَّاس َرِضَي اهللا َعنـْ
ُ
 ިމބޭކަލުން  ِإْبُن امل

 ުއރަަވޅި  ެއކަލޭގެފާނީ. ބަޔަކުބުންޏެވެ ގެبىن ِإْسَرائيل  ދިމާއަށް ާއއި ُمْوَسى َعَليه الَسالم. އެވެވެ  މާނަިއގައި ގެَحِدْيث  ނެރުއްވި
 ާބލުއްަވއި  ފޭރާންކޮޅު ުނކުމެވަޑައިގެން  އަށް َصْحَراء ނާނޭފުޅުފިއްަލވަން އެއްުދވަހަކު  ُمْوَسى َعَليه الَسالم ދެން . ބޮޑުމީހެކެވެ
 ُمْوَسى َعَليه الَسالم ޭއގެފަހަތުން. ދާންފަށައިފިއެވެ ހިފައިގެން ހެދުންކޮޅު އެހިލަ ފަހެ ދެން. ބޭްއވިއެވެ މަތީގައި ހިލައެްއގެ

 ގެފާނު ُمْوَسى  އެމީހުން އަދި. ހިނގައްޖެެއވެ ތިބިހިސާބަްށ ެއއްمجاعة  ގެމީހުންގެبىن إسرائيل  ގޮސް  އެިހލަ. ވަޑައިގަންނަވައެވެ
 ގެ آية މި. އެނިގއްޖެއެވެ އެމީހުންނަށް ބޮޑުނޫންކަން އުަރވަޅި އެކަޭލގެފާނު ހިނދުއެ. ެދކެފިއެވެ ހުންނެވިތަން ޢުރިޔާނުން

 زبة التفسري = =. واهللا أعلم . ލިޔުއްވާަފއިވެެއވެ މިާވހަކަ ންمفسر ގައިتفسري 

حق  ސީދާ އަދި. ވެިރވާށެވެتقوى  އެަކލާނގެއަށް . ިބރުވެިތވާށެވެ އަށްهللا ا ަކލޭމެން. މީސްތަކުންޭނވެ ވެއްޖެإميان  އޭ )70(
 . ބުނާށެވެ ތެދުބަސް

 ަކލޭމެންގެ  ެއކަލާނގެ އަދި. ލައްވާނެތެވެ ކަމުގައިصاحل عمل  ރަނގަޅު އެކަލާނގެ ތައްعمل  ކަލޭމެންގެ އޭރުން )71(
 ނާ އޭ ހަމަކަަށވަރުން.) ދަންނަެއވެ( މީހާ ިކޔަމަންތެރިވެއްޖެ އަށް رسول ެއކަލާނގެ އާއިهللا ا އަދި. ހުްއޓެވެ ފުއްސަވާ ފާފަތައް

 . ކަަށވަެރވެ ލިބިގެންފިކަންنصيب  ބޮޑުވެގެންވާ
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          ެ(އުުފލުމަށް) أمانة= ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކާލނގ .  ހުަށއެޅުއްވީމެވެ  

     ްއުޑުތަކަށ =      .  = އަިދ ބިމަށާއި އަދި ފަރުބަދަތަކަށްވެސް     =

.   ފަހެ އެތަކެިތ މަނާވެގެންިފއެވެ   އުުފލުމާމެދު  أمانة= ެއ      އަިދ =

. ) ިބރުވެތިެވއްޖެއެވެ   އެއާމެދު(ނުއުފުލިދާނެކަމަށް      أمانةާއ އެ  إنسان= އަިދ  . އުފުލިެއވެ

(.  (އުފުލާނެކަމަށް ދެންނެިވއެވެ    .  = ހަމަކަަށވަރުްނ އޭނާވިެއވެ       =

 ޖާހިލުކަްނ ބޮޑު މީަހކުކަމުގައި   އަނިޔާވެރިކަްނ ބޮުޑ އަދި     ީعذابهللا = ެއއ .  ދެްއވުމަށެވެ
        =منافقފިިރހެނުންނަާށއި  منافق .  އަންހެނުންނަށް  

    ިއަންހެނުންނަށް مشركިފރިހެނުންނަށާއި  مشرك= އަދ      توبةهللا = އަިދ 

.  ލެއްވުމަށެވެ         =منمؤފިރިހެނުންނަށާއި  مؤمن .  އަންހެނުނަށް   

.هللا = އަިދ   ވޮޑިގެންވެއެވެ       ާލެއްވުްނ  رحمة= ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވ

 .ބޮޑުކަލަކުކަމުގައި
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މާނަ  ގެسورة األحزاب        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . ށައެޅުއްވީމެވެހު ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފަރުބަދަތަކަށް ައދި ބިމަށާއި  އުޑުތަކާއި  ހަމަކަށަވަރުން  އުފުލުމަށްޓަަކއިأمانة  )72(
. އުފުލިެއވެ أمانة އެ  އިންސާނާ އަދި. ބިރުވެިތވެއްޖެއެވެ އެކަމާމެދު  އަދި. ވެގެންފިއެވެمنع  އުުފލުމުންأمانة  އެ އެތަކެތި  ފަހެ

 . މީހަކުކަމުގައެވެ ޮބޑު ކަްނވެސްجاهل  އަދި ބޮޑު އަނިާޔވެރިކަން  އޭނާވީ ހަމަކަށަވަރުން

 -ވިދާޅުވަނީ  ަބއެއްބޭކަލުން . ވިދާޅުވެއެވެ ތަފާުތކޮށް ންمفسر  މާނަ އަމާނަުތގެ މިވާ މިއާޔަތުަގއި. ދަންނައެވެ* 
 ައދި . ތައްކަމަެށވެفرض  ގެشريعة  އެއީ ވިދާޅުވަނީ އަނެއްބައިބޭަކލުން އަދި. ކަމަށެވެ -ކިޔަމަންެތރިކަން طاعة يعىن  އެއީ

 ގޮތަށްެވސް  މިނޫންގޮތް  އަދި . ކަމަށެވެ -ބުރަތައް  يعىن -ަތއްتكليف  އެންމެަހއި ގެ  شريعة އެއީ  ވިދާޅުވަނީ  ލުން އަނެއްބައިބޭކަ
 . ކިޔާފައިވެެއވެ

 ުހރިމާތްކަމާއި  މީހަކަށް  އުުފލި أمانة އެ އަދި  ިވއެވެެވގަތްކަމުގައި منع  އެކަމުން  ފަރުބަދަަތއް އަދި ބިން އުޑުތަކާއި* 
 ާއއި عذاب  ުހރި މީަހކަށް ނުުކރި އަދާ ފުރިހަމައަށް  އެަކން ވެފައި حوال  ެއކަމާ އަދި ކޮށްދެްއވައިن بياهللا ا މަތިވެރިކަން

 މިވާހަކަތަާކއި  . އެމާބިުރވެތިވީެއވެ އެތަކެތި  އެހެންވެ .ނުކުރެވިދާނެީތެއވެ އަދާ  أمانة އެ ގޮތުަގއިުފރިހަމަ ކޯފާއެންގެވުމުން
 وباهللا التوفيق . ނުވަދެވުނީެއވެ ތެެރއަށް އެވާހަކަތަުކގެ ކުޑަކަމުން މިފޮތް. ގެްނވެއެވެވެبيان  ފޮތްތަުކގައިتفسري  ތައްحديث  ބެހޭ

 އަދި  ިފރިހެނުންނަށާއި مشرك  އަދި އަންހެނުންނަށް ުމނާފިގު ިފރިހެނުންނަށާއި  މުނާފިގު) އުފުލީ أمانة އެ  އާ إنسان (  )73(
توبة  هللا މައްޗަށް  އަންހެނުންގެ   مؤمن ިފރިހެނުންނަށާއި مؤمن އަދި. ެދއްވުމަށްޓަކަެއވެعذاب  އަންހެނުންނަށް مشرك

 .ވޮޑިގެްނވެއެވެهللا ا ބޮޑުކަލަކުކަމުަގއި ެލްއވުންرمحة  އަދި ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އަދި. ލެއްވުމަށްޓަކަެއވެ
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މާނަ  ގެسورة سبأ        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ ُسورةسبأ
uv 

  

ٔ ُسورة     )54(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        سب

   ަތުރަޖމާ     

    هللا اވެގެްނވަީނ  َخاصّ ެއއް  ثَنَاءާއިއ  تَْعِريفއާިއ  َحْمدُ = އެންމެަހިއ .  އަެށވެ    =

.   َخاصّ އެކަލާނގެީއ އޭަކލާނގެއަށް   ެވ މިލްކުެވގެންވާ ަކާލނގެއެވެ       އުޑުތަކުގަިއ =

.  ވާހާތަ  ކެތި        .   = އަިދ ބިމުގަިއ ވާާހތަކެއްޗާއި    އާިއ  َحْمدُ = އަިދ

.  ثَنَاءއާިއ  تَْعِريف  ހުީރ ހަމައެަކލާނގެއަެށވެ     =آِخَرة  .  ދުަވހުންވެސް   

    َخبَرُ ތަ އަދި އެްނމެހައި ވަން ِحْكَمة= އަދި އެަކލާނގެީއ  .  ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ   

 .  = އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ         ިَمْعَدن= ބިމުގެތެރެއަށް ވަންނަހާތަކެތި (ާވރޭފެނާއ 

) َخَزانَة އާއި  ތަކާިއ ވަޅުެލވޭމީހުނާއި      ުކުންނަ ަތކެއްޗާިއ = އަދި އެތަނުން ނ

... )  َحيََوان(ގަސްގަހާެގއްސާިއ   އާއި          އަިދ އުޑުންފައިބާހާތަެކއްޗާިއ =

ނޑުފެނާއި ހޮނުގުުގރިޔާިއ އެިކއެކި ަބރަކާތާއި   . ބޭަކލުންނާއި ) َمالئَِكة ާއއި َعَذاب(ވާރޭފެނާއި ގަ   

  ްތަކާއި). َعَملބޭކަލުންނާއި  އަޅުތަކުންެގ  َمالِئَكةއަރަިއގެންދާހާ ތަެކއްޗާއި ( = އަދި ެއއުޑަށ    

     ީَرْحَمة= އަދި އެކަލާނގެއ .  ވަންތަ އަދި ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ ކަލާނެގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެަކލާނގެީއ އުޑުތަކުަގއްޔާިއ އަިދ هللا ވެގެންަވނީ ހަމަ َحّقއެްއ  ثـََناءާއއި  تـَْعرِيفއާިއ  َمحْد ންމެހައި އެ )1( އަެށވެ

. އަދި َخاصّ ވެ ِمْلك ބިމުގައިވާާހ ތަކެތި އެކަލާނގެއަށް ުހީރ  ثـََناءއާިއ  َمحْدُ ގައިވެްސ آِخَرة   ެވގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

. އަދި އެކަ  ވަންތަ އަދި އަޅުތަކުންެގ  ِحْكَمةލާނގެއީ ދެދުނިޭޔގެ ކަންތައްަތށް ފުރިހަމަކުެރއްވީ ހަމައެކަލާނެގއަށެވެ

.  އެންމެހައި ކަންތައްތަްށ ދެނެވޮޑިގެންާވ ޚަބަރުތަުކގެވެިރ ަކލާނގެއެވެ

ބިމަށްވަދެގެންދާ އެންމެހައި ތަކެއްާޗއި އަދި ެއތަނުން ނުކުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި އެަކލާނެގ  )2(

. (ބިމަށްވަންނަ ތަެކއްޗަީކ ވާޭރގެފެންތިިކތަކާއި ދެނެވޮޑިގެ ތަކާިއ މަރުެވގެން ވަޅުެލވޭ އެންމެަހިއ  َخَزانَةންވެއެވެ

ނޑުގޮވާމުެގ َميِّت . އަދި އެތަނުްނ ނުކުންނަ ތަކެއްޗަކީ ގަސްގަާހގެއްސާިއ ދަ ންނާއި ދެންވެސް އެންމެަހއި ތަކެްއޗެވެ

.) އަިދ އުޑުންބާވައިަލއްާވ ތަކެއްާޗއި އަދި އުޑަްށ ާއއި ދެންވެްސ އެންމެ َحيـََوان އޮށްޓަރުތަކާިއ  ހައި ަތކެއްެޗވެ

. (އުޑުްނ ފައިބާތަކެއްަޗކީ ވާރޭފެނާިއ ގަޑުފެނާިއ  އަރައިގެންާދ އެންމެަހއި ަތކެތިވެްސ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެްނެވއެވެ

. އަިދ އުޑަށްައރައިގެންާދ ބޭކަލުންނާިއ ދެންވެސް ބައެ َمالِئَكةއާިއ ހޮނުުގގުރިާއއި  َعَذابބަރަކާތްތަކާއި  އްަތކެއްެޗވެ

.... ). އަދި އެަކލާނެގީއ  َعَملބޭަކލުންނާއި އަޅުތަކުންެގ  َمالِئَكةތަކެއްޗަކީ  ަތކާއި ދެންވެސް ބައެއްތަެކއްޗެވެ

. َرْمحَةއަޅުތަކުންނަށް   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ އަދިގިނަގިަނއިން ާފފަފުއްސަވާ ަކލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ިބުންޏެވެ ކާފަރުވީމީސްތަކުން އަދ  .         =ްِقَياَمة އަހަރުމެންގާތަކަށ 

  .)  ނުވާެނއެވެ ِقَياَمة އެަބހީ. (ނާންނާނެއެވެ   ) = ޭއެއްގޮަތކަށްެވސް . ޅުވާށެވެވިދާ ަކލޭގެފާނު.) އެވެ َرُسوُل اهللا އ 

 . އެހެންނުވާނެއެވެ          =ެަކލޭމެންގެ  ހަމަކަށަވަރުން. ގަންދީވިދާޅުވަމެވެ َربّ  ތިމަންކަލޭގެފާުނންގ 

 . އަންނާނެއެވެ  ِقَياَمة ގާތަށް      =ެަކލާންގެެއވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ َغْيبُ  އީ އ .       =

 ) ިނވައިެވގެންނުވެއެވެ. (ވަންހަނާެވގެންނުވެއެވެ އެކަލާންގެއަށް     =ެَذّرة/  ެއއްޗެއްެވސް ވަޒަނުގެ ޒައްރެްއގ 

 . މިްނވަރުވެސް  ަބރުދަނުގެ އެއްގެ            =ްބިމުގަިއވިޔަސް އަދި  އުޑުތަކުގައިިވޔަސ . 
       =ިއެއަށްވުރެކުޑަވިޔަސް އަދ .     =ިބޮޑުވިޔަސް އަދ .       

   =ިމެނުވީ ބަޔާންެވގެންވާ  ފޮތެއްަގއ  . ْحُفوظُ (ނުެވއެވެ
َ
. بـََيان ގައި  َلوُح امل  ) ވެގެންވާމެނުވީުނވެއެވެ   

     =ާވުމަށްޓަކައި ެދއް ޖަޒާ ނަށްމީސްތަކުން ންވީ އީމ          =ިَصاِلُح َعَملُ  އެމީހުން އަދ 

   ތައްކުރި       = ީނޑައެޅިގެން އެީމހުންނަށްހުރ  . ފާފަފުއްސެވުމެވެ ކަ      =

  . ރިޒުގެވެ މާތްވެގެންވާ އަދި   =ިމީހުން މަސައްކަތްކުރާ އަދ            =

  އާޔަތްަތއްނުކުޅައްދައިލުމަށް ތިމަންރަސްކަލާންގެ          =ްއެވެ ޢަޒާބު ހަމަ ހުރީ އެމީހުންނަށ .  

     = ިރެއިންގެތެ  ޢޒާބު ގަދަ  ނުބައި ވޭންދެނިވ           = ިމީުހން  ދެވުނު  ِعْلمُ  އަދ 

  .) އެގޭނެއެވެ ެވރިންނަށް ِعْلمُ  އެބަހީ. (ދެކޭނެއެވެ    =ްތަކެތި ބާވައިލެްއވުނު ކަލޭގެފާނަށ .    

    = ެންَحْضَرُة  ގެ  َربّ  ަކލޭގެފާނުންގ .        =ަތެދުކަން َحقُّ  އެއީހަމ .       = ިއެތެދުަމގު  އަދ 

  . ދައްކަވަނީ          = ިކަލާނގެަމގަށްކަން  ލިބިވޮޑިގެންވާ َمحُْد  އަދި ވަންތަ ގަދަކީރިތ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަހުރެެމން  ދެވަނަފަަހރަށް. އެއްނާންނާނެެއވެ ِقَياَمة އަުހރެމެންނަކަށް. މީސްތަކުންބުނެވެ ރުވީކާފަ އަދި )3(
. އެހެނެއްުނވާނެއެވެ އެއްގޮތަކަްށވެސް. ވިދާޅުވާށެވެ!ކަލޭގެފާނު. އެވެ! َرُسوُل اهللا އޭ. ދެންނުދިރޭނެއެވެ

 ަފހަަރށް  ދެވަނަ ަމރުވުމަށްފަހު . ވާނެއެވެ  ِقَياَمة ަކލޭމެންނަށް ންހަމަކަށަަވރު. ވިދާޅުވަމެވެ ގަންދީ َربّ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ
 ަކލޭމެްނގެ . (ަކލާނގެެއވެ ދެނެވޮޑިގެްނވާ ވެސް َغْيبُ  އެންމެަހއިެއކަލާނގެއީ  އަދި. ދެއްވޭެނއެވެ ތަކަށްޖަޒާ َعَمل ދިރިގެން

 ބިމުަގއި  އުޑުތަކާއި. ނުވެެއވެ ހަާނވެގެންވަން ނިވައިވެ އެަކލާނގެއަށް އެއްެޗއްވެސް އެންމެ) ތެރެއިން ތަކުގެ َعَمل
 ައދި  ކުޑަޔަސް އަދިެއއަށްވުރެ  އެއްޗެްއވެސް ބޮޑުމިނުގެ ޒައްރެްއގެ ވަރުވެސް  ެއއްގެ ِمثْـَقال ވަންހަނާެވގެންވާ އެކަލާނގެއަށް

َلوُح  ެއއީ. މެުނވީނުވެއެވެ ންފަިއލްކުެރވިގެ ލިޔެވި  ފޮެތއްގައި ވެގެންވާ  بـََيان ެއއްޗެއް  ކޮންމެ އެ . ނުެވއެވެ ބޮޑަސް އެއަށްވުރެ 
ْحُفوظُ 

َ
 .އެވެ امل

. ދެއްވުމަށެވެ َجَزاء ހެޔޮ މީހުންނަށް ކުރި َصاِلْح َعَمل އީމާންވެގެން ލަްއވާފައިވަނީ އެގޮތަށް އެކަންތައްތައް )4(
 ތަެކވެ  نِْعَمة އެާތގެ ުސވަުރގެއާއި. ރިުޒގެވެ މާތްެވގެންވާ ފާފަފުއްެސވުމާއި އެމީހުންނަށްހުރީ

 ުހރީ  މީހުންނަށް މަސައްކަްތކުރާ ކުރުމަށް بَاِطل އާަޔތްތައް ބާވައިލެްއވި ނަށް َرُسولٌ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި  )5(
 ެއވެ َعَذاب ގެ َعَذاب ގަދަ  އެންމެނުބައި ވޭންދެނިވި

  ަކން  َحقُّ  ހަމަސީދާ އެއީ ކީތަކެްއޗަ މިބާވައިލައްވާ ކަލޭގެފާނަށް ންَحْضَرة  ގެ َربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ. އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ  )6(
 ލިބިވޮޑިގެންވާ  َمحْدُ  އަދި ވަންތަ ِعزَّة ތެދުމަގުދައްކަނީ ެއއިން އަދި. ެއގޭނެއެވެ ރަގަޅަށް ވެރިންނަށް َأْهلُ  ގެ ِعْلمَ 

.އެގޭެނއެވެ ރަގަޅަށް އެމީހުންނަށް ކަލާނގެމަގަށްކަންެވސް
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   ަތުރަޖމާ     

        =ިބުެނއެވެ)އަނެއްބަޔަކަށް ެއްއބަޔަކު އޭގެ( މީސްތަކުން ކާފަުރވީ އަދ.         

     =ް؟ ެހއްޔެވެ މީަހކުދައްކަން ކަލޭމެނަށް އަހުރެމެނ    =ްދޭ َخَرب  އޭނާކަލޭމެނަށ         =

  ހިގައްޖެއްޔާ  ހަލާުކވެގެން ކުދިކުދިވެ ރުވެކަލޭމެންމަ     =ްަހލާކުވެ ކުދިކުދިވެ  އެީކއެކައްަޗކަށ    =

  ކަލޭމެން ހަމަކަށަވަރުން          =ްހެއްެދވޭނެއެވެ ާއހެއްދެވުމަކުން  ައލުން ހަމަކަަށވަރުނ  .   

         =ާ؟ހެްއޔެވެ ޮދގެއްއުފެއްދީ  އަށްهللا އޭނ .        = ަމޮޔަބަލި ( – ޖިންނިބަލި  އޭނާގައި  ނުވަތ (

  ؟ ހުރީހެްއޔެވެ    = ިެއހެންނޫނެވެ ؟.ކިއެްއހެއްެޔވެ އަދ .       = ްއީމާންނުވާމީހުނ        

   ދުވަހުން آِخَرة=      =ީަގެއވެ َعَذاب އެމީހުންވަނ .      =ިދުރުވެގެްނވާ  އަދ 

 . މަގުފުރެދުމުގައެވެ     =ެނުދެކެީނބާވައެވެ އެމީހުންފަހ .             = ެއެމީހުްނގ 

   ކުރިމަތީގައިވާތަނަށް     =ިަތނަކާއި އިވާފުރަގަހުގަ އަދ            = ިއުޑުންނާއ 

    ބިމުން    = ެއެދިވޮޑިގެންފިްއޔާ ތިމަންރަްސކަލާނގ           = ްއެމީހުންނާއިެގނ 

 . ގަންބަވަިއގެންފީހެވެ ބިްނގަޑު ތިމަންރަސްކަލާނގެ        = ަމައްަޗށް  ހުންގެ އެމީ ނުވަތ 

 .    ވައްާޓލައިފީހެވެ./ވަރަިއލައިފީހެވެ          =ްއެިތގަޑުތަކެއް އުޑުނ         =

 . އެކަންތައްަތކުގައިެވއެވެ ހަމަކަށަވަރުން    =ިނޑައެޅ   ދަީލލު/ ހެކި ަބޔާންވެގެންވާ  ކަ        =

    ކޮންމެއަޅަކަށް  ވާُرُجوع  ވެ َتوبَة ށްއަهللا       =ިައށް  َعَليِه السََّالم َداُوودُ  ހަމަކަަށވަރުން އަދ 

 . ެދއްވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ       = ެމާތްކަން ންَحضَرة  ތިމަްނރަސްކަލާނގ       =

 . ފަރުބަދަތަކާެއވެ އޭ .) ވެއެންގެވީމެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ (       =ުَتسِبيح) ފާނާއިެއކު ދާއޫުދގެ( އެަކލޭގެފާނާިއއެކ 
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  . ކިޔާށެވެ    =ިއެންެގވިއެވެ ކިއުމަށް َتسِبيح އެަކޭލގެފާނާއިއެކު ދޫނިވެސް އެބަހީ( ދޫނިވެސް އަދ  (.     

     =ިނޑު ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ފާނަށްއެަކލޭގެ އަދ   .   މަޑުކޮއްދެއްވީމެވެ ދަގަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
 ަކލޭމެން . ބުެނއެވެ) މަލާމާތްކުރުމުގެގޮތުން އަށްَرُسوُل ( އަނެއްަބޔަކަށް ެއއްބަޔަކު އޭގެ މީހުން ކާފަރުންގެ އަދި  )7(

 ދިިރގެން  އަލުން ަކލޭމެން  ހަލާކެވެިދއުމަށްފަހުވެސް ެއކަށް ކުދިކުދިވެ ކަށިތައް މަސްތަާކއި ންގެކަލޭމެ  ވަޅުަލއި މަރުވެގެން
 ).ގެފާނެވެ دُ مَّ حمَُ  ެއއީ( ؟.ެހއްޔެވެ ދައްކަން ަކލޭމެނަށް ބުނާމީހަކު ފޮނުވޭނެކަމަށްَحمَْشُر 

 ިމއީ  ؟.ާބވައެވެ މޮަޔކަމެއްވަނީ ަބލިކަމެއް ޖިންނި އިގާކިބަ އޭނާގެ ނުވަތަ  ؟.ހެއްެޔވެ ހަދަނީ ބޮޑުދޮގެއް  އަށް هللا ފަހެ އޭނާ )8(
 آِخَرة މީސްަތކުން ނުވާ ِإميَان ؟.ިކއެއްހެްއޔެވެ އަދި. އެހެންނަކުްނނޫނެވެ ެއއަންގަވަނީهللا ا ޭއގެޖަވާބުގައި . އެކާފަރުންގެބަެހވެ

 .މަގުފުރެދުމެްއގައެވެ ވާ ދުރުވެގެން ަވަރށް ެއވަނީ އެމީހުން ިމހާރު އަދި. ގަެއވެ َعَذاب ގަދަ ވާނީ ދުވަހުން

 ބިމަށްނުބަަލނީ  ފަހަުތގައިވާ އެމީހުންގެ އަދި. ބާވައެވެ އުޑަށްނުބަލަނީ ކުރިމަތީގަިއވާ އެމީހުންގެ ފަހެ އެމީހުން  )9(
 މީސްތަުކން  ަފރާތަކަށް ހެއްެދވި އެއްޗެހި  އެފަދަބޮޑެތި. ެއެވ َعَجاِئب ބޮޑެތި އެއްޗަީކވެސް ކޮންމެ ިމއިން. (ބާވައެވެ
 ތިމަންރަސްަކލާނގެ .) ެއގެންވާނެއެވެ ބުއްދިއަކަށް ަސާލމަތް ކޮންމެ ދަތިނުވާެނކަން ފޮނުވުން އަށް َحمَْشرُ  ވުމައްފަހުމަރު

 އެތިގަޑުތަކެއް  އުޑުން ަމއްޗަށް އެީމހުންގެ ުނވަތަ. ގަންބަަވއިގެންީފހެވެ ބިްނގަޑު އެީމހުންނާއިގެން އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ
އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ا ބިންހެއްދެވުމުަގއި އެބަހީއުުޑތަކާއި އެކަންތައްތަކުަގއި ށަަވރުްނހަމަކަ. ވަރަިއލައިފީހެވެ

. ( ަދގަޑުގައި ެއަކލޭގެފާނުންގެފާނުން އަތްޕުޅުލެްއވީމާ އުްއގަޑެއްފަދައިްނ  އެކަލޭގެފާނަށް  ދަގަޑު މަޑުކޮށްދެއްވީމެވެ

.) އެކަމުގަިއވެސް ނުވަތަ މޮޑެފައިވާ ފުްއގަޑެއްފަދައިން ދަގަޑު މަޑުވާކަމު   ُرُجوعެވ  َتوبَةއަށް  َحضَرةގެ هللاގައިވެެއވެ

. َدلِيلން ފުިރގެންވާ  ِعربَةވާއަޅަކަށް   އާިއ ހެިކވެއެވެ

 َنِيب  އެއީ . ( ދެއްވީމެވެ ވަންތަކަން  َفْضل ން َحضَرة ތިމަންރަްސަކލާނގެ އަށް َعَليِه السََّالم َداُوودُ  އަދިހަމަކަށަވަރުން  )10( 
 ފަރުބަދަތަކަށްވެސް  ިކއުމަށް َتسِبيح އެކު އަދިއެަކލޭގެފާނާއި. އެކެވެ نِعَمة އެަތއް އަދިވެްސ. އެވެ ورَزبُ  ކަމާއި

 އަދި . ކިައއެވެ َتسِبيح ަތއްވެސް ފަރުަބދަ ފަހަތުން އެަކލޭގެފާނުންގެ  ފަހެ . އެންގެވީެމވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 
 ކިއުމަށް  َتسِبيح އެކަޭލގެފާނާއިއެކު އެސޮރުމެންވެސް އަދި. ވީެމވެުކރެއް ކިޔަމަންތެރި އެކަލޭގެފާނަށް ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް

 .)އެންގެވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ) = ެައކީ  َساِبَغات. ހައްަދވާށެވެ! َساِبَغات ަކލޭގެފާނު.) އެްނގެވީމެވެ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ 

 . ހެދުމެކެވެ ަވރަށްހުްނނަ ހަިށގަޑުނިވައިވާ . ަދހަނާއެވެ ދަގަޑު ހަގުރާމަެވރިންލާ          =ިއެަތކެތި  އަދ 

 ! ހައްދަވާެށވެ ބަރާަބރުކޮށް ހިމުންކޮށް  ަރގަޅަށް ވިއުމުގައި         =ިުކރައްވާށެވެ  َصاِلح َعَمل އަދ .   

         =ާތިމަންަރސްކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން ކަންތައްތަކަށް އެއްެމހައި  ކަލޭމެންކުރ 

 . ބައްލަވާވޮޑިގެްނވެއެވެ      =ިކިޔަަމން  ވައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަށްُسَلْيَمان َعَليِه السََّالم  އަދ 

 . ކޮއްދެއްވީމެވެ      =ެެއއްމަސްދުވަހުގެ  މެންދުރުވާއިރު ފަށައިގެން ހެދުނުކޮޅު ދުާވލުގެ ދަތުރު އެވައިގ 

ނޑައިލަމެވެ ރާސްތާ  . ކަ       =ިރާސްތާ  އެއްމަސްދުަވހުގެ އިރުއޮްއސެންވާިއުރ ހަީވރުޮކޅުވެސް އަދ 

ނޑައިލަމެވެ  .  ކަ      =ިދިޔައިކޮއްެދއްވީމެވެ. މަޑުކޮއްދެްއވީމެވެ ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އަދ . 
     =ެާއރު ލޮިއގ           =ިމީހުްނވެއެވެ ކަންތައްުކރާ ތެރެއިން  ޖިންނިންގެ ައދ  .. 

      =ެކުރިމަތިފުޅުމަތީގައި އެކަޭލގެފާނުގ        =ެَرّب  އެކަލޭގެފާނުގެ ނުވަތަ( ފުޅަށްأَُمر  ގެَرّب  އޭނާގ

  ) ފުޅަށްأَُمر  ގެ      =ިދުރުެވގެންފިމީހާ ކަންތައްުކރުމުން ނުކިޔަމަންތެރިވެ ތެރެއިން  އެމީހުންގެ  އަދ  
      =ެފުޅަށްأَُمر ތިމަންރަސްކަލާނގ       =ާރަހަދައްާކހުށީމެވެ އޭނާއަށް ނގެތިމަންރަސްކަލ .     

    =ިގެެތރެއިން َعَذابٌ  ހުޅުގަޑުގެ  އަދައަދާުހރ       = ްެއކަލޭގެފާަނށް  ންِجنِّ  އެބަހީ  އެސޮރުމެނ 

 .  ދެއްަވއެވެ ހައްދަވައި       =ުތަކެތި  އެިދވަޑައިގަްނނަވާ އެކަޭލގެފާނ           = ތަާކއި ِحمَراب 

   ެތރެއިން ތަކުގެ ِمتثَال       =ިބޮޑެތިތަށިތައްޓާއި ކަހަލަ  َحوض އަދިބޮޑެތ             =

   ބޮޑެތިތެްއޔާއި ހުންނަ ސާބިތުކަމާއިއެކު      ) =ައެމީހުންނަށް  ތިމަންރަްސކަލާނގެ ދިއ 

 . ކުރާެށވެ َصاِلح َعَمل ގޮތުން ކުރުމުގެ ُشُكرُ  ަކލޭމެން. ންނޭވެ آلٌ  ގެފާނުންގެ َداُوودُ  އޭ .) އެންގެވީމެވެ   

     =ެމަދުއަޅުންނެވެ ތެެރއިން އަޅުތަކުންގެ ތިމަންރަސްަކލާނގ .      = ُއަޅުންނަކީ  ރާކު  ُشُكر  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެިވއުމުަގއި  އަދި . !ހައްދަވާެށވެ َساِبَغات ކަލޭގެފާނު .) އެްނގެވީމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ( އަދި  )11(
 އެންމެހައި  ކަލޭމެންކުރާ  ހަމަކަަށވަރުން. !ވެކުރައްވާށެ  َصاِلح َعَمل އަދި. !ަހއްދަވާށެވެ ރަގަޅަށް ހިމުންކޮށް ބަދަހިކޮށް

 ހަދާފަިއވާ  ިނވައިވާގޮތަށް  މުޅިހަށިގަުޑ ައކީَساِبَغة . ބައްަލވައިވޮޑިގެންވަެމވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ކަންތައްތަކަށް
 . ލިާބހެކެވެ ހަގުރާމަިއގެދަގަޑު

 ާއއި  ُسَلْيَمان َعَليِه السََّالم އެވައި  ހެދުނު. ަޔމަންކޮށްދެއްވީމެވެަވއިކި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަށް  ُسَلْيَمان َعَليِه السََّالمއަދި  )12(
 އެއްމަސްދުަވުހގެ  ހަީވރުކޮޅުވެސް އަދި. ރާްސތާއަށްދެއެވެ އެއްމަސްދުަވހުގެ މެންދުރުވާިއރަށް ދަތުރުކޮށްފިައ ގެން

 ދިަޔއިކޮއްދެްއވާ ) ާއރު( َعنيُ  ލޮއިގެ  ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި. ދަުތރުކުރެެއވެ ރާސްތާއަށް
 ެވސް ِجّن  މަަސއްކަތްކުރާނެ  ުކރިފުޅުމަތީގައި އެކަޭލގެފާނުންގެ ފުޅަށްِإذَن  ގެ َربّ  ެއކަލޭގެފާނުންގެ  އަދި. ހިންގައިދެއްވީެމވެ
 َأمرُ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ވެސްެއއްޗެއްއްއެ  އޭގެތެއިން ައދި. ކޮށްދެްއވީމެވެ ކިޔަމަން އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 . ރަހަދައްާކހުށީމެވެ ގެ َعَذاب ައލިފާނުގެ ވެއްޖެއްާޔއި ނުކިޔަމަންތެރި  ވެ ِخَالف ފުޅާއި
 ُسَلْيَمان َعَليِه السََّالم. ގައިިލއުއްވާަފއިވެއެވެ  َتفِسري އެަކލޭގެާފނުންގެ ابن َكِثري ދެއްަވއިَحَواَله  އަށް  اَحلَسُن الَبَصِري ދަންނައެވެ
 ިކޔާރަށަކަށް  اصَطخر ުފރުއްވަިއގެން ންِدِمشُق . ދަނީވައެވެ އުފުަލއިގެން ޫދލަކޮޅު އެ. ޫދލަކޮޅެއްގަެއވެ ނީކުރައްވަ ދަތުރުފުޅު
 َكاُبل އަަވހާރަފުޅުލައްަޕވަން ރޭގަޑު  ފުރުއްަވއިގެން  އެަތނުން ދެންމެންދުރު . ފައިބާވަޑަިއގަންނަވައެވެ ފަރިްއކޮޅަށް މެންދުރު

 ެއއްމަސްދުވަުހގެ  ދަުތރުކުރާމީަހކަށް ާބރަށް ހުންނަނީ ދެމެދު  އާއި  اصَطخر އާއި ِمشُق دِ  މި. ވަޑައިގަންަނވައެވެ އަށް
=  .َواهللا َأْعَلم. ރާސްތާއެވެ އެއްމަސްުދވަހުގެ ބާރަށްދަތުުރކުރާމީހަކަށް ދެމެދުވެސް އާއި َكابُل ާއއި اصَطخر އަދި. ރާސްތާއެވެ

 .  ވާހަކަެވއެވެ ދަުތުރފުޅެުގ ގެފާނުންގެއެަކލޭ ގޮތްތަްށވެސް އަދިމިނޫން=  َتفِسري ابن َكِثري
 އެކަޭލގެފާނު  ވިދާޅުވިއެްއޗެއް އެކަޭލގެފާނު އަށްޓަކައި ُسَلْيَمان َعَليِه السََّالم މީހުން ްނގެ ِجنِّ  އެ އެބަހީ  އެސޮރުމެން  )13(

 އެަތއްބަޔަަކށް  ތަކާއި ِمتثَال ތަކާއިاب ِحمرَ  ތަކެތީގެތެރޭގައި އެސޮރުމެންހެދި . ހައްދަވައިެދއްވައެވެ  ގޮތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 ވަޔާެވސް  އުދާފައިހުންަނއިރު  އުދުންމައްޗަށް  އަދި . ަފދައެވެ َحوض ޮބޑެތި   އެތަކެތި . ތަިށވެއެވެ ބޮޑެތި އެއްފަހަރާެކވޭފަދަ

 އޭ .) ންެގވީމެވެއެ ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި . (ތެލިވެސްވެެއވެ ބޮޑެތި ސާބިތުކަމާއެުކހުންނަ ހެލިނުލާފަދަ
 ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އަދި. ުކރާށެވެ ُشُكرُ  އަށްهللا اއަދި. ެށވެއްވާުކރަ َصاِلح َعَمل ން ތިޔަބޭކަލުން.ންނޭވެ آلٌ  ގެ َداُوودُ 

 .މަދުަބއެކެވެ ުކރަނީ ُشُكرُ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް ތެރެއިން އަޅުތަކުންގެ
 މުރާަދކީ  ގެ  ِحمَراب މިއާޔަުތަގއި. ބުނެެވއެވެ އަދި. ްސގަޑުވަރުަތކެވެއު އަދި . ރީތިބިނާތަކެވެ: އަކީ ِحمَراب. ދަންނައެވެ
 َواهللا َأْعَلم .. މިސްކިތެވެ

 ނުަވތަ  މަރުމަުރހިލައިްނ ނުވަތަ ބިއްލޫރިން ނުވަތަ ލޮިއން ހުންނަގޮތަށް ِجسمُ  ގައިُصوَرة  ދިރޭއެއްޗެީތގެ އަކީ ِمتثَال
 އިަގއްާޔއި ޫސރަ ބޭަކލުންގެ َنِيب  ކަމަށްވަނީ ޭއރުހަދާފައިުހރި ތައް ُصوَرة އެ . އެވެ ُصوَرة ހަދާފައިވާ އެއްަޗކުން އެނޫންވެސް

. އަދި َصاِلحٌ  ންނާއިَعاِمل  ޫސރަތަކާއި  ންގެ َمالِئَكة  ُصوَرة ގައި َشرِيَعة  ގެ  ُسَلْيَمان َعَليِه السََّالم ބުނެވެނީ  ްނގެ ޫސރައިަގއެވެ
 َواهللا َأْعَلم .. މަނާވެެގންވާކަމުގައެވެ އެކަން  ަގއި َشرِيَعة ގެ حمَُمَّد صّلى اهللا عليه وسلم ހުއްދަވެފައި
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   ަތުރަޖމާ     

         =ެހިނދު ނިޔާކުެރއްވި މައްޗަށް އެަކލޭގެފާނުްނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހ .     =ުމަރ ،

 .  އަވަހާަރވުން           =ުއެއްެޗއް  އެްއވެސް އެީމހުންނަކަށް މައްޗަށް ައވަހާރަވުުމގެ އެކަލޭގެފާނ 

  . ދަލީލުނުކުިރވެއެވެ       =ިމެނުވީ ކަތުރުފަނ            =ެއަސާޮކޅު  އެކަލޭގެފާނުްނގ 

 .  އޭތިކޭކަންމެނުވީ    =ައޭތިކަިއގެން  އަާސކޮޅު ވިއްދާފަިއވާ( ހިނދުން ތިިރވެވަަޑއިގެންނެވި އެކަޭލގެފާނު ހެފ 

 ).  ގެންނެވިހިދުްނ ތިރިވެވަޑައި      =ްއެނގިއްޖެއެވެ ވެ بـََيان ޖިންނީނަށ .           =

   އެޭގކަމުގައިވާނަމަ  އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން   =ކަންަތއް ގެَغْيب .       = ްއެމީހުނ 

 . ލަސްވެނުތިބީހެވެ       = ިއެމަސައްކަތުގައި. (ގައި َعَذاب އިހާނާތްތެރ (        =

 .  ީމހުންނަށްވިއެވެ ގެَسَبأ  ހަމަކަށަވަރުން        =ްރަށެެކވެ ކިޔާ  َمأَرب ެއއީ. (ދިރިއުޅުނުތާަގއި އެމީހުނ ( 
    =ާހެއްެކވެ/  ަދލީލެއް ބޮޑުވެގެންވ .           =ީކަނާތްފަރާާތއި  އެމީހުންގެ އެއ 

  .  ދެބަގީޗާެއވެ ވައަތްފަރާތުަގއިވާ        ) =ެަކލޭމެން .) އެްނގެވީމެވެ ންނަށްއެމީހު ތިމަންރަސްކަލާނގ 

  .   ރިޒުގުންކާށެވެ ގެَربُّ  ކަލޭމެންގެ      =ިުކރާށެވެ ُشُكر އެކަލާނގެއަށް އަދ .     =

 . ރަެށކެވެ ރަގަޅުވެގެންވާ        =ިކަެލކެވެ ފާފަފުއްސަވާ  ގިނަިގނައިން އަދ .      = ެަފހ 

 . ކާފަރުވެއްެޖއެވެ އަށްهللا اއަދި. މަނާވެގެންފިެއވެ އެުބރި) ކުރުމުންُشُكر ( އެބައިމީހުން       = ެފަހ 

 .  ފޮުނއްވައިފީމެވެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ްَسْيلُ  ގަދަ ނުހިެފހެއްޓޭފަދަ ގަަދވެގެނ  – 

 .  ދެމޭފެންގަޑު ދައަށްގަ          =ިބަދަލުކޮށްދީފީމެވެ ދެބަގީޗާ އެމީހުންގެ އެމީހުްނނަށް އަދ  .      =

 . ބަގީާޗއަކަށް ދެ އެހެން        =ިދެބަގީޗާއަށް ކަށިހުންނަ ައދި މޭވާހިތ .       =ިއެވެ  أَْثل އަދ 
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  )  ެއއްނުވެއެވެ ޭމވާ ަގހަކަށް އެ. (ގަހަކަާށއި އްތަެރއްގެ ކިޔާވަ      =ިކުންނާރުަގުހގެ  އަދ 

 .  މަދުމަދުން=    . ބައެއްގަސްަގހާއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ ައވަާހރަވުން ނިޔާުކރެއްވުމުން ެއކަލޭގެފާުނ ގެ މައްޗަ السََّالم َعَليهِ  ُسَلْيَمانދެންފަހެ   )14(
. ުކރިފުޅުމަތީގަިއ  އަވަހާަރވެގެްނ އަސާކޮުޅ ބިންމަތީ ިވއްދައިގެްނ ގޮޑިކޮުޅގައި އިންނެވިގޮތަްށ އިންނެވީެއވެ

. އެަކލޭގެފާނު އަވަާހރަވެަފއި އިންނެވިކަްނ ހަމައެަކކަށް . އެގުީނ  ޖިންނީންތައް މަސައްކަތްކުރަީނއެވެ ވެސްޭނގުނެވެ
ހަމައެކަނި އެކަޭލގެފާނުންގެ އަސާކޮޅު ކަުތރުފަނި ކައިގެްނ އަސާކޮޅު ބިދިގެން އެކަލޭގެފާނުއިންެނވި ގޮޑިކޮޅުްނ 

. އަކަޭލގެފާނު ވެއްިޓވަޑައިގަތުމުން ޖިންނިންވެސް އެމީހުންނަށް  ނޭޭގ  َغْيبއަރިއަޅައިަލއިގެން ެވއްޓިވަޑައިގަތީމަެއވެ
. އަދި ކަމަށް އެއްބަ  َعَذابއޭެގނަމަ އެފަދަބޮޑު އުދަގުލުގަިއ ގަދަމަސައްކަތްުކރާކަށް އެއިހާނާތްެތރި  َغْيبސްިވއެވެ

.  بـََيانގައި ަލސްވެނުތިބީސްކަން ރަގަޅަށް   ވެެއގިއްޖެއެވެ
 َدلِيلކުާރ ަވރަށްބޮޑު  َدلِيلތެރިކަުމގެމައްޗަްށ  ُقدَرةގެ هللاގެީމހުން ިދރިއުޅުނުތާގަިއ  َقِبيَلة َسَبأހަމަކަށަަވރުްނ   )15(

) . . ހެތްކެްއވެއެވެ .  َمأَربކަަރއިެގ ތަނެކެެވ. އެމީހުންއުޅުނުތަނަށް ކިޔަީނ  َميَنއަީކ  َسَبأއެއްވެެއވެ ެގ  َميَنއެވެ
.) އެތާގަިއ  َقِبيَلة َسَبأރަސްރަސްަކލުން ައއިސްފައިވަީނ  އަީކ އެމީހުްނެގ  َدلِيلލައްވާފަިއވާ هللاއިންނެވެ

. (އެމީހުން ދިިރއުޅުުނ ވާދީގެދެފަރާތުގަ . ކަނައަތްފަރާތުން ަބގީޗާއަާކއި ވައަތްފަރާތުން ަބގީޗާއެެކވެ ިއާވ ދެބަގީާޗއެވެ
. ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  . އެބަީގޗާގަިއ ުހރީާހ ވައްތަރެްއގެ މޭާވވެއެވެ ގޮވަތިގެދޮރުަތއް ުހރީ އެވާދީަގއެވެ

.) ަކލޭމެން ަކލޭމެންގެ   ُشُكرُ . އަދި އެކަލާނގެއަށް !ގެ ިރޒުގުން ކައިބޮިއ ހަދާށެވެ  َربُّ އެމީހުންނަށް އެންެގވީމެވެ
ކޮށް އެކަލާނގެއަްށ  ُشُكرُ ަތށްޓަކައި އެކަލާނެގ އަްށ  نِعَمةَ . (ކަލޭމެންނަްށ އެަކލާނެގ ދެއްިވ ގިަނގުަނ !ކުރާށެވެ

. ަވއިފެން ރަނ .) ތިޔަީއ ރަނގަޅު ރަށެެކވެ ގަޅު ޭމވާގިަނ ރަށެކެެވ. ކިޔަމަންތެރިެވ އުރެދުންތަކުްނ ުދރުވެގަންނާށެވެ
. َربُّ އަކީ އަޅުތަކުންގެ ފާފަފުއްަސވާ އޯާގވަންތަ  َربُّ ތައް ެދއްވި  نِعَمةއަދި ތިޔަ   އެެކވެ

.އަދި  ُشُكرُ އަްށ هللا ދެންފަެހ މިބައިމީހުްނ    )16( . هللا ުކރުމުން އެނބުރި ުފރަގަސްދީފިެއވެ އަށް ކާފަރުެވއްޖެއެވެ
. އެސަިއލް އެީމހުްނެގ ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ެގ މައްޗަށް ގަދަފަދަ ސައިލެއް ފޮުނއްވީމެވެ

. އަދި އެމީހުންގެ އެމޮޅުދެބަގީޗާ ެއހެން ދެބަގީޗާައކަްށ  ގެދޮރުތައްވަަށއިލައި ަބގީޗާތައް ހަލާކުކޮށްފިެއވެ
. ފަހުެގ ދެބަގީާޗގެ ަގސް ގަާހގެއްސަްއ ހުީރ ޭއގެ މޭ ާވހިތި އަިދ ގަުހަގިއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބަދަލުކޮްށލައިފީމެވެ

. އަދި  . އަިދ ކުޑަކުޑަކޮށް ކުންނާުރގަހެވެ  أََثلކަށިހުންނަ ޒާތުގެަގހެވެ . އެީއ މޭވާ ުނވެސް އަޅާގަެހކެވެ  .ކިާޔގަހެެކވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ެއްވީޖަޒާދެ އެފަދަ އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ .       =ްކާފަުރވީކަުމގެ  އެމީހުނ 

  . ސަބަބުންނެވެ    =ިޖަޒާނުދެވޭނެއެވެ އެފަދަ  އެަބހީ( ؟.ދެވޭެނހެއްެޔވެ އެފަދަޖަޒާ އަދ  (     

    = ްބަޔަކަށްެމނުވީ ފަހަނައަޅައިގަތް  ހައްދު  ކާަފރުކަމުގަިއވެސ .         =ިތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ 

 .   ދެމެދުލެއްވީމެވެ  އެމީހުންގެ     =ިދެމެދުގައްޔާއި ރައްތަކާއި އަދ   .          = ެއ 

 .  ބަރަކާްތލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރައްތަކުަގއި     =ެގުޅިގެންވާަރއްތަކެއް ފައުޅުވ.         

    =ިުކރެްއވީމެވެ މިންވަރު) ަދތުރުފަތުރު( ހިގުން ދެމެދުގައި އެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .        =

 .)  ިމހެންއެންގެީވމެވެ. (!ދަތުުރކުރާށެވެ !.ކަލޭމެންިހގާށެވެ އެރައްތަުކގައި         =ިތަުކގައި ދުވާލު ރޭގަޑުތަކާއ .

 ) ދުވަސްތަކަކު(      = ާَحال އަމާންވެގެންވ        =ްދެންނެިވއެވެ އެީމހުނ .           = ޭއ 

   !.ދުރުޮކއްދެއްވާށެވެ! އެވެ َربُّ  އަޅަމެންގެ    =ެދެމެދު ދަތުރުތަކުގެ އަޅަމެންގ .       =

. އަނިޔާެވރެިވ ތަކަށް  نـَْفسُ  އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދި  އްެޖއެވެ         = ެތިމަންރަސްަކލާނގެ  ދެންފަހ 

  . ެލއްވީމެވެ ާވހަކަތަކަކަށް  އެމީހުން    =ިވަކިަވކިކުަރއްަވއި  އެމީހުން  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ައދ 

  . ނިކަމެތިކުރެއްވީމެވެ    =ްހުރިާހގޮތަކުންވެސ  .         =ްއެކަންތައްަތކުަގއި  ހަމަކަށަަވރުނ 

 . ވެއެވެ     =ިހެކި އާއިَدلِيل ވެގެންވާ بـََيان ކަޑައެޅ .       =ްކޮންމެމީހަކަށް  ތެރިވާއްކެ ގިނަގިނައިނ  .

     =ްރިވާވެُشُكُر  ގިނަގިނައިނ .         =ިއެމީހުންގެމަްއޗަށް  ހަމަކަށަަވރުން އަދ 

 . ތެދުކޮށްފިއެވެ      =ްހީކުރުން ހީކުރި އިބުީލސް(އޭނާެގހީ އިބުލީސ (      =ެއެބައިމީުހން  ފަހ 

  .  ވެއްެޖއެވެ تـََبعُ  އޭނަޔާ      =ަބޔަކުމެުނވީގެއެއް َمجَاَعة .        = ٌތެެރއިން ންގެ ُمْؤِمن  . 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

. ފަެހ هللا  اނުކޮށް  ُشُكرُ އަށް  نِعَمةއެމީހުންނަށް އެޖަޒާދެއްީވ އެމީހުން    )17( އަްށ ކާފަރުވުުމގެ ސަބަބުންނެވެ

.ކާފަރުވެއްެޖ ބަ އެބަީހ ކާަފރުވެއްެޖ ބަޔަކަްށ  ؟ޔަކަްށ މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެފަދަޖަޒާ ދެއްވަްނ ެހއްޔެވެ

 .  މެނުވީ އެފަދަޖަޒާ ނުދެއްވަމެވެ

ކަަރއިެގ)  َشامއަދި އެީމހުންެގ ަރއްތަކާިއ އަިދ ެއރަށްތަކުަގއި ިތމަންރަސްކަލާންެގ ަބރަކާްތ ލެްއިވ ( )18(

. ައދި އެތަންތާނގެ ދަތުރުފަުތރު ތިމަންރަސްަކލާންެގ  ރައްތަކާިއ ދެމެދު ގުޅިފައިވާ ރައްތަެކއް ެލއްވީމެވެ

.އަިދ ެއރަށްތަްއ ލަްއވާފައިވާީނ ހެނދުުނ  . (މިދެމެދު ރަށްަތކަީކ ވިޔަާފރި ބަނަދރުތަކެކެވެ މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ

. ނޑު ނިދަްނ އަދި ހަ އެއްރަށުން ުފރައިގެްނ މެންދުރުވާިއރަށް އަެނއްރަށަށް އާދެވޭ ވަރަށެވެ ީވރު ފުަރއިގެން  ޭރގަ

. . (އަދި ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ އެމީހުނަށް އެްނގެވީމެވެ ކަލޭމެްނ އަމާްނ ކަމާއިއެުކ   )އަނެއްރަށަްށ އާދެޭވ ަވރަށެވެ

.  ރޭގަޑުތަކާއި ުދވާލުތަުކގައި އެރަށްރަށަްށ ދަތުރުކޮްށ ހަދާށެވެ

. ޭއ އަޅަމެންެގ  )19( !. އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ދަުތރުތަްށ  َربُّ ދެން ފަެހ އެމީހުްނ ދެންނެވިއެވެ ެއވެ

!. އަދި އެީމހުން އެމީހުންގެ އަމިއްަލ  . ދެން ތިމަްނ  نـَْفسُ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ތަކަށް އަނިޔާެވރިެވގެންފިއެވެ

 ރަސްކަލާނގެ ހުިރހާގޮތަކުން އެީމހުން ހަަލކު ކުަރއްވައި  ފަހުން އަންނަ މީހުންގެ ދޫތަކުގެ މަތީަގއި ދެކެވޭ 

. ފަެހ ގިނަގިނައިން ކެތްެތރިާވ އަދި ގިަނއިން ުކާރ  ُشُكرُ  ވާހަކައެްއ ކަމުގަިއ އެމީހުންެގ ކަންތަށް ލައްވައިފީެމވެ

ނޑަ އެޅި  .   َنِصيَحةާއއި  ِعربَةއާިއ ހެިކ ައދި  َدلِيلވެގެްނވާ  بـََيانކޮންމެ އަޅަކަށް ކަ  މިާވހަކަތަކުަގއިވެެއވެ

 އެީމހުންނަށް ، ކުިރހީއަކީ އިިބލީސް. (ދައްކައިފިއެވެ ތެދުޮކށް އޭނާ ކުިރހީ ِإبِْليسُ  ށްމައްޗަ އެބައިމީހުންގެ އަދި  )20(
.) ނިމުނީއެވެ ކަންވެ  އެގޮތަށް . ކަމަށެވެ ވާނޭ  تـََبعُ  އޭނާޔާ  އެމީހުން  ވެއްދީމާ  ެތރެއަށް  ޒީނަތްތެިރކަމުގެ ދުނިޭޔގެ ވަސްވާސްދީ

 .ިވއެވެ تـََبعُ  ޮސރާއެ ބަޔަކުމެުނވީ ްއގެَمجَاَعة ތެެރއިން ންގެ ُمؤِمنٌ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

         .  = އަިދ އެމީހުންެގ މަްއޗަށް އޭނާއަކަށް ލިބިގެންނުެވއެވެ     =

 .( . (އޭނާެގ ވަސްވާސްމެުނވީ ެއހެންބާރެއް   އެއްވެްސ ބާރެއް   ިމަން ރަސްަކލާންގެ ދެެނވޮޑިގަތުްނ = ތ

. އްވުފާޅުކުރެ   މަށްމެނުވީ       =آِخَرة  .  ދުވަހަށް އީމާންވަީނ ކޮންބައެްއކަން    

         .  = އެދުަވހާއިމެުދ ޝައްކުުކރާމީހުންެގ ތެރެއިން          އަިދ =

.  َربُّ ފާނުންގެ އެކަލޭގެ .    ކޮންމެކަމެްއގެ މައްޗަށްެވސް  = އެކަެމއްހިމަނުއްވާ ަބލަހަށްަޓވައެވެ
   އެވެهللا  َرُسولُ = (ޭއ!.  !.) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   ާކުރާެށވެ ُدَعاء= ކަލޭމެން ޮގވ! .  

         ِإلهމެން ހީކޮށްގެްނ ތިަޔ އުޭޅ ިފޔަވަިއ ކަލޭ= هللا  .   ތަކަށް
   * . = އެތަކެއްޗަްށ މިްލކުވެގެްނ ނުވެެއވެ     =َذرَّة  .   އެއްެގ މިންަވރުވެސް

          .  = އުޑުތަކުަގއިވެސް ައދި ބިމުގައިވެސް        އަިދ =

.   ަތކެއްޗަކަށް ނުން ކުރެތަެނއްގަިއ އެއެދެތަ  ނުެވއެވެ     ِحصَّة= ެއއްވެްސ ބައިެވރިވުމެއް، އެްއވެްސ 

  .  އެއް      އެތަކެތީ=  އަިދ .  ެގ ފަރާތުްނ އެކަލާންެގ އަްށ ނުވެެއވެ     يب  

  .   = އެްއވެސް ެއހީތެިރއެއް         ެެގ  َشَفاَعةގައި  َحْضَرة= އަދި އެކަލާނގ

.  َمنَفعއެއްވެސް    ެއއްނުކުރާނެެއވެ       އެމީަހކަށް އެކަލާްނގެ އިޒުނަދެއްވި މީަހކަްށ =

 .  މެނުވީ     ުފުޅު= ިބރ .   ފިލައިގެްނ ހިގައްޖަުއމަްށ ދާންދެން      އެބޭަކލުންެގ =

 ހިތްޕުޅުތަކުން     .  = އެބޭަކލުން ދަންނަވާނެއެވެ         َوِحي َربُّ = ތިޔަޭބކަލުންެގ 

 .  ކުރެއްީވ ކޮންެއއްޗެއްތޯެއވެ       ީއެއ . .  َحقُّ = އެޭބކަުލން ވިދާޅުވާނެއެވެ  ެއވެ    

   .  = އަދި އެކަލާނެގއީ މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވާ ަހއިަބބޮޑު ކަލާނގެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މީހުންނަށްވެސް  ވާ  تـََبعُ  އެސޮރާ  އަދި. (ނުެވއެވެ ލިބިގެން އެޮސރަށް ާބރެއް  ެއއްވެސް މަްއޗަށް ްނގެ ُمؤِمنٌ  އެ  އަދި  )21(
 .)ނޯވެެއވެ އެެހންބާރެއް ނޫން ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނުން ކަން َفاِحش ސްދީވަްސވާ އެސޮރު

 އެކަމާމެދު  އަދި ީއމާންވާމީހުންނާއި   ދުވަހަށް آِخَرة ތެެރއިން އެމީހުންގެ  އެގޮތަްށލެއްވީ ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން އެކަންތަށް
 ުހރިހާކަެމއް  َربُّ  ބޮޑުުކރެއްވި  އްދަވާހަ  ކަޭލގެފާނު އަދި . ފާޅުކުރުމަށެވެ ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން  ޝައްކުގައިވާިމހުން

 .ަރއްކާތެރިުކރަްއވައެވެ ަބލަހަށްޓަަވއި ހިމަނުއްވައި

 ހީކޮްށގެން  ލިބޭނެކަމަށް  އެއް  َشَفاَعة އެއިން  ހަަދއިގެން  ކަމުަގއި ން ِإله ބުދުތައްއެއީ ފިޔަވައިهللا ا.) !އެވެ هللا  َرُسولُ  އޭ(  )22(
 މިއީ  !.ގޮވާށެވެ އެތަކެއްޗަށް ުދރުކުރުމަށް ُمِصيَبة ޖެހުނުއުނދަގުލާއި ކަލޭމެންނަށް. (!ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު އުޅޭމީހުންނަށް

 އެހީެއއް  ެއއްވެސް އެތަކެްއޗަށް ައލުންވެސް . އާޔަތެެކވެ ުކރަްށވާ َإَشاَرة ދުަވސްވަރަށް  ތަދުމަޑު ޖެހުނު ެވރިންނަށް َأهلُ  ގެ َمكَّة
 މިންވަުރެވސް  ުބރަދަނުގެ އެއްގެ َذرَّة އެްއޗެއް އެއްވެސް ބިމުގައިވެސް  އަދި އިއުޑުތަކާ .) އެއަންަގވަނީއެވެهللا ا ނުވެވޭނެކަން
 އެއް  ِحصَّة ބަިއވެިރވުމެއް އެއްވެސް އެތަކެއްޗަށް ކުރެތަނެްއގައި އެދެތަނުން އަދި. ނުވެއެވެ ވެގެން ِملك އެބުދުތަކަށް
 .ވޮޑިގެންނުވެެއވެ ބޭނުންވެ ާވގިެވރިކަމެއް ރިކަމެއްއެހީތެ  އެއްެވސް އެަކލާނގެއަށް  ަފރާތުން އެތަކެތީގެ އަދި . ނުވެއެވެ

. އެއްނުވާެނއެވެ  َمنَفع އެއްވެސް ގެ َشَفاَعة ގައި َحْضَرة އެކަާލނގެ އަޅަކަށްމެނުވީ ެދއްވި ِإذنَ  އެަކލާނގެ އެމީހަކަށް އަދި )23(
. ބަޔާންވެެއވެ އާޔަތުން  އަންނަނިވި ހުންނަގޮތް ވަގުތު ާބވައިަލއްވާ  َوِحي އެކަލާްނގެ ކޮޅު  َحال މަލާއިކަތްބޭކަލުްނގެ(

 َحقّ  އަޅުކަންކުރުން ވެސްއެއިންފަރާތަކަށް  އެހެންވީިއރު. ހޭފުޅުނެތެވެ އެޭބކަލުންވެސް ގައި ُمَقاِبل ބަސްފުޅުގެ އެކަލާންގެ
 އެއްބޭަކލަކު  ެއއިން ހޭފުޅުއެރީމާފުޅުފިލައި ބިރު ހިތްޕުުޅތަކުން) ތިއްބެވުމައްފަހު ހޭފުޅުނެތި އެބޭފުޅުން. ނޫނެވެ އެއް

 އެއީ . ވިދާޅުވާނެެއވެ އެޭބކަލުން އަދި؟ .އެއްޗެއްތޯެއވެ ޮކން ކުރެްއވީَربُّ  َوِحى  އަޅަމެންގެ ވިދާޅުވާނެއެވެ އަނެއްބޭކަލަކަށް
 .ކަލާނގެއެވެ ަހއިބަބޮޑު މަތިެވރިވެވޮޑިގެްނވާ އެކަލާނގެއީ. އެވެ َحقّ  ހަމަ
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   ަތުރަޖމާ     

  ) =ޭވިދާޅުވާށެވެ) އެމީހުނަށް( ކަލޭގެފާނު .) !އެވެهللا  َرُسولُ  އ.!      =ްެދއްާވނީ  ރިޒްޤު ކަލޭމެންނަށ 

 ؟ ކާކުހެއްެޔވެ          =ިބިމުން އުޑުތަކުންނާއ .      =ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ.! 

 . ެއވެهللا ا އެއީ         =ްކާފަރުން( ކަލޭެމން  ނުވަތަ ) ން ُمؤِمنٌ ( ައހުރެމެނ (        =

 .ތެދުމަގުގަިއވެއެވެ ހަމަކަށަވަރުން          = ަމަގުފުރެދުމެއްަގއިވެެއވެ ެވގެންވާ  بـََيان ނުވަތ . 
  =ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ!.      =ާސުވާލުނުވެވޭެނއެވެ ކަލޭމެނަކ.!        = ްއަހުރެެމނ 

   . ކުަށކާއިމެދު ކުރާ     = ިުސާވލު ައހުރެެމންނާ އަދ  .  ނުެވވޭނެއެވެ       ަކލޭމެްނ

   ކުރާކަންތަކާއިމެދު   ކަޭލގެފާނު ވިދަޅުވާށެهللا  َرُسولُ = (ޭއ (.! . ެއވެ   ވެ             =

.  َمجعُ އަުހރެމެން  َربُّ އަހުރެމެންގެ   ކުަރއްވާނެެއވެ        ދެން އަުހރެމެންގެ މެދުގައި އެަކލާނެގ =

 .  ނިޔާކުރައްވާެނއެވެ    = ُّތެުދ ގޮތުގަިއ   َحق         ާَحقُّ ނގެީއ = އެަކލ 

 .   ގޮތުގައި ިނޔާކުރަްއވަިއ އަދި ދެނެވޮިޑގެންވާ ަކލާނގެެއވެ     = ުކަލޭެމން . !ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނ 

    .!ދައްކައިަބލާށެވެ އަހުރެންނަށް         =ިކުރި  އަޅުކަން ކޮށް َشرِيك ަކލޭމެން އެކަލާނގެއާއ 

.  ތަކެތި    = ެތައް ން  َشرِيك އ .         = ް؟، ިކއެއްެހއްޔެވެ އަދި. އެހެެނއްނޫނެވެ އެްއގޮތަކަށްވެސ

 . އެވެهللا  ހަމަ އެއީ      ަަކލާނގެއެވެ ވަންތަ  ِحكَمة ައދި ދަފަދަވަންތަ ގ .        = ިައދ 

  . ނުފޮނުއްވަމެވެ ގެފާނުަކލޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ       =ިމެނުވީ ގާތަށް މީސްތަކުންގެ އެންމެހައ .  

        =ެَخَرب  ބުިރެވރިކަމުގެ ވާހަަކއިން ނަރަކަިއގެ އަދި ދެއްވައި َخَرب  އުފާެވރިކަމުގެ ވާަހކައިން ސުވަރުގޭގ 

 . ކޮޅު َحالُ  ވާެވވަޑައިގަންނަ ކަމުގައި ބޭކަލަކު ދެއްވާ        =ިގިނަީމހުން އެހެންނަމަވެސް އަދ . 
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މާނަ  ގެسورة سبأ        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

      =ްނޭެގއެވެ އެމީހުންނަކަށް ެއގޮތެއ .      =ިބުނެއެވެ އެީމހުން އަދ .     

     = ާ؟.ހެްއޔެވެ އިަރކުން ކޮން  ވާނީ ) ވުން ِقَياَمة يَعِين ( َوعدُ  ތިޔަުކރައްވ             =

   . ތެދުވެރިްނކަމުގައިވަްނޏާ ކަލޭމެންނަކީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. ؟ކާކުހެއްެޔވެ ނީދެއްވާ ރިޒުޤު ކަލޭމެންނަށް އުޑުތަުކންނާބިމުން. !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެهللا  َرُسولُ  އޭ(  )24(
 ަހމަ  އެއީ !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) ސާބިތުވެއްޖެއެވެ މިހާރު  ކަެމއްނުވާނެކަން އެއްވެސް އެއިން ތަކަށް ންِإله ކަލޭމެންގެ(
ނޑައެޅިގެން  ެއއްބަޔަކު ދެބައިމީހުންކުރެ ާކފަރުންނާއި ަކލޭމެން ންނާއި ُمؤِمنٌ  އަހަރެމެން ހަމަކަށަަވރުން. އެވެهللا ا  ކަ

 .މަގުުފރެދުމެއްގަިއވެއެވެ ބަޔާންެވގެންވާ އަނެއްަބޔަކު. މަގުގައިވެެއވެތެދު
 ައދި . ނުވެވޭެނއެވެ ުސވާލު ކަލޭމެނާ ކުރާކުށަކާއިމެދު އަހުރެެމން !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު. !އެވެ هللا  َرُسولُ  އޭ   )25(

 .ނުެވޭވނެއެވެ ސުާވލު އަުހރެމެންނާއި ކަންތަާކއިމެދު ކުރަމުންދާ ކަލޭމެން

. ޖަމާކޮށްދެއްވާނެެއވެ އަހަރެމެން) ދުވަހުން ِقَياَمة( َربُّ  އަަހރުމެްނގެ  !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު !.އެވެهللا َرُسولُ  އޭ  )26(
 ދެއްަވއި  ثَواب ކިޔަމަންތެރިންނަށް . (ޮކށްދެއްވާނެއެވެ ُحُكم ެއކަލާނގެ  މެދުަގއި އެންމެންގެ އަުހރެމެން އަދި

 އަދިއެންމެަހއިކަންަތއް  ނިާޔކުރަްއވާ ގޮތުގައި َحقُّ  އަދިއެަކލާނގެއީ .) ދެއްވާނެެއވެ ابَعذَ  ނުކިޔަމަންތެރިންނަށް
 .ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

 ންަތއް  ِإله އުޅުނު ގުޅައިގެން  ކޮށް َشرِيكُ  އެކަލާނގެާއއި ކަލޭމެން. !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު.) !ެއވެهللا َرُسولُ  އޭ (  )27(
 ކުޅަދާނަވެގެްނވަނީ  އެތަކެއްޗަށް  އަދި. އަުހރެެމންދެކިލާށެވެ އެތަކެތި. (!ކައިަބލާށެވެިނކަންދައް އަހުރެމެންނަށް

 .)ކޮންކަމެއްތޯދެކިލާށެވެ
 ގަދަީކރިތިވަްނތަ  ހަމައެކަނި  އަކީ  ِإله ؟.ކިއެްއހެއްޔެވެއަދި . ތަެކއްނޫނެވެ ން ِإله އެބުދުތަކަކީ  އެއްގޮތަކަށްވެސް 

 .ެއވެهللا. ވަންތަކަލާނެގއެވެ ِحكَمة
 ކަމާއިގެން  َرُسولُ  ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ެމނުވީ ގާތަށް އެންމެހައިމީސްތަކުންގެ. !އެވެ هللا  َرُسولُ  އޭ  )28(

. ގާތަށެވެ  ފޮނުްއވީއެންމެހައިމީސްތަކުްނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަމާއިގެން َرُسولُ  ކަލޭގެފާނު އެަބހީ. (ފޮނުއްވާފައިނުވާނެވެ
 މީސްތަކުންަނށް  ވާހަކައިން ސުަވރުގޭގެ އެއީ.) ނޯންނާނެއެވެ ވަކިތަފާތެއް އެއް َعَجِمى އެއް َعَرىب ކަޅެއްދޮނެއް(

 އެކަމަކު  އަދި. ގައެވެ َحالُ  ބިރުގަންނަވާ މީްސތަކުންނަށް ާވހަކައިން ަނރަކައިގެ ދެއްވުމަށާއި َخبـَرُ  އުފާވެރިކަމުގެ
 .އެގޮތެއްޭނގެއެވެ ގިނަމީހުންނަކަށް  މީސްތަކުންކުރެ

 ދުަވސް  ِقَياَمة ކުރާ  َوعدُ  ތިޔަ ތެދެއްކަމުަގއިވަންޏާ  ބުނަނީ ކަލޭމެންތިޔަ . ބުނެއެވެ ަމލާމާތަށް މީހުން ެއކާފަރުންގެ  އަދި   )29(
 ؟.ހެއްޔެވެ ކޮންއިރަކުން ދެންއަންނާނީ
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   ަތުރަޖމާ     

  ) =ޭވެ ވިދާޅުވާށެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެ هللا  َرُسولُ  އ!.       =ްނޑައެޅިގެންވާ އެކަން ކަލޭމެންނަށ  ކަ

  . ދުވަހެއްވެެއވެ            =ްލަސްުނވާނެއެވެ އެއަްށވުރެ  ަކލޭމެން ހިނދުޮކޅެއްވެސ .  

      =ްނުވާނެއެވެ ކަޭލމެން އަވަސްވެސް އެއަށްުވރެ ހިނދުކޮޅެއ  .          =ިއަދ 

  .)ބުންޏެވެ. (ބުނެއެވެ ކާފަރުވިމީހުން       =ްުނވާނަމެެވ އީމާން ައުހރެމެނ!.      = ިމ 

 .  އަކަށް ُقرآن          =ިފޮތްތަކެވެ ޔައިސްވެދި  ެއއީ( ތަކެއްޗަށްވެސް އޭގެުކރީގައިވާ އަދ(.     

    =ިދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެނަމަ  ކަލޭގެފާނު އަދ .           =ްُمشِركٌ ( އަނިޔާވެރިންތައ 

  ގައި َحْضَرةُ  ގެ َربُّ  އެމީހުންގެ=     . ބަންދުެވގެންވަނިކޮށް ހިފެހެއްޓެވި) ތައް          

      =ެَحالُ  ބަސްރައްދުކުރާ( َحالُ  ބަސްބަދަލުުކރާ އަނެއްބަޔަކަށް އެއްބަޔަކު އޭގ (     

     = ްމީހުންބުނާެނއެވެ َضِعيف ދެރަަވރު ޭއގެތެރެއިނ .        = ިބޮޑެތި  މަތިހަށިނެގ 

 . ނަށްކިބުރުވެރިން     =ަކަލޭމެންނުވިނަމ.             =ްައހުރެެމން  ހަމަކަށަަވރުނ 

 . ކަމުގައިވީމުެއވެ ން ُمؤِمنٌ        =ިބުނާނެެއވެ މީސްތަކުން ކިބުުރވެރިވ .       

 . ށްންނަ َضِعيفٌ  ނިކަމެތި=         =ް؟ ހެއްެޔވެ އަހުރެމެން  މަނާކުރީ ަކލޭެމނ        =

 . ތެދުމަގުން        =ްއަިއހިނދު އެތެދުަމގު ގާތަށް  ކަލޭމެނ  .         = ިއަދ 

  .  ަކމުގައެވެ ކުށްެވރިން. މުގަެއވެކަ ން ُجمْرِمٌ  ީވހަމަ ަކލޭމެން ؟.ކިއެއްހެްއޔެވެ
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މާނަ  ގެسورة سبأ        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑައެޅި  !ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ. )30( .  َعنيَّ އެކަމަށް ކަލޭމެންނަށް ކަ ވެގެންވާ ދުވަސްެވއެވެ

. ހަަމ ގަޑިައްށ އެދުވަސް ހަމަޖެހުމުން އެންމެތަންކޮޅެއްލަހެްއވެސް ނުވާނެ ެއވެ، އަދި އަަވހެއްވެްސ ނުވާނެއެވެ

.  އެކަން ހަމަޖެހޭނެެއވެ

. ައހުރެމެން ިމ  ދިއަ  )31( އަކަށްވެސް އަދި އޭެގ ކުީރގެ ފޮތަކަށްވެްސ  قـُُرآنކާފަރުންގެ މީހުންބުނެއެވެ

 ( . ައދި އަނިޔާވެރިންތަްއ  انِإميَ (ބާވައިލެްއވި އެްއވެސް ފޮތަކަށް ން ތައް ( ހިސާުބ  ُمشرِكٌ  ِين يَعއެއް ުނވާނަމެވެ

) ގެެނވި ބަންދުވެ ހިފެހެއްިޓގެންވަނިކޮށްަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑަިއ  َحْضَرةގެ  َربُّ ބެއްލެވުމަށް އެަބއިމީހުންގެ  އަށް

. ެއވަގުތު އޭެގ އެއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަށް ރުޅިައއިސްގެންނާިއ އަިދ ހިތާމައިެގގޮތުްނ  ގަންނަވާނެނަމައެވެ

. އަދި އޭގެ ެތރޭގައި ތިބި ެދރަަވރު ނިކަމެތި  ބަސްތައްބުނަމުން  َضِعيفٌ ދެފަރާތުން ވާހަކަަތއް ބަދަލުުކރެވޭނެެއވެ

رُ މީހުން ބޮޑާ  . ކަލޭމެން އަުހރެމެންނާއި އެކުުނވިނަމަ ހަމަކަށަަވރުްނ  ِكبـْ ވެިރ މީހުންނާއި ދިމާއަށް ބުނާނެެއވެ

. ُمؤِمنٌ އަހުރެމެން   ން ކަމުގައިވީުމހެވެ

. ަކލޭމެން ގާތަްށ ތެދުމަުގ އަިއހިނދުްނ  َضِعيفٌ މެިތ އަދި ނިކަ  )32( މީހުންނަށް ކިުބރުެވރި ބޮޑާމީުހން ބުނެއެވެ

. . ؟ކަލޭމެންތެދުމަގުން މަނާކޮްށ ދުރުުކީރ އަުހރެމެން ެހއްޔެވެ . އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ ަކލޭމެްނ  ؟އެހެންނަކުން ނޫނެވެ

. ُجمْرِمٌ ވީހަމަ   ން ކަމުގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة سبأ        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          ިބުެނއެވެ ން َضِعيفٌ  ކަމެތިނ  .        = ُر  . މީހުންނަށް ބޮޑެތި ވެރި  ِكبـْ
        =ިނޑާއި ކަލޭމެން. އެހެންނޫެނވެ ؟.ކިއެްއހެއްޔެވެ އަދ  ތައް  َمْكرُ  އަުހރެމެންނަށް ދުާވލު ރޭގަ

  . ރޭވީެއވެ ރޭވުންތައް ހަދައި      =ްޔަހިނދު ދި އަމުރުުކރަމުން ކަލޭމެން އަހުރެެމންނަށ        

 . ކާަފރުވުމަށް އަހުރެމެން އަށްهللا ا=       =ިލާން ތައް َشرِيكٌ  ކާއިތަ ِمثَال އެކަލާނެގއަށް އަދ  . 
        =ިސިއްރުުކރާނެއެވެ  ހިާތމަތައް) އެދެބައިމީހުްނވެސް( އެމީހުން  އަދ .          =

  . ހިނދު ފެންނަ َعَذاب        =ިލެްއވީމެވެ ކަސްތަޅުތައް  ރަްސކަލާނގެ ތިމަން އަދ .       

     = ެކަނދުރާތަުކގައި ކާފަުރވިމީހުންގ .      = ެَجَزاء އެަބހީ( ؟.ލިބޭނެެހއްޔެވެ َجَزاء އެމީހުންނަށް ފަހ 

  .) ނުލިބޭނެއެވެ           =ްމެނުވީ  ކަންތަކަށް ުކރަމުންދިޔަ އެމީހުނ  .           

. ނުފޮނުއްވަމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރަށަކަށް އެއްވެސް އަދި=          =ްން  َعَذاب ގެهللا ا  ( އަކު َنِذير އެއްވެސ 

  َ◌◌ّ   .) ބޭކަަލކު َرُسولُ  އެއްވެސް  ބިރުގެންނެވުމަށް މީސްތަކުން       =ެން  ُمتـَْرفٌ  އެރަށެއްގ 

 .) މީހުންނެވެ ބޮޑެތި އަރާތިބި ނުބައިކަމުގައި އަދި މުއްސަނދިކަމާއި ނަކީ ން ُمتـَْرفٌ . (ފައިވާމެނުވީބުނެ        

   =ްައހުރެމެންމިވަނީ އެއްޗަކަށް  ފޮނުވުނު  އެއެއްަޗކާއިގެން  ތިޔަަބއިމީހުން ހަމަކަށަަވރުނ .        =

  .ކާފަރުވެގެންނެވެ   =ިބުނެެއވެ. (ބުންޏެވެ އެމީހުން އަދ (.           = ެމުދަލުގ 

 . މާތަނަަވހެވެ. މާގިނައެވެ އަުހރެމެން ގޮތުން ދަރީންގެ ގޮތުންނާއި     =ިނުވެއެވެ އަހުރެމެން އަދ .    

 ) =ބަޔަކުކަމުގައި  ނެލިބޭ َعَذاب) ގައި آِخَرة .   ) =ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) އެވެهللا ا َرُسولُ  އ! .      =

    َربُّ  ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން      =ުުކރައްަވއެވެ ތަނަވަސް ރިޒްޤ .        =

. * އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވި އެކަލާނގެ    ) =ިމަދުކުަރއްވައެވެ) އަޅަކަށް އެދިވޮިޑގެންނެވި އަދ .      
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    =ުގިނަމީހުން އަދިއެހެނެއްކަމަކ .      =ްނޭގެއެވެ އެމީހުންނަކަށ .       = ިއަދ 

  . މުދާނުވެއެވެ ކަލޭމެންގެ    =ިނުވެެއވެ ދަރިންވިޔަސް ންގެކޭަލމެ އަދ .             

   .ކަުމގައި އެްއޗެއް ކުއްތަންވުމަްށވާ ގާތްވެ  އަށް َحْضَرة ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ކަލޭމެން=      = ެއީމާންވެއްޖ 

 . މެނުވީއެވެ މީހަކު       =ިކުރި َعَمل َصاِلح އަދ .          =ެހުންނަހުއްޓެވެ  އެމީހުންނަށް ފަހ .

     = ެދެގުނައަށް. ޑަބަލްދެއްވުން َجَزآءُ  ެހޔޮކަންތަކުގ .      = ްކުިރކަންތަުކގެ  އެމީހުނ 

 . ސަބަބުން       =ްބޭުހއްޓެވެތި ކޮަޓިރތަކުގައި ުސވަރުޭގގެ އެމީހުނ .       = ިއަމާންކަމާއ 

 .އެކު

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެހެނެއްނޫެނވެ އެްއގޮތަކަށްވެސް . ބުނާނެއެވެ ދިމާއަށް މީހުންނާ ކިުބރުެވރިބޮޑާ މީހުން َضِعيفٌ  ނިކަމެތި އަދި   )33(
ނޑާއި ކަލޭމެން . ކުރީއެވެ أَْمرُ  އަުހރެމެންނަށް ކާފަުރވުމަށް އަށްهللا ا ރާވައި ރޭވުންތައް ހަދިައ ތައް َمْكرُ  ޒާތްޒާތުގެ ދުވާލު ރޭގަ

 އެއްަބޔަކު  އެީމހުން ދެން. (ކުރީެއވެ أَْمرُ  އަހުރެމެންނަށް ލުމަށް  ތައް ِمثَال އެއްފަދަ ތަކާ ން َشرِيكُ  އެކަލާނގެއަށް އަދި
 ިހގާނީ  އެހެން  އެކަން . ަމއްޗަށެވެ ތަުކގެ َعَمل ގެ  ُكْفرُ  ުކރި އެމީހުން  އެއީ . ކުރާނެެއވެ ވަންހަނާ  ހިތާމަތައް) އަނެއްބަޔަކަށް
) ތިބޭހިނދު ނަރަކައިގާ އެީމހުން( ކަނދުރާތަކުގައި މީސްތަކުންގެ ކާފަރުވި އަދި. ހިނދުންނެވެ ފެންނަ َعَذاب އެމީހުންނަށް
ނޑުގެ  َجَزآءُ  މެނުވީ  އެމީހުންކުރިކަންތަކުން ފަހެ ންނަށްެއމީހު. އަޅުވާހުށީެމވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަސްތަޅުތައް ދަގަ

 .ުކރިކަންތަކުންނެވެ އެީމހުން އެލިބެނީ َجَزآءُ  އެ އެމީހުންނަށް އެަބހީ ؟.ހެއްެޔވެ ލިބޭނެ
 ައދި  ނުަބއި މުއްސަނދި ތިބޭ ެއރަށެއްަގއި ޮފނުވައިފިއްޔާ އަކު َنِذير ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރަށަކަށް އެއްވެސް   )34(

 އެއްަޗށް  ފޮނުވުނު ެއއެއްޗަާކއިގެން  ތިޔަބޭކަލުން  މިިތބީ ައހުރެމެން" ދިމާއަށް  އެބޭކަލަކާ  މީހުން ތީގެމަތީފަން
 .ނުފޮނުއްވަމެވެ ތިމަންަރސްަކލާނގެ ބޭަކލަކު ެއއްވެސް ނުބުނާ މިހެން". ކާފަރުވެގެންނެވެ

. ބޮޑެވެ ޯފރުންތެރިކަން  މާތަަނވަސްވެފައި މެންއަހުރެ ގޮުތން ދަރީންގެ ގޮތުންނާއި  މުދަލުގެ . ބުނެެއވެ އެމީހުން އަދި  )35(
 .ުނވެއެވެ ބަޔަކުކަމުަގއި ލިބޭނޭ َعَذاب ދުވަހުން آِخَرة އަުހރެމެންނަކީ އަދި
 އެަކލާނގެ  َربُّ  ބޮޑުކުެރއްވި ހައްަދވާ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން. !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު. !އެވެهللا ا َرُسولُ  އޭ   )36(

 ރިޒުޤު  ފަރާތަކަށް  އެދިވޮޑިގެންެނވި އެކަލާނގެ އަދި. ތަނަވަްސކުރަްއވައެވެ ރިޒުޤު ފަރާތަކަށް  ނެވިއެދިވޮޑިގެން
 .ނޭގެެއވެ ގިނަީމހުންނަކަށް އެކަމަކު.) ފުޅެކެވެ ِحْكَمةުފރިހަމަ ެއކަލާނގެ އެއީ. (ދަތިުކރައްަވއެވެ މަދުކުރަށްވައި

 ގާްތކަން  ކުއްތަްނވެ ގާްތވުމަށް ުރހިވޮޑިގަތުމަށް އާއި  َرْمحَة ްނރަސްކަލާނގެ ތިމަ ދަރީންނަކީ މުދަލާއި  ތިޔަބައިމީހުންގެ    )37(
 ފަހެ . ުކރިބަޔަކަށެވެ َعَمل َصاِلحُ  އީމާންވެގެން ހޯދޭނީ ކުއްތަްނުވން ގާްތކަމާއި ހަމައެކަނި. ނުެވއެވެ ހޯދޭނެއެއްޗެއްކަުމގައި

 ވާުހށީ  ދުވަހުން  آِخَرة އެމީހުން. ލިޭބހުއްޓެވެ ގިނަވެގެން އަކަށްއެތަްއގުނަ َجَزآءُ  ގެ َعَمل ހެޔޮ އެމީހުންުކރި އެމީހުންނަށް
 .ކޮޓަރިކޮޅުތަކުަގއެވެ އެތާގެ َحالُ  އަމާންެވގެންވާ ސުވަރުޭގގައި
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   ަތުރަޖމާ     

     =ިމަސައްކަތްުކރާމީުހން ނުވަތަ /  ހިގާމީހުން  އަދ          = ެތިމަންަރސްކަލާނގ 

 . ނުކުޅަށްދައިލުމަށް ކޮށް بَاِطل އާޔަތްތައް     =ެއެބައިމީހުން ފަހ .          =َعَذاب 

 .) ުކރާހުއްެޓވެ َحاِضرُ  ނަރަކަޔަށް  އެބައިމީހުން  ަމލާއިކަތުން  َزبَّانِيَّة. (ވެވިގެްނވެއެވެَحاِضُر  ތެެރއަށް ގެ      ) = ޭއ 

   . َربُّ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ހަަމކަށަވަރުން  !ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ.) !އެވެهللا ا َرُسولُ       = ުރިުޒޤ 

 . ތަނަވަސްުކރައްަވއެވެ ގިނަކުރަްއވައި      =ެށްއަޅަކަ ވޮޑިގެންނެވި އެދި އެކަާލނގ .     =

 . ތެރެއިން އަޅުތަކުންގެ  އެކަލާނގެ        = ިދަތިކުަރއްަވއި  ރިޒުޤު އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވި އެަކލާނގެ އަދ 

 . މަދުކުރައްވަެއވެ      = ިހޭދަުކރިއެްއޗެއް ަކލޭމެން އަދ  .   = ެތެެރއިން ތަކެތީގ .      
 .) ެދއްވައެވެ ފަހުން ثـََوابُ  އޭގެ . (ފަސްކުަރއްވައެވެ  ެއކަލާނގެ  އެްއޗެއް އެ=             = ިއަދ 

 . ހެޔޮަފރާތެވެ އެންމެ ދެއްވާ رِْزقُ  އެކަލާނގެއީ         =ިَمجَع ށްއަ َحمَْشر އެއެންމެން އެކަލާނގެ އަދ 

 . ދުވަހު ކުރައްވާ         =ްކުަރއްވާނެއެވެ  َوِحي މަލާއިކަތުންނަށް އެަކލާނގެ  ދެނ .   =

  ؟.ހެއްެޔވެ) ން ُمشرِكٌ  މި. (މިމީހުން          = ްއަޅުކަންކުރީ  ތިޔަބޭަކލުންނަށް ކަޑައެޅިގެނ . 
        =ްވަންތައެވެ طَاِهرُ  ހުސް  އިބަރަސްަކާލންގެ. ދަންނަވާެނއެވެ އެބޭަކލުނ .        =

  . އިަބރަސްަކލާނގެއެވެ ހަމަ ވެިރއަކީ އަޅަމެންގެ     =ްިފޔަވައި އެމީހުނ .             =

 . އަށެވެ  ِجنّ  ކަމުގައިވީ  އަޅުކަންކުރާ އެމީހުން ؟.ކިއެްއހެއްޔެވެ އަދި    =ެގިނަމީހުން އެީމހުންކުރ .  

     =ީޖިންީނންނަށެވެ އެ. (އެމީހުންނަށެވެ އީމާންވެގެންވަނ (.     =ެމިއަދު ފަހ.     

    =ެމިްލކުވެގެންނުވެެއވެ އަނެއްބަަޔކަށް އެއްބަަޔކު ތިޔަިއގ.       = ްމަންފާއެއ 
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   . ދިނުންވެސް ގެްއލުމެއް  އަދި  ދިނުންވެސް   = ިމީސްތަކުންަނށް  އަނިާޔވެރިވީ  އަދ 

 . ކުރަްއވާހުށީމެވެ َوِحي ތިމަންރަސްކަލާނގެ       =ިކަލޭމެން  ރަހަ ގެ َعَذابُ  ގެނަރަކައ 

 . ލިބިގަންނާށެވެ   =ެައލިފާނަކީ އ .             =ްއެއްޗެވެ  ކަމުަގއިވި އެދޮގުުކރާ ަކލޭމެނ . 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
 އެމީުހން  ފަހެ . ދަންނަެއވެ މަސައްކަތަުކރާމީހުން ނުކުޅައްަދއިލުމަށް ކޮށް بَاِطل ާއޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި  )38(

 އަށް  َعَذاب ނަަރކައިގެ އެމީހުން މަލާއިކަތްބޭކަލުން َزبَانِيَّةނުވަަތ   ކުެރވޭނެއެވެ  َحاِضرُ  ގެތެެރއަށް َعَذاب ދުވަހުން آِخَرة
 .ކުަރއްވާނެއެވެ َحاِضرُ 

 އެދިވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގެ َربُّ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަަށވަުރން !.ދާޅުވާށެވެވި ކަލޭގެފާނު. !އެވެ هللا ا َرُسولُ  އޭ   )39(
 މަދުކުަރއްަވއި  ރިޒުޤު އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވި އެކަާލނގެ އަދި. ގިނަކުރަްއވައެވެ ަތނަވަސްކުރައްވައި رِْزقُ  އަޅަކަށް

 ފަހުން  އެަކލާނގެ ބަދަލު އެެއއްޗެްއގެ އެއްޗެއް ކޮންމެ ރިހޭދަކު  މަުގގައި ހެޔޮކަމުގެ ކަލޭމެން ފަހެ. ދަތިކުރައްވަެއވެ
 .ހެޔޮަފރާތެވެ އެންމެ ދެއްވާ  رِْزقُ  އެކަލާނގެއީ އަދި. ލިބޭުހއްޓެވެ ަކލޭމެންނަށް ދަރުމަ އޭގެ . ދެއްވާނެެއވެ ކަލޭމެންނަށް

 އެކަލާނގެ  ދެން) އެއްުކރައްވާަފއި މެންއެއެން( ދުވަހުން ކުރަްއވާ  َحمَْشر އެއްުކރައްަވއި އެކަލާނގެ އެއެންމެން އަދި   )40(
 އަޅުކަންކުރި  ކަލޭމެނަށް  ކަޑައެޅިގެން  މިއީ  މީހުން މި. ސުާވލުކުަރއްވާނެއެވެ ައއްސަވާ  ުކރެން މަލާއިކަތްބޭކަލުން 
 ؟.މީހުންހެއްޔެވެ

 ފިޔަަވއި  އެީމހުން އިބަރަސްަކލާނގެއީ. ވަންތައެވެ طَاِهرُ  ހުސް އިބަރަސްކަލާނގެ. ދަންނަވާނެއެވެ އެބޭކަލުން  )41( 
 ޖިންނިންނަށް  އެީމހުންވީ ؟.ކިއެއްތޯއެވެ އަދި. އެެހްނނޫނެވެ އެްއގޮތަކަށްވެސް. ކަލާނގެެއވެ ސަހަރޯެވރި އަޅަމެންގެ
 .އެޖިންނީންނަށެވެ ެވެގންވަނީ ِإميَان ގިނަީމހުން އެމީހުންުކރެ. ކަމުގައެވެ  ބަޔަކު އަޅުކަންކުރާ

 މީހުންާނއި  އަޅުކަންކުރި އެއީ( ެއއްބަޔަކުވެސް  ދެބަިއމީހުންކުރެ ަކލޭމެން މިއަދު.) ނެތެވެުކރައްވާ اهللا تـََعاىل َوِحي (  )42(
َفع އަނެއްބަޔަކަށް.)  ވެވުނުމީހުންނެވެ އަޅުކަން . ވެގެންނުވެެއވެ ِمْلكُ  ދިނުމެއްވިަޔސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދިނުމެއް އެއް َمنـْ

 ގެ  َعَذاب ނަރަަކއިގެ ަކލޭމެން. ހުށީމެވެ އަންގާ މަންރަސްަކލާނގެތި ންނަށް يـَْعِين ُمشرِكٌ  އަނިޔާެވރިންނަށް އަދި
 .ަނރަކައެވެ ކަުމގައިވި ޮދގުކުރާ  އެނަރަކަ ކަލޭމެން ަނރަކަައކީ އެ. ރަހަލިިބގަންނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ިިކޔެިވއްޖެއްޔާ ޗަށްމައް އެމީހުންގެ  އަދ .          = ާަބޔާންވެގެންވ 

 . އާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ    =ްބުނާނެއެވެ އެމީހުނ.            =ީމެުނވީ  މީހަކުކަމުަގއި މިއ 

 . ނުވެއެވެ       = ާެށވެމަނާކުރާ ހުްއޓުވާ ަކލޭމެން އެދެނީ އޭނ.            =

 . ތަކެތީން ައއި ކުރަމުން އަޅުކަން އެއެއްަޗކަށް ކާބަފައިން ކަލޭމެން    =ިބުނެެއވެ  އެމީހުން އަދ       

      =ިނުވެެއވެ މެނުވީ ދޮގެއްކަމުަގއި އުޅޭ ހަދައިގެން މިއީ قـُُرآن މ .        = ިައދ 

 . ބުންޏެވެ ކާފަރުވީމީހުން   = ّމެދު އާއި َحق  .      =ްއައިހިދުން َحقّ  އެ ގާތަށް އެމީހުނ  .   

  . ނުވެެއވެ މި=      = ާމެނުވީ  ކަމުގައި އެއް ِسْحرُ  ބަޔާންވެގެންވ.         = ިއަދ 

 . ނުދެއްވަމެވެ) ންނަކަށްَعَرِيب ( އެމީހުންނަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ްފޮތެއް އެއްވެސ.          =

  ކުރާނޭِدَراَسة  ކިޔަަވއި އެފޮތެއް އެމީހުން         =ިނގެ ތިމަންަރސްކަލާ ގާތަށް އެމީހުންގެ އަދ 

 . ނުފޮނުއްވަމެވެ       =ެއަކު َنِذير އެއްވެސް ކުރީން ކަލޭގެފާނުންގ  .       

   =ިމީުހން  ގެ أُمَّة އެކިެއކި ކުރީގަިއވެްސ ންގެ َعَرِيب  ެއބަހީ.(ޮދގުކުިރއެވެ މީހުންވެސް ކުރީގެ މިމީހުންގެ އަދ 

 .) ދޮގުކުރިއެވެ ން َرُسولُ  ށްވަޑައިގެންެނވިގާތަ އެމީހުންގެ     =ިންނަށް َعَرِيب  އެބަހީ. ( ނުފޯރައެވެ މިމީހުން އަދ 

 .) ނުލިބެއެވެ           =ްދެއްވިަވުރގެ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ) މީހުނަށް ކުރީގެ ންގެ َعَرِيب  އެަބހީ( އެމީހުނަށ 

 . ބައިެވސްއެއް ދިހަބައިކުޅަ        =ެީމހުންވެސް  ތަކުގެ أُمَّة ކުީރގެ އެަބހީ( އެމީހުންވެސް ފަހ (

 . ދޮގުކުިރއެވެ َرُسولٌ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ެ؟ ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން ވީ ފަހ     =

 . ކޯފާ އާއި  ِإْنَكار ތިމަންރަސްކަލާނގެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 އެމީހުން  ކިޔެވިއްެޖއްޔާ) އާޔަތްތައް ގެ قـُُرآن( އާޔަތްތައް  ެވގެްނވާ بـََيان ތިމަންރަސްަކލާނގެ  މަްއޗަށް އެމީހުްނގެ އަދި  )43(
 މަނާޮކށް  ކަލޭމެންނަށް ތަކެތީން  ރިއަޅުކަންކު އެތަކެއްޗަށް ކާބަފައިން ަކލޭމެން) ދަންނަެއވެ(މިކިޔަވާމީހާ قـُُرآن މި. ބުނާނެއެވެ

 މެނުވީ  ޮދގެއްކަމުަގއި އުޅޭ ހަމަހަދައިގެން  އަކީ قـُُرآن މި. ބުނެއެވެ އެމީހުން  އަދި . އޭނާނެއެދެއެވެ  މެނުވީ  ދުރުކުރުވުމަށް 
 ދިމާލަށް އާއި َحقُّ  އެ) ހިދުން އައި ِإسَالم ِدين( ހިދުން ައއި َحقُّ  ގާތަށް އެބައިީމހުންގެ މީސްތަކުން ކާފަރުވީ އަދި. ނުވެއެވެ
 .ުނވެއެވެ  މެނުވީ އެއްކަުމގައި ِسْحرُ  ވެގެންވާ بـََيان މިއީ ބުނީ އެމީހުން

. ނުދެމެވެ  އެމީހުންނަކަށް  ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ފޮތެއް ދިާރސާކުާރނެކިޔަަވއި ން  يَعِين َعَرِيب  އެމީހުން މީގެުކރިން އަދި  )44(
 .ނުފޮނުއްވަެމވެ ބޭކަަލކުވެސް َرُسولُ  ެއއްވެސް ގާތަށް އެމީހުްނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކުރިން  ކަލޭގެފާުނގެ އަދި

 أُمَّة އެ ބޭކަލުން َرُسولُ  ވަޑަިއގެންނެވި ތަކަށް أُمَّة އެކިއެކި ކުރިންވެސް) ންގެ ُمشرِكُ  ގެ َمكَّة އެބަހީ(  މިމީހުންގެ އަދި   )45(
 ދިހަބައިުކޅަ  ބާުރގެ ާއރާއި އާއި نِعَمة ދެއްވި ކަލާނގެތިމަންރަސް  އެމީސްމީހުންނަށް. ދޮގުކުިރއެވެ މީސްތަކުން ތަކުގެ

 ތަކުގެ  أُمَّة އިސްވެދިޔަ يَعِين  އެމީހުންެވސް ފަހެ . ލިބިގެްނނުވެއެވެ ވެރިންނަށް َأهلُ  ގެ يَعِين َمكَّة މިމީހުންނަށް އެއްބައިވެސް 
 މައްަޗށް  އެމީހުްނގެ  ސަބަބުން އޭގެ . ދޮގުކުިރއެވެ ބޭކަުލން َرُسولُ  ފޮނުއްވި  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  މީސްތަކުންވެސް

ة( ؟ .ހެއްޔެވެ  ކޮންފަދައަކުން  ވެގެންދިޔައީ ކޯފާ ާއއި ِإنَكار ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ނުވިނަމަ  ِإميَان ވެރިްނވެސް َأهلُ  ގެ َمكَّ
 .)ކުރާށެވެِعربَة َحاِصل އިސްވެދިޔަތަނުން. ވިސްނާށެވެ ދެންވާނެގޮތް
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    ަތުރަޖމާ     

   ) =ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެ هللا ا َرُسولُ  އ.!           =ުދީ َوعظُ  ކަލޭމެނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނ 

  .ކަށަަވރީ ުކކަން ِإنَذار ބިރުގަންނަވައި        =ެއެންމެކަމަކަށެވެ. (އެންމެަކމަކުންނެވ (.        =

 .) ބެލުމެވެ  ހޯދާ.(ތެދުވުމެވެ ކަލޭމެން ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި ގެهللا      =ްއެކަނި ، ދެމީހުންނާއި ދެމީހުނ 

 .  އެކަނިންވެސް     =ެދެންކަލޭމ.   .)އެގޭެނއެވެ ކަލޭމެނަށް އޭރުން(  ން ފިުކރު ޮކށް ވިސްނުމެވެ  

           =ެޖިންނިބަީލގެ  އެްއވެސް) ކިބައިގައި ފާނުންގެ ގެ حمَُمَّدُ ( ކިބައިގައި އެކުވެިރޔާ ކަލޭމެންގ 

  ) މޮޔަކަމެއްނެތްކަން. (ކަމެއްނެތްކަން          =ެައކު  َنِذيرُ  ގާތަްށވަޑައިގެންނެވި  ކަލޭމެްނގ 

  . އެކަޭލގެފާނުނުވެއެވެ ކަމުގައިމެނުވީ           = ާުކރިމައްޗަށް  އެއްގެ  َعَذاب ގަދަެވގެންވ .

   ) =ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު.) އެވެ!هللا ا َرُسولُ  އ!.           =ްނޭދެމެވެ ކިބައިން ަކލޭމެން އަހުރެނ .  
      =ްބަދަލުަގއި ޭއގެ އިްއވަވާތީ ކަން َرُسولُ  .(އުޫޖރައަކަށް އެްއވެސ (        =ެެއއީ  އެއެްއޗެއް ފަހ 

  .) ކަލޭމެނަށެވެ ެއއީ އެއެްއޗެއް ވަންާޏވެސް އެދުނުކަމަށް އެެއއްޗަކަށް.(ކަލޭމެނަށެވެ    = ެތިމަންކަލޭގެފާނުންގ 

  . އުޖޫރަނުވެއެވެ      =މެނުވީ އަށް َحضَرة ގެهللا ا.            =ިކަެމްއގެ  ކޮންމެ އެކަލާނގެ އަދ 

. ހެކިެވވޮޑިގެންވެެއވެ=        .މައްޗަށް        =ުހަމަކަށަަވރުން . ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނ 

  . َربُّ  މަންކަލޭގެފާނުންގެތި       =ފޮނުްއވައެވެ َحقُّ  މައްޗަށް ގެ بَاِطل ުނވަތަ./ ަލއްވައެވެ ބާވައި َوِحي . 
       =ީކަާލނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް َغْيبُ  އެއ.         =ުވިދާޅުވާށެވެ  ކަޭލގެފާނ .

 .)އަތުެވއްޖެއެވެ ِإسَالم ِدين އާއި  َتوِحيد އާއި قـُُرآن.( އަތުވެއްެޖއެވެ َحقُّ         بَاِطلُ =އަިދ 

 . ނުއުފައްދާނެއެވެ  އެަކއްެޗއްވެސް އިބިލީސް ނުވަތަ.) ފާޅުނުވާނެއެވެِشرُك . (ފާޅުނުވާނެއެވެ       =ްދެނ 
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 .) ނުކުރާނެެއވެ َحمَْشر އެކަުކވެސް އިބިލީސް އަދި.(ނާންނާއެވެ އެއަބުރާ        =ޭވެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށ .

 .ަމގުފުރެދިއޖެއްާޔވެސް އަހުރެން            = ެއޮންނާނީ  ފާފަ މަގުފުރެދުމުގެ  އެ  ހަމަކަށަަވރުން ފަހ 

 . ތިމަންކަލޭގެފާނަެށވެ ހަމަ     ަިއވާނަމަ= އަިދ ތިމަންަކލޭގެފާނުތެދުމަގުގ .             

 . ންނެވެ َوِحي ިއއްވާ َربُّ  ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ، ތިމަންަކލޭގެފާނަށް އެއީ ފަހެ=       =

 .ކަާލނގެއެވެ ކުއްތަްނވެވޮޑިގެންވާ ައއްސަވާވޮޑިގެްނވާ އެއީ ހަމަކަށަވަރުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މިހަަދނީ  ދީ  َوعظُ  ދީ  َنِصيَحة އަދި ކޮށް  ِإنَذار ކަލޭމެނަށް ތިމަންކަލޭެގފާނު. ވިދާޅުވާށެވެ! ަކލޭގެފާނު .! ެއވެ هللا َرُسولُ  އޭ  )46(
 ِفكرُ  ވިސްނުމާއި  ތެުދވެރި  ހޯދުމަށްޓަަކއި َحقُّ ( ކަޭލމެން ރަސްކަނަފުޅައްޓަކައި  ގެ هللا އެއީ . އެންމެކަމަކަށްޓަކައެވެ

 އާއަށާއި  َنِىب  އެއީ. ަބލާށެވެ ހޯދައި ރަގަޅަށް ތެދުވެ އެކަނިންެވސް އެކަިނ އަދި ނާއިދެމީހުން ދެމީހުން.) ބޭނުންކޮއްގެން
 ތެދުެވރި  ކޮށް ِفكرُ  ވިސްނައި ރަގަޅަށް މިތަކެއްޗަށް  ޮފތަށާއި ގެންނެވި ެއކަލޭގެފާނު  އަށާއި ِإسَالم ِدين ގެންނެވި އެކަލޭގެފާނު

 ޖިންނިބަީލގެ  ބާވަތެްއގެ ެއއްވެސް) ކިބައިގައި ފާނުންގެ ގެ  يَعِين حمَُمَّدُ ( ގައިކިބައި  ެއކުވެިރޔާގެ ކަލޭމެންގެ ބެލީމާ އަކުން َنَظر
 ދުވަުހގެ  ِقَياَمة( އެްއގެ َعَذاب ގަދަެވގެންވާ ހަމަެއކަނި އެއީ. ެއގޭނެއެވެ ކަލޭމެންނަށް ަރގަޅަށް ނެތްކަން  އަަސރެއް މޮޔަކަމުގެ

 .ޫނނީނުވެއެވެ ކަމުގައި ބޭކަލަކު َرُسولُ  ވަޑައިގެންނެވި ) ދެއްވުމަށް َخَرب  ގެ َعَذاب
 ބަދަލުަގއި  އޭގެ  އިއްަވވާތީ ރަސޫުލކަން މި ކަލޭމެނަށް ތިމަންކަޭލެގފާނު.! ކަޭލގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ. އެވެ!هللا ا َرُسولُ  އޭ  )47(

 ދި އަ. ަކލޭމެންނަށެވެ އެއީ  އެއެއްެޗއްވެސް  ެއދުނުނަމަ އެްއޗަކަށް . ނޭެދމެވެ އުޖޫރަައކަށް ކިބައިން ކަލޭމެންގެ
 ހުިރހާއެއްެޗްއގެ  ެއކަލާނގެ އަދި. ނުވެެއވެ މެނުވީ އަށް َحضَرة ގެهللا އުޖޫރައެއް  އަދި ދަރުަމއެއް އޮތް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

 .ހެކިެވވޮޑިގެންވެެއވެ މައްޗަށް
 ނުވަތަ . ލައްަވއެވެބާވައި  َوِحى ގޮތުގައި  َربُّ َحقُّ  ތިމަންކަޭލެގފާނުންގެ.! ަކލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ.! އެވެهللا ا َرُسولُ  އޭ )48(

 .ަކލާނގެއެވެ  މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ ތަށް َغيبُ  އެަކލާނެގއީ. ނެތިކުރަްށވައެވެ بَاِطل ފޮނުއްވައި  َحقُّ  މައްޗަށް ގެ بَاِطل
 ައދި .) އެވެައއީ ِإسَالم ِدين އާއި  َتوِحيد އާއި  قـُُرآن .(އަތުވެްއޖެއެވެ َحقُّ .! ަކލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ.! އެވެهللا ا َرُسولُ  އޭ    )49(

 ެއއްެޗށް  ެއއްވެސް އިިބލީސް ނުވަތަ. ( ައބުރާއައުމެއްނެތެވެ بَاِطل އެ ދެން.) ފައުޅުނުވާނެއެވެ ِشرك. (ފައުޅުނުވާނެއެވެ بَاِطل
 .ިލޔެވިފައިެވއެވެ َترَمجَة ގެ آيَة ގޮްތގޮތަށް މި.) ނުުކރެވޭެނއެވެ َحمَشر އެއްވެސްީމހަކު އެސޮރަށް އަދި. ނުއުފައްދާނެއެވެ

 އަމިއްލަ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އެއީ މަގުފުރެދުނުނަމަ ތިމަންަކލޭގެާފނު.! ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ.! އެވެهللا ا َرُسولُ  އޭ )50(
 ތެދުމަގުގައި  ތިމަންކަލޭގެފާނު  އަދި . އަށެވެ َنفسُ  އަމިއްލަ ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ  ޮއންނާނީ  ފާފަ އެކަމުގެ . ކަމެެކވެ ގެ  نَفسُ 

 ެއކަލާނެގއީ  ހަމަކަށަވަރުން. ގެސަބަބުނެވެ َوِحى އިްއވަވާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް َربُّ  ންކަޭލގެފާނުންގެތިމަ އެއީ ވަންޏާ
 .ވޮޑިގެންވާކަލާނގެއެވެ ދާދިގާުތގައި އަދި އައްސަވާވޮޑިގެްނވާ
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   ަތުރަޖމާ     

          =ިދެިކވަޑައިގަންނަާވނެ  އެީމހުން ކަޭލގެފާނު ސިހޭހިނދު  ބިރުން (  ިސހޭހިނދު ންއެީމހު އަދ 

  .) ނުކުންނަހިނދުއެވެ ަކއްވަޅުން ވުމަށްޓަކައި  َحمَشر ުނވަތަ މަުރވާހިނދު އެީމހުން ޭއއީ. ނަމައެވެ     = ެަފހ 

 . ނުވެެއވެ ފާއިތުވުެމއް. ނުވެެއވެ ސަލާމަތްވުމެއް /ދިއުމެއް ފިލަިއގެން އެމީހުން     =ިހިފެވޭެނއެވެ  އެީމހުން އަދ .

         =ްކައިރިހިސާބަކުނ .      =ިބުނާނެވެ  އެމީހުން އަދ        =

 . ެވއްޖެއީމެވެ ِإميَان އެަކލޭގެފާނަށް އަޅަމެން ހަމަކަށަވަރުން        =  ީفـُْرَصة   އީމާންވުމުގެ ހުންނަށްއެމ

 ؟ ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން ލިބޭނީ        ްދުވަހުން آِخَرة( ދުރުހިސާބަކުނ .(          

 .ކާަފރުވީެއވެ ކަމަށް ِإميَان އެ  އެީމހުން ހަމަކަށަަވރުން=       =ްރުތިބިއި  ދުނިޔޭގައި (  މީގެުކރިނ(  

         =ިބުނަމުންދިޔައީއެވެ ހީތަކަށް.(އުކަމުންިދޔައީއެވެއެމީހުްނރޭދަލަށް އަދ(.      

    =ްގޮތްގޮތަށް ހީނުކުެރވޭފަދަ( ދުރުހިސާބަކުނ.(           =ިހުރަސް  ދެމެދު އެމީހުންނާއ 

 . ވެވުނީއެވެ          =ްއައުެމވެ ދުނިޔެައއް ދެވަނަފަަހރަށް އެއީ. (ދެެމދުގައްޔާއި އެދޭކަންތަކާއި އެމީހުނ(. 
       =ްވެވުންފަދައިން ކަންތައ.       =ައެހެންމީހުނަށްވެސް އެފަދ.        =ްމެީގކުރިނ. 
        =ުވިއެވެ އެމީހުން ންހަމަކަށަވަރ.          =ާޝައްެކްއގެ  ޝައްކުކުެރވިގެންވ 

 . ތެރޭގައެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެމީހުން  ިބރުުހރިގޮތަކަށް ވަރަށްބޮޑު ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަަވރުން  ސިހޭހިނދުން ބިރުން  އެމީހުން އަދި )51(
 ވަޅުތަކުންނުކުންނަ  ވުމަށްޓަަކއި َحمَشر ނުވަތަ. ާވވަުގތެވެ َحاِضر މަރަށް އެމީހުން އެވަގުަތކީ. (ޑައިގަންނަވާނެއެވެދެކެވަ
. ުނވެއެވެ ސަލާމަތްވުމެއް ުނވަތަ ފިލައިގެންދިއުމެއް އެބަހީ. ފާއިތުވުމެއްނުެވއެވެ އެީމހުން ެއވަގުތު.) ވަގުތެވެ

 .ގެެނވޭނެެއވެއަށް َميَدان ގެ َحمَشر ހިފެިވގެން އެީމހުން ގާތްހިސާބަކުން

 އެަކލޭގެފާނަށް  އަހުރެމެން .  ބުނާނެއެވެ  އެމީހުން) ިހނދު ކަންތައްގަޑުފެންނަ ގެ  َميَدان ގެ  َحمَشر އެބަހީ ( އެހިނދު )52(
 ލިބޭނީ  ُرَصةفُـ  ވުމުގެ ِإميَان އެމީހުންނަށް އެާހދުރުހިސާބުން ެއކަމަކު. އީމާންވްެއޖައީމެވެ) އަށް ِإسَالم ِدين ނުވަތަ(

 ެވވޭނީ  قَـُبول އެކަން ގައި آِخَرة ިމހާރުދެން ކަމެއް ِإميَان ވާންވީ  ދުިނޔޭގައި  އެމީހުން އެއީ ( ؟.ހެްއޔެވެ ކޮންފަދައަކުން
 )؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން

.) ވެފައެވެކާފަރު  އެކަމަށް ތިބިއިރު ދުނިޔޭގައި  އެބަހީ. (ކާފަރުވެފަެއވެ އެކަމަށް މީގެކުީރގައި އެމީހުންވަނީ )53(
. އެއްުނވާނެއެވެ ِقَياَمة. (ހީތައްުކރަމުންނެވެ ޒާތްޒާތުގެ އެަބހީ. އުކަމުންނެވެ  ރޭަދލަށް ދުރުުދރުން އެކަމާއިމެދު އެމީހުންއައީ
 .ުކރިއެވެ  ުދރުހީތަށް ޒާތުގެ ކުރަންނުވާ.) ހީކުރަމުންނެވެ އެކިޒާތުގެ ނަަރކައެއްނުވާނެކަމަށް  ސުވަރުެގއެއް

 މިމީހުންނާއި  އެދޭކަންތަކާއި މިމީހުން މިމީހުންނަށްވެސް ެއއްގޮތަށް  ކާފަރުންނެކޭ ތިބި ތަކުގައި أُمَّة ދިޔައިސްވެ އަދި  )54(
 ދެމެދު  އެމީހުންނާއި އެކަާމއި އެކަމަކު. އީމާންވުމެވެ އެޭދކަަމކަށްވީ މިހާރު އެީމހުން. ހުރަސްއެޅެވުނީއެވެ ދެމެދު

 ގެންެނވި  ބޭކަލުން َرُسول އެަބހީ( އެކަންކަމާއިމެދު ތިބީ އުޅުނުއިރު  ނިޔޭަގއިދު އެމީހުން. ހުރަްސވެގެންނެވެ މިހާރުއެވަނީ
 .ަޝއްކެއްގެމަީތގައެވެ ބޮޑުވެގެންވާ) ކަންކަމާއިމެދު



                      
 

1 5 5 5   
 

މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة فاطر
uv 

  

 )45(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        فاطر ُسورة  

   ަތުރަޖމާ     

    =ިއަށެވެهللا ا ޚާއްަސވެގެްނވަނީ އެއްتـَْعرِيف  ާއއިَمحْد    އެންމެހައ.         = ީއެކަލާނގެއ 

 .ހެއްދެިވކަލާނެގއެވެ އުޑުތައް ނެތުމުގެތެރެއިން    =ިބިމާއި އަދ.        = ްމަލާިއކަތްބޭކަުލނ 

 .ކަމުގައި ރަސޫލުން=   .ެއވެަކލާނގެ ލައްވާ          =ެެވރި ފިޔަފުޅުތަކުގ.           
 ދެފުޔަފުޅުން ދެފިޔަފުޅުން ބައެއްބޭކަލުން އެބަހީ( ހަތަރަކުން ހަތަރަކުން ތިނަކުން ތިނަކުން ދޭކުން ދޭކުން= 

  . ހަަތރުފިޔަފުޅުންވާގޮތަށެވެ ހަތަރުފިޔަފުޅުން އަނެއްބައިޭބކަލުން ފިޔަފުޅުންތިން ތިންފިޔަފުޅުން އަނެއްބައިބޭކަލުން
    = ިިއތުރުކުރަްއވައެވެ ެއކަލާނގެ  ހެއްދެވުުމގައި އަދ.          = ެއެކަލާނގ 

 هللا.ا ހަމަކަށަވަރުން =   .އެދިވޮޑިގެންނެވިަވރަކަށް           =ެމައްަޗށް  ކަމެއްގެ ކޮންމ 

 .ވޮޑިގެންެވއެވެ ުކޅަދުންވަތަވެ       =އެއްޗެއް ދެްއވާކޮންމެ ހުޅުަވއި މީސްތަކުންނަށްهللا ا.   

    =ެފަދަ ވަްއތަރުތައް ރިޒުޤުގެ – އަދި ވާރޭފެން. ( ތެރެއިން ރަޙުމަތުގ.(          = ްއެއެއްޗެއ 

 .ނުެވއެވެ މީހަކު މަނާކުރާނޭ  ނުވަތަ މީހަކު  ހިފަހައްޓާނެ      =ިއެްއޗެއް ހިފަހައްޓަަވއިފި އެަކލާނގެ އަދ. 
        = ްީމހަކުނުވެެއވެ ފޮނުވައިދޭނެ އެެއއްޗެއ.       = ެއަށްފަހު އެކަލާނގ.     

    =ިކަލާނގެއެވެ ޙިކްމަތްވަްނތަ ވަންތަِعزَّة  އެކަލާނގެއީ އަދ.           =ޭއ 

 .!ުކރާށެވެ ހަނދާން ކަލޭމެން. މީސްތަކުންނޭވެ      =ެނިޢުމަތް ގެهللا ا މައްަޗއްވާ ކަލޭެމންގ.   

     =ެ؟ވޭެހއެޔެވެ އަކު َخاِلق  އްވެސް އ     =ފިޔަވައިهللا ا.    =ްރިޒުުޤދެްއވާނޭ ަކލޭމެންނަށ. 

                                        

                                      

                                           

                      



                      
 

1 5 5 6   
 

މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

         =ިބިމުން އުޑުންނާއ.         =ެނުވެެއވެ އިާލހަކު) ަޙއްޤު(  ފިޔަވައި އެކަލާނގ. 
      =ްކަލޭމެން  ފިޔަވައި ޙައްޤު  ނުވަތަ؟ ހެއްެޔވެ ކޮންަފދައަކުން ދޮގުކުރާނީ  ކަލޭމެނ 

 ؟ހެްއޔެވެ ކޮންފަދައަކުން އެނބުރިގެންދާނީ       =ިއަޖާއިބު  އެއީ(  ދޮގުކުިރއަސް ކަލޭގެފާނު އެމީހުން ައދ 

 .)ކަމެއްނޫެނވެ ވާންވީ        = ުދޮގުުކރެވުެނވެ ބެަކލުން ރަސޫލު  ންހަަމކަށަވަރ.       =

 .ކުރިން ކަލޭގެފާނުގެ      =ިޙަޟްރަތަށެވެ ގެهللا ا އަދ          = ާއެނުބރި  ކަންތައްތައް އެންމެހ 

 .އައުންވަނީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

هللا ا ހެއްދެވި  ބިން  އުޑުތަކާއި ުނލައި މިާސލަކާ އެއްވެސް އިސްވެދިޔަ ، ޘަނާއެއްުހރީ ާއއި تـَْعرِيف ާއއިد محَْ  އެންމެހާ   )1(
. މަލާއިކަތްޭބކަލުންނެވެ  ަގއި އާޔަތުން މި. ( ކަލާނގެއެވެ  ެލއްވި ކަމުގައި ރަސޫލުން އެަކލާނގެއީމަާލއިކަތްބޭކަލުން. އަށެވެ

 އެބޭބޭކަުލން  .)ެއވެأزرائِيل  އަދި ِإْسَراِفْيل  ،ِمْيَكائِيل  ،ِجْربِيل  ުމރާދުކުަރއްވަނީ ެވރިންޢިލްމު ތަފްސީރު  ގިނަ  އޮތްބަސްފުޅުގައި
 ހަަތރުފިޔަފުޅުންވާ  ހަތަރުފިޔަފުުޅން އަދި ތިންފިޔަފުޅުންނާއި ތިންފިޔަފުޅުން ދެފިޔަފުޅުންނާއި ދެފިޔަފުޅުން ލައްވާފަިއވަނީ

 އިުތރުެވސް  ފިޔަފުޅު ެއޔައްުވރެ އެިދވޮޑިގެންފިއްޔާ އެަކލާނގެ ެހއްދެވުމުގައި  ލުންއެބޭކަ  އެކަލާނގެ އަދި. ބޭކަލުންކަމުގައެވެ 
َواهللا َأْعَلم  .ފިޔަފުޅުވެއެވެ ހަސަތޭކަ ގެَعَليِه السَّالم  ِجْربِيل ގޮުތން ވެގެންވާ ާވރިދު ގައިَصحَّ َحِديث . ދަންނައެވެ. ( ކުރައްަވއެވެ

 .ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވެ މައްޗަްށެވސް ކޮންމެކަެމއްގެ ޢާލާތަهللا ا ހަމަކަށަވަރުން . . . . . . . .) 
 ރިޒުޤެްއގެ  އަންނަ  އެހެްނގޮތަކުން އަދި  ަރޙުމަތެއްނަމަވެސް ފެުނގެ ާވރޭ ރަޙުމަތެއްއެއީ  ދެްއވާ މީސްތަކުންނަށްهللا ا  )2(

 ެއއް رمحة  ހިފަހައްަޓވައިފި ކަލާނގެއެ އަދި  .ނުވެއެވެ މީހަކު މަނާކުެރވޭެނ ހިަފހައްޓާ އަޔަނުދީ ނަމަވެސް ރަޙްމަތެއް
  ވަންތަ  عزة  އެކަލާެނގެއީ އަދި. ުނވެއެވެ އެކަުކވެސް ޯފރުކޮށްެދވޭނެ ހަމައަށް މީސްތަކުންނާ ެއއްرمحة  އެ މެނުވީ އެކަލާނގެ 

 .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަحكمة 
نعمة  ފޮދެއްގެ  ފެން  ާވރޭ އުޑުން. ންުކރާށެވެހަދާ ކަލޭމެން ތައް نعمة ގެهللا ا މައްޗަށްވާ  ކަލޭމެންގެ . މީސްތަކުންނޭވެ! އޭ  )3(

 ކަލޭމެަނށް  ފިޔަަވއިهللا ا ައކުخالق  އެްއވެސް އެހެން ދެއްާވނޭ އެއްވިޔަސް نعمة  ފަތްޕިލާެވލީގެ ބިމުން އަދި އެއްވިޔަސް
 އަޅުަކން  ވައި ފިޔަ އެަކލާނގެ .) ުނވެއެވެ މެނުވީهللا ا ަކލަކު އެއްެވސް އެހެން  ކޮށްދޭނޭ ކަމެއް  އެފަދަ، އެަބހީ(؟ ވޭހެއްެޔވެ
 ؟ހެއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ެއބުރިގެންދާނީ ކަލޭމެން ފިޔަަވއި، حق ފަހެ. އިާލހަކުނުެވއެވެ ެއހެންحق  ވެވުން

. ައއުކަމެއްނޫނެވެ  އެައކީ ޮދގުކުރިނަމަެވސް ކަލޭގެފާނު ވެރިން أهل  ގެ، مكة އެަބހީ އެމީހުން.) ެއވެ!رسول اهللا  އޭ( )4(
، އެބަހީ . ޮދގުކުެރވުނެވެ ބޭަކލުންވެސްرسول  ފޮނުއްވުނުކުރީަގއި ކަޭލގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން . ވާންވީކަެމއްނޫނެވެ އަޖާބު

 ހުިރހާ  އަދި. ދޮގުކުރިެއވެ ބޭކަލުންرسول  ފޮނުއް◌ުވުނު ގާަތށް އެީމހުން މީހުންވެސް ކާަފރުންގެ ތަކުގައިތިބިأّمة  އިސްވެދިޔަ
 .)ދެއްާވހުއްޓެވެجزاء  ފުިރހަމަ އެަކލާނގެ ތަކަށްعمل   އަޅުތަކުންގެ. ( އަށެވެحضرة  ގެهللا ا ވުންވަނީرجوع  އެނބުރި ކަމެއް
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   ަތުރަޖމާ     

       =ޭމީސްަތކުންނޭވެ އ!.         =ްެއވެحق  އެއީ  ފުޅުوعد  ގެ هللا ا ހަމަކަށަަވރުނ.   

   =ެނުދޭށެވެ ުކރުވިޔަ ހެްއުލންތެރި ކަލޭމެން ފަހ.         =ެحياة ދުނިޔޭގ.       

=    .އާ شيطان=    .ުކރުވިޔަނުދޭށެވެ  ހެއްލުންެތރި ކަލޭމެން ާއއިމެދުهللا ا އަދި= 

  .އެއީ شيطان ހަމަކަށަވަރުން     = ާޢަދާާވތްތެރިއެކެވެ ކަލޭމެނަށްވ.           =ެއޭނާ  ކަލޭމެން ަފހ 

 .ބަލާށެވެ ކަމުަގއި ޢަދާވާތްތެރިއަކު         =ްއެބަހީ (  ގޮވަނީ ޖަމާޢަތަށް އޭާނގެ، އޭނާ ހަމަކަށަވަރުނ ،

  ).ގޮވަނީ އުރެދުމަށް އޭނާގެ    =ްވުމައްަޓކައެވެ އެމީހުނ.          = ެނަރަަކިއގ 

  .ކަުމގައި އަހުލުެވރިން   = ީދަންނައެވެ( މީސްތަކުން ކާފަރުވ(.          = ްއެމީހުންަނށ 

 .ެއވެَعَذاب  ގަދަވެގެްނވާ ހުރީ      =  ިދަންނައެވެ(  މީސްތަކުން އީމާންވި  އަދ(.         =

 .ޢަމަލުަތއްކުރި ޞާލިޙު އެމީހުން    =ްފުއްެސވުމެވެ ފާފަ ހުރީއެމީހުންަނށ.        = ިއަދ 

 .ަދރުމައެވެ ބޮޑުވެގެންވާ      = ް؟މީހާހެްއޔެވެ ުކރެވުނު  ތެރިޒީނަތް އެމީހަކަށ      = ެއޭާނގ 

 .ޢަމަލުތައް ނުބައި        = ްދެކެ ކަމުގައި  ޢަމަލު  ހެއު  ޢަމަުލތައް އެ އޭނާ ދެނ.     = ެަފހ 

 هللا.ا ހަމަކަށަވަރުން          = ެއެވެ މަގުފުަރއްދަވަ އަޅަކު  އިރާދަުކރެްއވި އެަކލާނގ.          =

  .ދައްކަަވއެވެ ތެދުމަގު އަޅަކަށް އެިދވޮޑިގެންވި އެކަލާނގެ އަދި       =ެނަފްސުފުޅު  ކަލޭގެފާނުންގެ ފަހ 

  .ހަލާކުުނކުރަްއވާށެވެ. / ދޫކޮށްނުލައްވާށެވެ    = ެުކރެއްވުމުން ހިތާމަފުޅު މައްޗަށް  އެމީހުންގ.   

   = ްަކލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެްނވާ އީهللا ا ހަމަކަށަވަރުނ.         =ްކަންތައްތަކާމެދު އެކުރާ  އެމީހުނ. 
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މަރުވުމަށްަފހު  އެބަހީ . ( ތެުދއެއްޗެެކވެ ޙައްޤު އެއީ ުޢދުފުޅުވަ ގެ هللا ا ހަމަކަށަވަރުން . މީސްަތކުންނޭވެ އެންމެހައި އޭ  )5(
 ގެ  حياة.) ެއވެحقމިުހރީހަމަ ސުވަުރގެއާއި ނަރަކައާއި ދެއްވުާމއި جزاء ހިސާބުބަށްަލވައި ތަކަށް عمل ފޮނުވުމާއި އަށްحمشر 

 ެހއްލުންެތރި  ކޭަލމެން އާ َشْيطان ދުމެއާއިهللا  އަދި. ެތރިވިޔަނުދޭެށވެ  ހެއްލުން ކަލޭމެން ޒީނަތްތެރިކަމުން ދަޅަތަކާއި
 އޯާގވަންތަކަމުން  ެއކަލާނގެ  ފާފަތައް ުކރާ ަކލޭމެން ކަލެކޭ ުކރަްއވާ َعفوء  އަދި  ފާފަފުއްސަވާ އީ هللا އެަބހީ. (ނުދޭށެވެ ކުރުވިޔަ 

 .)ކުުރވިޔަނުދޭށެވެ ެއސޮރު ލަްއވައި ަކލޭމެން ފާފަ ގިނަ ވަސްވާސްދީ މިފަދަ -ފުއްސަވާނޭ

 އެއްކަމުަގއި عدو  އެސޮަރކީ ކަލޭމެންެވސް. އެކެވެعدو  ބަޔާންވެގެްނވާ ކަލޭމެންނަށް އާއީشيطان  ވަރުންހަމަކަށަ  )6(
 ަނރަކައިގެ  އެމީހުންނަކީ ގޮވާހަދަނީ އުރެދުމަށް އަދި -ފާފަކުރުމަށް  އަށްمجاعة  އެޮސރުގެ އެސޮރު. ދެކޭށެވެ

 .ލުމަށްޓަކަެއވެ އަހުލުެވރިންކަމުގައި 

 އަދި . އެވެعذاب  ގަދަެވގެންވާ ހުރީ  އެމީހުންނަށް  ހަމަކަަށވަރުން. ދަންނައެވެ ކާފަރުވީީމހުން) އާއަށް رسول ާއއިهللا ا(   )7(
 .ދަރުމައެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ފާފަފުއްސެވުާމއި ހުރީ އެމީހުންނަށް. ދަންނައެވެ ީމހުން ކުރި ތައް صاحل عمل  ވެގެންإميان 

 ޒީނަތްތެިރވެްއޖެ  އޭނާއަށް ެއކަން އެީމހަކުދެކެ ތަެކއްކަމުގައިعمل  ނގަޅުރަ އެއީ  ަތއްعمل  ނުބައި އެމީހެްއގެ އަޅެފަހެ )8(
هللا ا ހަމަކަށަަވރުން ފަހެ. ނުވާނެކަްނކަށަވަެރވެ) ؟.ހެއްޔެވެ ހަމަހަމަވާނެ ދެމީހުން މީހާއާއި ރަނގަޅު ތެދުމަގުގަިއވާ( މީހާއާއި

 ދެނެވޮޑިގަތުމުަގއި أزىل  ގެهللا ަމގުފުރެދުން ގެއޭނާ އެއީ . (ަމގުފުރައްދަަވއެވެ އަޅަކު އެދިވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގެ 
أزىل  ގެهللا ތެދުމަގު އޭނާގެ ެއއީ. ( ތެދުމަގުދައްކަވައެވެ އަޅަކަށް އިރާދަުކރެއްވި އެކަލާނގެ ެއއީ.) އިސްވެގޮސްފަިއވާތީއެވެ

 ތަކާއިމެދު عمل  ގެކާފަރުން  އެބަހީ އެމީހުްނގެ. އާއެވެرسول  އޭ އަދި.)  އިސްވެޮގސްފައިވާތީެއވެ ދެނެވޮޑިގަތުމުގައި
هللا ا ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ އެީމހުން ހަމަކަށަަވރުން. ަހލާކުިވޔަނުދެއްާވށެވެ ފުޅުنفس  ަކލޭގެފާނުންގެ  ހިތާމަކުރެއްވުުމގައި
 .ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     =ިއެއީهللا ا އަދ.        =ްަކލާނގެެއވެ ހިްނގަވާ ވައިތައ.        =ްެއގޮތް  ވިލާަތއް ދެނ 

 .ހިންަގވައެވެ މިގޮތައް     =ްދެއްވަެމވެ އޭގެފެން ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ދެނ.        = ާަމރުވެފައިވ 

 )ރަށަށް މަުރވެފައިވާ ގަސްވިނަ ސަބަބުން ނުެވހުމުގެ ވާރޭ، އެބަހީ(  ރަށަށް            =ްފަހެ  ދެނ 

ނޑު ސަބަބަން އެފެނުގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ   .ިދރުއްވަމެވު  ބިންގަ       =ުނޑ  .އޮތުމަށްފަހު މަުރވެ އެބިންގަ
         =ްފަދައިންނެވެއެ ިދުރންވެސްވަނީ އަލުން މަރުވުމަށްފަހު މީސްތަކުނ.        =

   .).ދަންނައެވެ(  މީހާ އެދޭِعزِّة  ފަހެ     =ެއަެށވެهللا ا ެވގެންވަނީ ޚާއްސަ ِعزِّة އެންމެހާ ފަހ.    

    =ީޙަޟްރަތަށެވެ  އެަކލާނގެ  ހަމަ  އަރަިއގެންދަނ.     = ުކަލިމަތައް  ރަނގަޅ.   

   =ިޢަަމލު ާޞލިޙު އަދ.     =  ްމަްއޗަށް  ަކލިމަތައް ރަނގަޅު އެ، އެަބހީ. ( އުފުއްލަވަެއވެ ޢަަމލުތައ 

  .)އުފުލެއެވެ       =ިންނައެވެދަ(  މީހުން ރާވަމުންދާ ކަންތައްކޮށް ނުބައި އަދ.(.    

       =ްެއވެ َعَذاب ގަދަވެގެްނވާ ހުރީ  އެމީހުންނަށ.         =ިޭރވުާމއި  އެަބއިމީހުން އަދ 

 .ޙީލަތް      =ީދާއެއްޗެެކވެ  ހަލާުކވެ ބާތިލުވެ އެއ .    =ިހެއްެދވިއެވެ ކަލޭމެންهللا ا އަދ) . 

 .ވެލިން=     .)ބައްަޕހެއްދެވިެއވެ ކަލޭމެންގެ       =ްހެއްދެވީ  ަކލޭމެން. (މަނިފޮދުވަަރކުން ދެނ 

  .)މަނިފޮދަކުންނެވެ         = ްލެއްިވއެވެ ޖޯޑުޖޯޑަށް ކަލޭމެން އެަކލާނގެ ދެނ.         

ނޑުގައި(  އަންހެނަކު  އަދި=    .ނުއުުފލައެވެ) ބަ    =ިަދރިނުވިަހއެވެ އަންހެނާ އަދ.       =

  މެނުވީ ދެނެވޮޑިގަތުމާެއކު އެކަލާނގެ      =ިދިގުނުެވއެވެ عمر މީހެއްގެ ދިގުވާعمر  އަދ.    

       =ަމަދުނުެވއެވެعمر  ީމހެއްގެ މަދުވާعمر  ދިއ.          = ާلوح . ( މެނުވީ ފޮތެއްގައިވ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   .)ލިޔެވިގެްނވާމެނުވީ އެމިންވަެރއް ގައި احملفوظ    ްއެކަންތައްތައް ހަަމކަށަވަރުނ.          =هللا ا

   .ފަސޭހަވެގެްނވެއެވެ ދާދި އަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެގޮތްމިގޮަތށް  ިވލާތައް އެކަލާނގެ  ދެންފަހެ. ަކލާނގެއެވެ ބަދަުލކުރަްއވާ ވައިޖައްަސވާ އެިކގޮތްގޮތަށް އީهللا  އަދި )9(
 އޮތް  ފަޅާަގސްނު ހަނަފަސްވެ ބިންގަޑު ސަބަބުން ވާރޭނުެވުހމުގެ ދެްނފަހެ. ބަަދލުކުަރއްވައެވެ  ގެންދަވައި ތަންތަނަށް
. ދިރުްއވަމެވެ  މަރުެވއޮތުމަށްފަހު އެރަށް ސަބަބުން ެއފެނުގެ ދެން ވެއްަސވައިފިއްޔާ އެފެނުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރަށަކަށް
 ދިުރއްވަނީ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކުރެްއވުމަށްَحمشر  މަުރވުމަށްަފހު މީސްތަކުން. ހެދިގަެނއެވެ ފަޅައިގެން ގަސްތައް

 .އެފަދައިންނެވެ

 ِعزَّة އެންމެަހއި އެހެނީ.ހޯދާށެވެ ތެރިކަން ِعزَّة ކިޔަަމންތެރިވެގެން އަށްهللا ا މީހަކުނަމަ އެދޭ މަތިވެރިކަން އާއިِعزَّة  ފަހެ  )10(
 އެންމެހައި  ކުރެވޭ  އަށްهللا. (އަެށވެَحْضرة  އެކަލާނގެ  އަަރއިެގންދަނީ ބަސްތައް މާތްވެގެްނވާ. އަށެވެ هللا ا ވެގެންވަނީ َخاصَّ  އެއް
 އެންމެަހއި  މިބާވަތުގެ ުކރެއްވުާމއިَِي  ނުބައިކަންތައް ުކރުާމިއأمر  ހެޔޮކަންތަކަށް ކިޔެވުމާއި ޢަމަލްތަާކއި ހެޔޮ އަކާއިِذكر 
صاحل  އެހެނީ. އުުފލައެވެ މައްަޗށް ބަސްތައް މާތްވެގެންވާއެ ތައްصاحل َعَمل  އަދި. އަށެވެ َحْضرة ގެهللا އަރަިއގެންދާނީ ކަމެއް
 ކަންަތއްތައް  އެފަދަ އަދި ުކރަމުން ނުބައިކަންތައްތައް އަދި  -.ނުއުުފލޭނެއެވެ މައްޗަށް ތައް لمة ك ހެޔޮ ނުލައި އާعمل 

 ަހމަ  ތަަކކީمكر  އެޭރވުންތަކާއި އެމީހުންގެ އަދި. އެވެعذاب  ގަދަ ހުންަނހުށީ އެމީހުންނަށް. ދަންނައެވެ މީހުން ރާވަމުންދާ
 .އެއްެޗކެވެ ނެތިދާ ވެباطل

 މަނިފޮދުވަރަކުން  ފަހުގައި  އޭގެ  އަދި. ެހއްދެވިއެވެآَدم َعَلْيِه السَّالم  ބައްަޕކަމުގައިވާ  ަކލޭމެންގެ ެވލީން ތަާޢލާهللا ا އަދި  )11(
 ތެެރއިން  ކަލޭމެންގެ އެބަހީ. (ލެއްވިއެވެ ޖޯޑުޖޯޑަށް ކަލޭމެން އެކަލާނގެ އަދި. ހެއްދެވިެއވެ ަކލޭމެން އެކަލާނގެ

 ޖިްނސު  އަންހެން އަދި.)ލްެއެވވިއެވެ އިންތިޒާމްވެސް އުފެދުމުގެ ފަސްކޮޅުދަރި ލައްަވއި ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާއި
ނޑުގައި  ދެނެވޮޑިގަތުުމގެ  އެަކލާނގެ  މަުޢލޫމާތު ުފރިހަމަ އެުކއްޖެއްގެ ވިހާުކއްޖަކުވިޔަސް  އަދި ދަރިއެްއވިޔަސް  އުފުލާ  މާބަ
 ައދި  ދިގުވުންެވސް ދިގުވާ  ޢުމުރު  ީމހަކު އަދި. ނުެވއެވެމެނުވީ ތަދުބީރުުކރެއްވުުމގެދަށުން އެކަލާނގެ  ދަށުންނާއި
 ަގއި َلْوُح اْلَمْحُفْوظ  އެަބހީ މެނުވީ ނޯޓްކުރެިވގެންވާ ިލޔެވި ފޮތެްއގައި މިންވަރުވެސް މަދުެވގެންދާ ޢުމުރުން އަނެއްމީހާގެ
 ފަސޭަހކަމެކެވެ  ދާދި އަށްهللا ا ހިންގެވުމަކީ އެގޮަތށް އެކަންތައްތައް  އަދި . ނުެވއެވެ މެނުވީ ކަމުގައި  ލިޔެވިގެްނވާ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         =ިނޑު އަދ   .ހަމަހަވެގެންުނވެއެވެ  ދެކަ       =ްނޑުގެފެނ  މީރުަކން  މިކަ

 .ދަގައެވެ      = ްފަޭސހަ ދިރުަވއިލަްނ އޭގެފެނ.         = ިނޑުގެ އަދ  ފެން  މިކަ

   .ގަދަލޮނެވެ     =ިނޑަކުންވެސް ކޮންމެ އަދ  .ކަލޭމެންަކއެވެ ކަ      =ާމަސް ތާޒ.  
         =ިމުއެވެނެރެ. ޖަވާިހރު ޖަހާމުތާއި  ގަަހނާގައި. ( ެނރެމުއެވެ ަގހަނާ ަކލޭމެން އަދ(  .      

  =ްއަޅައިއުޅޭ/ ލައިއުޅޭ ކަލޭމެނ.        =ިނޑުން ކަލޭގެފާނު އަދ ) އުޅަދު ދުްއވާ( ނައުފަހަރު ކަ

  .ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ   =ިދާތީ ޮމއިކަފާފައ.      =ްުކރުމަށްޓަކައިحاصل  ަކލޭމެނ ) .

ނޑު   ).ކުރުމަށްحاصل  ވިޔަާފރިކަންތައް  ދަތުރުކޮށްކަ   ެޯއގާވަންތަކަމުން  އެކަލާނގ    

     =ިުކރޭތޯ (ުޝކުރު ކުރުމަށްޓަކައި) ޝުުކރު ަކލޭމެން އަދ.       = ެއެަކލާނގ 

ނޑު  .ވައްދަަވއެވެ ރޭގަ    =ެެރއަށްތެ ދުވާުލގ.       =ިވައްދަަވއެވެ ދުވާލު ެއކަލާނގެ  އަދ.   

   =ެނޑުގ  .ތެރެއަށް ރޭގަ       =ިިކޔަމަންކުެރއްވިެއވެ ހަނދު ިއރާއި އެަކލާނގެ އަދ. 
     = ެުދވެއެވެ ކޮންމެއެްއޗެއް އެދެއެތިންކުރ.        =ިނޑައެޅ  .މުއްދަތަކަށް ވެގެްނވާَعنيَّ  ކަ

        = ީެއވެَربُّ  ކަލޭމެންގެ  އެއ .ެއެވ         = ިَخّاصَّ  ެވރިކަން ކަމެއްގެ  އެންމެހައ

 ) .އެކަލާނެގއަށެވެ މްިލކުެވގެްނވަނީ ތަކެތި އެންމެހައި . ( އެަކލާނގެއަެށވެ ވެގެންވަނީ    = ިއަދ 

   )ބުދުތައް(  ގޮވާތަކެތި  ދުޢާކޮށް ކަލޭމެން    =ެފިަޔވައި ެއކަލާނގ.      = ްއެަތކެއްަޗށ 

 .މިލްކުވެގެންނުެވއެވެ      = ަގއި މަތީ އޮށުގެ ނޮޅައިޅިމާ ކަދުރު އަކީ َقِطْري ( މިްނވަރުވެސް އެއްގެَقِطْري 

 .)ދުލިފަށެވެ ތުނި އޮންނަ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑު އަދި )12( ނޑުމިއީ. ނުވެއެވެ ހަމަހަމަވެގެން ދެކަ  މީރުކަުމން  މީހާ ބޮއިލާ އެފެން އަދި މީރުވެގެންވާ ފެން އެއްކަ
ނޑަކީ. ފެނެކެވެ ފަޭސހަ ދިރުވައިލަން އެފެންފޮދު ނޑެކެވެ ގަދަވެގެންވާ  ލޮނުރަހަ ނުގެފެ މިއީ އަނެްއކަ ނޑުން  މި. ކަ  ދެކަ

ނޑަކުންވެސް ކޮންމެ ކުރެ  މުތާއި  ރަން( ގަހަާނގެބާވަތްތަްއވެސް އަޅައިއުޅޭ ކަލޭމެން އަދި. ކަމުއެވެ ަކލޭމެން މަސް ތާޒާ ކަ
ނޑުން) ތަކެިތވެސް އެންމެހައި މިބާވަުތގެ ޖަވާހިރާއި  ނައުދޯގުފަަހރު  ދާުދވެފައި އަދި. ނެރެމުއެވެ ކަލޭމެން އެކަ

 ވިޔަފާިރކަމުގައްޔާއި  ބޯޓުފަހަރު/ އެަނއުފަހަރު. ދެެކވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ ަކލޭގެފާނު ދާތަން މޮއިކަފަިއލާފައި) އުޅަދުފަހަރު(
 އެކަްނަތއްތައް . ކުެރއެވެ ދަތުރު ހޯދުމަށްޓަކައި ަވންތަކަންفضل  ގެهللا ا ބޭނުންތަުކގައި އެކިއެކި ދިރިއުޅުމުގެ ދެންވެސް

 .މިސާެލކެވެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ އެކަލާނގެ އެއީ. ުކރުމަށްޓަކައެވެشكر  ަކލޭމެން ހެންލަްއވާފައިވަނީއެ

ނޑު އެަކލާނގެ ެތރެއަށް  ދުވާުލގެ އަދި   )13( ނޑުގެ އަދި. ވައްދަވަެއވެ ރޭގަ  ިއރާއި  އަދި . ވައްަދވައެވެ ުދވާލު  ތެެރއަށް ޭރގަ
ނޑައެޅިގެންވާ އެއްެޗއް ކޮްނމެ އެތިންކުރެ  އެދެ.ކުެރއްވިެއވެ ކިޔަމަން  ެއކަލާނގެ  ހަނދުވެސް ނޑައެޅި  ގައި فلك  ެއއަށްކަ  ކަ

 ހައްދަަވއި  ހިމުންކޮށް ބަރާަބރުކޮށް މިހާުފރިހަމަކޮށް  މިކަންތައްަތއް. ތިެބއެވެ ދުވެުދވެ މުއްދަތަކަށް  ންވެގެްނވާعني 
خاص  ިމލްކުެވރިކަން އެންމެަހއިކަމެއްގެ. ހެއްނޫނެވެމީ އެއްެވސް ެއހެން. އެވެرب  ކަލޭމެްނގެ އެއީ. އެވެهللا ا އެއީ ހިންގަވަނީ
. ގެންދަވަެއވެ  ހިންގަވަމުން  ފަދައަކުން އެދިވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގެ  ކަމެއް އެއެންެމހައި. އަށެވެ ެއކަލާނގެ  ހަމަ ވެގެންވަނީ

 َقِطْري  ބުދުތަކަށް އެބަހީ ކެއްޗަށްތަ ކޮްށހަދާدعاء  ތިޔަގޮވާ އެތަކެއްޗަށް ފިޔަވައި ެއަކލާނގެ ކަލޭމެން ންނޭވެمشرك  އޭ އަދި
.ހިނަގއްޖެއެ ިއސްވެ ލިޔެވިގެން  މާނަ ގެ َقِطْري . ނުެވއެވެ ލިބިގެން މިންަވރުވެސް އެއްގެ  ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =ްޮގވިޔަސް ދުޢާކޮށް އެތަކެއްޗަށް ކަލޭމެނ.        =ިދުޢާ  ކަލޭމެންގެ އެތަކެތ 

 .)ތަކެއްެޗވެ َمجَاد އެއީ  އެހެނީ . ( ނާހާނެއެވެ      ) =ްނަމަވެސް އެހި  އެތަކެތި ) މިސާލަކަށ.        

    =ްނުދޭނެއެވެ އިޖާބަ އެތަކެތި ކަލޭމެނަށ.       =ިހުންދުވަ ޤިޔާމަތް އަދ.        
  .ުކރާނެއެވެ އިންކާރު ކުރިއަޅުކަމަށް ކަލޭމެން އެތަކެތި=     = ިޚަބަރު  އެކަކުވެސް ފާނަށް ކަލޭގެ އަދ 

 .ނުދޭނެއެވެ      =ާގޮތައްދެއްވާ ޚަަބރުތައް ފަރާތުން ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުަތއް ކަމެްއގެ ުހރިހ.     

   =ޭމީސްތަކުންނޭވެ އ.          =ީމީހުންނެވެ ބޭނުންެތރިވެގެްނވާ އަށްهللا ا ކަލޭމެންނަކ. 
          = ިަކލާނގެއެވެ ލިބިވޮޑިގެންވާ َمحد  ފުދިވޮޑިގެންވާ  ފުަޅށްذات  އަމިއްލަ  އީهللا ا އަދ.  

       =ެމަރުްއވާފީހެވެ.ގެްނދަވާފީހެވެ ކަލޭމެން އެދިވޮޑިގެތްނަމަ އެކަލާނގ.         

 .ގެންނަވައިީފހެވެ އެަކލާނގެ  ތަެކއްَخْلق  އައު  އެހެން  އަދި=      =ިުނވެއެވެ އެކަން އަދ.       

  =ބުރަކަެމއްކަމުގައި އަދި އުނދަގޫ އަށް حضرة  ގެ هللا ا.       =ިނުއުފުލަެއވެ މިހަކު  އުުފލާ އަދ.   

     =ެފާފައެއް  އެހެންމީހެއްގ.        =ެޮގވިނަމަވެސް އެއްنفس  ބަރުވެގެންވާ ސަބަބުން ފާފައިގ. 
      =ާއުުފލައިދިނުމަށް ބައެއް  ފާފައިގެ  ގެ އޭނ.         = ެމިންވަރެއް  ެއއްވެސް  ކިަބއިން އޭނާގ 

 .ނުދެވޭނެެއވެ އުފުލައި          =ިކަމުގަިއވިޔަސް މީހަކު ގާތްތިމާގެ ކިތަންމެ އަދ.      =

  ).ކުރާނީ ފައިދާއެއް އިްނޒާރުން ކަލޭގެފާނުްނގެ(  ކަށަަވރީ ންކުަރއްވާނެކަ އިންޒާރު ކަލޭގެފާނު     

 .މީހުންނަށެވެ ބިރުވެިތވާ އަށްرب  އެމީހުންގެ އެމީހުން=     =ެވޮޑިގެންވާ ގައިغيب  / ނުދެކިތިބ.     

    =ިކުރާ قاءم ނަމާދު އެމީހުން އަދ.    =ުދަންނައެވެ( ވެގަންނަމީހާطاهر ފާފަތަކުން އަދިއެމީހަކ(. 
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            =ުނަފްސަށެވެ އަމިއްލަ  އެމީހެއްގެ  ހަމަކަށަވަރުން ވެގަންނަނީ طاهر އެ ފަހެއެމީަހކ.     

     =ިއަށެވެحضرة  ގެهللا ވަނީ އެުބރިދިއުން ކަެމއް ުހރިހާ އަދ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަޑުނާހާނެެއވެ ގެدعاء  ކަލޭމެންގެ އެތަކެތި ކުރިޔަސްدعاء  ގޮވާ އެތަެކއްޗަށް ކަލޭމެން.) !މުޝްރިކުންނޭވެ އޭ( )14(
 ތަކެތިކަުމަގއި  އަޑުައހާ އެއީ އެތަކެތި މިސާލަކަށް އަދި.) ވުމެއްނުެވއެވެفَـَهُم  ެއއަކަށް. ތަކެއްެޗވެَمجاد  ެއއީ، އެހެނީ(

 ުދވަުހން قيامة  އަދި. ނުކުޅެދޭތީއެވެ އެކަމަށް އެއީ. ނުދޭނެއެވެޖަވާބު އެަތކެތި އަކަށްدعاء  ކަލޭމެންގެ ނިންމިޔަސް
خرب  ކަންތައްތަކުގެ ުހރިހާ.) !ެއވެرسول اهللا  އޭ. ( ުކރާނެެއވެ އިންާކރު ދޭތެރޭ އަޅުކަމާ ކުރި ަކލޭމެން އެތަކެއްޗަށް

 .ނުދޭނެއެވެخرب  ހަމައެކަކުެވސް ދެްއވާގޮތަށްخرب  ަކލޭގެފާނަށް ފަރާތުން ދެނެވޮޑިގެންވާ

 އީ هللا  .ންެނވެفقري  .މީހުންނެވެ ބޭނުންވެގެންވާ އެކިަކންކަމަށް އަށްحضرة  ގެهللا ا ކަލޭމެންނަކީ. !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ )15(
 .ަކލާނގެެއވެ ލިިބވޮޑިގެންވާمحد  ވަންތަކަމަށް إحسان އެަކލާނގެ އަދި ފުދިވޮޑިގެންވާ ފުޅައިގެންذات  އެކަލާނގެ

 ގެ آدم  އެބަަޔކީ. ( ގެންަނވާފާނެއެވެ ތަެކއްخلق  ެއހެން ފަނާކުަރއްވާ ަކލޭމެން އެދިވޮޑިގެންފީވިއްޔާ  އެކަލާނގެ )16(
 .ނެއެވެވެދާ ބައެއްކަުމގައިވެސް ޖިންސެއްގެ  ެއހެން އަދި. ވެދާނެއެވެ ދަރީންކަމުގައިވެސް 

 .ނުވާނެއެވެ ކަމަކަށް  ަދގޫވެބުަރވެގެންވާ އު އަށްحضرة ގެهللا ا އެކަމަކީ އަދި )17(

 ނަފްސެްއވެސް  ކޮންމެ ؟.ކިޔެްއހެއްެޔވެ އަދި . ( ނުއުުފާލނެއެވެ ފާފަ އަެނއްނަފްސެއްގެ  ނަފްެސއް އެްއވެސް އަދި )18(
 އެެހން  އުފުަލއިދިނުމަށް ބަެއއް ފާފައިން ފްސެއްގެނަ ބަުރވެފައިވާ  ފާފައިން އަދި.) ފާފައެވެ އެނަފްސެއްގެ  އުފުލާނީ

 އިންޒާުރން  ުކރައްވާ  ަކލޭގެފާނުން. ނުދޭނެެއވެ އުފުލައި ކަުމގައިވިަޔސް ގާތްމީހަކު ކިތައްމެ އެދުނަސް ކިބައިން ނަފްސެއްގެ
. މީހުންނެވެ  ބިުރވެތިވާ ) ނިނުފެ( ގައި غيب  އަށް رّب  އެބައިމީހުްނގެ ކަަށވަރީ  ފައިާދއެއްުކރާނޭކަން ން نصيحة ދެއްވާ  އަދި
صاحل عمل  ކޮށް طاهر  ފާފައިން ނަފްސު ތިމާގެ  އަދި. މީހުންނަެށވެ މީހުންކަމުގަިއވާ ކުރާ قائم  ނަމާދު އެބައިމީހުންނީ އަދި

 މެއް ކަ އެންމެހައި އަދި. އޭނާއަށެވެ ހުންނާނީ  މަންފާ އޭގެ. ނަފްސެވެ އަމިްއލަ ުކރީއޭނާގެ  طاهر އެ  އެނާ ކޮށްފިމީހާ ގިނައިން
 .އަށެވެحضرة  ގެهللا ا އެބުރިދިޔުންވަނީ
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   ަތުރަޖމާ     

             =ިނުވެއެވެ ވެގެން  ހަމަހަމަ  މީހާ  ޮލލަށްފެންނަ މީާހއާއި ލޯއަނދިރި  އަދ.    

      =  ިުނވެއެވެ ވެގެން ހަމަހަމަ( ައލިކަންވިަޔސް އަދިިރކަމާއި އަދ(.        

  =ިނުވެއެވެ ވެގެން ހަަމހަމަ( ވިޔަސް ހޫނާއި ހިޔާގަޑާއި ފިނިކަންދޭ އަދ(.            =ިދިރިހުރި  އަދ 

   .ުނވެއެވެ ހަަމހަވެގެން މީހުންވިޔަސް      =ިމީހުންވިޔަސް މަރުވެފައިވާ  އަދ.        

      = ިއިއްަވވަެއވެ ަފރާތަކަށް ިއރާދަކުެރއްވި އެކަލާނގެهللا ا އަދ.        ) = ޭއަދި.) !ެއވެرسول اهللا  އ 

 .ުނވެއެވެ ބޭކަލަުކކަމުގައި ިއއްވެވޭނެ  ކަލޭގެފާނު      =  ާމީސްތަކުންނަށް ކަްށވަޅުތަކުގައިވ.   

      ) =ޭުނވެއެވެ މެނުވީ ކަުމގައި އަކުَنِذيـُْر  ަކޑައެޅިގެން ކަލޭގެފާނަކީ.) !އެވެرسول اهللا  އ.    

       =ްގޮތުގަެއވެحق  ފޮނުްއވީ ރަސޫލުކަާމއިގެން ނުކަލޭގެފާ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ.    

     = ެައދި  ކަމުގައްާޔއި ބޭަކލަކު ެދއްވާخرب  އުފާެވރިކަމުގެ އަުހލުެވރިންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަމުގ 

  .ބޭެކލަކުކަމުަގއެވެ ދެްއވާ خرب ބިުރވެރިކަުމގެ ނުކިޔަމަންތެރިންނަށް       = ިއުއްމަެތއް  ްއވެސްއެ އަދ 

   .ނުވެއެވެ       =ްވަޑަިއގެންފައިވާމެނުވީ  ރަސޫުލބޭކަލަކު ެއއުއްމަތަކަށ        =

  .)ނޫނެވެ ައއުކަމެއް  ެއއީ(  ދޮގުުކރިނަމަވެސް ކަޭލގެފާނު އެމީހުން  އަދި     =ެހަމަކަށަވަރުން  ަފހ 

  .ދޮގުކުރިެއވެ      =ެމީހުން ކުރީގެ  މީހުންގެ މައްާކގެ އެބަހީ(  ީމުހން ުކރީގެ އެމީހުންގ.(     

   =ެވަޑައިގެންނެިވއެވެ ންَرُسْول  އެމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންގ.       =ާަދލީލުތަާކއިގެން ބަޔާންވެގެންވ. 
      =ެފަދަُصْحُف  ފާނުންގެ  ގެإبـَْراِهيم (  ފޮތްތަާކއިގެން  ިވގެންވާލިޔ.(           = ިައލިުކރާ  އަދ 

     )ދަފަِإجنِْيل  އާއިتـَْوَرات (  ފޮތްތަކާއި
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 މުއުމިނު  ކާަފރުމީހާއާއި  އެަބހީ. ( ަހމަހަމަވެގެންނުވެެއވެ ިމހާއާއި ފެންނަ ލޮލަށް މީާހއާއި ލޯއަދިރި އަދި )20( ،)19(
 ާއއި  حق އާއިباطل  އެބަހީ. (ހަމަހަމަނުވާނެއެވެ ައލިކަން އަިދރިކަމާއި އަދި.) ހަަމހަމަނުވާނެއެވެ މީހާއާއި

 .)ހަމަހަމަނުވާނެއެވެ

ނޑާއި ފިނިކަންދޭ އަދި )22( ،)21(  ސުަވރުގެާއއި  ނުވަތަعقوبة  އާއިثواب  އެަބހީ. ( ނެއެވެއެއްަވރުުނވާ ހޫނުކަން ހިޔާގަ
 ކާަފރުންނާއި ، އެަބހީ.(ުނވާނެއެވެ އެްއވަރު ަމރުވެަފއިވާމީހުން މީހުންނާއި ިދރިތިބި އަދި.)ހަމަހަމަނުވާެނއެވެ ނަރަކަ

 އެދިވޮޑިގެންެނވި  ލާނގެއެކަ  ތަޢާލާ هللا ا ހަމަކަށަަވރުން.) ުނވާނެއެވެ އެއްަވރު ން َجاهل  ންނާއި عامل ނުވަތަ މުއުމިނުން
 އިއްެވވޭނޭ  މީސްތަކުންނަށް ތަކުގަިއވާ قَـْرب  އެކަމަކު އަދި.) ދެއްވަެއވެتـَْوِفْيق ވުމަށް ކިޔަމަންެތރި އަދި. ( އިއްވަވަެއވެ އަޅަކަށް
 އެިއން  ނަށް މީސްތަކުން މަުރވެފައިވާ  ސަބަބުން ކާަފރުކަމުގެ  ހިތްތަށް، ޔަޢުނީ. ( ުނވެއެވެ ކަޭލގެފާނު ަކމުގައި  ބޭކަލަކު

 .ނުވެއެވެ ކަޭލގެފާނު ބޭކަަލކުކަމުގައި  އިްއވޭނެ އިްއވުމަކުން ފައިދާކުރާފަދަ

ނޑައެޅިގެން .)!އެވެ رسول اهللا  އޭ(  )23(  މެނުީވކަޅޭގެފާނު  ކަމުގައި ބޭކަލަކު  ކުރަްއވާ تـَْبِلْيغ އަދި އިއްވަވާ  ކަން رسول ކަ
 .)ކަމެެކވެ ޚާއްސަެވގެންވާ އަށްهللا ا ހަމައެކަނި އްދުމަކީފުރެ މަގު  އަިދ ދެއްކެވުމާއި ِهَداَية . ( ނުވެއެވެ

 ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ  އެއީ. ގޮތުގަެއވެ ޙައްޤު ފޮނުއްވީ ކަމާިއގެން رسول ކަޭލގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން  )24(
. ުކރެްއވުމަށެވެ އިންާޒރު ެވރިންނަށް َأْهل ކަމުގެ  ުނކިޔަަމންތެރި އަދި ޚަބަރުދެްއވުމަށާއި  ކަމުގެ  އުާފވެރި  ެވރިންނަށްَأْهل 

 ަވތަ ބޭކަލަކުނު رسول އެބަހީ – ނުވާ އަކުَنِذْير  އުންމަތަކަށް އެ އުންމަތެއް އެްއވެސް އަދި. ދެްއވުމަށެވެ ޚަބަރު ބިރުވެރިކަުމގެ
 ައކު  َنِذْير  ކަށްވެސް އުންމަތަ ކޮންމެ  އިްސވެދިޔަ އެބަހީ. ނުވާެނއެވެ ޮގސްފައި ވޭތިެވގެން އުންމަތެއް – އަކުނުވާ َنِيبُّ 

 .ފޮނުއްވީމެވެ

 އެމީހުންގެ . އަުއކަމެއްނޫނެވެ އެއަކީ ކުރިނަމަވެސް ދޮގު ކަލޭގެފާނު  މުޝްރިކުން މައްކާގެ މި .)!އެވެ رسول اهللا  އޭ(   )25(
. ދޮގުކުރިެއވެ ން َرُسْول އެވަޑައިގެންނެވި ގާތަށް ެއމީހުންގެ) މީހުްނވެސް ކުރީގެ މީހުްނގެ މައްކާގެ އެބަހީ(  މީހުން ކުރީގެ

 ތެދުމަގަށް  ތަކާއިصحف  ައދި. ނެވެދަލީލުތަކާިއގެން ބަޔާްނވެެގންވާ ވަޑައިގެންނެވީ ންَرُسْول  އެމީހުންގެ ގާތަށް އެމީހުންގެ
 ބާވަިއލެްއވި  ގެފާނަށް موسى  ތަކާއި صحف  ބާވަިއލެއްވި  ގެފާނުންނަށްإبراهيم  އޭގެެތރޭގައި . ( ފޮތްތަާކއިގެންނެވެ އަލިކޮށްދޭނޭ

 ).ވެއެ ވެ إجنيل  ބާަވއިލެްއވި ގެފާނަށް عيسى އާއިتوراة 
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   ަތުރަޖމާ     

         =    ްހިއްޕެވީމެވެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން މީސްތަކުން ކާފަރުވީ  ދެނ .      

     =ެ؟ ެހއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން  މައްޗަްށވީ އެމީުހންގެ ޢަޒާބު ކޯފާާއއި ސްކަލާނގެ ތިމަްނރަ ަފހ      =

   )؟ުނގަންނަަވއިތޯއެވެ ެއގިވަޑައި( ؟ ނުގަންަނވަމުތޯއެވެ ދެެކވަޑައި ކަލޭގެފާނު      =ްاهللا تـََعاَىل  ހަމަކަށަަވރުނ 

  ވެއްސަވާކަން  َ◌     =ުޑުންއ        =ްފެނ           =ެތިަމން  ސަބަބުން އެފެނުގެ ދެންފަހ 

  .ނެރުްއވީމެވެ  ރަސްކަލާނގެ     =ްޭމވާތައ           =ެކުލަތަފާތުވެގެްނވާ އެަތކެތީގ    

       =ިވެެއވެ ޮރގު ރޮގު./ ގުވެެއވެމަގުމަ ެތރޭގައި  ފަރުބަދައިގެ އަދ .      =ުރަތް އަދި ހުދ  )

 .)  ރަތްރޮުގވެއެވެ ހުދުޮރގާއި އެބަހީ         = ެމަގުަތއްވެއެވެ ޮރގުތަކާއި ތަފާތުވެގެްނވާ ކުލަތައް އޭގ.  

       =ިވެެއވެ ރޮގު  ރޮގު) ައރާ ދިހުންުކލަ ކަޅު(  ކަޅުކުލަިއގެ ގަދަ  އަދ .      = ިައދ 

 ތެޭރގައިވެްސވެއެވެ  މީސްތަކުންގެ         =ިتـََعم   އަދި  ާދއްބަތަކާއި  އަދ 

 . ެއވެސޫފީގެތެރޭގަިއވެސްވެ           =ްތަކެތި ތަފާތުެވގެންވާ ކުލަތައް އޭގެ ހަމައެފަދައިނ     

     =ކަށަވަރީ ބިރުވެތިާވކަން އަށް اهللا        =ެުކރެ އަޅުތަކުން އެކަލާނގ      = ُނެވެ ންَعاِمل .

   އީاهللا تـََعاَىل  ހަމަކަށަވަުރން=      .ދަންނަމީހުންނެވެ އެކަލާނގެ (          = ަޢިއްޒަތްވަްނތ 

    .ކަލާނގެއެވެ ުފއްސަވާ  ފާފަ ގިނަގިަނއިން އަދި       = ްއެަބހީ  ފޮތް ގެ هللا ހަމަކަަށވަރުނ 

 ކިޔަވާމީސްތަކުންقرآن  ކީރިތި        =ކޮށް قائم  ނަމާދު އެމީހުން އަިދ           = ިއަދ 

  ހޭދަކޮށް رزق  ދެއްވި  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އެމީހުންނަށް   = ިފައުޅުގައި  ިސއްރާއ       =
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  )އެދޭ ން حضرة  ގެ هللا ا އަށް ثواب  ކިޔަމަންެތިރކަމުގެ އެމީހުްނގެ އެބަހީ ( އެދޭ  ވިޔަފާިރއަކަށް އެމީހުން އަދި   

   ނުވާނެ  ހަލާކު / ވާނެގެއްލުންނު

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި . ހަލާކުުކރެއްވީެމވެ ހިތްޕަަވއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ވީމީސްތަކުން كافر އެ އީމާންނުވިހިނދުން އެމީހުން ދެން )26(
 މިއިން  ވެރިންވެސްأهل  ގެمكة (  ؟.ހެއްޔެވެ ކުންޮކންފަދައައައީމައްޗަށް އެމީހުންގެعذاب  ާއއިعقوبة  ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 .)ުހއްޓެވެ ުކރުންعربة حاصل 

 ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެފެނުން ދެން ؟.ދެނެަވޑައިގެންނުވޭތޯއެވެ ކަޭލގެފާނު ބާވަިއލައްވާކަން  ފެން  އުޑުންتعاىل هللا ا އަދި )27(
 ެތރޭގަިއެވސް  ިހލައިގެ ަފރުބަދަތަކުގެ އަދި. މެވެނެުރއްވަ މޭވާ ުކލަކުލަިއގެ ތަފާތު) ގަްސގަހުން ފަޅުއްވައި ގަސް(
ނޑުގައި(  ތަފާތު  އަދި . ަމގުތައްވެެއވެ ރޮނގުަތކާއި ަރތްކުލައިގެ  ހުދުކުލަާޔއި) ދެމިފަިއވާގޮތަށް ާނރުތައް ހަށިގަ

 .)ަދލީެލވެ ތަކަމުގެކުޅަދުންވަނަ ގެهللا ަހއްތަހާވެސް މިހުރީ. (ހިލަވެްސވެއެވެ ައރާ ދިހުްނކުލަ ކަޅު ސީދާ އަދި. ކުލަކުަލވެއެވެ

 ތަފާތުކުލަިއގެ  ހަމައެފަދައިން ތެރޭގައިވެސް ސޫފީގެنعم  އަދި ދިރޭތަކެްއޗާއި އަދި ތެރޭގައްޔާއި މީސްތަކުންގެ އަދި )28(
 އަށް هللا ا ހަމަކަށަަވރުން އަދި.) ދަލީލެވެ ކުޅަދުންވަަނތަކަމުގެ ގެهللا ހައްތަާހވެސް މިުހރީ. ( ތަކެތިވެއެވެ

 ކުޅަދުންވަންތަ  މަިތވެރި  ކޮންފަދަ އެަކލާނގެއީ  އެބަހީ . ( ންެނވެعامل  ކުރެން  އަޅުތަކުން އެަކލާނގެ  ރީ ބިރުވެތިވާކަންކަަށވަ
 ކިުޔން  ންعامل  ގޮތުންشرعى  މީހުންނަށް އީމާންނުވާ. ންނެއްނޫނެވެ عامل  އީމާންނުވާ. ންނެވެعامل  ދަންނަ ފަރާތެއްކަން

 .ަކލާނގެއެވެ  ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނއިން އަދި ންަތވަعزة  އީ هللا ا ހަމަކަށަަވރުން.) ހުއްދައެއްނޫނެވެ

 އަދި  ކޮށް ނަމާދު އެމީހުން  އަދި. ދަންނައެވެ ިކޔަވާީމސްތަކުން ގޮތެއްަގއި ޢާއްމު  قـُْرآن  ކީރިތި ހަމަކަށަވަރުން )29(
 އެ  އެމީހުން މީސްތަކުންހަދާ ދީ َصَد َقة ހޭދަކޮށް ަފއުޅުގައި ސިއްރާއި  ރިޒުޤުން ދެްއވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް

 .އެވެ ثـََوابُ  ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ  އެމީހުންގެ އެއީ. ވިޔަފާިރއަކަެށވެ ުނވާފަދަ ެގއްލުން އަދި ހަލާުކވެގެންނުދާފަދަ އެދެނީ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =ެކޮށްދެއްވާެނއެވެ ބަރާބަރު ކަާލނގެއެ އެމީހުންނަށް ދަރުމަ އެމީހުންގ.      =ިއަދ 

 އިުތރުކޮށްދެއްަވއި  އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ     =ެޯއގާވަންތަކަމުން  އެަކލާނގ        

 ެވިރވެ  شكر ގިނަގިަނއިން ަތކަށްل صاحل عم އަޅުތަކުންގެ އަދި ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އެަކލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން = 
  .ަކލާނގެެއވެ ވޮޑިގަންނަވާ          = ިތަކެތި  ބާވަިއލައްވާ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ކަޭލގެފާނަށް އަދ  

     =ްން قرآن ކީރިތި އެބަހީ(  ފޮތުގެތެރެއިނ(       =ީތެދެވެحق  ހަމަ އެއ.         

      = ެާޙލު  ތެދުުކރާ ފޮތްތައް ކުީރގައިވާ  އެފޮތުގ         = ްއެަކލާނގެ تـََعاَيل  هللا ހަމަކަށަވަރުނ 

  .މެދުގައި އަޅުތަކުންނާއި        =ްޚަަބރުތަކެއް  އެންމެހައި އަޅުތަކުންގެ އެކަލާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ 

 .ވެެއވެ ކަމުގައި ަކާލނގެ ވޮޑިގެންވާ ބައްލަަވއި އެއަޅުތަކުންނަށް އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ          =ްދެނ 

  .ވާރުަތކުރެއްވީމެވެ ) ުޤރުއާން ކީރިތި، އެބަހީ(  މިފޮތް ތިމަންރަސްކަލާނގެ           =

 .މީސްތަކުންނަށް މާތްުކރެްއވި އިޚްިތާޔރައްވައި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަޅުތަކުންުކރެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ    =ެފަހ 

 .ވިއެވެ ތެޭރގައި އެމީހުންގެ        =ެމީހުން އަނިާޔވެިރވާ ނަފްސަށް އަިމއްލަ އެމީހާގ.      

 .)ީމހުންނެވެ ުދރުވެގަންނަ ފާފައިން ބޮޑު އަދާކޮށް ފަރުުޟތައް، އެަބހީ. ( ވެއެވެ ންدُمَقَتصِ  ތެރޭަގއި އެމީހުންގެ  އަދި= 
  =  ިެވއެވެ ތެެރއިން އެމީހުންގެ  އަދ.          =ިމީހުން އިސްވެގަތް  ހެޔޮކަންތަކުަގއ.     =

 .އިޒުނަފުޅަށް ގެهللا      =ިނޑައެޅ  .ެގންއެއީކަ       =ާَفُضل  ބޮޑުވެގެންވ

 .ވަންތަވެރިކަމެވެ      = ުސވަރުެގއަށް  ވެތިބޭَقائم.       =ްވަންަނހުއްޓެވެ އެތަނަށް އެމީހުނ. 
     = ްއަޅާހުއްެޓވެ ގަހަނާ  އެތަނުގައި  އެމީހުނ .      =ުެތރެއިން ޅާގެއ.       =

 .ރަންމުތުން ތަނުންނާއި       = .   އަދި އެތާގައި އެމީހުްނގެ ހެދުމަކީ ފަށުވިޭފރާމެވެ

=     =ިދަންނަވާނޭ އެމީހުން އަދ.     =ިއަށެވެهللا ا ތަޢްރީެފްއހުރީ ޙަމްދާއި އެންމެަހއ.    
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      =ީަކލާނގެެއވެ ގެންދެވި ހިާތމަވެރިކަމެއް އެންމެަހއި ކިަބއިން އަޅަމެންގެ އެކަލާނެގއ.        =

  .އެއީ ربّ  އަޅަމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން      =ްފާފަފުއްސަވާ  ގިަނގިނައިން ހަމަކަށަަވރުންވެސ 

  .ަކލާނގެެއވެ ވޮޑިގަންަނވާޝުކުރުވެ     =ީކަލާނެގއެވެ ކޮށްދެްއވި ާޤއިމު އަޅަމެން އެަކާލނގެއ.  

    =ިސުވަރުގޭގައި ދެމިތިބޭ އަބަދު އަބަދާއ.      =ެވަންތަެވރިކަމުންَفْضل  އެކަލާނގ.      

      =ްނުޖެހެެއވެ ބުަރކަމެއް ަވުރބަލިކަމެއް ބާވަތެްއގެ އެއްވެސް  ތާނގައިއެ އަޅަމެނަށ.        

    =ިނުޖެހެެއވެ ވަރުބަިލކަމެއް ެއއްވެސް  މަސައްކަުތގެ އެތާންގައި އަޅަމެނަށް އަދ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެީމހުންނަށް  ވަންތަެވރިކަމުން َفْضلُ  އެަކލާނގެ އަދި. ކޮށްދެއްވުމަެށވެ ަބރާބަރު އެަކލާނގެ ޫޖރައު އެމީހުންގެ އެއީ )30(
َصاِلُح  އަޅުތަކުންގެ އަދި ފުއްސަވާ ފާފަ ގިނަގިނައިން އެކަލާނގެއީހަމަކަށަަވރުން.  އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށެވެ އެއަށްވުެރވެސް

 . ަކލާނގެެއވެ  ޑިގަންނަވާވޮ ުޝކުރުެވރިވެ ގިނަގިނައިން ތަކަށް َعَملُ 
 އެފޮުތގެ . އެވެ َحقُّ  ހަމަ މިބާވާތްލަްއވަނީ ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގައި قـُْرآن މިކީރިތި.) އެވެ! َرُسوُل اهللا އޭ(  )31(

 އަޅުތަކުންގެ  އެކަލާނގެއީ اهللا تـََعاَىل  ހަމަކަށަަވރުން.  އެއްގޮްތވާެނއެވެ ވާނެެއވެ ُمَواِفقُ  އެފޮތާއި ފޮތްތަކާއި ކުރީބާވާތްެލއްވި
 .ކަލާނގެއެވެ ވޮޑިގެްނވާ ބަްއލަވާ އަޅުތަކުންނާއިމެދު އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ  ތައް َخبـَرُ  އެންމެހައި

 ކުރެ  އަޅުތަކުން  ަރސްކަލާނގެ  ތިމަން ވާރުަތކޮށްދިނީ قـُْرآن މިީކރިތި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެން )32( 
 ނަފުސަށް  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ެތރޭގައި  އެީމހުންގެ ފަހެ. އަޅުންނަށެވެ ތްކުެރއްވިމާ ުކރައްވައި  ِإْخِتَيارُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ައދި .) ިވއެވެ ައހުލުެވރިންކަމުަގއި ބޮޑުފާފައިގެ ައހުލުެވރިންކުރެ  ގެ  تَـْوِحْيدُ  އެއީ. (އަނިޔާވެިރވާމީހުންވެެއވެ
 އަދި .) މީހުންނެވެ ދުރުވެގެންވާ ބޮޑުފާފަތަކުން އަދި އަދާޮކށް ތައް فَـْرضُ  އެަބހީ. (ންެވއެވެ ُمْقَتِصدُ  އެމީހުންގެތެޭރގައި
 މިތިންބަޔަށް  މިުއއްމަތުގެމީހުން . ިއސްވެގަތްމީހުންވެެއވެ ހެޔޮކަންތަުކގައި  އިޒުނަފުޅަށް ގެ  اهللا އެމީހުންގެތެޭރގައި

 َفْضلُ ންވާބޮޑު  َحْضَرةُ  ގެ اهللا މިކަމަކީ  ކޮންމެއަކަސް. ވެފައިވެެއވެ ِإْخِتآلفُ  މިކަުމގައި ނަމަވެސް. ވެެއވެ ތިބޭނޭކަމުގައި
 . ވަންތަވެރިކަމެެކވެ

 އުޅައިތައް  ރަންމުުތގެ ރަާނއި އެީމހުން އެާތގައި އަދި. ވައްދަވާެނއެވެ އެބައިމީހުން  ސުވަރުގެތަކަށް  ވެތިބޭَقاِئُم  )33( 
 .ފަށުވިފޭރާމެވެ ފޭރާަމކީ އެމީހުންގެ  އަދިއެތާގައި . އަޅާނެއެވެ ގަހަނާަތއް. އަޅާނެއެވެ

. ހުންއެމީ އަދި )34(   ކިބަިއން  އަޅަމެނެގެ އެަކލާނގެއީ . އަށެވެ اهللا އެއްުހރީ ثـََناء ާއއި َمحْدُ  އެންމެހައި  ދަންނަވާނެއެވެ
 އަދި  ފުްއސަވާ ފާފަ ގިނަގިނައިން  އަކީ  َربُّ  އަޅަމެންގެ  ހަމަކަަށަވރުން. ކަލާނގެއެވެ ިފއްލެވި  ހިތާމައެއްގެންދަަވއި އެންމެހައި
 .އެވެ ކަލާނގެ  ވޮޑިގެންވާ  ޝުކުުރވެރިވެ  ތަކަށް  اِلُح َعَملُ صَ  އަޅުތަކުންގެ

 އެަކލާނގެ  ެއއީ. ކަލާނގެއެވެ ކުެރއްވި ވަޒަންެވރި ކުަރއްވައި ޤާއިމު އަޅަމެން  މިގޮވަތީގައި  ތިބޭ  َقاِئمُ  އެކަލާނގެއީ )35(
 އަދި  މަސަްއކަތެއް އެއްެވސް ޅަމެންނަށްއަ ެއސުވަރުޭގގައި އަދި . ކަމުންނެވެ އޯާގވަންތަވެރި  ވަންތަެވރިކަމުންނާއި  َفْضلُ 

 .ކަންނެތްވުމެްއވެސްނުވެއެވެ  ަވރުބަިލވެ އަދި ބުރަކަމެއްވިޔަސް 
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   ަތުރަޖމާ     

     (.ދަންނައެެވ) ްއަިދ ކާފަރުވީމީސްަތކުނ =         ުީރ = އެމީހުންނަށްހ

.     ނަރަކައިެގ އަލިފާެނވެ    .  = އެމީހުްނގެމައްޗަށް ނިޔާކޮްށ ނުނިންމޭނެއެވެ    =

 .   ފަހެ އެމީހުން މަުރވާނީ އެހެންނަމަތާެއވެ       އަދި އެީމހުންގެކިބައިްނ =

.   ލުއިނުކުެރވޭނެއެވެ       ަކައިގެ ަޢޒާބުން  = އެނަރ        ތިމަންރަްސކަލާނެގ =

 .   ޖަޒާދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ    ްާކފަރުކަމުގައި ހައްދުފަހަަނ އަޅައިގަތް ކޮންމެމީހަކަށ =  
        (ިމިންޖުކޮށްދެއްވުން އެދ ) ްއަދި އެމީހުން އެނަރަކަިއގާތިެބގެނ =  .  ހަޭލލަވާނެެއވެ
         ެޭއ އަޅަމެންގ ( .  َربُّ  = (އެމީހުްނ ގޮވާނެެއވެ . މިތަނުން އަޅަމެން ެނރެދެއްވާދޭވެ  އެވެ

      .  = އަޅަމެން ޞާލިުޙ ޢަމަުލ ކުރުމަށް           ( = އަޅަމެން (ުކރީގައި

. ކުރި ޢަމަލު ނޫން އެހެން  ޢަމަލު ުކރުމަށް      އަޅެފަެހ = ( هللا (. އެމީހުންނަށް އަންގަވާނެެއވެ

  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ަކލޭމެނަށް ޢުމުުރ ނުދެްއވަންހެއްެޔވެ؟       ިކޮްށ  ِذَكر = ެއ ޢުމުރުގައ

.   ނަސޭޙަތް ލިބިގަތުމަށް   =ކޮށް ނަސޭަހތް ލިބި ِذَكر.  ގަންނާނޭ މީހަކަށް         =

. ( އެބަީހ  نَِذيَرދެން ކަލޭމެންެގ ކަިއރިއަްށ  ކަލޭމެންެގ ކަިއރިައްށ َرُسْوُل اهللا َصاىلَّ اهللا َعَلْيه َوَسلَّم އަުކ އަީއއެވެ

(. . ނުވަތަ ަކލޭމެން މުސްކުޅިވެ ނުރަެޖހީއެވެ   ވަޑައިގަތީއެވެ     =ޭގެ ަރަހ  َعَذابމެން ފަހެ ަކލ

.  ލިބިގަންނާށެވެ    .  = ަފހެ އަނިާޔވެރިންނަަކށް ނުވެއެވެ       نَْصر= އެއްވެްސ 

.  ެއއީ .هللا = ހަމަކަށަަވރުން     ވެރިއަކު             އުޑުތަކާިއ =
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.ބިމުގެ ޣައިބު ދެނެވޮޑިގެ  ންާވ ކަލާނގެއެވެ    ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ =

.  ކަލާނގެއެވެ      .  = ހިްތަތކަށް ައރާ ޚިޔާލްތައްވެސް

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ެއވެعذاب . އަލިފާނެވެ ނަރަކަިއގެ ހަމަ ހުރީ ދުވަހުންقيامة  ށްއެމީހުންނަ. ދަންނައެވެ މީސްތަކުން ކާފަރުވީ އަދި )36(
عذاب  ަނރަކައިގެ އެ އެމީހުންނަށް އަދި. އެހެންނަަމތާއެވެ ަމރުވާނީވެސް. ނުވެވޭނެއެވެ ނިޔާ މަުރވުމަށް މައްޗަށް އެމީހުންގެ
اَاللَُّهمَّ .( ދެމިތިބޭހުއްެޓވެ މަރުވުމެއްނެތި ގައިعذاب  ގަދަ ނަރަކަިއގެ  އެީމހުން؟ ިކޔެއްެހއްޔެވެ އަދި. (ނުެވވޭނެއެވެ ލުއިވެސް

 .އެފަދައިންެނވެ ދެއްވަނީجزاء  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  މީހަަކށް ކޮންމެ ދެމިހުރެއްޖެ  ކާަފރުކަމުގައި  އަދިَأِجْرنَا ِمَن النَّاِر. آمني ) 

 އަޅަމެން  އޭ. ދަންނަވާނެެއވެ އެމީހުން. އެވެޮގވާނެ ހަޭޅއްލަވާ އެދި ަސލާމަތަށް ތިބެގެން އެނަރަކައިަގއި އެމީހުން އަދި )37(
 ފިަޔަވއި عمل  ނުބައި  ނުދާ  ކުިރވިޔާ ކުރިން يعىن  – ުކރުމަށްޓަކައިصاحل عمل  އަޅަމެން! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުުކރެއްވި  ހައްދަވާ

نصيحة  ކޮށްر ذك.) އަންަގވާނެއެވެهللا ا ޖަވާބުގައި އޭގެ! (ނެރެދެއްވާށެވެ މިތަނުން އަޅަމެން ކުރުމަށްޓަކައިصاحل عمل 
؟ ެހއްޔެވެ  ނުދެްއވަންعمر  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ފަހެ ކަލޭމެްނނަށް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި نصيحة  ކޮށްذكر  މީހަކު  ލިބިގަންނާނޭ

 އަނިޔާެވރިންނަށް  އަދި. ލިބިގަންނާށެވެ ރަހަ  ގެ عذاب  ަނރަަކއިގެ މިއަދު ކަލޭމެން  ފަހެ .) ެދއްވީމެވެعمر  ވަރަށް  އެހާ ، އެބަހީ(
 .ިމއަދަކުނުވެެއވެ މީހަކު އެއްެވސް ނެދޭنصر 

 ތެޭރގައިވާ  ހިތްތަކުގެ  ހަމަކަަށވަރުން . ަކލާނގެެއވެ ދެނެވޮިޑގެންވާغيب  ބިމުގެ  އުޑުތަާކއި އީتعاىل هللا ا ހަމަކަށަވަރުން )38(
 .ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ އެކަލާނގެ  ތަެކއްވެސްخيال  އެންމެހައި
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     =ީކަލާނގެއެވެ ލެްއވި ަކލޭމެން އެކަލާނގެއ.           =ެއިންކަިމގައި َخِليَفة  ބިމުގ 

 ).ކަމުގައި ބަޔަކު  އަންނަ  އުންމަތަށްފަހު  ކުީރގައިވާ (     = ެދަންނަެއވެ( މީހާ ކާފަުރވެއްޖެ  ފަހ.(.   

   =ެަހލާކުުހރީއޭނާގެ  ގެްއލުމާއި ކާފަރުކަުމގެ އޭނާގެ ، އެބަހީ. ( ހްުއެޓވެ ކާފަުރކަން އޭާނގެ މައްޗަށް އެމީހާގެ  ފަހ 

  .)މައްޗަށެވެ       =ިނުެވއެވެ އިތުރު ކާފަުރކަމުން އެމީހުންގެ ކާފަރުވީީމހުން އަދ.    

   =ެޙަޟްރަތުގައި ގެ َربُّ  އެމީހުންގ.        =ާމެނުވީ ކޯފ.      =  ިކާަފރުންނަށް  އަދ 

  .ނުުކރެއެވެ އިތުރު   =ެކާފަރުކަން އެމީހުންގ.       =ިމެނުވީ ހަލާކު  ގެްއލުމާއ.    ) = ޭއ 

  .!ވިދާޅުވާށެވެ ލޭގެފާނު ކަ.) !އެވެرسول اهللا     =ްދީަބލާށެވެخرب  ނިކަން ކަލޭމެނ.    =ެشريك ަކލޭމެންގ 

  .ންތަކާއިމެދު    =ްހަދާ ކޮށްدعاء  ގޮވާ އެތަކެްއޗަށް ކަލޭމެނ.       =ފިޔަވައިهللا ا.     =

  .ދައްކައިަބލާށެވެ ގެފާނަށްކަލޭ  ތިމަން ނިކަން ކަލޭމެން     =ި؟.ެހއްޔެވެ އެއްެޗއް ކޮން ހެއްދެވީ އެތަކެތ 

  .)ަތކެތި ެހއްދެވި ނުވަތަ(      =ްތަކެތިން ބިމުގަިއވާ.( ބިމުނ(.         =ަحّصة  އެތަކެއްޗަށް  ުނވަތ

 )؟.ހެްއޔެވެ ވަނީ  ބައިެވރިވުމެއް  ނުވަތަ (  ؟.ހެއްެޔވެ އެއްވަނީ      =ިހެއްދެވުުމގައި އުޑުތައް . ( އުޑުތަކުގައ /.

   .)ެވރިކަމުގައިملك  އޭގެ  ނުވަތަ        =ަބާަވއިލެްއވީ  ފޮެތއް އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ނުަވތ 

  ؟.ހެއްޔެވެ           =ެشريك  އަށްهللا يعىن ا(  ؟.ހެއްޔެވެ ވަނީ ބަޔާންވެގެން އެފޮތުން މީހުންނަށްއެ ފަހ

 ެއއްގޮތަކަްށވެސް ( ؟.ކިޔެްއހެއްެޔވެ އަދި =    )؟.ހެއްެޔވެ ވެގެންވަނީ  ބަޔާން އެފޮތުގައި  ންވާކަމުގައި

  .)އެހެންނެއްނޫނެވެ      =ްވެއެވެނު  ކަމުގައި ކުރާ وعد  އަނިޔާެވރިްނތައ.         =

  .އަނެއްަބޔަކަށް އެއްބަޔަކު  އޭގެ    =ްމެނުވީ ހެްއލުންތެިރކަނ.       = ްتعاىلهللا ا ހަަމކަށަވަރުނ  
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         = ިިހފަހައްޓަވަެއވެ ބިން އުޑުތަކާއ.     =ިށް ަޙރަކާތްކޮ  އެދޭތ 

   .ވެއްޓނަނުދިނުމަށްޓަކައި   = ިތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ެވއްޓުމަށް. ( ެވއްޓުނަސް ަޙަރކާތަކޮށް އެތި އެދެ އަދ 

  )ކުރެއްވިަޔސް ނިޔާ    =ެތަންނުހިފައްޓާނެއެވެ އެދ.      ) =ެހަމަ ) ިފޔަވައި އެކަލާނގ 

  .އެކަކަށްވެސް    = ެރަސްކަންފުަޅށްފަހު އެކަލާނގ.      =ްއެކަލާނގެ  ހަމަކަަށވަރުނ 

 .ވޮޑިގެންވެއެވެ       = ަކލަކުކަމުގައި  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން އަދި ލަސް ދެއްވުން عقوبة 

  

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ަފހެ . ރަސްކަލާނެގއެވެ ެލއްވި ކަލޭމެން ކަމުގައި އަންަނބަޔަކު ަފހަށް ގެ أمة ކުީރގައިވާ  ަކލޭމެންގެ ނގެއީއެކަލާ )39(
 އެނާގެ  ހަމަ ނުބަިއހުންނާނީ ފާފަޔާއި ކާފަރުކަމުގެ އެ ޭއނާގެ. ދަންނައެވެ މީހާ ކާފަރުވެއްޖެ އަށް نعمة މިބޮޑު ކުރެ ކަލޭމެން

 ައދި . ނުކޮށްދެެއވެ އިުތުރ މެނުވީ ކޯފާ  ގައިحضرة  ގެهللا ا އެމީހުންނަށް ކާފަރުކަން  އެ  ކާފަރުްނގެ އަދި. ަމއްޗަށެވެ ގެنفس 
 .އިތުުރނޮކޮށްދެއެވެ މެނުވީ ަހލާކު ގެއްލުާމއި އެމީހުންނަށް ކާަފރުކަން ކާފަރުންގެ

 ކޮށް دعاء  ގޮވާ  ތަކަށް  ަފރާތްއެ ކަލޭމެން ފިަޔވައިهللا ا. ވިދާޅުާވށެވެ) ންނަށްمشرك  އެ(  ކަޭލގެފާނު.) އެވެ  رسول اهللا އޭ( )40(
 އެބުދުަތއް يعىن  އެަތކެތި. ދީބަލާެށވެخرب  ތިމަންފާނަށް ނިކަން ކަލޭމެން ންތަކާއިމެދުشريك  ކަލޭމެންގެ  ކޮށްހަދާ އަޅުކަން
 ްއޔާ ުހރި ބިމުގައި  އެއްެޗއް ހެއްދެވި އެތަކެތި. !ަދއްކަިއބަލާށެވެ ަކލޭގެފާނަށް ތިމަން ނިކަން ެއއްޗެއް  އުފެއްދި ބިމުން

 ެއކަލާނެގާއއި  ަބއިވެިރވެ ާއއިއެކުهللا ا އެތަކެތި  ެއކަމުގައި  ެހއްދެވިިއރުهللا ا އުޑުތައް  ނުވަތަ.) ނެތެވެ. (!ދައްކައިބަލާށެވެ
 ިލެޔވި  ކަމުަގއި އެއްވާ شريك  ތިމަންރަސްކަލާނގެއާއި  ނުވަތަ .) އެހެންވެސްނޫެނވެ(؟ ެހއްޔެވެ ނެގީ  ެއއްحّصة  އެހީވެ

.) ެއހެންނަމަތާއެވެ ތިބޭނީ ބުަރވެ މައްޗަށް އޭގެ (  ؟.ދިނީހެްއޔެވެ އެމީހުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ފޮތެއް ބަޔާންވެގެންވާ
 ަހމަ  އަނެއްބަޔަކަށް  އެއްަބޔަކު ން مشرك  އަނިޔާެވރި. ވީއެއްނޫނެވެ ކަމެއް އެްއވެސް މިއިން  ؟.ކިޔެްއހެއްެޔވެ އަދި

 .ނުކުެރއެވެوعد  މެނުވީ ހެއްލުންތެިރކަމެއް
حركاة  އެދެތަން އަދި. ެއވެهللا ا ހިފަހަްއޓަވަނީ ވެއްޓުނަނުދީ އަދި ެހލުނަނުދީ ކޮށްحركاة  ބިން އުޑުތަކާއި ށަވަރުންހަމަކަ )41(

. ުނވާނެއެވެ  ެއކަކުވެސް ހިފެހެއްޓޭނެ. ނުހިފައްޓާނެއެވެ އެދެތަްނ އެކަުކވެސް ހަމަ ިފޔަވައި ެއކަލާނގެ ވެއްޓުނަސް ކޮށް
 .ަކލާނގެއެވެ  ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނއިން އަދި ނުދެއްވާعقوبة  ށްައވަހަ އެކަލާނެގއީ ހަމަކަށަވަރުން
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   ަތުރަޖމާ     

       هللا = އަދި އެމީހުްނ) . .) مشركގެ  مكةގަންދީ ހުވަިއކުރިެއވެ  ްނ ހުަވއިކުިރއެވެ  

    ައެީމހުންގެ ގަދަ ހުވ =.  އިން        ްބޭކަލަުކ  رسول= އެީމހުންގެ ގާތަށ

.  ވަޑައިގެންފިއްޔާ  .  = ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންވާެނކަމަށް           =أمة 

. أمةތަކުގެ ތެެރއިން އެްނެމ ތެދުމަގުގަިއވާނޭ   ކަމަށް         = ްنذيرދެްނ ފަހެ އެމީހުން ގާތަށ 

. رسول يعنىއަކު   ބޭކަލަުކ ވަޑައިގެންނެިވ ހިނދުން   .   = އެމީހުންނަށް ިއުތރުނުވިއެވެ

    ިތެރިކަންމެނުީވ. نفرت= ދެކޮޅުެވރިކަމާއި އަދ            ބިުމގައި ބޮޑާެވ =

.ކިބުރުވެިރވުމުެގ ގޮ . مكر= ނުބަިއ     ތުން     ވެިރ ޭރވުމަށާއި   =

.   ނުބައި ޭރވުމުގެ ނުަބއިކަން ނާންނަުހއްޓެވެ   أهل= އެކަމުެގ .  ވެރިންނަްށ މެނުވީ  

    ަކުޭރ ެހއްެޔވެ؟ إنتظار= އެމީހުްނ ފަެހ އެބ          އިްސވެ ިދަޔ =

. ( އެީއ އިްސވެދިޔަ  އަިއ ގޮތަްށ  عذابތަކަށްވެްސ  أمةޭބކަލުން ޮދގުކުިރ  رسولމީސްތަކުނެްގ ގޮތަްށ މެނުވީ

.) عذاب   އައުމަށްމެނުވީ    .   = އަދި ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ        

އެގޮތަށް-އަްށ  أصولގެ  = هللا- .  އެއްވެްސ ބަދަލެްއ އަންނަތަން     އަިދ ަކލޭގެާފުނ =

.  ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ          ެގ އެގޮތަްށ ެއއްވެްސ ކަަހަލ ތަފާތެްއ އަިދ = هللا

.  ބަދަލެއް އަންނާތީ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

يعىن رسول  އަތުެވއްޖެއްޔާ އަކުنذير  ކައިިރޔަށް އެބަިއމީހުންގެ.. ބުނެއެވެ ހުވާކޮށްފައި ގަދަޔަށް  އެބައިމީހުން އަދި )42(
 ތެދުމަގުަގއި  އިންނަށްވުރެ نصارى  އިންނާއި ، يهودى އެަބހީ ަތކަށްވުރެ أمة  އިްސވެދިޔަ  ވަޑައިގެންފިއްޔާ  ބޭކަލަކު

 ަފހެ  ދެން.) ނުވާނެކަމަށެވެ ކާފަރު ދޮގުކޮށް ބޭކަލުންرسول ފަދައިން މީހުން އިސްވެދިޔަ، އެަބހީ(. އެމީހުންވާނެއެވެ
 ހިނުދން  ވަޑައިގެންނެވި ، حممد صلى اهللا عليه وسلم އެަބހީ ހިނދުން ވަޑަިއގެން ބޭކަަލކުرسول  ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ
 .ުތރުނުވިެއވެއި އެމީހުން މެނުވީ ނުކިޔަމަންެތރިކަން ދެކޮޅުވެރިކަމާއި

 އަދި . ގޮތުންެނވެ ހެދުުމގެ މަކަރު  ރޭވުމާއި  ނުބައި ައދި ގޮތުންނާއި  ކިބުުރވެރިެވގަތުމުގެ  ބޮޑާވެ  ބިމުގައި އެއީ )43(
 އެ  ންمشرك  ގެ، مكة އެބަހީ ފަހެ އެީމހުން. ނުޖެހެއެވެ މެނުވީ  ވެރިންނަށްأهل  ޭއެގ ނުބައިކަން މަަކރުގެ  ނުބައިރޭވުމާއި

 ބޭަކލުން رسول  އެއީ(؟ އެބަވޭެހއްޔެވެ މެނުވީ ުވމަށްކަމުގައި މީހުންނަްށވީގޮތަށް ަތކުގެأمة  ދިޔަ  އިސްވެ އިންތިޒާރުކުރަނީ
 އަށް أصول  އެ  ގެ هللا އަދި. ގެންދަާވގޮތެވެ ކަންތައް  ެއަކލާނގެ. ެއވެسّنة  ގެ هللا  އެއީ.) ައއުމެވެعذاب  ސަބަބުން ދޮގުކުރުމުގެ 
 ބަދަލުާވތީ  އެނޫންގޮތެްއވެ އެގޮތަށް ގެهللا އަދި. ދެކެވަޑައިނުގަންނަާވނެއެވެ ކަޭލގެފާނު އަންނަތަން ބަދަލެއް އެއްވެސް
 ފަހުން  އެންމެ މައްޗަށް ބަެއއްގެ ނުވިإميان  ދޮގުކޮށް ބޭަކުލން، رسول  އެގޮތަކީ. ( ދެކެވަޑައިނުގަންަނވާނެއެވެ ކަލޭގެފާނު

 .)ފޮނުއްވުމެވެعذاب 
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

             = ެ؟ާބވައެވެ ނަހަދަނީ ހިނގައި  ދަތުރުަފތުރުކޮށް ބިމުަގއި އެބައިމީހުންފަހ     = ްެދނ 

  ؟ބާވަެއވެ ނުވިސްނަނީ ބަލައި  އެބައިމީހުން     =ްވީކޮންފަދައަކުންކަނ.           =

  .ނިމުން މީހުންގެ ކުީރގެ މީހުންގެއެ    =ިއެމީހުންވިއެވެ އަދ.          =ިމީހުންނަށްުވރެ  ގެمكة  މ 

  .މާގަދަކަުމގައި ބާރުގެގޮތުން      = ިވޮޑިގެންނުވެއެވެهللا ا އަދ.     = ެއެކަލާނގ 

 .އިަކލަކުކަމުގަ ނުކުޅައްދާލެވޭނެ    =ްަކމަކުން އެްއވެސ.               =

  .ބިމުގަިއވިޔަސް އަދި  އުޑުތަކުގައްޔާއި      =ްވޮޑިގެންވިއެވެ  އެކަލާނގެ ހަމަަކށަވަރުނ.       

  = ާަގއިަކލަކުކަމު ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންވ.          =ިމީސްތަކުން هللا ا އަދ 

  .ހިތްޕަވާނޭނަމަ      =ްސަބަބުން ަކންތަކުގެ ނުބައި ކުރި  އެމީހުނ.           =

   .ދޫނުުކރެްއވީހެވެ އެަކލާނގެ މަތީގައި  ބުިރކަށި އެބިމުގެ   = ްުފރާނައެއް ދިރޭ ެއއްވެސ.    

    =ިދޫކުރަްއވަނީއެވެ ނުމަރުއްަވއި އެީމހުން އެަކލާނގެ އެހެންނަމަވެސް އަދ.            = ިކަޑައެޅ 

 ْ    .)ުދވަހެވެقيامة  އެއީ(  މުއްދަތަކަށް ވެގެންވާَعنيَّ      =ެވެއްޖެއްޔާހަމަأجل  އެމީހުންގެ ދެންފަހ.  
        = ެއަޅުތަކުންނަށްވިެއވެ އެކަާލނގެهللا ا ހަމަކަަށވަރުން  ފަހ.      = ިބަްއލަަވއ 

 ރަގަޅަށް  އެކަލާނގެ ވާމީހުންثواب حق  އަދި މީހުްނނާއި ވާ، عذاب حق އެބަހީ(  ކަލަކުކަުމގައި ވޮޑިގެންވާ

 .ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة ر فاط       ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ިއސްވެިދޔަ  ކުރިން އެމީހުންގެ ދަތުރުފަތުރުކޮށް ެއތައްމިތާ ބިމުގެ އެމީހުން -ން مشرك  ގެمكة  އެބަހީ އެބައިމީހުން )44(
حاصل  އެއްعربة  އެއިން  އި ކޮށްބަލަ فكر ހުިރގޮތާއިމެދު ނިމުން  މީހުންގެ  ދޮގުުކރި ބޭކަލުން يعىن رسول  ީމހުންގެ އެބާވަތުގެ

. މާގަދަކަމުަގއެވެ  ބާުރގެގޮތުން މިމީހުންނަށްވުރެ މީސްަތކުންވީ ތަކުގެأمة  އިްސވެދިޔަ ކުރިން ަފހެ. ނުކުރާނޭބާވައެވެ
 ައސަރުަތއް  އޭގެ. ުކރެއެީވއެވެ ަހލާކު އެމީހުންهللا  ހިނދުން ުނވިإميان  އަށްهللا ا ދޮގުކޮށް ބޭކެލުން رسول  އެހެންނަމަވެސް(

هللا ا މީހުންނަށްވެސް އެބާުރގަދަ. ހުންނާނެއެވެ ފެންނަްނވެސް ހިސާބުން އައިްސވާގޮސް ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހުންމިމީ
 ނުކުޅައްދައެއް هللا ا ކަމެއްިވޔަސް އެްއވެސް އަދި އެްއޗެއް އެއްވެސް ބިމުގެ އުޑުތަކާއި. ނުކުޅައްދައެއްނުލެއްވުެނވެ

 ައދި  ދެނެވޮޑިގެްނވާ އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން . ވޮޑިގެްނވެއެވެ ންތަވެކުޅަދުންވަهللا ا ކަމަކަށްވެސް ކޮންމެ. ނުލެވޭނެއެވެ
 . ކަލާނގެެއވެ ކުޅަދުންވަންތަ

 މިބިުމގެ  ަހލާކުުކރައްވާނެނަމަ ހިތްޕަވާނެނަމަ އެމީހުންهللا ا ކުްއލިއަކަށް ސަބަބުން ކަންތަކުގެ ނުބައި ކުރާ މީސްތަކުން )45(
 އެއެންެމން  ނަމަވެސް . ކުަރއްވައިީފހެވެ ހަލާކު  ތަކެތި އެންމެހައި އެަކލާނގެ އްޓަވައި ނުބަހަ  އެްއޗެއް ދިރޭ  އެްއވެސް މަތީގައި

ނޑައެޅި އެވަނީ ބައިތިއްަބވާފައި ނުމަުރއްވައި) އެކުވެސް ފާފަކުރުމާ( ْ  ކަ  ދުވަސް قيامة  އެއީ. މުއްދަތަކަށެވެ ވެެގންވާَعنيَّ
. ވާނެއެވެ ަކލަކުކަމުަގއި ބައްލަވަިއވޮޑިގެންވާ ޅުަތކުންނަށްއަ އެންމެހައި އެކަލާނގެ -ހަމަހަމަވުން مدت  އެ. އައުމެވެ

جزاء  ުކރައްވައި فيصلة  ވަކިުކރައްަވއި ެއކަލާނގެ  ވީބަޔަކުحق  ކޯފާ ާއއިعذاب  ބަޔަކާއި  ވީ حق  ދަރުމަ  ާއއިثواب  އެބަހީ(
 ... واحلمد هللا.) ދެއްވާހުއްެޓވެ
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މާނަ  ގެسورة يس        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة يس
uv 

  

 )83(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         سُسورة   

 

   ަތުރަޖމާ     

   ީއެހެްނ އެކަންުހރުމާިއ އެކުވެްސ ބައެއްޭބކަުލްނ  هللاُ = މިާއޔަތުގެމާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނ . އެވެ

. އޭގެތެތރެިއ އެއްބޭަކލަުކ ވިދާޅުވިއެ . އަިދ ކޮންމެވެސްމާނައެއްކިޔައިާފވެއެވެ . ޭއެގ މުރާދަީކ އޭއިންސާާނއެވެ ވެ

.   ُمَحّمدބައެއްބޭކަލުްނ ވިދާޅުީވ އޭގެުމރާދަކީ އޭ   ِحْكَمة =     )أعلم َوهللا(އެވެ

.  َوِحى ގަންދެއްަވއި ހުަވއު قُْرآن ގެވެރި  ކުަރއްވަމެވެ      ުްނ = ހަމަކަށަަވރ

.  ކަލޭގެފާނުންވަނީ ފޮނުއްިވގެންވާ ރަސޫބޭކަލުްނގެ ތެރެއިންެނވެ         ސީދވެގެންާވ =

)  މަގެއްެގ މައްޗަށް   (ނަބީބޭކަލުންގެމަގަށް          =ة ވަންަތ   َرِحْيم ވަންތަ  ِعزَّ

. ން ބާވާްތލައްާވ  ބާ َحْضَرةކަލާނެގ   ވާތްެލއްވުމެކެވެ         ބަޔަކުމީހުންނަްށ ަކލޭގެފާުނ =

 އިންޒާރު ކުރެްއވުމަށް          ާއެމީހުްނގެ ކާބައިންނަށް އިންޒާރު ުކރެވިފައި ނުވ =  

     ްވެގެންވާ ާޙލު  َغافِلُ = ފަހެ އެީމހުނ         (ޢަޒާބުެގ) ްހަމަކަށަަވރުނ =

.  ބަސްފުޅު ޙައްޤު ވެގެްނވެއެވެ    .    = އެމީހުންެގ ގިނަމީހުންެގ މައްޗަށް    

. إيمان= ފަހެ އެމީހުން    ެއއްނުވާނެއެވެ           ެހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގ = 

  .އެމީހުންގެ ކަުދރާތަކުގައި ލެްއވީމެވެ   .    = ކަސްތަޅުތަކެއް       އެތަކެތިަވީނ =

.   ދަތްދޮޅިތަކުގެ ދަށަށެވެ       މަްއޗަްށ ( = ެއމީހުން ވާނީ ލޯތަށްމެރި ބޯތަށް (މޫނުތައް

 އުފުލިގެންނެެވ.     ްރަްސކަލާނެގ ެލއްވީމެވެ = އަދި ތިމަނ           އެމީހުންެގ =
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 ކުރިމަތީގައި ުހރަެހއް       =  ްއަދި ެއމީހުންގެ ފުރަަގހުގައި ުހރަެހއ       =

 .    ފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެީމހުންގެ ލޯތައް ިނވައިުކރެއްީވމެވެ     ފަެހ =

 .   އެމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1(   ީމިހެްނ هللا = މިއަކުރުތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނ " . ބައެއްބޭކަލުން " އޭއިންސާނާއޭ އެވެ

. އަދި ބަެއއްބޭކަލުން އޭ  ترجمة .  ترجمةމިފަަދއިން  އޭ محمدކުރެްއވިއެވެ  :أعلم وهللاުކރެއްިވއެވެ

.  َوِحىގަންދެްއވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ުހވައި  قُْرآنގަދަވެގެންާވ  حكمގެވަިރ އަދި  حكمة )2(   ުކރައްވަމެވެ

. (އެ هللا َرُسولُ އޭ   )3( !) ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންވަީނ ފޮނުއްވިގެންވާ ރަސޫބޭަކލުންގެ ެތރެއިންނެވެ ަބީހ އެވެ
.)هللا اކަލޭގެފާނީ   ފޮނުްއވި ރަސުޫލބޭަކލުންގެތެެރއިންވާ ރަސޫލުޭބކަލެކެވެ

)4(   . . އެކަމާިއ މެދު ެއއްވެސް ަޝއްކެއްނެތެވެ  އަދި ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްިވގެންވަނީ ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަާގއިގެންނެވެ

ة ައކީ قُْرآن އަދި މި )5( .  ން  َحْضَرةވަންަތ ކަލާނގެ  َرِحْيم  ވަންތަ ِعزَّ   ބާވާްތލައްާވ  ބާވާްތލެއްވުމެެކވެ

. އެަބއިމީހުންނަށް އަތުވެދާޭނ  )6( އަދި މިފޮތް ބާވާްތލެއްވުީނ ބަޔަކުީމހުންނަށް ަކލޭގެފާުނ އިންޒާރު ުކރެްއވުމަށެވެ
.އެމީހުންނަީކ އެމުީހންެގ ކާބައިންނަްށ އިންޒާުރ ކުެރވިފައި ުނވާބައެކެ . ައިދ ޢަޒާބެއްގެވާހަކައިްނ ބިުރގެންނެވުމަށެވެ ވެ

.  َغاِفلُ  އެމީހުންވަނީ  ވެގެންނެވެ

. ދެންވެސްތިބި ެއހެނިެހްނ   . މިއާޔަތުްނ މިސިފަކުރަްއވާބަޔަީކ  މައްާކގެމީހުން ކަމުަގއިވިެއވެ * ދަންނައެވެ
 . دޢަރަބީންނެވެ  .   ެގުކރިން އެމީުހންގާތަސް ރަޫސލުބޭކަަލކު ވަޑައިުނގަންނަވައެވެ  َوَسلّم َعلَْيه هللا َصلَى ُمَحمَّ

. ފަެހ އެމީހުްނ  )7( ) ބަސްފުޅު ޙައްުޤ ވެގެންެވއެވެ . (ޢަޒާބުގެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންެގ ގިނަމީހުްނގެ މައްޗަށް
.   إيمان  ެއއްނުވާނެއެވެ

)8( . . އެަތކެތިވާީނ  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެީމހުންގެ ކަުދރާތަކުގަިއ ކަސްތަޅުތަކެއް އެޅުވީމެވެ
. ދަތްދޮޅިތަކުގެ ) މައްޗަށް އުފުިލގެންނެވެ . އެމީހުން ވާނީ ލޯތަށްެމރި (މޫނުތައް  ދަށަށެވެ

. ފަެހ  )9( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ކުރިމަތީަގއްޔާއި ައދި އެމީހުންގެ ފުަރގަހުަގއި ުހރަހެްއ ލެްއވީމެވެ
.  އެމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     .  = އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަ ވެެގންވެއެވެ   ކަޭލގެފާނު އެމީހުންަންށ =

  އިންޒާރު ކުެރއްވުކޭ        ނުވަަތ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް އިންޒާރު ނުުކރެއްވުޭކ =  
    ުއެމީހ =.  ނ އީމަނެްއ ނުވާނެއެވެ      ަކލޭގެފާނު އިންޒާުރ ކުަރއްވާނެކަން ކަަށވަީރ =

  (އިނަޒާރު ުކރެްއވުމުން ފައިދާުކރާނެކަންނަށަވަީރ)      =قُْرآن .   ާއިއ ތަބަޢަވާމީހަކަށެވެ
      ވެއަށްިބރުވެތި هللا اވަންަތ  َرْحَمن= އަިދ ،     ސިްއރުގަިއ =     

.   = ފަެހ ފާފަ ފުއްެސވުން ުހރިކަމަށް އެފަދަމީހުންނަށް ަކޭލެގފާނު އުފާވެިރ ޚަބަރުދެްއވާށެވެ   

   އަދި ީދލަތިވެގެްނވާ ަދރުމަހުިރކަމަށާިއ =     ްކަލާނެގ = ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސ  

    ިމަުރވިމީސްތަކުން ދިރުއްަވއ) . .   َمْحَشرُ = ަމރުވެފައިވާަތކެތި ދިރުްއވަމެވެ  ކުރަްއވާ ހުށީމެވެ
        ތިމަންރަސްަކލާނެގ ( = އަދިއެމީހުްނ ކުރިކަންަތއްތައް (ދުނިޔޭގައި ކުރިޢަމަލުތައް

 .  ލިއުއްާވ ހުށީމެވެ   ުއަދި އެމީހުންެގ އަސަރުތަކާިއ (ެހވާއި ނުަބއިގެގޮތުްނ މަރުވުމަށްަފހ = 

  ދެންހިގައިފާނެ ކަންކަމާއި)    ްއަިދ ކޮންމެ އެއްޗެއ =       އެއެއްެޗްއ =

 . ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހިމެނުއްވީމެވެ       ަަގިއ  الَمْحفُوظُ  لَْوحُ އި (= ބަޔާންެވގެންވާ ފޮތުގ

 ( ނުވަތަ ޢަމަލުގެ ފަުތގައި       އަދިަކލޭގެފާނުން އެީމހުންނަްށ !ެއވެ هللا َرُسولُ = (ޭއ (

  !މިސާލެއްޖައްސަވައި ެދއްވާށެވެ     ) ެإْنطَاِكيَة= ަރށުގެ އެކުެވރިންގ  (    ައހުލުެވރިންގެ

     ްއެރަށަްށ ވަޑަިއގެންނެިވ ހިދުނ =     ) ްالسآلم َعلَْيه ِعْيَسى= ފޮނުއްވުނުބޭަކލުނ 

(    ފޮނުއްވިބޭކަލުން      ްިތމަންރަްސކަާލނގެ އެމީހުންެގގާތަށް ފޮނުއްވިހިނދުނ =      =
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 ދެބޭކަލުން      ެފަހެ އ =  . މީހުން އެދެބޭަކލުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ   ފަހެ ތިމަންރަްސކަލާނެގ =

 . ) ގަދަކޮށް ދެއްވީެމވެ  (އެދެބޭކަލުންގެ ކަންތައް   (ތިންވަނަބޭަކލަކު ފޮނުއްވަިއގެްނ) ްތިންވަނަބޭކަލަކުނ =

     .  = ފަެހ އެބޭަކލުން ވިދާޅު ެއވިއެވެ        ހަމަކަށަަވރުްނ =

 ، ތިމަންބޭކަލުންނަކީ ކަލޭމެްނގެގާތާށް ފޮނުްއވިގެންވާބޭަކލުންނީމުއެވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެރއްވުޭކ ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް އިންޒާރު ކުެރއްވުކޭ ުނވަތަ ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް އިންޒާރު ނުކު އަދި )10(
 . . އެމީހުން އީމަެނއް ނުވާނެއެވެ    އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ހަަމހަމަ ެވގެންވެއެވެ

އާިއ  ِذْكرُ  ކަލޭގެފާނު އިންޒާރު ުކރައްވާނެކަްނ ކަށަަވރީ (އިނަާޒރު ުކރެއްވުމުން ަފއިދާކުރާނެކަންނަށަަވރީ)  )11(
) . ގަިއ  َغْيبُ އަށް ިސއްުރގައި ނުވަތަ هللا اވަންތަ  ْحَمنرَ އަދި  އާއި ތަބަޢަވާމީަހކަށެވެ). قُْرآنތަބަޢަވީމީހަކަށެވެ

. އެަފދަމީހުންނަްށ ފާފަ ފުއްެސވުމާއި އަިދ ދީލަތިެވގެންވާ ަދރުމަހުިރކަމަށް ަކލޭގެާފުނ  ބިރުވެތިާވ މީހުންނަށެވެ
  .  އުފާވެރި ޚަަބރުދެއްވާެށވެ

. (މަުރވިމީސްތަކުން ދިރުްއވައި މަރުވެަފއިވާތަކެިތ ދިރުއްވަމެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )12(  َمْحَشرُ ވެ
) އަދި އެމީހުންގެ އަސަރުތަާކިއ  .)   އަދިއެމީހުން ކުރިކަންތައްަތކިާއ (ދުިނޔޭގައި ުކރިޢަމަލުތައް ކުރައްވާ ހުށީމެވެ

 لَْوحُ ިއ (މިހުރިާހކަމެއް   ބަޔާންވެގެްނވާ ފޮތުގަ (ހެވާއި ނުބަިއގެގޮތުން ަމރުވުމަށްފަހުދެންިހގައިފާނެ ކަންކަމާިއ)

.   الَمْحفُوظُ   ގަިއ ނުވަތަ ޢަމަުލގެ ފަތުަގއި )  ތިމަންރަސްަކާލނގެ ލިުއއްވާ ހުށީމެވެ

!  هللا َرُسولُ (އޭ  )13( !.) އަދިކަޭލގެފާނުން އެމީހުންނަްށ ރަުށގެ އެކުެވރިންެގ މިސާލެއްޖަްއސަވަިއ ދެއްވާެށވެ އެވެ
. އެީއ އެރަށަށް (ةإْنَطاِكيَ ( ން ވިދާޅުވާގޮތުަގއި އެރަަށކީ ُمفَسِّرُ  )ފޮނުއްވިޭބކަުލްނ  السآلم َعلَْيه ِعْيَسى) އެވެ

 .  ވަޑައިގެންނެވި ހިދުންނެވެ

އެއީ ދީނަށް ގޮވައިެލއްވުމަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންގެގާތަށް ދެބޭަކލުން  ފޮނުއްވިހިނދުންނެެވ  ައިދ  )14(

. ދެްނ ފަހެ ތިމަްނރަ ސްަކލާނގެ  އެދެބޭަކލުންގެ ކަންތައް ގަދަކޮށް އެބޭކަލުންެގ އެމީހުން އެދެބޭަކލުން ދޮުގކޮށްފިއެވެ

ބަސްތެދުކުރުމަށް ތިންވަނަބޭކަަލކުވެސް ފޮނުްއވައި ދެްއވީމެެވ. ފަހެ އެތިންބޭކަލުން  އެރަުށގެ އަުހލުެވރިންނަްށ  

ވެ  (ަކލޭމެންނަށް ދީނަްށ ވިދާޅުވީ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންބޭަކލުންނަކީ ަކލޭމެންގެގާތާށް  ފޮނުއްވިގެންވާބޭަކލުންނީމުއެ

(.  ގޮވައިެލއްވުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    .  = އެމީހުން ދެންނެވިެއވެ     .   = ިތޔަބޭކަލުންނުވެެއވެ      ހަަމ =

 އަހުރެމެންކަަހލަ އާދަމުގެދަރިން ކަމުގައިމެނުީވ         ވަންތަަކލާނެގ  َرْحمن= އަިދ

.  ބާވާތްނުލައްވަެއވެ   =  ްއެއްވެސް އެއްޗެއ      .   = ތިބޭކަލުން ުނވެއެވެ    

  ީދޮގުެވރި ަބޔަކު ކަމުގަިއ މެނުވ =       .  = އެޭބކަލުން ވިދާޅުިވއެވެ       އަުހރެމެންެގ =

.  َربُّ   ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ        ނޑައެޅިގެްނ = ހަަމކަށަވަރުްނ ައހުރެމެންީނ ކަ

 ކަލޭމެންގެގާތަށް ފޮނުިވގެންވާ ބަޔަކުކަން       ެއަދި ައހުރެމެންގެ މަްއޗަކަށް ނުވެެއވ =  

     ީބަޔާންެވ ފައުޅުވެގެންާވ ފަަދއަކުން ިއއްވައިދިނުން މެުނވ =     އެމީހުްނ =

 .  ދެންނެވިއެވެ        ހަމަކަަށވަުރން ކަލޭމެންގެސަބަބުްނ އަުހރެމެންނަށް ސުންޕާކަްނ =

 .   ޖެހިއްޖެއެވެ    ްހުއްޓައިުނލިއްޔާ = ކަލޭމެން (ތިަޔވާހަކަދެއ (  ކުން     =

.   ހަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ކަލޭމެން ރަޖަމުުކރާހުށީމެވެ       ިހަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންގެ  = އަދ 

 .  ފަރާތުން ކަލޭމެނަށް ޖައްސައިާފހުށީމެވެ    ިެއއް  َعَذابُ  = ވޭންދެނިވ      =

.  އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ    ކަލޭމެންނަްށ ޖެހުނު ސުންޕާކަމަީކ ކަލޭމެންެގ ނަފުސުތަކުގެަފރާތުްނ =

 .  ކަލޭމެންނަށް ޖެހުނު ކަމެކެވެ     = ُއަުހރެމެްނ ؟ ދެވުމުްނ ހެްއޔެވެ  نَِصْيَحة  َوْعظ)

 ؟ ސުންޕާކަމެްއަކމުގައި ަބލަނީ ހެއްެޔވެ ދިނުން  نَِصْيَحة  َوْعظُ  ކަލޭމެންނަށް      އަިދ =

 ަކލޭމެންނަީކ ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެ      .  ަހއްދު ފަހަަނއަޅައިފާ ބަަޔކީމެވެ       

    .  = އަިދ ރަށުެގ އެންމެދުރުކޮޅުން އަތުވެއްޖެެއވެ       ަރުގަންަނވާފައި ައއިމީހަުކ = ހ

ار ُموَسى بنُ  َحبِْيبُ ( .)  النَّجَّ  ކިޔާމީަހކު ކަމުގައިިވއެވެ      ޭއ ައހުރެންެގ . = އެމީހާބުންޏެވެ

 .  ޤައުމުގެމީހުންނޭވެ      ިتَبَعَ  = ކަލޭމެން މިފޮނުއްިވގެންވާ ބޭަކލުންނާއ  ! ވާެށވެ

. َشلُوم އާިއ އަދި َصُدوقُ އާިއ  َصاِدقُ  ންނަކީ(އެބޭކަލު  =  َكثِْير اْبنُ =  އެވެ      = 

 .ކަލޭމެންެގ ކިބައިންނޭޭދ ބަޔަކާިއ  ަކލޭމެން ތަާބވާށެވެ   އެއްެވސް އުޖޫރަެއްއ =     

 ްނވާ ާޙުލ = އަދި އެބޭކަލުންނަްށ ތެދުމަގު ލިބިވަޑައގެ        އަިދ އަުހރެން އަޅުކަްނ =
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.  ؟ ނުކުރާންވީ ކީްއވެގެން ެހއްޔެވެ     ްނެުތމުގެ ތެރެއިން ައހުރެން ހެއްދެވި ަފރާތަށ =    

     ެَحْضَرةُ = އަދި ަކލޭމެން އެނުބރިދިއުންވަނީ އކަާލނގ  .  އަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކަލޭމެންނަީކވެްސ ހަމަ އަހުރެމެންަކހަަލ އާދަމުގެަދރިން ކަމުަގއިމެނުީވ  )15( އެމީހުން އެބޭކަލުންނަށް ދެންނެވިެއވެ
) . .) އަިދ هللا اނުވެއެވެ ކަލާނެގ ވަންތަ  َرْحمنރަޫސލުބޭކަަލކު ފޮނުްއވަންާޏ ފޮނުއްވާީނ  މަލާިއކަތްބޭކަލެެކވެ

.    އެއްވެސް އެއްެޗއް .  އަިދ ހަމަ ޮދގުވެިރ ބަޔަކު ކަުމގައި މެނުީވ ތިބޭކަލުްނ ނުވެެއވެ   ބާވާތްނުަލއްވަެއވެ

ނޑައެޅިގެން ކަލޭމެންގެގާތަށް ފޮނުވިގެންާވ  )16( . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނނީ ކަ އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ
. ދެނެވޮޑިގެ َربُّ ބަޔަކުކަން ައހުރެމެންެގ   ްނވެއެވެ

އަދި ބަޔާންވެ ފައުޅުވެގެންާވ ފަދައަކުން އިއްވައިިދނުން މެނުވީ  އަުހރެމެންގެ މަްއޗަކަށް ވާޖިބުވެެގްނ  )17(
.  ނުވެއެވެ   އަަހއި ކިޔަމަންެތރިވުމަީކ ކަލޭމެންެގ ވާޖިބެކެވެ

ްނ އަުހރެމެންނަށް ސުންޕާކަްނ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭމެންގެސަބަބު އެރަށުގެމީހުން އެބޭަކލުންނަށް ދެންނެިވއެެވ  )18(
) ހުއްޓައިުނލިއްޔާ ހަކަަށވަރުން ައހުރެމެން ަކލޭމެން ރަޖަމުކުރާ  . އަދި ކަލޭމެން (ތިޔަާވހަކަދެއްކުން  ޖެހިއްޖެއެވެ

. އަދި .    އެއް  َعَذابُ  ަހކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންގެފަރާތުްނ ކަލޭމެނަްށ ޭވންދެނިވި ހުށީމެވެ  ޖައްަސއިފާހުށީމެވެ

. ކަލޭމެންނަްށ ސުންޕާކަެމއް ޖެހުނިްއާޔ އެޖެހުުނ ސުންޕާކަމަީކ ކަލޭމެންެގ އެބޭކަ )19( ލުން ވިދާޅުވިއެވެ
. ދިނުްނ  نَِصْيَحة َوْعظُ (އަހުރެމެން ކަލޭމެންނަށް  ނަފުސުތަކުގެފަރާތުން ކަލޭމެންނަށް ޖެހުނު ކަމެކެވެ

. ައދި ކިއެ؟ ސުންޕާކަމެއްކަމުގައި ަބލަނީ ހެްއޔެވެ ހައްުދ  ކަލޭމެންނަކީ  ނުބައިކަމުގައި ؟ އްެހއްޔެވެއެހެންނަކުންނޫނެވެ
  .  ފަހަނައަޅައިފާ ބަޔަކީެއވެ

.އެމީހަީކ ( )20(  بنُ  َحبِْيبُ އަދި ރަށުގެ އެންމެދުރުކޮޅުްނ ބާރުިހގުމުގަިއ ހަުރގަންަނވާފައި ައއިމީހަުކ އަތުވެއްެޖއެވެ
ار ُموَسى .) އަދި އެމީހާުބންޏެ النَّجَّ . ކަލޭމެްނ ކިޔާީމހަކު ކަމުަގއިވިެއވެ . އޭ އަުހރެންގެ ަޤއުމުގެމީހުންނޭވެ ވެ

! (އެބޭަކލުންނަކީ  تَبَعَ  މިފޮނުއްވިގެންވާ ބޭަކލުންނާއި .) َشلُوم ާއއި އަދި  َصُدوقُ އާިއ  َصاِدقُ ވާށެވެ  އެވެ

. މި قَتَاَدةُ *  . ދަންނައެވެ ار ُموَسى بنُ  َحبِْيبُ  ކިޔާބޭަކލަކު ވިދާޅުވިެއވެ ހޮހޮޅުަގިއ  ައކީ ފަރުބަދައެްއގެ النَّجَّ
. އަދި އެބޭކަލުްނވަޑައިގެން ީދނަށް ގޮވަިއލައްާވ އަޑުއިިވގެން  ަހރުގަންނަވާފަިއ هللا އަށް އަޅުކަންކުރާމީހެެކވެ

.        = التفِسْير ُزْبَدةُ =   އައީއެވެ

)21(   (. ނޭޭދ   ކަލޭމެންގެ ކިބައިން  އެްއވެސް އުޖޫަރއަކަށް (އަދި އޭނާ އޭނާގެ ޤައުުމގެމީހުންނަށް ބުންޏެވެ
 ބަޔަކާއި އަިދ އެބޭަކލުންނަށް ތެދުމަގު ލިބިވަޑައގެްނވާ  ަބޔަާކއި ކަލޭމެްނ ތަބާވާށެވެ!.

އަިދ ؟  އަދި އަހުރެން ނެތުމުގެ ެތރެއިން ައހުރެން ހެއްދެވި ަފރާތަށް އަޅުކަން ނުކުރާްނވީ ކީްއވެގެން ެހއްޔެވެ )22(

.  َحْضَرةُ ލާނގެ ކަލޭމެން  ހުރިހާީމހުން އެނުބރިދިއުންވަނީ ވެސް ހަމަ ކަ   އަެށވެ
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މާނަ  ގެسورة يس        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     =ް؟ ުކރާނޭހެއްެޔވެ إْخِتَيارُ / ؟ ހެްއޔެވެ ހިފާނޭ  އަުހރެނ          =ެއެެހން  ފިަޔވައި  އެކަލާނގ 

    އިލާހުންތަކެއް     = ُއިރާަދކުރަްއވަންޏާއި  ައހުރެންނާއިމެދު  ކަލާނގެ ވަންތަ   َرْمحَان      =

    އުދަގުެލއް ދަތި އެއްވެސް   =ްފުއްދައެއްނުދޭނެއެވެ އަހެުރންނަށ .      = ެއެމީހުންގ 

 )ތެރިންތައް َشِفاَعة ( އެއިލާހުންަތއް    =ްއެއްވެސްކަމެއ        =ިަސލާމަތްެވސް  އަހުރެން އަދ 

 . ނުކޮށްދޭނެއެވެ     =ްއަުހރެން  ކޮށްފިއްޔާ إْخِتَيارُ  އިލާހުންތަެކއް ފިޔަވައިهللا ا އެަބހީ(  ވާހުށީ އަހުރެން ދެންއޭރުނ 

 )  ވާހުށީ       =ިނޑައެޅ   . މަގުުފރެދުމެއްގަެއވެ ބަޔާންެވގެންވާ ކަ    =

 . އީމާންވެއްޖައީމެވެ ައހުރެން ހަމަކަށަވަރުން   =ެައށްَربُّ   ކަލޭެމންގ         =ެަކލޭމެން  ފަހ 

  . ބަސްއަހާށެވެ  އަހުރެންގެ         =ްވަންނާށެވެ ަކލޭސުަވރުގެ.  ބުނެވޭނެއެވެ އޭނާއަށ .    = 

 .އޭނާބުންޏެވެ) ސުވަރުެގވަދެފައި(           =ެެއގޭނޭނަމަ  ޤައުމުގެމީހުންނަށް އަހުރެންގ 

 ؟ ހެއްޔެވެ ކިހާރަގަޅު          =ެ؟ކޮންފަދައަކުންކަން ފުއްސެވީ  ައހުރެންނަށް َربُّ  އަުހރެންގ        =

  ރެންަލއްވައިއަހު  އެކަލާނގެ އަދި      =ެތެރެއިން ާމތްމީހުންގ. 
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މާނަ  ގެسورة يس        ބާވީސްވަނަ ފޮތް 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ؟ކުރާޭނހެއްޔެވެ إْخِتَيارُ / ؟ ހެއްެޔވެ ހިފާނޭ ައހުެރން  އިލާހުންތަެކއް އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ   އަޅެފަހެ  )23(

 އެމީހުްނގެ   އިރާަދކުރަްއވަންޏާވެސް      އުދަގުލެއް  ދަތި އެއްވެސް =  އަުހރެންނާއިމެދު ކަލާނގެ  ވަންތަ َرْمحَاُن  
 ސަލާމަތްވެސް  އަުހރެން އަދި. ފުއްދައެއްނުދޭނެއެވެ ައހުރެންަނށް އެްއވެސްކަމެއް )  ތެރިންތައްَشِفاَعة ( އެއިލާހުންަތއް
 .ނުކޮށްދޭނެއެވެ

 ައހުރެންާވހުށީ  ހަމަކަަށވަރުން)  ކޮށްފިއްޔާ إْخِتَيارُ  އިާލހުްނތަކެއް ފިޔަަވއިهللا ! އެބަހީ(  ށީވާހު އަހުރެން ދެންއޭރުން  )24( 
 .މަގުުފރެދުމެއްގަެއވެ ބަޔާންެވގެންވާ  ހަލާުކވެ ގެއްލި

 . ވެއަހާށެ ބަސް އަުހރެންގެ ަކލޭމެން ފަހެ. އީމާންވެއްޖަީއމެވެ އަހުރެން   އަށްَربُّ  ަކލޭމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން  )25(

َقوُم  އެ  ގޮަވއިލެްއވުމުން މީސްތަކުންނަށް އެކަމަށް ފައުުޅކޮށް ިއސްލާމުކަން އޭނާގެ އޭނާ َحِبْيُب النَّجَّار މި. ދަންނައެވެ* 
ނޑުގައި   ައރާފިތައި ގަޔަށް އެނާގެ  ފައިތަކުން މީސްަތކުންގެ ވައްަޓއިލާ އޭނާބިމަށް ރުޅިައރައިގަނެ  އޭނާދެކެ ގެމީހުން  ބަ

 އަދިއަނެއްަބއި .  އަންދައިލިކަމަެށވެ އޭނާ އެހެންިރާވޔަތެއްގައިވަނީ  އަދި.  ިޗސްކޮށްލީކަުމގައިވިެއވެ ެނރެ ސްއޮތްގޮހޮުރވެ
.  އެންެގވުނެވެ އޭާނއަށް ސުަވރުގެވަނުމަށް އެަވގުތު.  ީކހައިީލކަމަެށވެ  ބޮޑުކީސްއަޅައި ގަިއގާ އޭާނގެ  ރިވާޔަތުަގއިވަނީ

 . މިާހރުމިގެންނަީނއެވެ ބުނިވާަހކަތައްއޭނާ ދެންއެާޔގުޅިގެން އެވާހަކަާއއި

  ުސވަުރގެއަށްަވދެ  އޭނާ ދެން .  އެންގުނެވެ އޭނާއަށް ވަުނމަށް ސުަވރުެގއަށް  ވުމުން  َشِهْيدُ   َحِبْيُب النَّجَّار އެބަހީ އޭނާ )26(
 .ުބނެއެވެ އެނާ   ފެނުމުން   ަކރާމާތް ދެްއވި އޭނާއަށްهللا !  އާއިنِْعَمة   އެތާގެ

 ގެމީހުންނަށް َقوُم   އަހުރެްނގެ   އަުހރެންލެއްިވގޮތް މާތްމިހުންގެެތެރއަށް  ފުއްސަވައި  އަުހރެންނަށް َربُّ  ގެއަހުރެން )27(
 ރަގަޅުބަޔަކު    އީމާންވެ  އެމީހުންވެސް  ޭއރުން.) ކަމެވެ إْميَان    އާއިتـَْوِحْيد   ެއއީ ( ؟  ެހއްޔެވެ ކިހާަރގަޅު  އެގޭނޭނަމަ
 .އެވެކުެރވެ ުއއްމީދު ކަމުގައިވުން
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   ަތުރަޖމާ     

        =ިނުފޮނުްއވަމެވެ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަދ  .       =ެައށް  َقومُ  ގެ َحِبْيُب النَّجَّار( އަށް َقومُ  އޭނާގ  

     =މަރުވުމަށްފަހު އޭނާ (  އޭނާއަށްފުަހ (        =ުއުޑުން   ކުރެްއވުމަށް ހަލާކު  އެޤައުމ 

  މަާލއިކަތްބޭކަަލކު އެއްވެސް          =ިކަަލކުކަމުގައި  ފޮނުްއވާނެ) މަލާއިކަތްބޭަކލަކު(އަދ 

  .  ނުވެެއވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =ެނުވިެއވެ ގައި ހަލާކުވުްނކަމު ަޤއުމު އެ. (އެކަންނުވިެއވ (.    

    =ެَعَلْيهِ  އެއީ( މެނުވީ އަޑުފަށެއްކަމުގައި އެންމ   .)ގެއަޑުފުޅެވެ الَسآلم ِجْربِْيل     =ެއެމީހުން  އެހައިރުން ފަހ 

.  ވެއްޖެއެވެ       =ްއިކަމުގަ ބަޔަކު ދަޑިވެފައިވާމަުރވެ  ޙަރަކާެތއްނެތި އެއްވެސ           
 .!ބޮޑުކަމާއެވެ ުހރިހތާމަެއއްގެ އޭއަޅުތަކުންގެމައްޗަށް=           =ްއެއްވެސް  އެމީހުންގެގާތަށ 

  . ވަޑައިނުގަންނަަވއެވެ ރަސޫލުބޭަކލަކު       =ްއެބޭކަލަކާއިމެުދވާމެނުވީ އެމީހުނ         =

  ކުރާކަުމގައި ފުރައްސާރަ  މަލާމަތްކޮށް      =ްއެބަހީ ( ؟ ނޭގޭބާވަެއވެ އެީމހުންނަކަށް./ ؟ނުދެކެނީބާވައެވެ އެމީހުނ 

 )؟ނޭގޭާބވައެވެ ައހުލުެވރިންނަށް މައްކާގެ        =ްކުރެްއވީ  ަހލާކު ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގކުރިނ 

؟  ކިހާވަެރއްކަން      = ައުއްމަތްތަުކެގތެރެއިން އިސްވެދިޔ    =ްއެމީހުން ހަމަކަށަަވރުނ     
     =ްނުވާނެއެވެ  ُرُجوعَ  އެނބުރި ދެން  މިމީހުންކައިރިއަށ.      = ާތަކެތިނުވެއެވެ  އަދިހުރިހ .   

         =ެވެގެންވާމެނުވީ َحاِضرُ  އަށް َحْضَرةُ  ތިމަންރަސްކަލާނގ      =ިއެމީހުންނަށްވާ  އަދ 

 ).ެއކެވެ َعْقِلى ކަމުގެ  ފޮނުްއވާނެ އަށް َحمَْشرُ  އެބަހީ(.  ދަލީލެކެވެ        =ާބިންަގޑު  މަރުވެފަިއވ  

) ބިްނގަޑު ހަނަފަސްވެފައިވާ ސަބަބުން ވާރޭނުވެހުުމގެ(       =ުތިމަންރަސްކަލާނގެ ) ވާރޭެވއްސަވަިއގެން(އެބިންގަޑ 

 . ދިރުއްވީމެވެ          =ިެނރުއްވީމެވެ  އޮށްޓަރު އެބިމުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ .      
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   =ްކަިއހަދާ އެމީހުން އެއިނ        =ިެލއްވީމެވެ އެބިމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ.     =

    ބަގީޗާތައް     =ިމޭބިސްކަދުރުގެ ކަދުރާއ         =ިއެބިންގަޑުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ 

 . ނެރުއްވީމެވެ       =ްންގަޑުތައްފެ/  ކޯރުތައ .        =ީއެމީުހން  އެތާގެމޭާވއިން އެއ 

 . ކެއުމަށްޓަކައެވެ         =ިނުހަދައެވެވެ އެތަކެތި އަތްތަކުން އެމީހުންގެ އަދ .      

 ؟  ހެްއޔެވެ ނުުކރާނެ ޝުުކރު އެމީހުންފަހެ= 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) އެޤައުމު ަހާލުކ  َقومُ ގެ  النَّجَّار َحِبْيبُ އަްށ  އޭނާއަށްަފހު ( َقومُ އަދި އޭނާގެ  )28( އަްށ  އޭނާ ަމރުވުމަށްފަހު

  .  ކުރެއްވުމަްށ  އުޑުން އެއެްވްސ މަލާިއކަތްބޭކަލަުކ ނުފޮނުއްވަެމވެ

. ންކަމުގައި މެނުވީހަމައެކަނި އެންމެ އަޑުފަށެއް އައު )29(  الَسآلم َعَلْيهِ  ِجْربِْيل(އެއީ  އެ ޤައުމު ހަލާކުވުން ުނވިއެވެ
) ަމރުވެ ދަޑިވެފަިއވާ ބަޔަުކ  .) އެއަޑުފަށް އައުމުން (ެއއަޑުފަށްގަދަކަމުން ޙިްއސުތަކަށް ކެއްނުުކރެވިގެން ގެއަޑުފުޅެވެ

.  ކަމުގައި  އެމީހުން ވެއްޖެއެވެ

.! އެމީހުން ަމލާމަތްކޮށް ުފރައްސާަރ ުކރާކަމުގައިނުާވ އޭއަޅުތަކުންގެމައްޗަށް  )30( ހުރި ހިތާމައެއްެގ ބޮޑުކަމާއެވެ
 އެއްވެސް ރަސޫލުޭބކަލަުކ އެމީހުންެގގާތަށް ވަޑައިުނގަންނަވައެެވ. 

އެީމހުްނ  ކިތައްކިތަްއ އުއްމަތްކަން  އެމީހުންގެކުރިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަހލާުކ ކުެރއްީވ ކިާހވަރެްއކަން )31(
އަދި އެިއްނ  )؟(އެަބީހ މައްކާެގ އަުހލުވެރިންނަްށ ނޭގޭާބވައެވެ ؟ ./ އެމީހުންނަކަްށ ނޭގޭބާަވއެވެ؟ކެނީބާވައެވެނުދެ

. ތައެއްވެސް އުއްމަތެްއ މިމީހުންގެގާ  ކަްށ ދެންނާންނާނެއެވެ

 َحاِضرُ އަްށ  َحْضَرةُ އަދި އެހުިރހަިއ މީހުްނ ހިސާުބ ބައްަލާވ ޖަޒާދެއްވުމަށްޓަކަިއ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )32(
.  އެަބހީ އެންމެންވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  .  اِضرُ حَ އަށް  َحْضَرةُ ނުވެނުދާނެއެވެ  ވާެނއެވެ

ާވރޭނުެވހުމުގެ ސަބަބުްނ ހަނަފަްސވެފަިއާވ  )ދަީލލެއްަކމުގައި َعْقلِىއަށް ފޮނުއްވާެނ ކަމުެގ  َمْحَشرُ ( )33(
. އެބިންގަ ) ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބިންަގުޑ ބިންގަޑު އެއީ އެމީހުންނަށްވާ ަދލީލެެކވެ ޑަށް (ވާރޭވެްއސަވައިގެން

 . . ެއއިން އެީމހުން ކަިއހަދާނެއޮށްޓަުރ އެބިމުން ތިަމންރަސްކަލާނެގ ނެރުްއވީމެވެ  ދިރުއްވީމެވެ

.(ކަދުރާިއ މޭބިސްކަުދުރ  )34( އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބިުމގައި ކަދުރާިއ މޭބިްސކަދުރުގެ ަބގީޗާތަްއ ެލއްވީމެވެ
.އެދެވައްަތރުފިޔަވަިއ ދެންުހިރ ބަގީޗާތަާކިއ ވަ ކިން ޒިުކރު ކުރަްއވާފައިވަީނ އެދެއެީތެގ މުހިއްުމ ކަަމށްޓަކައެވެ

. އެބިންގަޑުްނ ގަސްތައްފަޅަިއގެން ނުކުންނަގޮތަްށ  އަްށ  َمْحَشرُ ގަސްތައް ހެއްދެީވވެސް ހަމައެަކލާނގެއެވެ
.) އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެބިންގަޑުން ކޯރުތަާކިއ ދިއުމަށްޓަކައި ކަށްވަޅުތަކުން މީސްތަކުްނ ނުކުން ނާނެއެވެ

 .  ފެންގަޑުތައް ނެރުްއވީމެވެ

. އަިދ އެމީހުން )35( . އެތަކެިތ އެއީ އެތާގެމޭވާއިްނ އެމީހުން ެކއުމަށްޓަކައެވެ ގެ އަތްތަކުްނ އެތަކެތި ުނހަދައެވެވެ

.  އެމީހުންފަހެ އެކަލާނގެއަށް ުޝކުރު ނުކުهللا ހެއްދެވީ ހަމަ  ރާނެ ެހއްޔެވެ؟އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެވަންތައެވެ َطاِهرُ   ހުސް  އެަކލާނގ .       =ުހެއްެދވި އެަކލާނގެ  ޖޯޑުޖޯޑ   

  ހުރިހާތަކެީތގެ         =ާތެރެއިން ތަެކތީގެ ބިންއުފައްދ       =ިއެމީހުންގެ  އަދ 

  ނަފުސުތަކުންނާއި       =ިނޭގޭތަކެތީގެތެރެއިންެވސް އެމީހުންނަށް އަދ         =ިއަދ 

 )،ދަީލލެކެވެ ފުރިހަމަ ކަުމގެ އެއްކައުވަންތަކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ގެ.( هللاދަލީލެެކވެ އެމީހުންނަްށވާ އެއީ ރޭގަޑު      

   =ްދަމަިއގަންނަމެވެ ދުާވލުނެރެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭގެތެރިެއނ.    =ެއެމީހުން  އެހައިރުން ފަހ  

      =ެއަދިރިވެގެންެވއެވެ އެމީހުންނަށް .  (އަދިރިވެވިގެންެވއެވ(.     = ިއަދ 

 .) އިރުަދއުރުުކރެއެވެ.(ެއވެއިރުދުވެ      =ާމަންޒިލުތަކުގައި އެއަށްކަޑައެޅިފައިވ      =ީއެއ    

       =ިުކރެްއވުމެވެ މިންވަރުުކރެއްވި ަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ގަދަކީރިތިވަންތައަދ .   = ިއަދ 

  ހަނދު          = ެމިންވަރުުކރެއްވީެމވެ މަންޒިލުތަކެއްގައި  އަެހނދު  ތިމަންރަސްަކލާނގ .     =

 ދާދެން ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް އެނބުރި އެހަނދު         =ުިއހާގޮޑިއެއްފަދައިން  ުދވަސްވީ ރުކުގެ ކަދުރ  

    =ެއިރުުނވެއެވ.         =ްކަމުަގއި އެއްެޗއް ެއކަށީެގންވާ ެއއަށ         = ުހަނދ 

   އަތުލައިގަތުމަށް    =ިނުެވެއވެ ރޭގަޑުވިޔަސް އަދ .      =ެެދވޭނެ  ކުިރއަރައި ދުވާލުގ 

  އެއްޗެއްކަމުަގއި    = ިކޮންމެއެްއޗެއް އަދ        = ިވަިކލައިނެްއގައި/  ފަލަކެްއގައި ވަކ       =

 . ދަތުރުުކރެއެވެ ./ ފަތައެވެ      =ިއެއްކަުއވަންތަ  ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ގެ. ( هللاދަލީލެެކވެ އެީމހުންނަށްވާ  އަދ 

 )،ދަލީލެެކވެ ފުރިހަމަ ކަމުގެ      =ްއުފުްއލެވުން ރަސްކަލާނގެިތމަން ހަމަކަށަވަރުނ      = ެއެމީހުންގ 

 )ދަރިފަސްކޮޅު އާދަމުގެފާނުގެ (  ދަރިފަސްކޮޅު         = ާنُوُح َعَلْيِه الّسآلم ( ނަވުގައި  ފުރިާބރުވެފައިވ
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  )މަޝްހޫރުނައުކޮޅުގައި  ގެ       =ިެހއްދެވީމެވެ ންނަށްޓަކައިއެމީހު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .   =

  ތަކެތި އެފަދަ          =ްުކރެވޭނެތަކެތި ދަތުރުފަތުރު(  ސަވާުރވާތަކެތީގެ އެމީހުނ( 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތަކުްނ އުފެޭދ ދަރިފަސްކޮޅުތަކުަގއިވެްސ އަދި ބިމުންފަޅާ ގަްސގަާހ ގެއްާސިއ އަިދ ތިމާމެންގެ ނަފުސު  )36(
.  އަދިީމސްތަކުންނަށް ނޭގޭތަކެތީގައިވެސް އެކަލާނގެ ޖޯޑުޖޯޑު  طَاِهرُ ޖޯޑުޖޯޑު ލެއްވި ކަލާނގެ ހުސް  ވަންތައެވެ

. އަދި ހުރިހާަތކެތި ޖޯޑުޖޯޑުކޮށް ހެއްެދވިކަލާނގެ ުހސް  !   طَاِهرُ ލެއްވިެއވެ  ވަންތަކަމާެއވެ

.އެއަދި ރޭގަޑު   )37( ެގ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ެއއްކައުވަންަތ ކަމުގެ ުފރިަހަމ هللا( އީ އެމީހުންނަށްވާ ަދލީލެެކވެ
. ަފހެ ެއހަިއރުްނ  ) ތިމަންރަސްަކާލނގެ ދުާވލުނެެރ ދަމައިގަންނަމެވެ ދަލީލެކެވެ،) އޭގެެތރެއިްނ (ޭރގަޑުގެތެރެއިން

. (އެމީހުންނަްށ އަދިިރވެގެންވެ އެމީހުން  .) އަދިރިެވވިގެންވެެއވެ  ެއވެ

.ޑައެޅިފައިވާ މަންޒިލުަތކުގަިއ އެއަށްކައަދި އިރު  )38( .) އެއީ ގަދަކީރިތިވަންތަ  ދުެވއެވެ އަިދ  (އިރުދައުރުުކރެއެވެ
 .  އަދި ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގ މިންވަުރކުރެްއވި ުކރެއްވުެމވެ

)39(  . ދު މަންޒިލުތަކެްއގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ެއހަނ އަދި ހަނދު އެީއވެސް އެީމހުންނަށްވާ ަދލީލެެކވެ
. ެއއީ ކަުދރު ރުކުެގ ދުވަސްީވ އިާހޮގޑިއެއްފަދައިން އެހަނުދ އެނބުިރ ރުޖޫޢަެވއްޖައުމަްށ  މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ

  ނދެނެވެދާ

. އަދިރޭގަޑުވެސް  ުދވާލުެގ   )40( އިރު އެއީ  ހަނދު އަތުަލއިގަތުމަށް  އެކަީށގެންވާ އެއްޗެއް ކަުމގައި ނުވެެއވެ
. އަދި ކޮން ކުރިއަަރއި ./ ަގއި / ވަިކލައިނެއްަގއި ފަތައެ ެއއްޗެއް ވަކި ަފލަކެއްމެދެވޭެނ އެްއޗެއްކަމުަގއި  ުނވެއެވެ ވެ

 .  ދަތުރުކުރެެއވެ

) ފުރިބާުރވެފައިވާ ަނވުގަިއ (ގެ ދަރިފަސްކޮޅު (އާދަމުގެފާނު އަދި އެމީހުން )41(  الّسآلم َعلَْيهِ  نُوحُ ގެ ދަރިަފސްކޮޅު
) ތިމަންރަސްަކާލނގެ އުފުއްލެވުން ެއއީ އެމީގެ މަޝްހޫރުނަުއކޮޅުގަ ހުންނަށްވާުފރިހަމަދަީލލެކެެވ. އި

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އެއްކަުއވަންތަ ކަމުެގ ފުރިހަމަ ަދލީލެެކވެ،)  (

ސަާވރުވާޭނ އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށްޓަކަިއ ދަތުރުަފތުރު ުކރެވޭނެތަކެތީގެެތރެއިން  އެީމހުން   )42(

.  އެފަދަ ތަކެތި ެހއްދެވީމެވެ
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =ިއިރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ      =ެَغَرُق  އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގ

  . ކުރައްަވއިފީހެވެ    =ްނުވާނެެއވެ މީހަކު ކޮށްދޭނެ މީހުންަސލާމަތްއެ ދެންއޭރުނ .    = ިއަދ 

 .އެމީހުންނުވާނެއެވެ      =ޭބަޔަކުކަުމގައި ސަލާމަތްވާނ         =ިތިމަންރަސްކަލާނގެ  ހަމައެކަނ 

  އެއްމެނުވީ َرْمحَُة  ންވާَحْضَرُة       =ިކޮްށލުމަކާއި  އަރާމު އަދ      =  = ްމުއްދަތަކަށ       =

 ބުނެިވއްޖެއްޔާ އެމީހުންނަށް އަދި   =ްބިުރވެތިވާށެވެ  ަކލޭމެނ .         =ެުކރިމަތީގައިވާތަަނށް  ަކލޭމެންގ 

) އަކަށްَعَذاُب  އަތުވެދާނޭ  މުސީބަތްތަކަށާއި  ކުރިމަތީގައިވާ (   =ިَعَذاُب   އަތުވެދާނޭ ފަހަތުން ކަލޭމެންގެ  އަދ

    .)ެއވެَعَذابُ  އާިޚރަތުގެ އެއީ ( އަކަށް     =ް؟ލައްަވއިތޯ َرْمحَةُ  ކަލޭމެންނަށ      = ިައދ 

. ނާދެއެވެ ގާތަށް އެމީހުން     =ްއްއާޔަތެ އެްއވެސް/ ދަލީެލއް އެއްވެސ       =ެގެ َربُّ  އެމީހުންގ 

  ތެރެއިން އާޔަތްތަުކގެ/  ދަލީލުތަކުގެެތރެއިން      =ްވާމެނުވީ އެއާޔަތްތަކަށް އެމީހުނ     =

  ކަުމގައި ބަޔަކު ފުރަގަސްދީގެންވާ         =ިޖެއްޔާބުނެވިއް އެމީުހންނަށް އަދ    =ްހޭދަކުރާށެވެ ކަލޭމެނ .

 .)ދީހަދާށެވެ ފަޤީރުންނަށް(       = ިރިޒުޤުން ކަޭލމެނަށްދެއްވ       =

 . ބުނާެނއެވެ) މަލާމާތަށް( ކާފަރުވީމީސްތަކުން   =ްއީމާންވީމީސްތަކުންނަށ    =

 ؟ ކާންދެންީވހެއްެޔވެ އަހުރެމެންމީހަކަށް       = ާއިރާދަކުރަްއވައިފިއްޔ      =ެއެމީހަަކށް  އެކަލާނގ 

  ކާންދެއްވައިފާނެ   =ްނުވެެއވެ ަކލޭމެނ .       = ާބަޔާންެވގެްނވ 

 މަގުފުރެދުމެއްގައިމެނުވީ      =ިބުނަނީެއވެ އެމީހުން އަދ  .        =ަުކރާ  َوْعدُ  ަކލޭމެންތިޔ 

 ؟ ހެްއޔެވެ ކޮންއިރަކުން ކަމެއްދެންވާނީ       =ްވަންޏާ  ތެދެއްކަމުގައި ތިޔަބުނަނީ ކަލޭމެނ 

                                           

                                       

                                   

                                

  



                      
 

1 5 9 2   
 

މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .)ނިކަންބުނެބެލާށެވެ(      = ްނުކުރެެއވެ ރު އިންތިޒާ އެމީހުނ.          = ެއެންމ 

  އަޑުފަށަކަށްމެނުވީ     = ްއަހާ އެއަޑުފަށް( ހިފާ  ެއއަޑުފަށް އެމީހުނ(       ) = ެދުނިޭޔގ 

  ވޭވޭިތއްބާ އެމީހުންއަަރއިރުން ) ކަންކަމުގައި    ) =ްނުވާނެއެވެ ކުޅަދާނަ އެމީހުންނަށް) ދެންއޭރުނ. 

   =  އެއްކޮށްލުމަށްވެސްَوِصيَُّة.           =ިއެމީހުންގެ  އެމީހުން އަދ 

 . އެނބުރިދާކަށްވެސް އަހުލުެވރިންގާތަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދެންއޭުރން . ކުރަްއވައިފީހެވެ َغَرُق  އެީމހުން ތިމަންަރސްކަލާނގެ ދަުކރައްވައިިފއްޔާއިރާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދިއަ )43(
 ހަމައެަކނި  .އެީމހުންނުވާނެއެވެ ބަޔަކުކަމުަގއި ސަލާމަްތވާނޭ އަދި .ުނވާނެއެވެ މީހަކު ކޮށްދޭނެ  އެމީހުންސަލާމަތް

 .މެނުީވއެވެ ކޮްށލުމަކާއި އަރާމު ދަަތކަށްމުއް އަދި.އެވެ އެއްމެނުވީ  َرْمحَةُ  ންވާَحْضَرُة  ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ަކލޭމެންގެ  އަދި ައކަށާއިَعَذاُب  އަތުވެދާނޭ  ުމސީބަތްތަކަށާއި ުކރިމަތީގައިވާ (  ކުރިމަީތގައިވާތަނަށް ކަލޭމެންގެ" އަދި )45(
 َرْمحَةُ  ކަލޭމެންނަށް އީ އެ. ބިރުވެތިވާެށވެ ކަލޭމެން .)ެއވެَعَذابُ އާޚިރަުތގެ އެއީ (  އަކަށް َعَذاُب   އަތުވެދާނޭ ފަހަތުން

 .) ފުަރގަސްދެއެވެ އެނބުރި އެީމހުން ( ބުނެވިއްެޖއްޔާ އެމީހުންނަށް  މިފަދައިން." ލައްވައިޯތއެވެ

 ގާަތށް  އެމީހުން  އާޔަތެއް  ެތރެއިން  އާޔަތްތަުކގެ ނުވަތަ ދަލީލުަތކުގެތެެރއިންދަލީެލއް ގެ َربُّ  އެމީހުންގެ   އަދި )46(
 ކަމުަގއިމެނުވީ  ުފރަގަސްދީގެންވާަބޔަކު އެއާޔަތަކަށް ުނަވތަ އެަދލީލަކަށް އެމީހުން ގައިވެސްކޮންމެހިނދެއް  އަތުވެއްޖެ
 .ނުވެއެވެ

 ބުނެިވއްޖެްއޔާ  އެީމހުންނަށް .)"ދީހަދާށެވެ ފަޤީރުންނަށް( .ހޭދަކުރާެށވެ ަކލޭމެން ރިޒުޤުން ކަލޭމެނަދެްއވި اهللا" އަދި )47(
 އެމީހަކަށް  އެކަލާނގެ  އިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާاهللا " .ބުނާެނއެެވ ވީމީސްތަކުންނަށްއީމާން) މަލާމާތަށް( ކާފަރުވީމީސްތކުން
 ބަޔާްނވެގެްނވާ  )އެއަންގަވަނީ اهللا އެމީހުންނާއިމެދު( ؟"ެހއްޔެވެ ކާންދޭންވީ ައހުރެމެން މީހަކަށް ކާންދެއްވައިފާނެ

 . ނުެވއެވެ ކަލޭމެން މަގުފުރެދުމެއްގައިމެނުވީ 

؟ ެހއްޔެވެ  ކޮންިއރަކުން ކަމެއްދެންވާނީ ކުރާ َوْعدُ  ކަޭލމެންތިޔަ.) "ބުނަނީއެވެ  އެކާފަރުން( .ނަނީއެވެބު އެމީހުން އަދި )48(
 .)"ނިކަންބުނެބެލާށެވެ( ވަންޏާ ތެދެއްކަމުަގއި ތިޔަބުނަނީ ކަލޭމެން

 އިްސރާފީުލގެފާނު  އެއީ( .ނުކުރެެއވެ އިންތިޒާރު އެމީހުންއަޑުފަށަކަށްމެނުވީ އެންމެ އަހާނޭ އެއަޑުފަށެއް އެމީހުން )49(
 އަަރއިުރން  އަނެަކކާއި އެކަކު އެމީހުން) ކަންކަމުގައި ދުނިޭޔެގ( އަހާނީ އެއަޑު އެީމހުން .)އަޑެވެ ފުންމަވާލައްވާ ތާޅަފިލި

 .ވޭވޭތިއްބައެވެ 

 ހުްނގެ އެމީ އެމީހުން އަދި އެއްކޮްށލުމަށްވެސްَوِصيَُّة ) އަޑުއިވުމުން އެތާޅަފިީލގެ އެބަހީ އޭރުން ދެން( )50(
 އެމީހަކު . ނުލިބޭެނއެވެ އެާހވަގުތުކޮޅެއްވެސް ( .ުނވާނެއެވެ ކުޅަދާނަ އެމީހުންނަށް . އެނބުރިާދކަށްވެސް އަހުލުެވރިންގާތަށް 

 ހުރިާޙލަތެއްަގއި  އެހުރިތާކަށް

 .)ީނއެވެތިރިވާ އެގޮތަްށއިދެމަރުވެގެން  އަަގޔާހަމަައށްނުފޯރައި ވާެވސްަނގާސު ކާންއިންމީހާ.ިތރިވާނީެއވެ މަރުވެގެން 
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   ަތުރަޖމާ     

       =ިފުމެެލޭވނެއެވެ ތާޅަފިލި) ދެވަނަފަަހރަށް(  އަދ.     =ެއެންމެަހއި ( އެހަިއރުންއެމީހުން  ފަހ 

  )މީސްތަކުން    =ްުނކުމެގެން( ކަށްވަޅުތަކުނ (       = ެއަށް َحْضَرةُ  ގެ َربُّ  އެމީހުންގ    

 =ްދެމިގަންނާނެއެވެ  އަވަސްައވަހަށ .        =ެބުނާނެއެވެ ކާަފރުން.(އެމީހުންބުނާނެއެވ (.

 !!ބޮޑުކަމާެއވެ ހުިރހަލާެކއްގެ އޭއަހުރެމެންގެަމއްޗަށް      = ް؟  ވީކާުކހެއްޔެވެފޮނުއް) ދިރުްއވައި( ައހުރެމެނ 

     =ްބުނާނެއެވެ އެމީހުންނަށް  ުމއުމިނުން އެަވގުތު(؟ ތަންމަތިތަކުން އޮޯށވެތިބި އަުހރެމެނ(.       

    =ީިރހަ ފު ބަްއލަވައި  ހިސާބު ިދރުއްަވވައި މަރުވުމަށްފަހު. (ފުޅެވެ َوْعُد   ކުެރއްވި ވަންތަކަލާނގެ َرْمحُن  މިއ 

 .)ފުޅެވެ َوْعُد  ކުރެއްވި ޖަޒާދެއްވުމަށް       =ިކަންތަކެވެ ތެދުވިދާޅުވި ރަސޫލބޭަކލުން އަދ . 

     =ެނުވެެއވެ ކުެރއްވުން َحمَْشرُ .(އެކަންނުވެެއވ (.        ) =ީިއސްރާފީުލގެފާނުން  އެއ 

  އެއެންމެން  ެއހައިރުން =     ( ފުމެެލއްވުމެއްކަުމގައިމެނުވީ އެއްމެ އްވާފުމެލަ ) ތާޅަފިލީގައި   

     =ްާވހުއްޓެވެَحاِضُر   އަށް  َحْضَرةُ  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަނ.    ) =ިމިއަދު.) އެންެގވޭނެއެވެ އަދ  
        =ްއަނިޔާނުވެވޭނެެއވެ އެއްވެސްަކމަކުން ނަފުސަކަށް އެއްވެސ .    = ިއަދ 

  .ޖަޒާނުދެވޭނެއެވެ           =ްކަންތަކަށްމެނުވީ ުކރާކަމުގަިއވީ) ދުނިޔޭގައި( ކަޭލމެނ   

       = ްއެކުެވރިން ސުަވރުގޭގެ  ހަމަކަށަވުަރނ     =ުމިޤިޔާމަތްދުވަހު( މިއަދ (        

  = ވެެގްނވާނެއެވެ َمْشُغولُ   ަތއްލިބިގަތުމުަގއި نِْعَمة .      =ިތިބޭނީ އަނބީން އެމިހުންގެ އެމީހުންނާއ    

  =ެނިަވލުގަެއވެ ަފރުދާގެ ނުވަތަ.(ހިޔަލުަގއެވ (        =ިސޯފާތަކުގައ      = ްެލގިލަިއގެނ  

         =ްމޭވާތައްެވއެވެ އެތާގައި  އެމީހުންނަށ.           =ާއެދުނުހާެއއްެޗއް  އެީމހުން އަދިއެތ 
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 .އެމީހުންނަށްވެއެވެ    =ިޅުވެއެވެބަސްފު ސަލާމުގެ) ގޮތުން ބަސްފުޅެއްގެ( އަދ .      = َرِحْيم

 ން َحْضَرةُ  ގެَربُّ  ވަންތަ       = ިވަކިވާެށވެ ަކލޭމެން މިއަދު އަދ .       = ައޭމިިތބ 

 !ކުށްވެރިންޭނވެ! މުޖްރިމުންނޭވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ފުމެލެްއވުމެވެ ތާޅަފިލި ދެވަނަފަަހރަށް އިްސރާފީލުގެފާނުން އެއީ.(ފުމެލެވޭނެއެވެ ތާޅަފިލި) ދެވަނަފަހަރަށް(  އަދި )51(
 އަށް   َحْضَرةُ  ގެَربُّ  އެމީހުްނގެ) ނުކުމެގެން( ކުންކަށްވަޅުތަ  )މީސްތަކުން އެންމެހައި ( އެހަިއރުންއެމީހުން  ފަހެ

 . ނެއެވެދެމިގަންނާ އަވަސްއަަވހަށް

 ައހުރެެމން  !!ބޮޑުކަމާއެވެ ހުިރހަލާެކއްގެ ޭއއަހުރެެމންގެމައްޗަށް.) "ބުނާނެއެވެ ކާފަރުން.(އެމީހުންބުނާނެއެވެ )52(
 .)ބުނާނެއެވެ އެމީހުންނަށް މުއުމިނުން އެަވގުތު(" ؟ފޮނުއްވީާކުކެހއްޔެވެ) ދިރުްއވައި( އަހުރެމެން ތަންމަތިތަކުން އޮށޯވެތިބި

 ހިސާބު  ަމރުވުމަށްފަހު ފަހެ.(ކަންތަެކވެ ތެދުވިދާޅުވި ރަޫސލުބޭަކލުން އަދި . ފުޅެވެ َوْعُد   ކުރެްއވި ންތަަކލާނގެވަَرْمحُن  މިއީ"
 .") ކުަރއްވަނީެއވެ َحمَْشرُ  ޖަޒާދެއްވުމަށް ފުރިހަމަ ބައްލަވައި 

 َحمَْشرُ .(އެކަންނުެވއެވެ އިމެނުވީފުމެލެއްވުމެއްކަމުގަ  ެއއްމެ ފުެމލައްވާ) ތާޅަފިލީގައި އިސްރާފީލުގެފާނުން އެއީ( )53(
 .ވާުހއްޓެވެَحاِضُر  އަށްَحْضَرةُ  ަރސްކަލާނގެ ތިމަން   ެއއެންމެން އެހަިއރުން.) ުނވެއެވެ ކުރެއްވުން

 އަިދކަލޭމެން .  އަނިޔާުނވެވޭނެއެވެ  އެއްވެްސކަމަކުން ނަފުަސކަށް އެއްވެސް  މިއަދު.)  އަންަގވާނެއެވެاهللا تـََعاَل    އަދި( )54(
  .ޖަޒާނުެދވޭނެއެވެ ކަލޭމެނަށް  ކަންތަކަށްމެނުވީ ުކރާކަމުގަިއވީ) ނިޔޭގައިދު(

 . ވެގެންވާނެެއވެ َمْشُغولُ   ތަްއލިބިގަތުމުގައި  نِْعَمة   ) މިޤިޔާމަތްދުވަހު( މިއަދު  އެުކވެރިން ސުވަރުޭގގެ ހަމަކަށަވަރުން  )55(

  ސޯފާތަުކަގއި .) ނިަވލުގައެވެ  ފަރުދާގެ  ނުވަތަ .(ިހޔަލުަގއެވެ ތިބޭނީ އަނބީން  އެމިހުންގެ  އެމީހުންނާއި )56(
    . ލެގިލަިއގެންނެވެ

 .އެމީހުންނަށްވެެއވެ ެއދުނުހާއެއްޗެއް އެމީހުން އަދިއެތާ. މޭވާތައްވެެއވެ އެތާގައި އެމީހުންނަށް )57(

) ގޮތުން ބަސްފުޅެއްގެ(ން َحْضَرةُ  ގެَربُّ  ވަންތަَرِحْيم  އިޭވނީ އެީމހުންނަށް ތިބޭއިރު ގައި نِْعَمة  އެބޮޑު އެމީހުން )58(
 .ބަސްފުޅުވެއެވެ ސަލާމުގެ

 މީހުންާނއި  މާތް ާޞލިޙް މިއަދު! މުޖްރިމުންނޭވެ  ނުބައި އޭ .) "އެނގޭނެއެވެ ނަށް މުޖްރިމުން ނުބައި އެދުވަހުން އަދި( )59(
 ވަކިާތކު  ނަާޞރާއިން، ަވކިތާކު ދީންަޔހޫ. ވެވަކިވާށެ  އަެނއެއްބަޔަަކށް އެއްބަަޔކު މުޖްރިމުން  ހުިރހާ ނުވަތަ. (ވަކިވާށެވެ
 .")ވާށެވެ ބައިބައި  މިގޮަތއް ތާކު ވަކި ކުރިމީުހން އަޅުކަން ބުދުތަކަށް ވަކިތާކު ޞާބިއީން ވަކިތާކު މަޖޫސީން
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          ެނުުކރަްއވަން ެހއްޔެވެ؟  ޢަހްދު= ކަލޭމެނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގ      =

 !   އޭ އާދަމުގެ ދަރިންނޭވެ      ްއާ އަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް  . َشْيَطان= ކަލޭމެނ 
     ްހަމަކަަށވަރުން ެއސޮރު ެއއީ ކަލޭމެނަށ =       ާُدوُّ عَ = ބަޔާންެވގެންވ .  އެެކވެ

        .  = އަިދ ކަލޭމެްނ ތިމަންރަްސކަލާނގެައށް  އެކަިނ އަޅުކަްނ ކުރާެށވެ    

    .  = ސީދާެވގެންާވ މަގަީކ ެއއީއެވެ         އަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ އެސޮުރ =

. ކަލޭމެންގެތެރއިން މަގުުފރައްދައިފިއެ   ވެ    ަތަކެއް  َخلَقُ = އެތައްގިނ       އަޅެފަެހ =

 ކަލޭމެން ުނވޭހެއްެޔވެ؟    ބުއްދިުކާރ ބަަޔކު ކަުމގަިއ =      .  = ިމީއ ނަރަކަެއވެ

           ޭކަލ (  ކުރެވިަފއި އެާވ  َوْعدُ މެންނަށް = (ރަޫސލުބޭކަލުްނގެ ދޫުފޅުން   

    . . / ޭއަގއި އަދާށެވެ = ކަލޭމެން މިއަދު އެތަނަށް ވަންނާށެވެ         =

 ކަލޭމެން ކާފަުރވުމުގެ ސަބަބުން       މިއަދު ތިމަންރަްސކަލާނެގ ސިއްަކ ޖައްސަާވ =

. ބަންދުކުރައްވާ  ހުށީެމވެ        ިއެމީހުންގެ އަގަތަކުގެ މަީތގައ  =        ައިދ =

 .  އެމީހުންގެ އަތްތައް ތިމަންރަްސކަލާނެގއާއި ާވހަކަ ދައްކާނެެއވެ      އަދި އެމީހުްނގެ ފައިަތްއ =

 . ހެކިދޭނެއެވެ           އެމީހުްނ ކުރާކަމުގަިއވީ ކަންތައްތަކުެގ =       އަިދ =

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދިވޮިޑގަންނަވާނެނަމަ           އެމީހުްނގެލޯތަްއ މުޅިންއަދިރިުކރައްަވިއ

 .  ލޯނުހުންނަގޮތަށް ހައްދަަވއިފީހެވެ       ްއެމީހުްނ މަގުަގއި ދިއުމަްށ ވާދަކޮްށ   = ދެނ
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 (ހެދިޔަސް)      ފަެހ އެމީހުްނނަށް ފެންނާނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްެޔވެ؟ =      

= އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާނެނަމަ         ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންެގ ހެއްދެވުްނ =

. ބަދަލުކު  ރަްއވައިފީހެވެ        ާތިބިތާގައިިތއްބ (  = އެމީުހން (ނުބައިކަންތަްއކުރަން  

       .   = ދެން ޭއރުން ކުރިއަްށ ދާކަށްވެްސ ެއމީހުންނަށް ކުޅަދާނަ ނުވީެހވެ   

 .  = އަދި ފަހަތަްށ އެނބުރިައއުމަށްވިޔަސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ކަލޭމެން ޝައިތާާނއަށް ައޅުކަން ނުކުޅައުމަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންެގ  )60( އޭ އާދަމުގެ ދަރިންނޭވެ
. ެއއީ ރަސޫުލ ބޭަކުލްނ  ކިބައިން ޢަހްުދ ކަަށވަުރ ނުިހއްޕަވަންހެްއޔެވެ؟ (އެބަީހ ޢަްހދު ކަށަަވުރ ހިތއްޕެވީެމވެ

.) އަދި ޝައިތާނާއީ ކަލޭމެންނަށް ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުްއވެއްކަްނ ފޮނު އްވައި އެބޭަކލުންގެ ދޫފުޅު މަތީންނެވެ
.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެންގެވީެމވެ

އަދި ހަމައެކަނި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަށް އެކަިނ އަޅުކަން ކުރަންވެްސ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ަޢހްުދ  )61(
. ސީދާވެގެންާވ ތެ . ކުރެއްވީމެވެ  ދުމަގަީކ އެއީކަްނ އެންގެވީެމވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެޝައިތާނާ  ކަލޭމެންެގތެރެއިން އެތަްއގިނަ ޚަލްޤްތަކެްއ އެ ޝައިތާާނ  )62(
. އަޅެފަހެ ަކލޭމެން ބުއްދިކޮްށ ނަހަަދމުހެއްޔެވެ؟ ުބއްދިކޮށް ފިުކރުކުާރ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ  މަގުފުރައްދައިފިެއވެ

  ؟ކަލޭމެންނުވާނެ ެހއްޔެވެ
. (ނުކިޔަމަންެތރީންނަްށ  )63( . ކަލޭމެންނަްށ ވަޢްުދ ކުެރއްވުުނ ނަރަކަެއވެ . ޖަހަންނަމައެވެ މިއަދު މިއޮތީ ނަރަކަެއވެ

 (.  ހުންނާނެކަމަށް ރަޫސލު ބޭަކލުންގެ ދޫފުޅު މަތީން އެންގެވުުނ ނަރަކައެވެ
) ކާަފރުވުމުެގ ސަބަބުން މިއަދު އެ ނަރަކައަށް ވަން(هللا ކަލޭމެން  )64( .) އަށް . (އެތާ ތިެބގެން އަނދާށެވެ  ނާށެވެ
އަދި މިއަދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ އަނަގތަކުގެ މަތީަގއި ވާހަަކ ނުދެއްކޭެނ ގޮތުްނ ސިއްަކ  )65(

. އަިދ އެމީހުންެގ އަތްތަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެއާިއ ވާހަަކ ދައްާކ ހުއްޓެެވ.  ޖައްސަވަިއ ބަންދުކުރަްއާވ ހުށީމެވެ
.) އަިދ އެބައިމީހުްނ ކުރި ކަންތަކުެގ ުހރިާހ ކަމަކަށް އެމީހުންެގ ފައިތަްއ  (އެތަކެއްޗަށް  ެއ ބާުރ ދެއްާވ ހުށީެމވެ

 .  ހެކި ދޭނެއެވެ
އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ އެީމުހންގެ ލޯތައް އަނިދރި ކުަރއްވައި ލޯ ހުރިތަން މުޅިްނ  )66(

. ދެން އޭރު . އެކަމަކުދެން ޭއުރްނ ނޭގޭ ގޮތަްއ ހައްދަަވއިފީހެވެ ން އަވަްސ އަަވހަށް މަގުހޯދަން ައވަސްެވ ގަތީެހވެ
 .  އެމީހުންނަށް މަގުފެންނާނީ ކޮންފަދަ އަކުންތޯއެވެ

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދިވޮޑިގަންަނވާމަ އެީމހުން އެ ނުބަިއ ކަންތައްަތއް ުކރަްނ ތިބި ާތގަިއ ތިއްބަިއ  )67(
.) ޭއރުްނ އެމީހުންެގ ހެއްެދވުން މުޅިްނ  . (ޙަަރާކތެއްވެްސ ނުކުރެޭވގޮތަކަްށ ހައްަދވައިފީެހވެ ބަދަުލ ކޮްއލައިފީެހވެ

.  ދެން ކުރިައއްޖެހިލާކަްށވެސް އަިދ ފަހަތަްއ އެބުިރ އައުމަކަްށެވސް ކުޅަދާނަ ނުވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =ިދަންނައެވެ( ދިގުކުރަްއވާމީހަކު ޢުމުރު އެމީހެްއގެ ލާނގެތިމަންރަސްކަ އަދ(.         =

 ައދި  މުސްކުޅިކަމަށް ޒުވާންކަމަށްފަހު އެއީ.(ޖައްސަވަމެވެ ކޮޅުން އެކޮޅު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެހއްދެވުން އެމީހެއްގެ

  .ުކރައްވަެމވެ ބަދަލު) ނިކަމެތިކަމަށް ދެރަ  ބާރުގަދަކަމަށްފަހު   =ްއެފަދަކަންކަމަށް ( ފަހެ އެމީހުނ (

؟ނުހަދާނޭބާަވއެވެ ވިސނާ  ބުއްދިކޮށް      =ިއުނގަންަނއި  ޅެން  އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާގެ  ައދ 

. ނުދެއްވަމެވެ      =ިނުެވއެވެ ންއެކަށީގެ އެކަޭލގެފާނަކާއި އެކަން އަދ.      = ީއެ  އެބަހީ  އެއ 

  . ނުވެެއވެ މެނުވީ ޒިކުރެއްކަުމގައި ާއއިَوْعظ  އެއީ ޤްރްއާން      =ިޤުްރއާނެއް  ބަޔާންވެގެންވާ އަދ 

.)  ފޮތެކެވެ ފޮތްތަކުގެެތރެއިން ސަމާވީ އެަބހީ( ކަމުގައްޔާއި         =ިއިންޒާރު  މީހަކަށް ދިރިހުރ 

  .) މީހަކަށެވެ ދިރުންުހރި ހިުތގައި އެއީ. (ކުރެއްވުމަށްޓަަކއެވެ  =ިވެއްޖެއެވެ ހައްޤު ބަސްފުޅު) ޢަޒާބުގެ( އަދ  . 

       = ެމައްޗަށް ކާފަރުންގ         = ް؟ާބވައެވެ ރަނީނުކު ފިކުރު  ވިސްނައި  އެމީހުނ .  

     =ެެހއްދެވީމެވެ ޓަކައި އެމީހުްނނަށް ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގ .         =

  ތެެރއިން ަތކެތީގެ ހެއްދެވި ) ކަމުން ޤުދްރަތްެތރި( އަތްޕުޅުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ    =ުބަަކރި  ެގރި( ސޫފިތައް ނަޢަމ 

 )  ޖަމަލު      = ްގަަދވެގަނެއެވެ މައްޗަށް  އެތަކެތީގެ  މިލްުކކޮށް  އެތަކެތި  އެމީހުނ .         =

. ކިޔަމަންކުެރއްީވމެވެ އެތަކެތި އެމީހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި    = ެަސވާރުވާ  އެީމހުން ތެރޭަގއި އޭގ 

. ވެެއވެ ތިތަކެ       = ިކައެވެ މަސް އޭގެ  އެމީހުން  އެބަހީ. (ކައެވެ  އެމީހުން  ޭއގެތެރެއިން  އަދ (.     

. ެވއެވެ އޭަގއި އެީމހުންނަށް އަދި=     =ާއުފުލުމާއި  ބަރު  މަތީ އޭގެ  ކެެހރިއާއި  ހަމާއި އޭގެ ( ތައް  މަންފ 

ނޑުވެރިކަމުގައި .)  ަފއިދާއެކެވެ އެތައް އަދިވެސް ެކއުމާއި މަސް އޭގެ އަދިވެސް ންކުރުމާއި ބޭނު ދަ    =ިބޯ  އަދ 

  .)  ހަދަެއވެ ބޮއި  ކިރު  ޭއގެ  ހަދަިއގެން މިގޮތަށް  އެގޮތް . (ވެެއވެ ތަކެތި     = ްޝުުކރު  ފަހެ  އެމީހުނ 
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 ؟ ނުކުރާނެހެއްެޔވެ         =ިކޮށްފިެއވެ އިޚްތިޔާރު. އެވެ ހިފައިފި ފިޔަވައިهللا  އެމީހުން އަދ  .   =

 ތަކެއް އިލާހުން       =ްޝަފާަޢތް  އެތަކެތީގެ( ހީކޮށް ކަމަށް ދޭނެ ނަސްރު އެތަކެތި އެމީހުްނނަށ 

 ) ކަމުގައި ލިބޭނެ      =ްނުވާނެއެވެ ކުޅަދާނަ ބުދުތަކަކަށް އެ ދިނުމަކަށް ނަސްރު އެމީހުންނަށ  .

      = ިނިސްަބތުގައި ބުދުތަުކގެ މުޝްރިކުން( އެމީހުން އަދ (       = ީވެގެްނވާ َحاِضرُ  އެއ 

 .)ސިފައިންނެވެ  ބަަލހައްޓާ ބުދު. (ސިފައިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ހެއްދެުވން  އެމީެހއްގެ.) ދަންނައެވެ( މީހަކު  ރައްވާ ކު ިދގު ރުޢުމު އެމީެހއްގެ  ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން އަދި )68(

 ހުރުމަށްަފހު  ގަދަކޮށް ބާރު، ކަމަށް މުސްކުޅި ޒުވާންކަަމށްފަހު އެއީ. (ކުރަށްވަމެވެ  އިދިކޮޅު ތިމަންރަސްކަލާނގެ
  ؟ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ ނުބަލަނީ ބުއްިދކޮށް އެމީހުން މިފަދަކަންކަމަށް..މިހެންގޮސް ދެން ބަލިކަށިކަމަށް

 ކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  އެަކލޭގެފާނަށް އެއީ  އަދި. ދަސްނުކޮްށދެއްވަމެވެ ޅެން އެަކލޭގެފާނަށް  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި )69(
. އެެކވެ ުޤރްއާން ބަޔާންވެގެންވާ ެއއީ އަދި .ނުވެއެވެ މެުނވީ ކަުމގައި އެއް نصيحة  ާއއިَوْعظ  އެއީ ޤުރްއާން އެ. ނޫނެވެ
 .) ނޫނެވެ ފްޯލކެއް ޅެމެއް. (ފޮތެެކވެ ތެއިން ފޮތްތަކުގެ ސަމާވީ

 އެއިން  މީހުންނަށް  އެފަދަ. (ގޮތުންނެވެ އިންޒާރެްއގެ މީހަަކށް ދިރުންުހރި  ހިތުގައި  ލައްވާފަިއވަނީ ބާވައި އެފޮތް )70(
 . ވެއްޖެެއވެ ޙައްޤު ަމއްޗަށް ކާފަރުންގެ ބަސްފުޅު) ގެ ޢަޒާބު( އަދި.) ކުރާނެއެވެ  ފައިދާ

 ނަޢަމު  ޓަކައި  އެމީހުންނަށް  ެތރޭގައި  ަތކެތީގެ ހައްދަވާ) އަތްޕުޅުން( ެތރިކަމުގެ  ޤުދުރަތް( ތިމަންރަސްކަލާނގެ )71(
 މިްލކު  އެތަކެތި މީހުންއެ؟ ެހއްޔެވެ ނުބަލަނީ. ބާވައެވެ ނުުކަރނީ ފިުކރު ވިސްނާ އެމީހުން  ަފހެ ހައްދަވާަފއިވާކަން ސޫފިތައް
 . ގަދަވެގަެނއެވެ މައްޗަށް އެތަކެީތގެ ކޮއްގެން

 އެައށް  އެމީހުން  އޭގެެތރޭގައި  ފަހެ. ކުެރއްވީމެވެ ިކޔަމަން އެތަކެތި  އެމީހުންނަށްޓަކައި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި )72(
 .ހަދަެއވެ ަކއި މަސް ތަކެތީންއެ ެއމީހުން އަދި. ވެއެވެ ތަކެތި ގެރިފަދަ ޖަމަލުފަދަ. ވެެއވެ ަތކެތި ސަވާރުވާ

 ދަޅާއި  ަސރުބީޔާ ކެެހރިޔާއި ހަމާއި އޭގެ. (ވެއެވެ އެމީުހންނަށް އެތަކެތީގައި ފައިދާ ގިނަ ނުގަނެވޭހާ ހިމަނައި އަދި )73(
ނޑުގެ  އުުފލުމަށާއި ަބރު އަދި. ުކރެވެެއވެ ބޭނުން ކަށިތައް  އަދި  ިކރު  ގެ އޭ އަދި . ހަދައެވެ ބޭނުންކޮށް  މަސައްކަތުގައިވެސް  ދަ
 ކަންކަަމކީ  މިމި( ؟.ނުުކރާނެހެއްެޔވެ ޝުކުރު އެމީހުން ފަހެ މިކަންކަމަށް. ބޮިއހަދައެވެ ހަަދއިގެން ގޮތްގޮތައް ގިނަ

 .) ކަންކަމެވެ ޙައްޤުވާ ޝުކުރުކުރުން 

 އެތަކެީތގެ  އީއެ. އަޅުކަންުކރީއެވެ އެތަެކއްޗަށް އިޚްިތޔާރުކޮށް ިއލާހުންތަކެއް ެއހެން ފިޔަވައިهللا  އެމީހުން އަދި )74(
 .އުއްމީުދގައެވެ ތެިރވާނެކަމުގެ ޝަފާޢަތް. އެދިގެންެނވެ މަދަދު ނަްޞރާއި އެމީހުން ފަރާތުން

 އެބުދުތަުކގެ  އަދި. ނޫނެވެ ކުޅަދާނަކަމެއް އެތަކެއްޗަށް ވުމަކީ ޝަފާޢަތް ނަޞްރެއްދީ އެއްވެސް އެމީހުންނަށް )75(
 ަފރާތުން  ބުދުތަކުގެ އެކަމަކު. (ސިފައިންނެވެ ވެގެންވާ ޙާިޟރު ންަބލަހައްޓާ އެބުދުތައް އެމީހުންނަކީ ނިސްބަތުގައި
 .)ނުލިބޭެނއެވެ އެއްއެހީ  އެއްވެސް  އެމީހުންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

        ަަފހެ އެމީހުންެގ އެަބީހ ެއ މުޝްރިކުްނެގ ބަހުްނ ކަލޭގެފާުނ ހިތާަމވިޔ = 

 . !ނުދެއްވާށެވެ         ހަމަަކށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ސިްއރު ުކާރ =

.  ކަންތައް ދެނެވޮޑިގެްނ ވަމެވެ       އަދި އެމީހުްނ ފައުޅު ުކރާ ކަންތަކާިއ =     

  ަ؟އެވެ = އަޅެފަހެ އިންސާނާ ނުދެކެނީ ާބވ .      ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްަކލާނެގ =

 .  އޭނާ ހެއްދެވީމެވެ     މަނި ފޮދުވަރަކުްނ =         ފަެހ =

) ބަޔާންެވގެންވާ ެދކޮޅުވެރިައކަށް  . ޖެއެވެ ވެއް -އަކަށް  خصم–އެހައިރުްނ އޭނާ ހަމަ (ތިމަންރަސްކަލާނގެާއ މެދު

       އެބަީހ ޤިޔާމަތަށް އިންާކރުުކާރ) . = އަދި އޭނާ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަްށ މިސާލެއް ޖެިހއެވެ

 (.  މީހާ މިސާލެއްޖެިހއެވެ       . ) ހެއްދެވުން އޭނާ ހަނދާން ނެިތއްޖެއެވެ = އަިދ އޭާނގެ (ފުރަތަމަ

          ؟. . ކަިށ ިދރުވާނީ ާކކު ހެއްޔެވެ =     = އޭނާ ބުްނޏެވެ

 އެކަށިތައް ފީެވ ކުދިކުިދވެގެންާވ ޙާުލ     ުهللا = (ޭއ ރަސޫލ . !.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ ެއވެ

  އެތަކެތި ދިރުްއވާނީ    އެތަކެތި ިދރުއްާވ އުފެއްދެވި ަކލާނ = .  ގެެއވެ      އެންެމ =

  ފުރަތަމަވެސް    ެއަިދ އެަކލާނގ =         އެންމެހަިއ ޚަލްޤެްއ =

 .   ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ   އެަކލާނގެީއ =     .   = ަކލޭމެންނަށްޓަކައި ލެއްިވކަލާނެގއެވެ

      ފެިހ ރޯގަހުްނ =    ްައލިާފނ =     ްފަެހ ެއހައިރުްނ ަކލޭމެނ = 
         އެ ައލިފާން ޯރކުާރ =  
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.هللا އޭ ރަސޫލު )76( ނަށް ހިތާމަވެިރކަމެްއ ކުން ކަލޭގެފާއެމީހުންެގ ބަސްތަކުްނނާއި ވާހަކަތަ !އެވެ
!. ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ސިއްުރކުރާ ކަންތަކާއި އަދި އެމީހުން ފައުޅުަގއި ުކރާ ކަންތަްއެވްސ  އަޔަނުދެއްވާށެވެ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

ނާ ފަެހ ނުބަލަީނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ެއއިންސާނާ ހައްަދވާފައިވަނީ ޮކންގޮތަކައް ކޮން އެއްޗަކުންކަްނ އޭ )77(
. އެކަާމއި ފިުކރު ނުުކރަނީ ބާަވއެވެ .  نطفة. ތިމަްނރަްސކަލާނގެ އޭނާ ަހއްދަވާފައިވަީނ ؟ބާވައެވެ އަކުންނެވެ

. ދެންފަހެ ެއހައިރުން ޭއނާ އެވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނގެާއއި އިދިކޮޅު  ) މަނި ފޮދުަވރަކުންނެވެ  خصم(ދެރަދެރަ
. ބަޔާން . ދެކޮޅުވެިރއަކަށެވެ . އަކަށެވެ  ެވގެންވާ ޢަާދވާތް ތެިރއަކަެށވެ

. (އެކަށިކޮޅު ިދރުއްވުމާެމުދ  )78( އަދި ޤިޔާމަތް ޤަބޫލް ނުކުރާ  އެމީހާ ތިމަން ރަސްކަާލނގެއަށް ޖެހީ މިސާެލކެވެ
. . އަދި އޭނާ ބުންޏެެވ.  )އިންކާރު ުކރުމެވެ އެކަމަކު އޭނާގެ ުފރަތަމަ ހެއްދެވުްނ އޭނާ ހަނދާންނެތިއްޖެއެވެ

(އާދަމުގެ ދަރިންނަށް އެފަދަ ކަންތައް ނުވާނެީތ އޭާނ ؟ ެވގެންވާ ާޙލު މިކަށި ދިުރވާނީ ކާުކ ހެްއޔެވެ""ދުވަސްވެ ފީ
.) هللا އެ ޤިޔާސް ކުރަނީ   އަށްވެސް އެކަން ނުވާެނ ކަމަށެވެ

.! "އެކަށި ދިރުއްވާނީ އެންމެފުރަތަމަ ނެތުމުގެތެރެއިްނ هللا(އޭ ރަސޫލު )79( އެެވ!.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
. އެތަ . އަދި އެކަލާނެގ ުހރިހާ އެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ". هللا ކެހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ  ެއވެ

. އޭރުްނ ދެން ަކލޭމެން ެއ  )80( އެކަލާނގެއީ ފެިހ ޯރގަހުްނ ކަލޭމެންނަށްޓކަިއ ައިލފާން ލެްއވިކަލާނެގއެވެ
 .  އަލިފާން ޯރކުރެެއވެ

. މަރުވިމީސްތަކުްނ މަޙްޝަރަްށ ފޮނުވޭނެ ަކމުގެ ދަީލލެއްެގ ގޮތުން ެފހިކޮށް ރޯޮކްށ  ދަންނައެވެ

. ފަެހ އެފަަދ  ހުންނަގަހުން ައލިފާން ނުކުންނަ މިާސލު ލައްވާފަިއ އެވަީނ އެކަމާމެދު ވިސްނާ ފިުކރުކުރުމަށްޓަަކއެވެ

ގަހުގަިއ ައލިފާންލެއްިވ ަކލަކަށް މީސްތަކުްނ މަުރވުމަށްފަހު ދެވަނަފަަހރަށް ިދރުއްވުްނވާނީ ކޮްނ 

އެެވ ކިާޔ ަގހަކާިއ ދެގަހުންުކެރ ކޮންމެ ގަހަކުްނ  العفِّارކިާޔ ަގހަކާިއ  مرخ؟ ށްެހއްޔެވެ އުނދަގުލަކަ

. އަދި އާދައިެގ  ނޑައި އެ ޅަކޮއް އޮއްަވއި އެކަތި އަެނކެތީގައި ެޖއްސީމާ އަލީފާން ޯރވާކަމުގަިއ ވެއެވެ ނޑިއެއްކަ ދަ

ނޑި އެޅީމާ އަލިފާން ނުކުންނަކަަމކީ ޝައްގަސް .ގަހުންވެްސ ފޮއިގޮ  ކެއްނެތި އެނގޭ ކަމެެކވެ
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   އަޅެަފހެ ުނވޭެހްއޔެވެ؟ =           އުޑުތަާކއި ބިްނ =

  ހެްއދެިވ ެއކަލާނގެ    ކުޅަުދްނަވްނތަ ކަަލކުކަުމގަިއ =         ހެްއދެުވމުެގ =

 މަްއޗަށް      (ެހއްެދވުމަްށ) ްއެފަަދ ިއންސާުނނ =   =  ޮތަކަްށެވސް ެއއްގ 

 .  އެެހްނނުާވެނއެވެ        އަދި އެކަާލނެގއީ ހުިރހާތަެކތި ަހއްަދވާ އަިދ =

 .  ދެެނވޮޑިެގްނވާ ކަާލނެގެއވެ       އެަކލާނގެ އަމުރުފުޅު ވާަކން ަކށަވަީރ =   

   ަކމަކަްށ ިއރާދަ ކުރަްއަވއިިފއްާޔ =         .   = އެަކމަކަްށ ވަޙީ ކުެރއްވުެމވެ

  = ވާށޭ     .   ދެން އެަކމެްއ ާވެނއެވެ     ްطَاِهرُ = ަފހެ ހުސ  .   ވަްނތަެއވެ
      ެއކަލާނެގ ައތްޕުޅުަގިއވާ ކަލާނެގ       ހުިރާހ ެއްއޗެްއެގ =

 މިލްކުވެިރކަްނ          ެުރޖޫަޢ ާވީނ ހަަމ ެއކަލާނެގ ްނ ެއނބުރި= ައިދ ކަލޭމ

.  ޙަޟްރަތަެށވެ
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މާނަ  ގެسورة يس         ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނެތުމުގެތެރެއިން  އުޑުތަކާއި ބިްނ އެާހ ފުރިހަަމކޮށް ހެއްދެވިަފރާތަކަށް އާދަމުގެ ަދރިން ދެވަނަފަަހަރްށ  )81(

ޖަވާބަކަށް ވާނީ އެގޮަތކަށްވެސް ެއހެން ނުވާނެއެެވ. ؟ އެފަދަ ގޮތަށް ހެއްދެވުން ކުޅަދާނަވެގެން ފަހެ ނުވާނެ ހެއްޔެވެ 

. އެކަލާނގެއީ .  ކުޅަދާނަވާނެއެވެ  ހުިރހާތަކެތިހައްަދވާ އަިދ ދެނެޮވޑިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ

އެކަލާނގެ ކަމެްއ ކުރެްއވުމަށް ިއރާދަ ުކރައްވަންާޏ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ވާކަްނ ކަށަަވރީ  ެއކަމަކަްށ  )82(

"އެކަލާނެގ އަންގަވާީނ "  އެަހއިރުްނ އެކަމެްއ އެވަީނ އެެވ.  ވާށޭ

ވަންތައެެވ.  طَاِهرُ ތްޕުޅުގަިއ ުހރިހާއެްއޗެއްގެ ިމލްކު ާވކަލާނެގ ހުސް ފަހެ އެކަލާނެގ ޤުދްރަތުެގ  އަ )83(

.  ކަލޭމެން އެނބުިރރުޖޫޢަވުން ވަނީ ހަަމ އެަކލާނގެ ޙަްޟރަތަެށވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الصافات
uv 

  

 )182(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                     الصافاتُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

   =   ުކުަރއްވަެއވެَوِحى  ުހވައި هللا  ގަންދެްއވައި  މަލާއިކަތްބޭަކލުން  ހައްަދވާ  ސަފ.      =

ނޑައެޅިގެން  .ސަފުހެދުމަކުން ކަ    = ެުހަވއި هللا  ގަންދެްއވައި ަމލާކަތްބޭކަލުން  ދައްމަވާ ވިލާަތއް ފަހ 

  .ކުރަްއވައެވެ َوِحى    =ްނޑައެޅިގެން(  ދެންމެވުމަކުނ  ).ދެންމެަމކުން ކަ     = ެފަހ 

  .ޤުރުއާން=    .ކުަރއްވައެވެ َوِحى ހުަވއިهللا  ގަންދެްއވައި  މަާލއިކަތްބޭކަލުން  ވިދާޅުވާ ކިޔަވާ

  =  ްފަރާތަކީ ޅުކަންކުރާ އަ) އަކީَمْعبُـْود (  ިއލާހަކީ  ކަލޭމެްނގެ ހަމަކަށަވަރުނ.       =

ނޑައެޅިގެން   .އިާލހެކެވެ އެންމެ  ހަމަ ކަ      =ެެއވެَربُّ  ހެއްެދވި ބިން  އުޑުތަކާއި އީއ. 
      =ިަތކެއްޗާއި ާވހާ އެދެމެދުގައި  އަދ.          = ިވެރި  ުކގެތަَمْشِرق  އެއީ  އަދ   

 .އެވެ       = ްުކރެއްވީމެވެ ޒީަނތްތެރި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ.       = ެުދނިޔޭގ 

 ).އުޑު އެންމެގާތް(  އުޑު       =ެކަމުން ޒީނަތްތެރި  ތަރިތަކުގ.      = ިައދ 

 .އްޓަކައިކުރެްއވުމަ ރައްކާތެރި          =ިކިބައިން އެްއގެَشْيطَان  ކޮންމެ ނުކިޔަމަންތެރ. 
     =ްއެވެ.ކުޅަދާނަވެެގންނުވެއެވެ އަޑުެއހުމަށ އެސޮރުމެނަކަށ.          = ެއުުޑގ 

 .އަހުލުެވރިންގެއަޑު     =ިއުކޭނެެއވެ) ހިލަ ގިނި(  ށްއެސޮރުމެނަ އަދ.         =

 .ފަރާތަކުން ކޮންމެ      =ްުކރުމަށް، َرَجم ބިުރގެންެނވުމަށް. ދުރުުކރުމަށ.     =ިެއސޮރުމެނަށް  އަދ 
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ހުރީ      = އެކެވެَعَذاب  ވޭންދެނިވި  ވާ  ކޮށް َداِئِمى.           = ަަކލިމ 

 .މެނުވީ ސޮރު ޖަހައިގަންނަ    =ެކުރެވޭނެއެވެ ތަބަޢަ އޭާނޔާއި ފަހ.        = ުލޯވަޅ 

 .ގިނިހިަލއެއް، ތަިރއެއް ައލިުކރާ ކަަހލަ ތޮރުފާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ެގ هللا ނަމާދަށް ސަުފހަދާލާފަދައަކުްނ ުއޑުގައި ސަފުަހއްދަވާ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ނުވަަތ  ތަކުން  خلقދުނިޔޭގެ  )1(

ކުރަްއވައެެވ.   وحىުހވަިއ هللا ަގއި ިފޔަފުޅުތައް ފަތުުރއްާވ މަލާއިކަތްޭބކަލުން ގަންދެއްވަިއ  إنتظارފުޅުގެ  أمر
(.  (މި ދެތަރުޖަމާވެސްވެެއވެ

ނޑައެޅިގެން ފަހެ އެކިއެިކ ފަރާތަފަރާތަްށ ިވލާތަ )2( هللا އް ބަަދލުކުަރއްާވ މަލާއިކަތް ބޭަކލުން ގަންދެއްވަިއ ކަ
. وحىހުވައި   ކުަރއްވަެއވެ

. وحىހުވަިއ هللا ކިަޔވާ ވިދާޅުާވ މަލާއިކަތްޭބކަލުން ގަންދެއްަވއި  قرآنފަހެ  )3(  ކުރަްއވައެވެ
. إله އަީކ ހަަމ އެންމެ  معبودއަީކ إله ހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންގެ  )4( އަުކ  شريك(ެއކަލާނެގއަށް  އެކެވެ

(.  ނުވެއެވެ
. (ޝައްކެްއވެސް ނެތްގޮތުަގިއ  ربއެއީ އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވައި އެތަކެތިބަަލހައްޓަވާ އެަތކެތީގެ ވެރި  )5( އެވެ

ކޮށްދެީނ  دليلއެްއގެ މަތީ ހައްދަވާަފއިވާ ވުން  نظامތައް މިހާ ުފރިހަމަ ގޮތަކަށް ުފރިހަމަ  مخلوقމިބޮޑެތި 
. އެއީ ުހރިާހ ތަކެތީެގ  ربޗަށް ކުޅާދުންވަންތަ އެއްަކއުވަންތަ އެތަކެއް . އެއީ  خالقއެްއވާކަމެވެ .)هللا އެވެ  ެއވެ

ެތރިކަމުްނ ދުނިޔެއާިއ އެންެމ ގާތުަގއިާވ ދުނިޔޭގެއުުޑ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  زينةހަމަކަށަވަރުން ަތރިތަކުެގ  )6(
 .  ޒީނަތްތެރިކުރެއްވީެމވެ

ުޑ  އަދި އެތަރިތައް ލެއްވި )7( . ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެއު ) އުޑު ަރއްކާތެރިުކރެއްވުންެވއެވެ (އަނެްއކަމަކަށް
. ެއއީ ނުކިޔަމަންެތރި ކޮންެމ  ައކާއި ދިާމލަށް އެަތރިއެްއ ެއއްލަިއ އެޮސުރ  شيطانރައްކާތެިރކުރެްއވީމެވެ

. . ނުވަތަ އެއިން ޖެިހ އެޮސރު ަމރައިެލއްވުަމށެވެ  ފަހައިލެްއވުމަށެވެ
. އަޑުެއހުމަށްދާ ކޮންެމ  أهلަކކަށް އުޑުެގ ތަ شيطانއެ  )8( އަާކ ދިމާަލްށ  شيطانެވރިންގެ އަޑު ނުެއހެއެވެ

.  ހުރިާހ ފަރާތަކުްނ ގިނިިހލަ އުެކއެވެ
. އަދި  )9( ގަިއ އެމީހުންނަްށ ުހރީ ދާއިީމ  آخرةއެއީ އެސޮރުމެްނ ބިުރގަންނަވަިއ އެޮސރުމެން ދުުރކުުރމަށެވެ

. عذاب  ެއކެވެ
) ބަސްޖަަހއިަގންނަ (މަލާއިކަތްބޭ )10( .  شيطانކަލުންގެ އަުޑ ދަށުން ބައެއްފަަހރަށް ބަސްަޖހައިގަނެެއވެ

. (ބައެއްފަަހުރ އެތަރިންޖެިހ  އެޔާވިދިގެްނ އެޮސރާދިމާއަށް ލޯވަޅުތޮރުފަިއާލ ަކަހަލ އަލިުކާރ ތަިރއެްއ ފޮނުވައިަލއެވެ

. އަެނއްބައިފަަހރު ިހލައައުުމގެ ުކރިން ެއސޮ .)އެސޮރު ހަލާުކވެއެވެ  ރު ބަޗަިއގަނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      = )ޭބައްަލވާށެވެ ައއްސަވާ  ފަތުވާ އެމީހުންުކރެ  ަކލޭގެފާނު ަފހެ.) އެވެهللا  ރަސޫލު  އ.        =

  . އުނދަޫގވާނީ ގަަދވެ ހެއްެދވުން އެމީހުންތޯ       = ައުޑުތަާކއި ( ހެއްދެވި  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުވަތ 

 ؟.ތަކުންތޯއެވެ ަޚލްޤު ފަދަ ބޭކަލުން މަލާއިކަތް ބިންފަދަ       =ްއެީމހުން  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ 

 .އުފެއްދެވީމެވެ      =ިމަށީން ތަތް ތަތްލާކަަހލަ އަތުގައ.       =ި؟ ކިޔެއްެހއްޔެވެ  އަދ

  ..އަޖާއިބުވެވަޑަިއގަންވަނީޯތއެވެ) ޤުދުރަތްެތރިކަމަށް ގެ (هللا   ފާނު ކަލޭގެ        = ިޤިޔާމަތަށް (  އެމީހުން  އަދ 

 .މަލާމާތްުކރަނީއެވެ ީހހީފާ) މީހުން އިންކާރުުކރާ     =ިދެވިއްޖެއްޔާ  ތް ނަސޭޙަَوْعظ  އެމީހުންނަށް އަދ.  
      =ްލލިބިނުަގންނާނެއެވެ ނަޞޭޙަތް އާއި َوْعظ އެމީހުނ.        =ިއެމީހުންަނށް  އަދ 

 .ފެނިއްޖެއްޔާވެސް މުޢުޖިޒާތެއް        =ްުކރާނީއެވެ ފުރައްާސރަ މަލާމާތްކޮސް ގަދަަޔށ.      

   =ިނުވެެއވެ މި. ބުންނެެއވެ އެމީހުން އަދ.       = ާމެުނވީ ކަމުގައި ސިޙުރެއް  ބަޔާންވެގެންވ. 
     =ް؟.ަފހުގަިއހްެއޔެވެ ަމރުވުމަށް އަހަރެމެނ            = ްކައްޓަްއވެ  އަިދއަހަރެމެނ 

 ؟.ހުގަިއހެއްޔެވެ ފަ  ކަށިވެއްޔަށްވުމައް        =ް؟.ފޮނުވޭނެހެއްެޔވެ) ދިިރގެން( ައލުން އަހަރެމެނ  

     =ި؟ހެްއޔެވެ ކާބަފައިންވެސް  ައހަރެމެންގެ  އަދ.          =ައިސްވެދިޔ.      ) = ޭرسول  އ

  .އާެއކެވެ. ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) އެވެاهللا      =ިނިކަެމތި  ދެަރކުރެވި  ަކލޭމެން އަދ 

  .ކުރެވޭުހއްޓެވެ    =ެރީކަށަވަ  ފޮނުއްވުންވާނެކަން އަށްحمشر  ދިރިގެން ެއބަހީ. (ކަށަވަރީ އެކަންވާކަން ފަހ( 
      =ެތާޅަފިލިފުންމަވާލެްއވުމެކެވެ އެއްފަހަރު ގެފާނުإسرافيل .  (އަޑުފަށެއްކަމުގައެވެ އެންމ(.   

     =ްތިބޭެނއެވެ ތެދުވެަބލަބަލާ އެީމހުންގަޑު އެހަިއރުނ.           = ިބުނާނެއެވެ  އެމީހުން  އަދ .
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 !.ބޮޑުކަމާއެވެ ުހރިހަާލކެއްގެ  އޭއަހުރެމެންނަށް        = ީދުަވހެވެ ދެްއވާ ޖަޒާ މިއ..      

    =ީުދވަހެވެ ނިޔާުކރެވޭ ކުރެވިحكم  މިއ.               =ްަކލޭމެން  އެދުވަސ 

   .ދުަވހެވެ ދޮގުކުރާކަމުަގއިވީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. فتوى.) ކަލޭގެފާނު ިނކަން ެއބައިމީހުން ކުރެްނ !އެވެهللا  رسول(އޭ  )11(  !ައއްސަވައިބަްއލަވާެށވެ
ތަކުންތޯ ެހއްދެވުްނ  خلقތިމަންރަސްކަލާނގެ ހެއްދެިވ އުޑުތަކާއި ބިމާިއ މަލާިއކަތްޭބކަލުންނާއި މިފަދަ މިފަދަ 

.ތައްތޯ ނިކަްނ ެއމީހުން نفسއުދަގޫ ވެފަިއގަދައީ ުނވަތަ އެީމހުންގެ  ހަމަކަށަވަރުްނ  !ކުރެން ައއްސަވަިއ ބަްއލަވާށެވެ
.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުން ހައްދަވާަފއިވާނީ އަްތލީމާ އަުތަގއި ތަތްލާަކަހަލ ތަތްމަށިންނެވެ

. رسولެގ هللا ( އޭ  )12( . އަިދ عجائب ތެރިކަާމއިމެދު  قدرةގެ هللا ) ަކލޭގެފާުނ !އާއެވެ ވެވަޑައިގަންނަވަނީެއވެ
.އަށް އިންކާ  قيامة . ( މިުހރީ ދެފަރާުތގެ ތަފާތެވެ  ރުކުާރ މީހުން ހީހީފަިއ މަލާމަތް ކުރަނީެއވެ

. نصيحةާއއި  وعظދެވިއްޖެއްާޔެވސް އެމީހުން  نصيحةއާިއ  وعظއަދި އެމީހުންނަށް  )13(  ލިިބ ނުގަނެެއވެ

ްށ އެއް އެމީހުންނަ معجزةތަކުެގ ތެރެއިން  معجزةގެ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  އަދި )14(
.  ފެނިއްޖެއްޔާވެސް އެމީހުން މަލާމަތްކޮްށ ފުރަްއސާރަުކރަނީއެވެ

. މިއީ ރަގަޅަށް  )15( . سحرވެފައުޅުެވގެންވާ  بيانއަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ  އެއްކަމުަގއި މެނުީވ ނުވެއެވެ

.  -ނުކުާރ މީހުން  قبول قيامة يعنى -އަދި އެމީހުން )16( ށިތައްވެްސ ައހުރެމެްނ މަރުެވ ވެއްޔަްއވެ ކަ"ުބނެއެވެ
.  ؟ފީވެ ދިއުމަށްފަހު އަލުން ިދރިގެްނ އަުހރެމެން ފޮނުވޭނެ ހެއްެޔވެ

)17( "(.  "އަދި އަހުރެމެންގެ އިްސވެދިޔަ ކާބަަފއިންވެސް ހަމަފޮނުވޭނެހެއްޔެވެ؟ (ތިޔަީއ ވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ

. އަިދ ކަލޭމެން ފޮނުވޭނީ ދެކަލޭގެ )18( . ފޮނުވޭނެއެވެ . އާއެެކވެ ަރކުރެިވ ނިކަމެތި ކުެރވިގެންާވ ފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
 .ަގއެވެ حال

ހަަމ އެންެމ އަުޑ  -އަށް ފޮނުއްވޭނެކަްނ ކަަށވަރީ  محشرއެަބހީ ިދރިގެްނ  -އެކަން ވާކަންކަށަވަރީ  )19(
. ( އެީއ  .) އެހަިއރުްނ އެންމެްނ ކަށްވަޅުތަކުްނ  إسرافيلފަށަކުންނެވެ ގެފާުނ ތާޅަފިލި ފުންމަަވިއ ލެއްވުމުންނެވެ

. ތެދުވެބަލަ  ބަލާ ތިބޭެނއެވެ

. -ނުކުާރ މީހުން  قبول قيامة يعنىއަދި އެމީހުން  )20( . އޭއަުހރެމެންނަށް ުހރި ހަލާެކއްގެ ބޮޑުކަމާެއވެ  ބުނާނެއެވެ
.) عملމިއީ  . ( މަާލއިކަތް ބޭަކުލން ވިދާޅުވާނެއެވެ  ތަކަްށ ޖަޒާ ދެއްވާޭނ ދުވަެހވެ

. މިއީ ޙުކުމްުކރެިވ ނިޔާ ކުރެވޭެނ ދު" )21( . މިއީ އާއެކެވެ . އަިދ  عملަވެހވެ ތަކަްށ ޖަޒާ ދެްއވާ ުދވަހެވެ
.  "މިއަދަކީ ( ދުނިޭޔގައި ަކލޭމެން ތިބިިއރު ) އެދުވަްސ ދޮގުުކާރ ކަމުގަިއ ވީދުވަެހވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        ހިަފއި  އަނިޔާެވރިންތައް ބޭކަލުން ތިޔަ.) އިއްވަވާނެއެވެ ى وح މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށްتعاىل =  (هللا 

 .އެއްކުރާެށވެ     = ެމީހުންނާއި އެަވއްތަުރގެ ތެރެއިން  ންގެشيطان / މީހުންނާއި އެވައްަތރުގ.       

     = ިތަެކއްޗާއި ުކރި އަޅުކަން އެމީހުން  އަދ.       ފިޔަވައި = هللا.       = ެފަހ 

 .މަގުދައްކާށެވެ އެމީހުންނަށް          =ެމަގަށް ނަރަކައިގ.         =ިއެމީހުން  އަދ 

   .)ހިަފހައްޓާށެވެ.  (ހުއްޓުވާށެވެ      =ްސުާވލުވެވޭެނއެވެ އެމީހުންނާ ހަަމކަށަވަރުނ.      
     )  =ް؟.ކީްއވެހެއްެޔވެ ނުދެނީنصر  އަނެކަަކށް އެަކކު ކަލޭމެން.) ބުނެވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށ     

   =ެއެވަނީ އެީމހުން މިއަދު. އަިދކިޔެއްެހއްޔެވ.        = ެުކރެވިފަެއވެ ކިޔަމަން ދެރަވ.   

    =ިގެންވާެނއެވެ ކުރިމަތިަލއި އެއްބަޔަކު އޭގެ އަދ.      =ިއަނެއްބަޔަކާއ.         =

  .ސުވާލުުކރާނެއެވެ) އަަރއިރުންވުމުގެ  ުރޅިއައިސްގެން (  އަެނއްބަޔަކާއި އެއްބަޔަކު    =ްتبع . (ބުނާނެއެވެ އެމީހުނ

  .)ބުނާނެެއވެ މީހުންނަށް ވެވުނު تبع  ވީމީހުން          = ްއަަހރެމެންގާތަށް  ކަލޭމެން ހަމަކަަށވަރުނ 

 .)ަކމުގައިވީމުއެވެ ވަސްާވސްދޭ އަުހރެމެންނަށް ކަލޭމެން .  (އަންނަކަމުގައިވީމުެއވެ     = ިحق  އަދި ެހވާއ

  .ފިޔަވައި    =ްބުނާނެއެވެ މީހުން ބޮެޑތި ވެވުނުتبع . (ނެއެވެބުނާ އެމީހުނ(.          = ިއަދ 

 .ނުވަމުެއވެ ަކލޭމެން ؟.ކިޔެއްހެްއޔެވެ    =ާމީހުްނކަމުގައި  އީމާްނވެގެންވ .          =

 ަގދަ  އެއްވެސް/  ބާރެއް އެއްވެސް=     .ލިިބގެނެއްނުވެެއވެ އަހެރެމެންނަކަށް މައްޗަށް ކަލޭމެންގެ ައދި

 .ކަމެއް    =ިވީމުއެވެ ކަލޭމެން؟ ހެއްެޔވެ ކިޔެއް އަދ.        = )ުމަގުފުރެދުމުަގއި ކަމާއި  ކާފަރ (

 .ކަމުގައި  ބަޔަކު  އަޅައިފައިވާ  ހައްދުފަހަނަ      =ެޙައްޤުީވއެވެ  މަްއޗަށްވެސް  މީހުްނގެ ދެބައި (  އަހުރެމެން  ަފހ .

                                   

                                   

                                    

            



                       
 

1 6 0 8  
 

މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ވީއެވެ ވާޖިބު         =ެބަސްފުޅު ގެَعَذاب ( ގެَربُّ  އަޅަމެންގ.(        = ްހަމަކަށަވަރުނ 

  .ބަޔަކީމުއެވެ  ލިބޭނެ ރަހަ ޭއގެ އަހުރެމެންނަކީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) تََعالىهللا ( )22( ހިފަަހއްޓަވަިއ އަނިޔާެވރިވި ީމހުން  ތިޔަބޭކަލުން  ަމލާއިކަތް ޭބކަލުންނަށް އަްނގަވާނެެއވެ
. އަދި  . އަދި އެޔާއެކު އެީމހުްނ  َشْيَطانއެއްކުަރއްވާށެވެ ންގެ ެތރެއިންވެސް އެބާވަުތގެ މީހުން އެއްުކރައްވާެށވެ

. އަޅުކަންކުރި ތަކެިތވެސް  (އެ ) އެްއކުރަްއވާށެވެ  މީހުންނާއެކު
. އަިދ އެބައިީމހުންނަށް ަނރަކައިެގ މަގަްށ هللا އެއީ  )23( ފިަޔވަިއ އެމީހުްނ އަޅުކަންކުިރ ތަެކއްޗެވެ

 .  މަގުދައްކާނެއެވެ
. އެީމހުން ނަަރކައަށް ގެންދާީނ ހިާސުބ  )24( . އެީމހުންނަކީ ސުާވލު ެވވޭނެ ބަޔެކެވެ އަދި އެމީހުން ހުއްޓުވާށެވެ

. ބެއް  ލެވުމަށް ަފހުގައެވެ
.) ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭަގއި ެއކަުކ އަނެކަކަްށ ނަްޞރުދިން ފަދައިްނ މިއަުދ  )25( (އަދި އެމީހުންނަށް ބުެނވޭނެއެވެ

 އެކަކު އަނެަކކަށް ނަްޞރުނުދެނީ ކީްއވެގެންހެްއޔެވެ؟ 
. އަދި ކިޔެއް ހެއްެޔވެ؟ މިއަދު އެމީހުން އެވަނީ ެދރަވެ ކިޔަމަން ކުެރވިގެންނެ )26(  ވެ
)27(  ( އަދި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަާކއި ކުރިމަިތ ލަިއެގން ތިބެ (ރުޅިއައިސްގެްނ ައރަިއރުން ވުމުގެ

.  ސުވާލުތައްުކރާނެއެވެ
. ހަމަކަަށވަރުން ކަލޭމެްނ  )28( . އެބަހީ ތަބަޢަީވ މީހުން ތަބަޢަ ެވވުނު މީހުންނަށް ބުނާނެއެވެ އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

.އަހުރެމެންނަށް ޙައްުޤ ފި  ޔަަވއި ވަްސވާސްތަްއ ދިނީއެވެ
)29(  (. .  (އެަބހީ ތަބަަޢވެވުުނ ޮބޑެތި މީހުން ތަބަޢަީވ މީހުންާނ ދިމާއަްށ ބުނާނެއެވެ އަނެއްބައި މީހުން ބުްނޏެވެ

. ކަލޭމެްނގެ ހިތްތަްއވީ ކާފަރުކަމަްށ  . ކަލޭމެން ހަމަ ުމއުމިނުން ކަމުގަިއ ނުވަނީ އެވެ އެހެން ވީެއއްނޫނެވެ
.  ލެނބިގެންނެވެ

.)  تبعންެގ މީހުންެގ ެތރެއިްނ  مجرم(އަދި  )30( ވެވުުނ ބޮޑެތި ީމހުން ެދރަމީހުންާނ ދިމާއަށް ބުެނއެވެ
. . އަދި ކިެޔއްހެްއޔެވެ ެއހެންނަކުްނ  ؟ކަލޭމެންގެ މައްޗަކަްށ އަުހރެމެންނަކަށް އެްއވެސް ބާރެްއިލބިގެންނުވެއެވެ

. ކަލޭމެންނަކީ ހަަމ  (ކާަފރުކަމާިއ މަގުފުރެދު . ނޫނެވެ . ނުކިޔަމަންތެިރ ބައެކެވެ ) ަހއްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބައެެކވެ  މުަގއި
.  حقެގ) ބަސްފުޅު  عذابގެ (  ربّ "އަހުރެމެން ދެބައި މީހުންގެ ަމއްޗަށްވެސް އަހުރެމެްނގެ  )31( ވީެއވެ

".  ހަމަކަވަރުްނ އަުހރެމެންނަކީ ޭއގެ ރަހަ ލިބޭނެ ބަެއކެވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =ެމަގުފުެރއްދީމެވެ ކަލޭމެން އަހުރެމެން ފަހ.          =ްައހުރެމެްނވީ  ހަމަކަށަވަރުނ 

   .ބަަޔކުކަމުގަެއވެ މަގުފުރައްދާ    = ްވެުވނު تبع  ީމހުންނާއި ވީتبع  ެއއީ.  (އެދުވަހުން އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުނ 

 )މީހުންނާއި           = ބައިެވރިވާނެއެވެ  ަގއިعذاب.          = ިައދ 

  .އެހެންނެވެ ހައްދަވަނީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން     = ންނާއިމެދުجمرم  

 .ކުށްވެރިންނާއިމެދު     ްއެމީހުންިވއެވެ ހަމަކަށަވަރުނ.       =ްބުނެވިއްޖެއްޔާއި އެމީހުންނަށ.  
     އަކުުނެވއެވެ(حق) إله  އެހެންއެްއވެސް ނޫން= هللا.       = ްބޮޑާވެގަނެެއވެ އެމީހުނ .

 .ެއއްބަސްނުވާނެއެވެ އެޔާ ކިޔައި އެފަދައިން     =ިބުނެއެވެ އެމީހުން ައދ.           =

 .؟ހެއްޔެވެ ދޫކޮށްލަްނވީ ންތައް إله  އަުހރެމެންގެ އަހުރެމެން         = ިޅެންެވރިއެްއގެ  ުހރި މޮޔަވެފައ 

  .)ގެވާހަަކއެވެرسول اهللا  ެއއީ.  (ބަހަށް       =ިއެހެންނެއްނޫނެވެ  އެއްގޮަތކަށްވެސް ؟.ކިޔެއްެހއްޔެވެ ައދ .

  .)އާއިގެންނެވެقرآن  ކަމުގައިވާ حق .  (އާއިގެންެނވެحق  ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނު       = ިއަދ 

 .ންނަކީަކލޭމެ ހަަމކަށަވަރުން=   .ތެދުބަެހވެحق  ވިދާޅުވާ ބޭަކލުންވެސްرسول  އެއީ        

  =ިބަޔަކީމެވެ ލިބިގަންނާނޭ ރަހަ ގެعذاب  ވޭންދެނިވ.      = ިނުދެވޭނެެއވެجزاء  ކަލޭމެންނަށް އަދ.   

        = ްވީމެނު ވީކަމަކަށް  ުކރާކަމުގައި ) ތިބެގެން ދުނިޔޭގައި ( ކަލޭމެނ.      ގެ = هللا 

 .މެނުވީ އަޅުތަކުންނަށް     = ތެރިވެގެންވާإخالص.         = ްނޑައެޅިގެނ  ކަ

  .)ެތރިންނަށްވެއެވެإخالص  އެަބހީ. (އެމީހުންނަށްވެއެވެ      = ިކަާމއި  ރަގަޅު. ( ރިޒުގު ވެގެްނވާبيان  އެގ 

ނޑިދިއުމެއް    ).ލިބޭކަމާއި ިއރަކު  ބޭނުން  އެއްެޗއް ުހރިހާ  ބޭނުންވާ އަދި  ކަމާއި  ލިބޭ  ހަީވރުވެސް  ހެދުނާ ނެތްކަމާއި ކެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

     ެބާވަތްތައްެވއެވެ މޭވާގ.       ިحال މާތްކުރެިވގެންވާ އެމީހުން އަދ.         

  = ތަުކގައި ސުަވރުގެ ތަުކގެنعمة. 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ފަހެ އަހުރެމެން ކަލޭމެްނ މަގުފު" )32( . ( އެަބހީ އަހުރެމެން ތިިބގޮތަށް ަކލޭމެންނަށްވެސް ޮގވީމެވެ ރެއްދީެމވެ
.) ައހުެރމެންނީ މަގުފުރައް ." ދެން ކަލޭމެންވެްސ އަުހރެމެންނާ އެްއގޮތަށް ހެީދއެވެ  ދާ ީމހުންނެވެ

.  (އެބަީހ عذاب ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުން އެދުވަހުްނ  )33( ީވ މީހުންނާިއ އަިދ  تبعގަިއ ބައިވެރިވާެނއެވެ
. عذاب ވެވުނު ބޮޑެތި ީމހުންނާއި  تبع  ގައި ަބއިވެިރވާނެއެވެ
ްސކަލާނެގ ކަންތައްުކރައްވަީނ ންނާއިމެދު އެބަީހ ކުށްެވރިންނާއި މެދު ތިމަންރަ مجرمއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )34(

. ޒިނޭުކިރ  .  (އެަބހީ ކޮންެމ ވައްަތރެއްެގ ކުށުެގ ވެރިްނ އެބާވަތުެގ ކުށުެގ ެވރިންނާއި ެއކުގަެއވެ އެފަދައިންނެވެ
.... . ދެން އެގޮތަށެވެ . މީހުންމެރި ީމހުން ެއފަދަ މީހުންނާއިއެކުަގއެވެ  މީހުން ޒިނޭކުރި ީމހުންނާއި ެއކުގަެއވެ

ކިޔާޭށ އެީމހުންނަށް ބުނެވިއްޖެްއޔާ އެީމހުން ބޮޑާެވ އެބަސްފުުޅ  هللا إالَّ  إلَهَ  الَ ވަރުން އެމީހުންީވ ހަމަކަށަ )35(
 .  ނުކިޔައި ެއއިން މޫނު އަނުބރަިއލާ މީހުންކަމުަގއެވެ

. "ޮމޔަވެފައިާވ ޅެންވެިރއެއްެގ ބަހަްށ  ( )36( ެގ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولއަދި އެމީހުން ބުނެއެވެ
) އަަހރެމެންގެ ބަހަ . إلهށް ."  ؟ންތައް ައހަރެމެްނ ހަމަ ދޫކޮްށލަންީވ ހެއްެޔވެ  ެއހެން ދޫނުކޮށްެލވޭނެއެވެ
)37( . . އެަކލޭގެފާުނ ވަޑައިގެންެނވީ  ؟އަދި ކިޔެއް ެހއްޔެވެ ކަމުަގިއާވ  حقއެްއގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނަކުްނ ނޫނެވެ

. އަދި އެީއ އެކަޭލގެފާނުން قرآنކީރިތި  .   حقބޭކަލުންވެްސ ވިދާޅުިވ  رسولގެ ކުީރގެ އާއިގެންެނވެ ތެދު ބަެހވެ
ވާނެކަމާއި ުނކިޔަމަންތެރިންނަްށ  قيامةެގ ެއއްކައުވަންތަކަުމެގ ވާަހކައާިއ هللا އެބަހީ އެބޭކަލުންވެްސ ވިދާޅުީވ 

.  عذاب . އެކަޭލގެފާނުވެްސ ހަމަ ެއއްވާަހކައެވެ  ުހރި ވާހަކަާއއި މިބާވަުތގެ ާވހަކަެއވެ
.  (މިއީ  عذابކަށަވަރުން ކަލޭމެންނަކީ ވޭންދެިނވި އަދި ހަމަ )38( ްނ  مجرمގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނޭ ބަޔެކެވެ

 (.  ނަރަކައަށް ވައްދަން ގެންެދވޭއިުރ އެމީހުންނަްށ އިއްޭވ އިްއވުެމކެވެ
.  جزاءއަދި ކަލޭމެން ދުނިޔޭގައި ުކރި ކަމަކަށްމެނުވީ ަކލޭމެންނަށް  )39(  ުނލިބޭނެއެވެ
. އެމީހުންނަކަށް  إخالص ގެهللا އެކަމަކު  )40( . عذابތެރި އަޅުން މެނުވީއެވެ  ެގ ރަަހއެއްނުލިބޭނެެއވެ
.  –ެގ އިްޚލާސްތެިރ އަޅުންނަށް هللا އެބަހީ  –އެބައި މީހުންނަށް  )41( ނޑައެޅިގެންވާ ރިޒުޤުެވއެވެ ކަ

ނޑިދިއުމެއް ެނތްކަމާއި ބޭނުން ަވގުތަކު ލިބޭ .  (ރަަހއިެގ ރަނގަޅުކަމާިއ ކެ ކަމާިއ މިުހރިހާ ކަމެއް  ސުވަރުޭގގައެވެ
 (.  އެނގި ބާޔާންެވގެންވާ ރިޒުޤެވެ

)42(   (. . (ދުލުްނ ބުނަން ނޭނގޭ ހިްތތަކަށް ތަޞައްަވރު ނުުކރެވޭާހ މީުރ މޭވާތަކެވެ އެއީ މޭވާގެ ބާވަތްތަެކވެ
 . . އެކަލާނގެ(هللا އަދި އެމީހުން ސުވަުރގޭގަިއ ވަނީ މާތްުކރެިވގެންނެވެ ބަސްފުޅު  ާއއި ބައްދަުލވުމުގެ މާތްކަމެވެ

. އެކަލާނގެ ރުއްސެވުމުގެ  .)  އެހުމުގެ މާތްކަމެވެ . ސުވަރުޭގގެ ގިަނ ނިޢުމަތުގެ މާތްކަމުަގއެވެ  މާތްކަމުގަެއވެ
 އެމީހުން ތިބޭނީނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ުސވަރުެގ ތަކުަގއެެވ. )43(
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =ުމަތީގައި ތައް އެދުދާންކޮޅ.     =ްحال ުކރިމަތިލަިއގެންވާ  އަނެއްބަޔަާކއި އެއްަބޔަކު އެީމހުނ.  
    ްކުެރވޭނެއެވެ ދައުރު  ކަިއރިން އެމީހުނ.        ުތަށިތައް ަރލުގެ މީރ.      =

   .ހުދުކުލައިގާ ސާފު     =ާހުރިَلذَّة  ައރާމާއި މީހާއަށްބޮއިލ.        =ިނޑުގައި  އޭގައ  ބަ

    .ނުވާ ިރހުމެއްވެސް  ޮބލުގައި  އަދި. ރިހުމެއްނުވެެއވެ       = ިސަބަުބން  ޭއގެ އެމީހުން  އަދ 

 .މަސްތުނުވާ   =ިވެއެވެ ގާތުގައި އެމީހުން އަދ.        =ިކަޅި  ލޮުލގެ ިފރިންނަށް ހަމައެކަނ 

  .ރީިތވެގެންވާ ތަނަވަސްވެ  ލޯތައް  އެކަނބަލުން=    .އަނބީންތައް) ގެ ُحْوَرالِعني ( ތިބޭ ުހއްޓައިަލއިގެން   

   .ކޮންފަދަހެއްެޔވެ އެކަބަލުން =      =ާިމއީ . (ިބހެއްފަދައެވެ ދޫނީގެ نَعام ޮފރުވިގެްނވާ ތެރިކޮށްރަްއކ 

 .)މިސާލެެކވެ ޖަހާ  ސިފަކުރަން  ރީތިަކން ކަމާއި  ޗާލޫ  ސާުފކަމާއި ދޮންކަމާއި އަްނހެނުންގެ  ންގެعريب        =

 .ލާނެެއވެ ުކރިމަތި އޭގެއެއްބަަޔކު     =ިއަނެްއބަޔަކާއ.         =ްެއއްބަަޔކު  އެމީހުނ 

   .)ސުާވލުުކރާނެއެވެ ތަކާމެދުحال  ދުނިޭޔގެحال ( ސުވާުލކުރާ  އަނެއްބަޔަކާއި       =ްބުނާ  އޭގެެތރެއިނ 

 .ބުނާނެއެވެ މީހަކު         =ްދުނިޔޭަގއި  ކުތެރިއަ رمحة ) ކާފަރު ނުކުރާقيامة قبول ( ހަމަކަށަވަުރނ 

 .ވިެއވެ އަހުރެންނަށް  ) =ްބުނެއެވެ އަހުެރންނަށް އޭނާ)  މަލާމަތުގެގޮތުނ.           =

  .؟ހެއްެޔވެ މީހުންގެެތރެއިން ތެދުުކރާقيامة ) (  ކަލޭވަނީ          =ްރެެމން އަހު އަދި މަރުވެ އަހުރެމެނ 

  .ވެއްޔަށްވެ     = ިަވރެއްވީާމވެސް ިމހުރިހާ ( .ކަށްޓަްއވެ އަދ(         =ެޢަަމލު  އަަހރެމެންގ 

 ؟ެހއްޔެވެ ދެއްވާނޭ ޖަޒާ ބަްއލަވައި  ހިސާބު ތަކަށް   =ިބުނާނެެއވެ މީހަކު ންގެ َجِلْيس  ެއކުވެރި  ގެ އޭނާއަދ.   

      =ްއައިސްބަލާށެވެ ަބލަިއލަން ނަރަކަ އެކު އަހުރެންނާ ކަލޭމެނ.     =  ްއެމީހުން ފަހެ ދެނ 
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   .ަބލައިލާނެެއވެ ނަރަކައަށް        =ެެދކޭނެއެވެ  އޭނާ އެމީހުން މެދުން ނަރަަކއިގެ ފަހ .

 .ކޭެނއެވެދެ ވަނިކޮށް މީހާ  ކުރި މަލާމަތް

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)44( .  އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ުކރިމަތިވާގޮތަްށ އެނދުދާންކޮޅު ތަކުގަެއވެ

)45( .  އެމީހުން އެނިޢުމަތުގައި ތިބޭއިުރ ރަަހ މީުރ ރާތަށިތަށް އެމީހުންގެ ަކއިރީަގއި ދަުއރުުކރެވޭނެއެވެ

. އެ ރާ ސާފުވެ )46( .  (ސާުފ ރިިހ ފަދައެެވ.) ބޯމީހުންނަށް ރަހަީމރު ަލއްޒަތު ުހރި ރަލެެކވެ  ހުުދވެގެންވެެއވެ

. އަިދ  (ދުނިޭޔެގ  )47( ނޑުގައި ރިހުެމއް ބޮުލަގއި ިރހުމެއް ނުެވއެވެ އޭގެ ސަބަބުން ބަ
 .  ރާބުއިމާވާގޮތަށް)ެއރާބުއިމުން އެމީހުން މަސްތުނުވާެނއެވެ

. ެއކަނބަލުންެގ ލޯތަށް ހުއްޓިގެްނވާީނ  الِعينُ  ُحْورُ ގެންވާ އަދި އެމީހުންނަށް މާތްވެ )48( އަންހެްނ ކުދިންވެއެވެ
 . . އެކަބަލުްނގެ ލޯަތއް ތަނަވަސްެވ ރީިތ ވެގެްނވެއެވެ  ހަމައެކަނި ެއކަބަލުންެގ ފިރިންނާ ދިމާއަެށވެ

)49( . .   عامن ރީިތކޮށް ރައްކާުކރެވިގެްނވާ ( ؟އެކަބަލުންގެ ރީތިކަން ކޮންފަދަ ެހއްޔެވެ ) ިބހެއް ފަދައެވެ ދޫނީގެ
ްނ  عربސާލަކީ އަންހެނުްނގެ ދޮންކަމާއި ސާފުކަމާއި ލޫޅާފަތިކަމާއި ޗާުލކަމާއި އަިދ ރީތިކަްނ ސިފަކުރުމަށް (މިމި

 (.  ޖަހައި އުޅޭ މިާސލެކެވެ

)  ތަާކއި حالއަދި އޭގެ އެއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކާއި ކުރިމަތިަލއިގެްނ ތިބެ  (ދުނިޔޭގެ އެކި ެއކި  )50( މެދު
 . . މަޖާ ނަާގ ހަދާނެެއވެ  ސުވާލުުކރާނެއެވެ

. ހަމަކަަށަވރުން  ( )51( )  قبول قيامةއަދި އޭގެތެރެއިްނ ބުާނ މީހަުކ ބުނާނެެއވެ ތެރިައުކ  رحمةނުުކާރ ކާފަރު
.  އަހުރެންނަށް ދުނިޭޔގައި ވިއެވެ

. ަކލޭެވސް ތިޔައީ  ( )52( ުކރާ މީހުން ކުެރ  قبولތެދުކޮށް ) امةقيމަލާމާތުގެ ގޮތުން އޭނާ އަހުރެންނަށް ބުނެއެވެ
 މީހަކު ހެްއޔެވެ؟ 

"އަހުރެމެން މަރުވެ މަސްތައް  ފީވެޮގސް ކަށްޓައްވެ ކަށި ފީވެ ވެއްޔަށްވުމަށް ފަހު  (އަލުން ދިުރވިގެްނ)  )53(
.) عمل  ތަކަށް ހިސާބު ބަްއލަާވ ޖަޒާދެއްވާނެހެއްެޔވެ؟"  (އެީއ ވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ

. "ކަލޭމެން އަހުރެންާނއެކު އޭާނ ކޮބައިޯތ ނަރަަކ  مؤمنންނަްށ އެ  سجليއަދި އޭނާގެ  )54( ީމހާ ބުނާނެެއވެ
. . އައިސްފާނުހެއްެޔވެ  "؟ބަލައިލަން އައިްސ ބަލާށެވެ

)55( .  ދެންފަހެ އެމީހުން ގޮްސ ނަރަަކ ބަާލއިރު އޭނާ ފެންާނނީ ނަރަކަިއގެ މެދުގަިއ ވަނިކޮެށވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   =ިބުނާނެެއވެ) ދިމާލަށް ީމހާއާ ކާފަރުވީ(  މީހާ މުއުމިނު އަދ.    = ބުނަމެވެ ގަންދީهللا.    

  =ޭވަސްާވސް  ނުބައި އަުހރެންނަށް ކަލޭ އެއީ.  (ވިއެވެ  ގާތްވެގެން  ވައްޓަިއލުމަށް ށްތިޔަޔަ އަހުރެންެވސް ކަލ 

  ..).ދީގެންނެވެ        =ިނުވިނަމަ އަހުރެންނަށް ނިޢުމަތް ގެَربُّ  އަހުރެންގެ އަދ.      

     =ްތެރެއިން  ޙާޟިރުވީީމހުންގެ) ނަަރކައަށް ތިޔަ ަކލެޔާއެކު(  އަުހރެންވެސް ހަމަކަށަވަރުންވެސ 

 .ވީހެވެ        =ެސުަވރުގޭގެ  އޭނާގެ މީހާ މުއުމިނު އެ މިއީ( ؟މަުރވާނެހެއްޔެވެ އަހުރެމެން ފަހެ އަޅ 

   .)ބުނުމެވެ ބުނާ މަޖާވެގެން. ބުނުމެކެވެ ބުނި އެކުވެރިންނަށް        =ެޙަޔާތުގައި  ދުނިޔޭގެ(  އަހުރެމެންގ (

 .މެނުވީ މަރު ފުރަތަމަ ވީ     =ިުނވިއެވެ ައހުރެމެން  އަދ.      = މީހުްނގެ  ދެއްވޭ َعَذاُب 

  .ތެރިެއން   = ްމިއީ ހަމަކަށަވަރުނ.           = ާޔަޤީނެވެ ނަޞީބެއްކަން ބޮޑުެވގެންވ. 
     =ަނިޢުމަތަކަށްޓަަކއި މިފަދަ ކަންތަކަށްޓަކައި  މިފަދ.          = ުކުރާީމހުން  ޢަމަލ 

.)ހުށިކަމެވެ ކުރާ ެހޔޮކަން މީހުން ހެޔޮކަންތަްއކުރާ.  (ކުރާހުށިކަމެވެ  ޢަމަލު          = ެމެހުމާނުންގ 

  ؟އެތަންެހއްޔެވެ ހެޔޮެވގެންވަނީ ތިބުމަށް ފައިބައި  ގޮތުގައި      = ަ؟ .ގަސްެހއްޔެވެ َزقُّوم ނުވަތ 
       = ްލެްއވީ އެގަސް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަަށވަރުނ           = ާفتنة  އަނިާޔވެރިންނަށްވ

  . އެއްގޮތުންނެވެ     =ްަގހެކެވެ އެއީ ހަމަކަށަަވުރނ .             =

 .އަޑިންނެވެ އެންމެ ނަރަަކއިގެ އެގަސްފަޅާފައިވަނީ   =ެަތކެތި ގަހުންނުކުންނަ/  މޭވާ އެގަުހގ.     =

   ؟ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ އެތަކެތި      = ބޯތައްފަދައެވެ  ންގެشيطان.     = ްހަމަކަށަަވރުނ 
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 . ނަރަކަވަންތަެވރިން/ މީހުންއެ     =ްނުކުންނަތަކެތިކާެނއެވެ އެގަހުން ./ާކނެއެވެ އެގަހުނ.    

   =ުުފރާނެއެވެ ންއެއިންއެމީހ.     =ްނޑުތައ   .ބަ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ވަސްވާްސދީ  ައހުރެންނަށް ަކލޭ. ބުނަމެވެ ގަންދީ. "هللا ބުނާނެއެވެ ދިމާލަށް ކާަފރުމީހާއާއި  މީހާن مؤم އެ ދެން )56(
 . ގާތްވެގެްނވިއެވެ ަވއްޓައިލުމަށް  ނަަރކައަށް ތިޔަ އަހަރެންވެސް 

 ވީ حاضر  ށް ަނރަކައަ ތިޔަ ކަޭލއާއެކު  އަުހރެންވެސް  ހަމަކަަށަވރުން ުނވިނަމަ ައހުރެންނަށްنعمة  ގެ رب އަހުރެންގެ )57(
 ." ވީެހވެ ތެރެއިން  މީހުންގެ

 ؟ަމރުނުވާނެެހއްޔެ ހަމަ ދެން ައހުރެމެން. ބުނާނެއެވެ) އެކުެވރިންނަށް ސުވަުރގޭގެ އޭނާގެ  މަޖާވެގެން(  މީހާمؤمن  އެ )58(

 ެދްއވޭ عذاب  އަދި. ނުވާނެެއވެ ަމރު ދެން މެނުވީ  މަރު ުފރަތަމަ އެވީ) އުޅެނިކޮށް ގައި حياة  ދުނިޔޭގެ( އަހުރެމެން )59(
 . ނުވިއެވެ  އަުހރެމެން ތެރެއިން  މީހުންގެ

 .ނަސީބެވެ ބޮޑުވެގެންވާ މިއީ ހަމަކަށަވަރުން )60(

 ."ހުށިކަމެވެ ކުރާعمل  ހެޔޮ. ހުށިކަެމވެ ކުރާ عمل  މީހުން  ކުރާعمل  ނަސީބަށްޓަކައި މިފަދަ" )61(

 ނުަވތަ  ؟.ހެއްޔެވެ ުސވަުރގެ ސިފަުހރި ސްވެދިޔަފަދަ އި ހެޮޔވެގެންވަނީ  ފައިބާތިބޭން  ގޮތަށް ފައިބާތިބޭ މެހުމާނުން )62(
 ؟ ގަސްހެއްެޔވެَزقُّوم  ނުބައިވެގެންވާ

 ގަެހއް  ނަރަަކއިގާ  އެބަހީ .( ގޮތުގަެއވެ ފިތުނައެްއގެ އަނިާޔވެރިންނަްށވާ ެލއްވީ   ެއގަސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ )63(
 އެމީހުންުބނީ . އެއްޗެެކވެ ގަސްއަންދާ އަލިފާނަކީ  އެހެނީ. ޤަޫބލުނުކުިރއެވެ މީހުން ކާަފރުންގެ އެންގެވީމާ ވާހަކަ ނުހުންނަ

 ؟ ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން  ގަސްހުންނާނީ އަލިފާނުގައި

 ތަނަކަށް  އެންމެހާ  ނަަރކައިގެ  ގޮފިތަށް ޭއގެ. ( ައޑިންނެވެ އެންމެ ނަރަަކއިގެ  އެގަސްފަޅާފައިވަނީ  ހަމަކަށަވަރުން )64(
 ). ފެތިރުފައިވާނެއެވެ

 ސައިތާނުންގެ  ހީވަނީ އެތަކެތި؟ ހެއްޔެވެ ކޮންފަދަ އެތި ނުކުްނނަ ނަމުގައި މޭވާގެ ނުވަތަ މޭވާ ނުކުންނަ އިންއެ އަދި )65(
 .)ހިތިވާނެެއވެ ހަޑިވެފައި އެާހވަސްނުބައިވެފައި . ( ހެންނެވެ ބޯތަކެއް

ނޑުތައް  އެމީހުންގެ. ކާނެއެވެ ޭމވާއިން އެގަހުގެ ުނވަތަ ެއގަހުން ވެރިން އަުހލު ނަރަކަިއގެ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ )66(  ބަ
 .ފުރާނެެއވެ އެއިން
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   ަތުރަޖމާ     

      =ްވެެއވެ އެީމހުންނަށް ހަމަކަށަަވރުން ދެނ.          =ެބުއިެމއް ވާ ަމއްޗަށް އޭގ.    

  =ްފެުނގެ ގޮސްފައިވާ ނިާހޔަތަށް ސްގަދަވެގެންގޮ ހޫނުކަނ.       = ްދެންހަމަކަށަވަރުންެވސ 

 .އެނބުރިދާނީ އެމީހުން        =ްނޑައެޅިގެނ  .ަނރަކައަށެވެ. އަށެވެَجَهنَّم  ކަ     =

 .ދުށީ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން       =ީކާބަފައިންނެވެ އެމީހުންގެ  މަގުފުރެދިގެންވ.     

    =ެގޮތަށް އައި  އުޅެމުން އެމީހުން ( މަތީަގއި އަސަރުތަުކގެ އެކާބަަފއިންގެ އެީމހުން ަފހ(     =

 . އަވަސްވެގަެނއެވެ        =ިމަގުފުރެދިގެްނގޮސްފައިެވއެވެ ުކރިން ންގެމީހު މި ހަމަކަަށވަުރން އަދ. 
      =ަމީސްތަކުން ގިނަ އިސްވެދިޔ.          =ިހަމަކަށަވަރުން  އަދ 

 .ފޮނުްއވީމެވެ ތެރެއަށް އެީމހުންގެ ތިަމންރަސްކަލާނގެ     =ޭރަސޫލު ( ބޭަކލުން އިންޒާރުކުރައްވާނ 

 )  .ބޭކަލުން   = ްބަލައިަބލާށެވެ ނިކަނ.      =ްނިަކން  ކަޭލގެފާނު.  (ވީކޮންފަދައަކުންކަނ 

 .)ދެކެވަޑައިގަންނަވާށެވެ         = ުދޮގުުކރި  ބޭަކލުން ރަޫސލު.  (ނިމުން މީހުންގެ އިންާޒރުކުރެވުނ 

  .)ނިމުން އުންމަތްތަކުގެ     = މެނުވީ އަޅުތަކުން މާތް ގެهللا.      = ިއިޚްލާސްތެރ 

 .)ސަބަބުން ދެއްވުުމެގتـَْوِفيق  މަގަށް ގެ تـَْوِحيد އީމާންކަމާއި(  ކުރެވިގެްނވާ            =

  .ދެންނެވިެއވެ މުނާޖާ ށްދުޢާކޮ  ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް  السالمنوح عليه  އަދިހަމަކަށަވަރުން       

 .ތިމަންރަސްަކލާނގެެއވެ  ދެއްވީ  ޖަވާބު  ރަނގަޅަށް އެންމެ=        = ިތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ 

 .)ވެރިންެނވެ ހުލު އަ  ގޮތުން  ދީނުގެ  އެއީ .  (ސަލާމަތްުކރެއްވީެމވެ ވެރިން  އަުހލު ފާނުންގެ އެަކލޭގެ  އެކަލޭގެފާނާ   

      = ާންطُْوَفانُ ގެ السالمنوح عليه ( ހިތާމައިން  ބޮޑުވެގެންވ(.           = ިއަދ 
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  .ލެްއވީމެވެ ދަރިފަްސކޮޅު ފާނުންގެ  އެަކލޭގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ިމުގައި ކަ ބަޔަކު ތިބޭނެ  ހަަމއެކަނ  .

 .)މަރުވެދިަޔއީއެވެ މީހުން  ުހރިހާ އެހެން(

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ ހޫނުކަން ގަދަވެގެންޮގސް ދެްނ ެއހެްނ  )67( ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ޭއގެ ަމއްޗަްށ ބުއިމެްއ ބޯނެއެވެ
.  َحِميمދަރަޖައެއްނުވާ   އެެވ ކިޔާ ފެނެެކވެ

)68(  .  ދެން އަލުންވެސް އެމީހުންެގ ތަނަކީ ހަަމ ނަރަަކއެވެ

) އެމީހުން ދުށީ އެމީހުްނގެ މަގުުފރެދުނު އިސްެވ ިދަޔ ( ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން  )69( ދުނިޔޭަގއި އުޅުނު އިރު
 .  ކާބަފައިންނެވެ

. ކާބަ )70( . ދެން މި މީހުންވެސް ެއކާބަފައިންގެ އަސަުރގެ މަތީަގއި އަވަސްވެ ގަތީއެވެ  ފައިން ހެިދގޮތަށް ހެީދއެވެ

) އެތަށްގިނަ ބަޔަުކ ( ކަށަވަރުން މި މީހުންގެ ުކރިން އަދި ހަމަ )71( ަމއްކާގެ މުޝްރިކުްނގެ ކުރިން
 . .) ( މަގުފުރެދިގެންގޮސްފަިއ ވެެއވެ  ެއއީ އިްސވެދިޔަ އުންމަތްތަކެވެ

ންޒާރު ދެްއވާނޭ ރަސޫލު ބޭަކލަުކ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުންެގ ތެރެއަށް އި )72(
 .  ފޮނުއްވީމެވެ

ނަކުންޯތ ދެންފަހެ އިންޒާރު ކުރެވުނު ަޤއުމުތަކުގެ ަފހުކޮޅު އެމީހުންގެ ނިމުން ދިަޔއީ ކިހި )73(
 . .)އީަހލާކުެވ ބަރުބާދު ވެގެން ދިޔަ ( ނިކަންބަލައިބަލާށެވެ  އެވެ

)  تَْوِفيقމަގަްށ  ގެتَْوِحيدއީމާންކަމާިއ ( ހަމައެކަނި ސަލާމަތްވަީނ  )74( ެގ އިްޚލާސްތެިރ هللا ދެްއވުނު
  . . މާތް މުއުމިނުންނެވެ  އަޅުންނެވެ

. ަފެހ  ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް  السالم عليه نوحއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ  )75( ދުޢާކުަރއްވަިއ މުނާާޖ ދެންނެވިއެވެ
 .  ތިމަންރަސްކަލާނގެީއ ޖަވާބު ެދއްވުމުގަިއ ހެޮޔވެގެންާވ ފަރާެތވެ

) އަުހލުވެރިން ބޮޑުެވގެްނާވ ( ަކލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެާފނުންގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ އަދި )76( ދީނީގޮތުން
. އެީއ  .   ُطْوفَانُ ހިތާމައިން ސަލާމަތްުކރެއްވީެމވެ ންެނވެ

 . އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަރިފަްސކޮޅު  ޒަމާނަށް ދެމިއޮްނނަ އެއްޗެްއކަމުގަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލެއްވީމެވެ )77(

 . . ނާކޮޅުގަިއ  السالم عليه نوح* ދަންނައެވެ ެގ ތޫފާނުގަިއ އެންމެހަިއ ކާފަރުން ދުނިޔެއިްނ މަުރވެގެންދިޔަީއއެވެ
. ހަމައެކަނި ދެމިއޮީތ  . އެީމހުން ފަހުން ަދރިފަްސކޮޅުނެތި މަރުވެދިޔައީެއވެ  نوحހަމައެކަނި ތިބީ މުއުމިނުންނެވެ

.  السالم عليه  = التفثير زبدة.=  لَمأَعْ  َوهللاެގ ދަރިކޮޅެވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       =.   އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަޭލގެ ފާނުްނގެ މައްޗަށް ޫދކުރެްއވީމެވެ     

 =) .  ކިޔޭޭނ ގޮތުން).ަފހުން އަންނާނޭާހ ބަޔަކަށް        =َسالمގެ ަމއްޗަްށ  نوح  . ުހއްޓެވެ

 ކިޔޭގޮތަށް). السالم عليه نوح يَْعنِي(      = . އެންމެހައި މީސްަތކުންެގ ( ޢާލަމު ަތކުގައި

  މެދުގައި).       =.   ހަމަކަަށވަރުން ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެފަދައިންނެވެ       

.އިޙް=   ސާންތެރިންނަްށ ޖަޒާ ދެްއވަނީ   =.  ހަމަކަށަަވރުްނ ެއކަލޭގެފާުނ ވަނީ       

  =. ތިމަންރަްސކަލާނެގ މުއުމިުނ އަޅުތަކުންެގ ތެެރއިންނެވެ          ެދްނ =

.ކުރެްއވީ غرقތިމަންރަސްކަލާނގެ އެހެން އެންމެން   މެވެ      ަދި ކަށަަވުރްނ = އ

)  السالم عليه نوحއެބަހީ އެކަލޭގެފާނުންގެ ( . جماعةގެ  ގެ ތެރެއިންވެެއވެ     ނޑައެޅިެގްނ = ކަ

   .السالم عليه إبراهيم       ެއަށް ެއކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި  حضرةގެ  رب= އެކަޭލގެފާނުންގ 

.  ހިނދުން     = )شريك . ) ސަލާމަތްެވގެންވާ ހިަތކާއިގެން     ާއ ޝަްއުކން

       قوم= އެކަލޭގެފާުނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ބައްޕައަާށއި އެަކލޭގެފާނުންެގ .   އަށް ވިދާޅުިވއެވެ  

     ަކލޭމެން ތިަޔ އަޅުަކްނ =.  ؟ ކުރަީނ ކޮން އެްއޗަކަށް ެހއްޔެވެ     ާإله = ދޮގުންވ 

  .؟ން ތަކެްއ ެހއްޔެވެ      هللا =.  ފިޔަވައި    .  = ަކލޭމެން ތިަޔ އެދެނީ    

.   ؟= ފަހެަކލޭމެން ހީުކރަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ    =ربވެިރ ތަުކގެ عالم .   އާއިމެދު   

  . ނޑައެޅިގެން ބެއްެލވިއެވެ   = ފަެހ އެކަޭލގެފާނު ކަ      = .  ަތރިތަކަށް    

   .އަުހރެން ބަްއޔެެވ .    ފަހެ އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . މެވެލެްއވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ގޮތަށް ކިޔޭ ީމހުން އަންނަ ފަހުން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި އަދި )78(

 ިކޔޭ  އެހެން އަބަދަށް އަބަދުގެ ތެރޭަގއި އެންމެންގެ) ހުއްޓޭسالم  މައްޗަށް ގެيعىن نوح عليه السالم (   َسَالٌم َعَلى نُوحٍ   )79(
 . ލެްއވީމެވެ ގޮތް

 . އެފަދައިންެނވެ ދެއްވަނީجزاء  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެރިންނަށްإحسان  ވަރުންހަމަކަށަ  )80(

 .ތެރެއިންެނވެ އަޅުތަކުންގެمؤمن  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަލޭގެފާުނވަނީ ހަމަކަށަވަރުން  )81(

 . ުކރެްއވީމެވެغرق  ިތމަންރަސްކަލާނގެ ތިބިއެންމެން ބާކީ) ފިޔަވައި  ތިބިމީހުން ނާކޮޅުގައި(  ދެން )82(

 . ތެެރއިންނެވެ ގެمجاعة  ގެنوح عليه السالم  އެބަހީ -ެއކަލޭގެފާުނގެ  ވަނީإبراهيم عليه السالم  ހަމަކަށަވަރުން އަދި )83(

 ން شرك  އަދި -ތެރިެވގެންވާ إخالص  އަށްحضرة  ގެرب  އެކަޭލގެފާނުންގެ إبراهيم عليه السالم އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުގެ އެއީ )84(
إخالص  އަށްهللا  އެކަލޭގެފާނު އެބަހީ.  (ިހނދުންނެވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިތްޕުޅަކާިއގެން ފުސާ ސަލާމަތްވެގެންވާ
 .)ެވވެޑައިގެންނެވިެއވެإميان  ތެރިވެވަޑައިގެން 

 ކޮން  ުކރަނީ އަޅުކަން ތިޔަ ކަލޭމެން . ވިދާޅުވިެއވެ އަށްقوم  އަދި  ބައްޕައަށާއި  އެަކލޭގެފާނުންގެ  އެކަލޭގެފާނު  ފަހެ )85(
 ؟ ހެއްޔެވެ އެއްޗަކަށް

 ންކަމުަގއި إله  ަފރާތްތަކަށް ނުވާ އެްއކަމުގައިإله ( ؟ ެހްއޔެވެ ކުރަނީ އަޅުކަން ންތަކަކަށްإله  ދޮގު މުޅިން ފިޔަވައިهللا  )86(
 .)ދޮގެވެ  ބޮޑު އެންމެ ުކރުމީ އަޅުކަން ހަދައި

 އަޅުކަން  ަފރާތްތަކަކަށް  ެއހެން( ؟ އްެޔވެީކކޭހެ ހީުކރަނީ ކަލޭމެން  މެދު އާއި رب  ބޮޑުކުަރއްވާ  ހައްދަވާ  ތައް عامل  ފަހެ" )87(
 ) "؟ކިހިނެއްެހއްޔެވެ  ކުަރނީ ލަފާ ދެންވާނޭކަމަށް ބައްދަލުވީމާ  އެކަލާނގެއާއި  ދެން ކޮށްފައި

 .ބެްއލެވިެއވެ ަތރިތަކަށް އެކަލޭގެފާނު ދެންފަހެ )88(

 . ަބއްޔެވެ އަހުރެން. ވިދާޅުވިއެވެ އަދި )89(

 އިތުބާރުކުރާ  މާބޮޑަށް އަށްجنومى علم . ކުާރބައެކެވެ އަޅުކަން ތަރިތަކަށްެވސް ނަކީމީހުން އެރަށުގެ. ދަންނައެވެ* 
. ުކރިއެވެ قبول  އެކަން އެމީހުން ވިދާޅުވީމާ ބައްޔޭ ތިމަްނނާ ބަްއލަވާފައި ތަރިތަކަށްإبراهيم عليه السالم . ބައެކެވެ

 ކިަބއިން  ެއކަލޭގެފާނުގެ  އެީމހުްނ.  ކުިރއެވެقبول  މީހުންއެ  އެްއކަމުގައި عذر  ނުނުކުތުުމގެ ކުޅިަވރަށް عيد އެމީހުންނާއިއެކު 
 ވިދާޅުީވމާ  ަބއްޔޭ ަބއްލަވާފައި ތަރިތަކަށް އެކަލޭގެފާނު ެއހިނދު. ނުކުތުމަށެވެ ކުޅިަވރަށް ގެعيد  އެމީހުންނާއިއެކު އެދުނީ

عذر  އެ އެކަޭލގެފާނުންގެ އެހެްނވެ. އެއްޗެްއކަމަށެވެ ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ގޮތުންجنومى  އެަކލޭގެފާނަށް ހީވީ އެމީހުންނަށް
 .ުކރީއެވެقبول  އެމީހުން
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       (. . (ެއކަލޭގެފާުނ ދޫކޮށްަލއިފިއެވެ   = ފަެހ އެބައިީމހުން ެއކަލޭގެފާުނ ފިޔަވަިއ އެބުިރގެންފިއެވެ
     ޭحال= ފުަރގަސްދ.         =ްންތަކާިއ ދިމާއަްށ  إلهފަހެ އެީމހުންގެ ދެނ

 . .)( އެކަލޭގެފާނު ވަޑަިއގެންފިއެވެ   އެތަނަށް ވަޑައިގެންިފއެވެ        ފަހެ ެއކަޭލގެފާުނ =

. ކަލޭމެންފަެހ ނުކާ   ނެ ެހއްޔެވެ؟ވިދާޅުވިއެވެ   ޭ؟މެންނަށް ވެފަިއ ތިޔަތިބީ ީކއްހެއްެޔވެ= ކަލ.   
    .    = ކަލޭމެން ވާހަކަނުދަްއކަނީ  .   = އެަތކެތީގެ ަމއްޗަށް ލެބިވަޑައިގެންފިެއވެ
       ާތަޅުއްވ (   .حال= ކަނާތްޕުޅުން (އެތަކެީތގައި        = ފަެހ އެބައިމީުހްނ

. ) އެ ެއކަލޭގެފާނާިއ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައިފިެއވެ   (ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުން    =

.   އަވަސްވެގެންފިެއވެ     ކަލޭމެްނ އަޅުކަން ކުރަީނ ހެްއޔެވެ؟ .   = އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  

     ްަކލޭމެނ = . هللا = އަދި ަކލޭމެން ެހއްދެވީ ހަމަ     ކޮށަިއގެން ހަާދ ތަކެްއޗަށް

.   އެވެ     =  ިއަދި ކަލޭމެން ުކރާ ަކންތަކާއ )(   ަކލޭމެން ކުަރހާ އަިދ ހަދާ ބުދުތަާކއި
          ( .= އަދި އެމީހުން (ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަަކށް . ަކލޭމެން އޭނާއަްށ ހަދާށެވެ   ބުންޏެވެ   

 . .)( = ބިނާެއއް   ައލިފާން އަންދާނެތަނެއް         ދެންކަލޭމެްނ އޭާނ =

.   އަލިފާނަށްލާށެވެ        .  = ފަެހ އެމީހުން ެއކަލޭގެފާާނ މެުދ ހީުކީރ ނުބަިއ ޭރވުމެކެވެ
        /. = ފަެހ ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެމީހުްނ ލެްއވީ ެދރަވީ ީމހުން ކަމުަގއެވެ

.   ދަށްބަޔަކުކަމުގައެވެ    =.   އަދި އެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ           = ހަމަކަށަަވރުްނ

.ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަނީ  ربއަހުރެން ައހުރެްނގެ    ެއވެ    = ނިކަންހުރެ އެކަލާނގެ އަުހރެންނަްށ
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. . ربޭއ އަޅުެގ =   ތެދުމަގު ދައްަކވާނެތެވެ  !އެވެ           = ިމއަޅާއަްށ

.  !ޞާލިހު ަދރިއަުކ ދެއްވާނދޭވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .ިދޔައީއެވެ  އެމީހުން ދޫކޮށްލާަފއި ކަލޭގެފާނުއެ ދެން )90(

خماطب  އެތަެކއްޗާ  އަދި .  (އެނުބރިވަޑައިގެންފިެއވެ ަފރާތަށް ބުދުތަކާވީ  އެމީހުންގެ ) އެކަނިވުމުން އެކަލޭގެފާނު ދެން( )91(
 .)"ހުއްޓެވެ ތާއެ އެޅިކާނާވެސް ށްބުދަ އެމީުހން އޭރު (  ؟.ހެްއޔެވެ ނުކާނޭ ަކލޭމެން.) "ވިދާޅުވިެއވެ ކުރައްަވއި

 ަކލޭމެންނަށްވީ ؟ ހެއްެޔވެ ތިޔަތިބީކީއްވެފައި  ބަެހއްނުބުނެ ނުދައްކައި  ވާަހކަ ކަލޭމެން. "ވިދާޅުވިއެވެ އަދި )92(
 .)އެގިވަޑަިއގަންނަވަެއވެ ނުދައްކާނެަކންވެސް ވަާހކަ  އެތަކެތި ިހލަތަކެއްކަާމއި އެއީ"  (؟.ކީއްހެއްެޔވެ

 ކުދިުކދި  ތަޅާ. ތަޅާންފަށައިފިއެވެ އެތަކެތީގައި ކަނާތްޕުޅުން ލެބިވަޑައިގެން ދިމާއަށް އެތަކެއްޗާއި އަދި )93(
 . ކުރައްަވއިފިއެވެ

إبراهيم  އެއީ ެދކެފައި ހުިރގޮތް އެތަކެްއޗަށްވެފައި  ވަންއިރު  އެތަނަށް ުކރާމީހުން  އަޅުކަން އެއަށް  އެަބހީ(  އެމީހުން ދެން )94(
 .ައވަސްވެގެންިފެއވެ ދިމާއަށް އެކަޭލގެފާނާއި) ެއގިގެން ކަމެއްކަން ގެ

 އަޅުަކން  ކަލޭމެން ބުދުތަކަށް ހަދާ ކޮށައިގެން އަތުން ކަލޭެމން. "ވިދާޅުވިެއވެ ދިމާއަށް އެމީހުންނާއި އެކަލޭގެފާނު )95(
 .)"ކަމެއްެހްއޔެވެ ދެއުޅިއެއްނުވާ  ިކހާ ތިަޔއީ(  ؟.ކުރަނީހެއްެޔވެ

 ަހދާ  ތިޔަ އަތުން ކަލޭމެން ކަލޭމެންނާއި އެބަހީ.  (އެވެهللا  ހެއްެދވީ ވެސްކުރާކަންތައްތައް  ކަލޭމެން އަދި ކަލޭމެންނާއި )96(
 .އެވެهللا  ހަމަ ހެއްެދވީ ބުދުތައްވެސް

 އެތަނަށް  ތަނެްއހަދައި.  (ބިނާއެއްހަދާށެވެ ލާނެ އޭނާ ަކލޭެމން. "ބުންޏެވެ އަނެއްބަކަށް އެއްބަޔަކު(  އެމީހުން ދެން )97(
 ."ެއއްލަިއލާށެވެ އޭނާ) އެތަނަށް ރޯކޮށް އެތަން އަޅައި ދަރު

 ނިކަެމތި  ެލއްވީ އެމީހުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފަހެ ދެން. ރޭީވއެވެ  ގޮތްތަކެއް  ނުބައި  އެކަލޭގެފާނާއިމެދު އެމީހުން ފަހެ )98(
 .ދަށްބަޔަކުކަމުގައެވެ

 ަސލާމަތް  ނުއެަކލޭގެފާهللا  ެތރެއިން އޭގެ އެކަަމކު. ހެދިއެވެ  އަލިފާްނގަޑައްލައި  އެކަޭލގެފާނު އެމީހުން ފަހެ
 . އިާޝރާތެވެ ހަމަެއކަނި މިތާމިވަނީ. ހުންާނނެއެވެ ިދގުކޮށް ޫސރަތުގައި ޫސރަތް ބައެއް ެއވާހަކަ  .ކުރެއްީވއެވެ

. ދަނީއެވެ) އަށްهجرة   ( އެންގެވުމަށް ގެرب  އަހުރެންގެ އަުހރެން ހަމަކަށަަވރުން. ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނުإبراهيم  އަދި )99(
 .ދައްަކވާނެއެވެ މަގު އަުހރެންނަށް ނިކަްނހުރެ އެކަލާނގެ

 ަދރިން  ންގެެތރެއިންصاحل  މިއަޅާއަށް!. އެވެرب  އަޅުގެ އޭ.) "ދެންނެިވއެވެدعاء  އަށް هللا  އެކަލޭގެފާނު އަދި( )100(
 !."ދެއްވާދޭވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ެެދއްވީމެވެ ޚަބަރު އުފާެވރި އެކަުމގެ ޭލގެފާނަށްއެކަ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެންފަހ.      =

 .ދެއްވާނެކަުމގެ ަދރިކަަލކު ވެރިِحْلم       =ެއެަބހީ .  (ހިނދުން ވަޑަިއގެންނެވި ފުިރހަމަވެ އެަކލޭގެފާނު ފަހ 

 .)ހިނދުން ވިވެވަޑައިގެންނެ  ފުިރހަމަ އެދަިރކަލުނ ލިިބވަޑައިގެން އެދަރިކަލުން     =ުއެބަހީ  އެކަލޭގެފާނާއެކ 

 .ކުަރއްވާަވރަށް މަސައްކަތްޕުޅު  ހިންގަވާ  އެކު  ފާނާއި  އިބްރާހީމްގެ       =ުއިބްާރހިމްގެފާނު  ޔަޢުނީ  – އެަކލޭގެފާނ 

 .ދަރިފުޅާެއވެ އޭ. ވިދާޅުވިއެވެ           = ަތިމަންކަޭލގެފާނު  ހުވަފެނުން ރުންހަމަކަށަވ 

  .ދެކެވަޑައިގަންނަވަމެވެ      =ްކުރާތީ قـُْربَان(ކަތިލާތީކަލޭ  ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަަވރުނ.(     

    =ެބުނެބަލާށެވެ ނިކަން އެއްޗެއް ފެންނަ ކަލެއަށް ފަހ.         =ްއޭ . ވިދާޅުވިއެވެ އެދަރިކަލުނ 

  .ބައްޕާއެވެ       =ެކުަރއްވާށެވެ ކަމެއްވިއްޔާ  އަމުރުެވވުނު ކަލޭގެފާނަށް  ފަހ!.           

 .ވަޑައިަގންނަވާނީ އަުހރެންދެކެ ަކލޭގެފާނު އިރާދަކުރެްއވިއްޔާ= هللا       = ެކެތްތެރީންގ 

  .ރެއިންނެވެތެ      =ެވަޑައިގެންނެވިހިނދުން ކިޔަމަންތެރިވެ) އަމުރުފުޅަށް ގެ (هللا   ދެބަފައިކަލުްނ އޭގެ ފަހ.  
    )  =ްއެަދރިކަލުން  އެބަހީ .  (ޭބއްވިެއވެ ގޮތަށް ބަންޑުންވާ ނިތްުކރިފުޅު) އެކުޑަދަރިަކލުނ 

  .)ުރވެވަޑައިގެންެނވިއެވެަތއްޔާ ކަތިލެއްވުމަށް     =ިނިދާިއއްވެވީެމވެ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ައދ .

  .ގޮވާލެްއވީމެވެ      =ޭއެވެإبراهيم  އ.             =ްކަލޭގެާފނު  ހަމަކަށަވަރުނ 

 އެަކން  ކުރެްއވިކަމަށްޓަކައި عزم  އެކަމަށް ކަތިނުެލއްވުނަސް.  (ރައްަވއިފިއެވެތެދުކު  ހުވަފެންފުޅު ކަލޭގެފާނުންގެ 

 .)ނިންަމވައިފީމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކުރެއްވިކަުމގައި        = ްތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުނ 

  .އެފަދައިންނެވެ        = އްވަނީދެجزاء  ތެރިންނަށްإحسان.     = ްހަމަކަށަވަުރނ 

 .މިއީ         =ީނޑައެޅި އެއ   .އެކެވެإمتحان  ބަޔާންވެގެންވާ ކަ      =ިއަދ 
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  .ދެްއވީމެވެ  ގޮތުން ެއއްގެفدية  ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ       =ްއަކުންذبح  ވާބޮޑުވެގެނ .

 .)ބަަކއްޓަކުންَكُبش  ބޮޑުވެގެންވާ(     =ިދޫުކރެއްވީެމވެ އެކަޭލގެފާނަށްޓަކައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ.   

   =ްކިޔޭގޮތަށް. (މީހުންނަށް އަންނަ ފަހުނ(          = ޗަށް މައް ގެފާނުންގެإبراهيم 

 )ކިޔޭގޮތަށް މިފަދައިން. (ހުއްޓެވެسالم 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .ެދއްވީމެވެخرب  އުފާެވރިކަމުގެ ދެއްވާނެކަމުގެ  ަދރިކަލަކު  ވެރިحلم  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެންފަހެ )101(

 އަރިުހގައި  ގެإبراهيم عليه السالم ) ގޮސް ބޮޑުފުޅުވަމުންބިވަޑަިއގެންލި އެދަރިަކލުން އެކަލޭގެފާނަށް ފަހެ ދެން( )102(
عليه ( ، ِإْمسَاِعيلޔަޢުނީ – އެަދރިކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު – ބޮޑުފުޅުވުމުން މަސައްކަްތކުރެްއވޭވަރަށް ކުޑަކޮށް ހިންގަވާ
.) ލިޔުއްިވއެވެ މުފައްސިރުން ބައެއް ކަުމގައި ހަރުއަ ތޭރަ އުމުރުފުޅުން އެަދރިކަލުްނގެ އޭރު. (ދާޅުވިއެވެވި އަށް  )السالم،

 އެބަހީ ( ކަތިލާތީ  ަކލޭ  ހަމަކަށަަވރުން. ަދރިފުޅާއެވެ އަުހރެންގެ އޭ. "ވިދާޅުވިެއވެ އަށް عليه السالم،  ِإْمسَاِعيلإبراهيم عليه السالم، 
 ހަމަ  އަމުރުފުޅަކީ އެވެވުނު . ޙަޤީޤަތެެކވެ ހަމަ ހުވަފެނަކީ  ނަބީބޭކަލުްނގެ . ފެނިއްޖެއެވެ  ުހވަފެނުން އަުހރެންނަށް) ކުރާތީذبح 
 ދަިރކަުލން ." ބުނެބަލާެށވެ ެއއްޗްެއ ފެންނަ؟ ހެއްޔެވެ ކިހިނަކުން ފެންނަނީ މިކަމާމެދު ދަރިފުޅަށް. ޢަމުރުފުޅެކެވެ ޙަޤީޤީ

 އަުހރެންނަކީ  ކުރެްއވިއްޔާ  ދައިރާ. هللا ކުރަްއވާށާވެ ަކންތައް ގޮތަކަށް އަމުރުެވވުނު ބައްޕައަށް. ބައްޕާއެވެ އޭ ." ދެންނެވިއެވެ
 ."ެދކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ ބައްޕަ ކެތްތެރިއެއްކަުމގައި

 ުކރިމަތި  ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަން ކިޔަަމންތެރިވެވަޑައިގެން އަމުރުފުޅަށް ގެهللا  ދެބަފައިކަލުން ދެންފަހެ )103(
إبراهيم عليه  ކުެރއްވުމަށް ذبح އެދަރިަކލުން ބާއްވައި  ޮގތަށް ބަންޑުންވާ ނިތްުކރިފުޅު އެކުޑަކުޑަދަރިަކލުންގެ ލެއްވިހިނދުން 

 . ޤަޞްދުކުރައްަވއިފިއެވެ السالم

  .އެވެ إبراهيم އޭ. "ޮގވާެލއްވީމެވެ. ނިދާިއްއވެވީމެވެ ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެވަގުތު އަދި )104(

 ذبح ދަިރކަލުން ކުޑަ އެކުޑަ."  (އްވައިފީމުެއވެތެދުކުރަ ުހވަފެން ކަޭލގެފާނުންގެ ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން )105(
. ނިންމެވީއެވެ  ކުެރއްވީކަމުަގއި އެކަން ތައްޔާުރވެވަޑައިގަތުމުން ުހރިާހގޮތަކުން ޢަޒުމްކުރައްވައި އެކަމަށް ނުވެވުނަސް

 . އެފަދައިންނެވެ ޖަޒާދެްއވަނީ ތިމަންރަްސކަލާނގެ އިޙްސާންތެރިންނަށް ހަމަކަށަވަރުން

 .ޔަޤީނެވެ ިއމްތިހާނެއްކަން ަބޔާންވެގެންވާ  އަދި ބޮޑުވެގެްނވާ ތިޔައީ ވަރުންހަމަކަށަ )106(

 ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ަބކަށްޓަކުންَكبش   ބޮޑުވެގެންވާއެަބހީ ައކުން ذبح ބޮޑުވެގެންވާ  ހަމަކަށަވަރުން  އަދި )107(
 .ފިދުޔަެއއްދެއްވީމެވެ  އެކަލޭގެފާނަށް

 .ދޫުކރެްއވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ިކޔާގޮތަށް އަންނަމީހުން ަފހުން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި އަދި )108(

 ޘަނާ  އެަކލޭގެފާނަށް ގޮތަށް ކިޔޭ إبراهيم عليه السالم އަންަނމީހުން ަފހުން އެބަހީ.(ހުއްޓެވެ السالم މައްޗަށް ގެ إبراهيم )109(
 .)ލެއްވީމެވެ ތަޢްރީފު އާއި
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   ަތުރަޖމާ     

     =ެއެފަދައިންނެވ.          = ެދއްވަނީجزاء  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެރިންނަށްإحسان.  
            = ްއަޅުްނގެ مؤمن  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަލޭގެފާނަުވނީ ހަމަކަށަވަރުނ 

  .   ތެރެއިންނެވެ      = ިދެއްވީެމވެ ޚަބަރު  އުފާެވރިކަމުގެ  އެަކލޭގެފާނަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ.  
    = ދެއްވާޭނކަމުގެ ފާނުން ގެ ِإْسَحاق. (ފާނުްނގެ ގެِإْسَحاق.(            = ުޞާިލޙ 

 .ގޮުތގައި ނަބީބޭކަލެއްގެ        =ިއަށް  إبراهيم عليه السالم އެަބހީ  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަދ 

 .ލެްއވީމެވެ ބަރަކާތް        =ިއަދ    ެމައްޗަށާއި ފާނުންގެ ގ.         =ިއެބޭަކލުްނގެ  އަދ 

 .ދަރިފަސްކޮޅުގައިވެެއވެ           =ްނަފްަސށް  އަިމއްލަ އަދި މީހުންނާއި  ރަނގަޅު ސިނުމުޙ 

 . ބަޔާންވެގެންާވގޮތުގައި =     .އަނިޔާވެިރވީމީހުން                =

.  ކުރެްއވީމެވެ  ދަރުމަ ްއވާދެ) ނަބީކަން(  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ފާނަށް ގެ َهاُرْون  އަދި  ފާނާއި ގެ  ُمَوَسى ހަމަކަށަަވރުން އަދި

  َعَلْيِهَما السَّالم).(         = ިމީހުން  ޤައުުމގެ އެދެބޭކަލުންގެ އެދެބޭކުަލންާނއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ 

    . ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ    =ާުނވަތަ /  އަތްދަށުން  ފިރުޢައުުނގެ.  (ހިތާމައިން ބޮުޑވެގެންވ 

  ).ޣަރަޤުވުމުން    =ިދެއްވީމެވެ ނަޞްރު  އެީމހުންނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ.       

  = ެހަމައެަބއިމީުހންނެވެ ކަމުގައިވީ  ުކރިއެރިަބޔަކު ގަދަވެ  ފަހ.        =ިތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އަދ 

 .ދެއްވީމެވެ އެދެބޭކަލުންނަށް       =ެتـَْوَراة ).(  ފޮތް ފައުޅުވެގެންވާ ބަޔާންވ        =

 .ދެއްކެވީމެވެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އެދެބޭަކލުންނަށް އަދި        = ާތެދުމަގު ސީދާވެގެންވ. 
       = ިދޫުކރެއްވީމެވެ ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެދެބޭަކލުންނަށްޓަކައި  އަދ.       = ްފަހުނ 
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 ).ިކޔޭގޮތަށް. ( ެތރެއިން މީހުންގެ އަންނަ            =މައްޗަށާއި  ފާނުންގެ  ގެ ُمَوَسى 

 އެަބހީ. ( ުހއްޓެވެ المس މައްޗަށް ފާނުންގެ ގެ َهاُرْون  ކިޭޔގޮތަށް   عليه السالم  َهاُرْون  އަދި  عليه السالم  

  .) ލެއްވީމެވެ      =ްއެފަދައިންެނވެ ތިމަްނރަްސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ  .        

   =ްޖަޒާދެއްވަނީ  އިޙްސާންތެރިންނަށ   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .އެފަދައިންނެވެ ދެއްަވނީ ޖަޒާ ހެޔޮ ކަލާނގެތިމަންރަސް އިޙްސާންތެރިންނަށް )110(

 .ތެރެއިންެނވެ އަޅުންގެ މުއުމިނު ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ވަނީ އެކަޭލގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން )111(

 ތިމަންރަްސކަލާނގެ  خرب  އުފާެވރި ކަމުގެ  ިއގަންނަވާނޭލިބިވަޑަ ގެފާނުإسحاق  އަށް   السالم إبراهيم عليه  )112(
 . ދެްއވީމެވެ އެކަލޭގެފާނަށް

 މަްނރަސްކަލާނގެ އަށްތިإسحاق عليه السالم  އަދި އަާށއިيعىن إبراهيم عليه السالم  އެކަލޭގެފާނަށާއި އަދި )113(
 އަިމްއލަ  އެީމހުންގެ އަދި، މީހުންނާއި ނގަޅުރަ ތެރިإحسان  ދަރިފަްސކޮޅުގައި އެދެބޭަކލުންގެ އަދި . ބަރަކާތްލެްއވީމެވެ

 .ލެއްވީމެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ންيعىن مشرك – މީހުން އަނިޔާވެިރވާ ނަފްސަށް

نىب  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެބޭަކލުންނަށް އާއިهارون  ލެއްވިسالم  ގެފާނަށާއިموسى  ލެއްވިسالم  ހަމަކަށަވަރުން އަދި  )114(
 .ވީމެވެަދރުމަކުެރއް ދެއްވައި ކަން

) ޣަރަޤުވުމުން  ނުވަތަ ކިބައިން ފިރުޢައުނުގެ(  މީހުން ޤައުމުގެ އެދެބޭކަލުންގެ އެދެބޭކަލުންނާއި އަދި )115(
 .ސަލާމަތްކޮށްދެއްވީމެވެ ިހތާމައިން ބޮޑުވެގެންވާ ޔަޢުނީ. ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 . ެތރެއިންނެވެ މީހުންގެ ގަދަވީ  އެބޭކަލުްނވީ. ޞްރުދެްއީވމެވެނަ އެދެބޭަކލުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )116(

  .ދެްއވީމެވެ އެދެބޭކަލުންނަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ) تـَْوَرات( ފޮތް ފައުޅުވެގެންވާ ބަޔާންވެ އަދި )117(

 . ދެއްކެވީމެވެ އެދެޭބކަލުްނނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތެދު ސީދާވެގެންވާ އަދި )118(

 . ދޫކުެރއްވީމުެއވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެދެބޭކަލުންނަށްޓަަކއި ކިޔާގޮތަށް މީހުން އަންނަ ފަހުން އަދި )119(

موسى عليه السالم  އެބޭަކލުންނަށް އެަބހީ. (ހުއްޓެވެسالم މައްޗަށް ދެބޭކަލުންގެ ގެފާނާއިهارون  ގެފާނާއިموسى  )120(
 .)ލެްއވީމެވެ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ިކޔާގޮތަށް هارون عليه السالم ކިޔާގޮތަށާއި

 .އެފަދައިންނެވެ ދެއްވަނީ جزاء  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެރިންނަށްإحسان  އަދި )121(
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     = ްއެދެބޭކަލުންވަނީ   ހަމަކަަށވަރުނ            = ެމުއުމިނު  ތިމަންރަސްަކލާނގ 

.އަޅުންގެތެރެއިންނެވެ     =ިވަނީإلياس عليه السالم  ހަމަކަށަވަރުން އަދ.    =

ނޑައެޅިގެން    .ތެރެއިންނެވެ ބޭކަލުންގެرسول  ކަ      =ުއަށް قوم  އެަކލޭގެފާނުންގެ އެަކލޭގެފާނ 

   .ވިދާޅުވިހިނދު    =ެ؟ެހއްޔެވެ ބިރުެވރިނުވާނޭ/ ؟ ހެއްޔެވެ ެވިރނުވާނޭتقوى  ކަލޭމެންފަހ    

  =ްބުދެވެ އަޅުކަންކުރާ އެމީހުން ެއއީ( ؟ ހެްއޔެވެ ގޮވަނީ އަށްبـَْعُل  ކަލޭމެނ(.      =ިކަލޭމެން  އަދ 

  ؟ހެއްެޔވެ ދޫކޮށްލަނީ        =ްަކލާނގެ ކުަރއްވާصورة  ހައްދަވާ އެންެމރަގަަޅށ.     = ީއެއ 

  .ަކލާނގެެއވެ  ކުރަްއވާتربية  ބޮޑުކުރަްއވާ ހައްދަވާ  ކަލޭމެން. އެވެهللا          =ިެއއީ  އަދ 

 .އެވެرّب  ކާބަފައިންެގވެސް އިސްވެދިޔަ  ކަލޭމެންގެ    =  ެދޮގުކޮށްފިެއވެ އެަކލޭގެފާނު  އެމީހުން  ފަހ.   

      =ެހުަށހެޅިގެންނެވެ) އަށްعذاب (  އެމީހުންވަނީ  ހަމަކަަށވަރުން  ަފހ.      

    )  = ެމެނުީވއެވެ އަޅުން ތެރިإخالص  ގެ) هللا ތެޭރގައިވާ އެމީހުންގ.        = ިއަދ 

  .ދޫކުެރއްވީމެވެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ        = ްތެޭރަގއި  މީހުްނގެ އަންނަ ފަހުނ 

   .ގޮތަށް ކިޔޭ        = ތަށްކިޭޔގޮإلياس عليه السالم .  (ހުއްޓެވެسالم  މައްޗަށް ގެފާނުންގެ إلياس( 
      = ްއެފަދައިްނނެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަަމކަށަވަރުނ.          = ެތރިންނަށް إحسان 

  .ދެއްވަނީجزاء    = ްއެަކލޭގެފާނުވަނީ ހަމަކަށަވަރުނ.            = ެތިމަންރަސްކަލާނގ 

 .ެތރެއިން ގެއަޅުންمؤمن      =ިވަނީلوط عليه السالم  ހަމަކަށަަވރުން އަދ.     

ނޑައެޅިގެން=    .ތެެރއިންނެވެ ބޭކަލުްނގެرسول  ފޮނުއްވިގެންވާ ކަ    =ިައދި  އެކަޭލގެފާނާއ 
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

  .ަސާލމަތްކުރެއްވީމެވެމަންރަސްަކލާނގެތި ވެރިންأهل  ގެدين ) (  އެކަލޭގެފާނުގެ     =ްއެއެންމެނ.  
    = ެައނބިކަނބަލުްނނެވެ ގެފާނުންގެلوط  އެއީ. ( އެއްމެނުވީعجوز  އެންމ(.       = ީެއކަމަނާވ 

   .ީމހުންގެތެޭރގައެވެ ތިބި ބާކީ ގައިعذاب 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. مؤمنއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެދެބޭކަލުން ވަނީ ތިމަންރަްސކަާލނގެ  )122(  އަޅުންގެ ެތރެއިންނެވެ

. رسولވަނީ ފޮނުްއިވގެންވާ عليه السالم  إلياسއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )123(  ބޭކަލުންެގ ތެެރއިންނެވެ

. އެަކލޭގެފާނު  قوم އެކަލޭގެފާނު ެއކަލޭގެފާނުންގެ  )124(  قومެގ މީހުންނަށް ިވދާޅުވި ހިނދު ހަދުމަފުޅުކުރައްވާެށވެ
. ަކލޭމެން ފަެހ   އަްށ ބިރުވެިތ ނުވާނެހެްއޔެވެ؟ )هللا ވެިރ ނުވާެނހެއްޔެވެ؟ (  تقوىގެ މީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ިކޔާ ބުދަށް އަޅުކަން ކޮްށ  އެވެ بعلކަލާނގެ ދޫކޮށް ކަލޭމެން    ރީތި ކުރެްއވި  ކަލޭމެން ހައްދަވާ ސޫރަ " )125(
 ގޮވާ ހަދަީނ ހެްއޔެވެ؟ 

. ربއެއީ ަކލޭމެންނާއި އަިދ ކަލޭމެންެގ އިސްވެިދޔަ ާކބަފައިންގެވެސް هللا  )126(  "އެވެ

.ދެންފަހެ އެމީހުްނވީ  )127( ވެވިގެންާވ  حاضرއަށް  عذابފަހެ އެމީހުން ެއކަލޭގެފާުނ ދޮގުކޮށްފިެއވެ
 .  ބަޔަކުކަމުގައެވެ

.  ތެރި إخالصގެ هللا ރެއިން އޭގެތެ )128(  އަޅުން މެނުވީެއވެ

)129(  .  އަދި ފަހުން އަންނަ މީހުްނ ކިޔާގޮތަްށ އެަކލޭގެފާނަށްަޓކައި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ދޫކުރެްއވީމެވެ

. سالمގެ ފާނުންެގ މައްޗަށް  إلياس )130( ކިާޔ  السالم عليه إلياسއެަބހީ ފަހުން އަންނަ މީހުްނ ( ުހއްޓެވެ
.ގޮތަށް ތިމަންރަ   )ސްަކލާނގެ ލެއްވީެމވެ

. جزاءތެރިންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ  إحسانހަމަކަށަވަރުން  )131(  ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ

. مؤمنއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަޭލގެފާނު ވަނީ ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  )132(  އަޅުންގެ ެތރެއިންނެވެ

. رسول ފޮނުއްވިގެްނވާ  ވަނީ  السَّالَم َعلَْيهِ  لُْوطއަދި  )133(  ބޭކަލުންެގ ތެރެއިންެނވެ

.  عذابެވރިން  أهلއެއީ އެކަލޭގެފާނާިއ އެަކލޭގެފާނުންެގ  )134(  ން ސަލާމަތް ުކރެްއވިހިނދުންނެވެ

. އެބަހީ އެްނމެ އަން އެއް عجوزއެންމެ  )135( . އެއީ މެނުވީެއވެ ގެފާުނެގ  لوطހެނެއް މެނުވީެއވެ

. ފަެހ  .ގަ عذاب އެކަމަނާވީއަބިކަނބަލުންނެވެ  އި ހަލާުކވި މީުހންގެ ތެރެއިންެނވެ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ) ނުވާ ީމހުން إيمان( = ދެން އެބައިމީހުްނ

.    ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ       ުއެމީހުްނެގ  مكة( ން ަކލޭމެން = އަދި ަހމަކަށަވަރ ( ެގ މީހުން

.   ގާތުންލައިފައި ދަމުެއވެ      . ) شام( = ފަތިސްކުރާ ަވގުތު   ކަަރއަށްދާ މަގުމަތީަގއި
      . ނޑުގައްޔާއި    = އަދި ޭރގަ    ާفكر= ކަލޭމެންފަހެ ެއއްޗެއް ވިސްނ 

 ؟ނުކުރަމުހެއްެޔވެ      ިالسالم عليه يونس= އަދ .   ވަނީ     =

. رسولފޮނުއްވިގެންވާ    ބޭަކލުންގެ ތެެރއިންނެވެ  )  ުިފއްލަަވއިގެްނ  ގެމީހުންނަށް قوم= އެކަޭލގެފާނ  (

.   ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު          ުފ =.  ރިފަިއވާ ނަވަށް     ެقرعة= ދެންފަހ 

.   ލެއްވިެއވެ        .   = ފަހެ އެަކލޭގެފާނުީވ ދެަރވީ ީމހުންގެތެެރއިންނެވެ

     .  = ފަހެ މަސް އެކަޭލގެފާނު ދިރުަވއިލަްއަވއިފިއެވެ     ޭގެފާނަްށ = އަދި އެަކލ

. حالމަލާމަތްލިބިވަޑައިގަންނަާވ   ކޮޅު      ިަފހެ އެަކލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުްނވެވަަޑއ = 

.  ނުގެންނެވިނަމަ      = ުކރައްވާ ބޭަކލުްނެގ  ذكرވިާދޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެެރއިން /  تسبيح

.    ތެރެއިން     . ނޑުގަިއ އެކަލޭގެފާުނ ލަސްެވ އޮންނަަވއިފީހެވެ   = އެމަުހގެ ބަ     

   ުމީސްތަކ =) . .) قيامةން ފޮނުވޭ ދުަވހަށް ދާންދެން   ދުވަހަށްދާދެން        =

.ފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެކަޭލގެފާނު ހުސްބިމަކަށް ެއއްލަަވއި ލެއްވީ   ެމވެ     ޭއުރ =

.   އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ ާއލާސްކަންފުޅާއިެއވެ        = އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަށް ޓަަކިއ

*.  ފަޅުއްވައިދެއްވީމެވެ      =  ُގަިއ އެީއ ފުފޫ ނުވަަތ ބަރަޯބ ކަމު(  ގަެހއް يَْقِطْين
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 (.  ބުނެވުނެވެ      = .  އަދި  ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެކަލޭގެފާނު ފޮނުްއވީމެވެ         =

.( ސަތޭކަ ހާްސ  ) މީހުްނ އުޅޭ ޤައުމަކަށް   ެއއްލަްއކަ       =.  ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިނަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)136(  .  ދެން އީމާންނުވާ އެންމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަލާުކކުރައްަވއި ބަރުބާުދ ކުެރއްވީމެވެ

. ކަލޭމެން  قريشންގެ عربى އޭ (  )137( ) ަކލޭމެްނ  شامންނޭވެ ކަރައަްށ ގޮްސ އައިްސވާ މަގުމަތީަގއި
.އެމީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުތަކުްނ ލައިާފ ( އެމީހުން އުޅުނު ތަނުްނ  ) ަފތިސްވަގުުތގައްޔާއި  ލައިފައި

. ކަޭލމެންފަހެ އެްއޗެއްވިސްާނ ބުއްިދކޮށް  )138( ނޑު ވަގުުތ ގޮްސ އައިްސވަމުއެވެ  حاصل عبرةއަދި ރޭގަ
 ނުކުރަމުހެއްެޔވެ؟

. رسولވަނީ ފޮނުްއވިގެންވާ  السالم عليه يونسއަދި ހަމަކަށަވަރުން  )139(  ބޭކަލުްނގެ ެތރެއިންނެވެ

) ިފއްލަަވއިގެން قومއެކަޭލގެފާނުންގެ (  އެކަލޭގެފާނު )140(  ވަޑައިގެންނެިވ ހިނުދން  ެގ މީހުންެގ ކިބައިން
.  ބަރާވެފައިާވ ނަވަކަްށ އަާރ ވަޑައިގެންެނވިއެވެ

. ( ދެން ފަހެ  )141( ) އެީމހުން ުޤރުއަުތ ިލއެވެ ނަުވގަިއ މީހުްނ ގިނަެވ ނަުއ ުލއިުކރަން މީހުްނ މަދުުކރުމަށް
.ަކލޭގެފާނުވީ އެފަހެ   އެޤުރުއަތުްނ ދިމާވެގެްނ މޫދަށް ފުންމައިިލ މީހުންގެ ެތރެއިންނެވެ

. ެއީއ ( ފަހެ  )142( ) މަްސ އައިސް އެަކލޭގެފާނު ިދރުވަިއލައިފިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފުންމައިލެްއވުމުން
. (އެކަލޭގެފާނަށް ަމލާމަތްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ޙާ  ނޑުގައިލުކޮޅުގައެވެ އޮންނަވައިގެްނ  ެދން އެކަޭލގެފާނު އެމަުހގެ ބަ

.) تَْسبِيح .  ދުޢާކުރެްއވިއެވެ  ވިދާޅުވިއެވެ

ކޮްށ ދުާޢ ުކރެއްިވ ބޭަކލުްނެގ  ِذْكرީކ މީހުންެގ ތެެރއިން / ނުވަަތ  تَْسبِيحފަހެ އެަކލޭގެފާުނ  )144(،)143(
. ނޑުގައި އޮންނަަވއިފީހެވެ  ތެރެއިން ނުވިނަަމ ޤިޔާމަތްދުވަަހްށ ދާންދެން އެމަހުެގ ބަ

) ހުސްބިމަކަްށ އެަކލޭގެފާުނ ( ތިމަންރަސްަކލާނެގ  ދެން  )145( ނޑުން ެނުރއްވައި . ޭއުރ ލެަމހު ބަ ްއވީމެވެ
. އެ .) ( ކަލޭގެފާނު ވަނީ ާއލާސްކަންފުޅާއެވެ ނޑާ ހަންަގނޑަށް ގެއްލުންވެވަޑަިއގެންފައެވެ  މަސްގަ

. ނުވަަތ ަގެހއް ފަޅުއްވައި ދެއް يَْقِطْينއަދި އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )146( .( ެއއީ ބަރަޮބލެވެ ވީމެވެ
(. . އެީއ އެަގހުގެ ިހޔަލުަގއި އޮންެނވުމަށާއި ަފރީއްކުޅުވުމަށެވެ . ނުވަތަ އެާބވަތުގެ ކޮންމެވެސް އެއްޗެެކވެ  ފުފުލެވެ

ދެންފަހެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނު، ސަޭތކަހާހަށް ުވރެ ކުޑަކޮށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުްނ  )147(

. ( َرُسولތިބިރަށަކަށް   نَْينََوى ެއރަށަީކ ެއކަލޭގެފާުނ ކުރިްނވެްސ ދީނަށް ގޮވަިއލެއްެވވި ކަމާއިގެްނ ފޮނުއްވީެމވެ

 . . ނުވަތަ ެއހެންރަށެްއ ކަމުަގއިވެސް ބުެނުވނެވެ  .) أَْعلَم َوهللاކަމުގައި ބުނެވުެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ެއީމާންވިއެވެ މީހުންއެ ފަހ.          =ެތިމަންރަސްކަލާނގެ  މުއްދަތަކަށް  ފަހ 

.އަރާމުދެއްވީެމވެ އުޅުމުގެ) ދުނިޔޭަގއި(  އެމީހުންނަށް         = )ޭަކލޭގެފާނު  ަފހެ!.) އެވެَرُسْوُل اهللا  އ 

 .އައްސަަވއިބަލާށެވެ فَـتُـَوى  އެމީހުންކުރެ        =ެ؟ދަރިންެހއްޔެވެ އަންހެން އަށްَربُّ  ކަލޭގެފާނުންގ    

      =ި؟ފިރިހެންަދރިންހެްއޔެވެ އެބައިމީހުންނަށް އަދ            = ަނުވަތ 

  ؟އެމީހުންބުނަނީއެވެ ހެއްދެިވކަމުގައި  ންސުޮގތަށްޖި އަްނހެން ބޭަކލުން މަލާިއކަތް ތިމަންރަސްކާަލނގެ   

      =ްތިބީއެއްނޫނެވެ އެމީހުން ޖަވާބަކީ( ؟ ޙާޟިރުވެތިބީެހއްޔެވެ  އެތަނަށް އެމީހުނ(.      =

    .އެީމހުން ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނާށެވެ     =ްބުނަނީެއވެ ދޮގުހަދައިގެން ބޮޑެތި އެމީހުނ.  
    = ލިިބއްޖެއެވެ ދަރިަކލަކު އަށްهللا.          =ިޮދގުހަދަނީއެވެ  އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން އަދ.  

       =ެ؟.ކުރެއްީވހެއްެޔވެ އިޚްތިޔާރު ަދރިން އަންހެން އެކަލާނގ         = ްފިރިެހނ 

  .މަްއޗަށް ދަރިންގެ    =ް؟ީކއްވެަފއިހެއްޔެވެ ތިބީ ތިޔަ  ަކލޭމެނަށ        =ްތިޔަ  ަކލޭމެނ 

  ؟ހެއްެޔވެ ކިހިނަކުން ކުރަނީ ޙުކުމް    =ެ؟ވެލިބިނުގަންނާނެހެއްޔެ ނަޞީޙަތް އާއިَوْعظ  ކަލޭމެންފަހ 
  ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ ކަލޭމެނަށް ނުވަތަ=     ؟ފިކުރުނުކުރާނެެހއްޔެވެ     = )ޭެއހެންބުނާނ (

  .ޙުއްޖަތެއް، ދަީލލެއް ެއއްވެސް ވެގެންވާ حَواضِ  ބަޔާންވެ        = )ެއޮތް ދަލީލެއް އެފަދަ ކަލޭމެންގެ ފަހ (

  .ގެނެސްބަލާެށވެ އެފޮތް ނިކަން ކަލޭމެން ތިއްޔާއޮ ފޮތެއް       =ްތެދުކަަމށް  ތިބުނަނީ ކަލޭމެނ 

  .ވަންޏާ    =ިހަދައިިފއެވެ. / ަލއިފިއެވެ – ކާފަރުން މައްކާގެ  ނުވަތަ، ޔަހޫދީން ޔަޢުނީ – އެބައިމީހުން އަދ. 
         =  ެމަލާިއކަތްބޭކަލުންނާދެެމދު އާއި  އެަކލާނގ.      =ުގުޅުންވާކަމުގައި ނަސަުބގެ. ނަސަބ.  
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        =ިއެނގިއްޖެެއވެ ޖިންނީންަނށް ހަމަކަަށވަރުން އަދ.           =

   .ޙާިޟުރކުރެވޭނެކަން) ބަށްޢަޛާ ިޤޔާމަތްދުވަހުން( އެމީހުންވެސް ހަމަކަށަވަރުން

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދި އެމީހުްނގެ މަރުެގ އަޖަުލ ހަމަވަންދެްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  )148( ދެންފަހެ އެބައިމިހުން އީމާންވިެއވެ
. ދުނިޔޭގަިއ މަޖާކޮށް ައރާމުކޮްށ އުޅުމުގެهلةمُ އެމީހުންނަށް  . . ދެއްވީެމވެ  ފުރުސަުތ ދެއްވީެމވެ

. !އެބަީހ ކާފިރުންުކރެްނ ނިކަން ފަުތވާ އައްސަަވއިބަލާށެވެ –.) އެމީހުންކުެރ !އެވެ هللا َرُسْولُ (އޭ  )149(
) އަންހެްނ ަދރިއަްށ ( َربُّ ކަލޭގެފާނުންެގ  ންހެއްެޔވެ؟ އަިދ އެމީހުންަންށ ެދރަ އަިދ ނިކަމެތި ޖިންސުކަުމގައިވާ

) ފިރިހެްނ ޖިންުސހެއްޔެވެ؟ (ޖިންސުކަމުަގއިރަނގަޅު އަިދ މަތިެވރި ( އެީއ ިކހާ ނުބަިއ ބެހުމެްއހެއްެޔވެ؟ އަިދ ވާ
 . . އެފަދަކަންކަމުްނ هللا މިއީ ހައްތަހާެވސް ބޭކާރު ވާހަކަތަެކކެވެ އަށް ަދރިން ނިސްބަތްކުރުމަކީ ހެޔޮުނވާނެކަމެކެވެ

.) طَاِهرއެކަލާނެގ ހުސް   ވަންތަެވވޮޑިގެންވިއެވެ

ންރަސްކަލާނގެ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ހެއްދެީވ އަންހެްނ ޖިންސުންކަމުގަިއ ބުނަީނ ފަެހ މަލާއިކަްތ ނުވަތަ ތިމަ )150(
.) ދެވިތާ އެމީހުންއެތާ ތިީބހެއްޔެވެ؟ (ބޭކަލުން ެހއް  އެހެްނވެސް ީވއެއްނޫނެވެ

)151(  . . އެމީހުން ބޮޑުދޮގުހަދައިގެން ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން އެބުނަނީ  ދަންނާށެވެ

. هللا  )152( . އަދި ހަަމކަށަވަރުން އެމީހުންއެީއ ދޮގުެވރިންނެވެ  ދަރިކަލަުކ އިޚްތިާޔރުކުރެްއވިކަމުގަެއވެ

.އްޔެއެކަލާނގެ ފަހެ ިފރިހެްނ ދަރިންެގ މައްޗަށް އަންހެން ދަރިން މާތްކުަރއްވަިއ ޚާއްޞަުކރެއްީވހެ )153(  ؟ވެ

 ޔަކުރަީނ ކޮންކަަހލަ ޙުކުމެްއހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެނަށް ފަހެ ތިޔަތިބީ ީކއްވެފައިެހއްޔެވެ؟ ކަލޭމެްނ ތި )154(

 ކަލޭމެން ފަހެ އެްއވެސް ެއއްޗެްއ ވިސްނަިއ ނަޞީޙަެތއް ޢިބްރަތެްއ ލިބިނުގަންނާނެެހއްޔެވެ؟ )155(

) ާސފުސާފު އަދި ބަޔާން ވެގެންާވ ދަލީާލއި ޙުއްޖަތްވަީނ ނުވަތަކަލޭމެނަށް ( )156( އެހެންބުނަން ޙައްޤު ވާފަދަ
 ހެއްޔެވެ؟

ކަލޭމެންގެ ބަހުަގއި ަކލޭމެނަކީ ތެދުެވރިންކަމުަގއި ވަންާޏ އެފަދަ ާވހަކަެއއްއޮތް ފޮތެްއއޮތިއްޔާ ނިކަްނ  އަދި )157(
.  ގެނެސްދީބަލާށެވެ

ންނާދެެމުދ މަާލއިކަތްބޭކަލުއާއި هللا  ދީން ނުވަތަ މައްކާގެ ކާފިރުން)އެބަހީ އެނުބައި ޔަހޫ( އަދި އެމީހުން )158(

.ވާކަމުަގއި ބުނެނަސަބުގެ ގުޅުން .)  طَاِهرހުސް هللا އެފަަދ ުހރިހާ ކަަމކުން ހަަދއިލިެއވެ އަިދ ވަންތަެވވޮޑިގެންވެެއވެ

. އަިދ ޖިންނީންނަކީވެސް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޢަޛާބަށް ޙާޟިރު ުކރެވޭެނ ބައެއްކަން ހަމަކަށަަވރުން  ޖިންނީން ދަނެއެވެ

 . . މިއާޔަތުގެ ަތރުޖަމާ އަިދ އެހެްނގޮތްގޮތަށް ވެސްެވއެވެ .ދަންނައެވެ  އެހެންެވ ެއވާހަަކ ހަނދާންކޮށްލަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = َطاِهرހުްސ هللا .   ވަންތައެވެ       =.   އެމީހުްނ އެސިފަކުާރ ކަންތަކުން
     =هللا.   ެގ އަޅުތަކުންމެނުވީ     =.    އިޚްލާސްެތރިވެގެްނވާ  

     =.   ަފހެ ަކލޭމެނާިއ ކަލޭމެްނ އަޅުކަންުކރިތަކެތި            =

. ފިތުަނވެރިުކރެވޭނެކަމުަގއި ..ަކޭލންނުވެއެ މަގުފުރެއްދޭނެބަޔަުކ ކަމުގައި    ވެ          

.ެގ ނިهللا ( ަނރަކައަްށ ވަނުމަްށ =  ) ނިމިފަިއާވ މީހަުކ މެނުވީ ޔާގައި         = ) އަިދ

 (. .މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ވިދާޅުިވއެވެ     އަހުރެމެްނގެތެރެއިްނ ެއއްވެސްބޭކަލަުކ ުނވެއެވެ   =

  އެބޭކަލަކަށްވާމެނުީވ        =)ައ ( ނޑައެޅި ޅުަކންކުރެއްވުމަްށ އުޑުގައި ންާވ ވެގެ َعيَّنކަ

   ތަނެއްވަކި         = ީއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިަމންބޭކަލުންނަކ      )  = އަޅުކަމާިއ

. ކި ) ސަފުހައްދަަވއިގެން ިތއްަބވާ ބޭކަލުންނީމުެއވެ    ޔަމަންތެރިކަން އަާދކުރެްއވުމުގައި         == އަިދ

ނޑައެޅިގެން ތިމަންބޭކަލުންނީ    ކަ         =تَْقِدْيس    ވިދާޅުވެ  َتَ◌ْسبِْيح އަށް  هللا  

 .  ކުރައްާވ ބޭަކލުންނީމުއެވެ          ) = މަްއކާެގ ކާފަރުްނ)  އެމީހުްނ  (އެބަީހ އަިދ

    ބުންޏަސް       =ައަުހރެމެންގެ އަުތަގއި ވީނަމ              =

)   إْنِجْيلُ    ފަދަ  تَْوَراةއިސްވެދިަޔ މީސްތަކުންނަށް ލިބުނުފަދަ ފޮްތ ފޮތް ( ެއއީ   ފަދަ     =

. ހަމަކަށަ  ވަރުން ައހުރެމެންީވހެވެ           =ެތރި އަޅުްނ   إْخالص ގެ هللا

  ކަމުގައި       = ީއެއަްށ  قُْرآنފަހެ އެމީހުން (ފޮތް ލިުބނުހިނދުން އެބަހ  ( ލިބުނު ހިނދުން

 .   ކާފަރުވީއެވެ        = ެނިކަންުހެރ  ( ފަހ  ( އެމީހުންގެ އެކާަފރުކަމުގެ ނަތީޖާ

.    އެމީހުންނަށް އެގިދާނެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  طَاِهرއެމީހުން އެސިފަކުރާ ކަންކަމުން އެަކލާނގެ ހުސް  )159(  ވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ

ގެ އިްޚލާޞްތެިރ އަޅުްނ هللا އެމީހުން އެ ސިފަުކރާ ސިފަުކރުންތަކުން ައދި އެކަންކަމުން  )160(
 .  ބަރީއަވެގެްނވެއެވެ

އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންނާިއ އަިދ ަކލޭެމން އަޅުކަންކުާރ ތަކެްއޗަށްވެސް، އެމީހަުކ ނަަރކައަްށ   )162(،)161(
.هللا ވަނުމަށް   ނިާޔ ުކރައްވާމީންަވރު ުކރައްވާަފއިވާ އަޅަކުމެނުވީ މަގުފުަރއްދައި ުނލެވޭނެއެވެ

.) އެބޭކަލުهللا (މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާކަމަްށ   )164( ްނ އަޅުކަްނ ކުެރއްވުމަށް އުޑުން ވަކިތަެންއ އަންަގވައެވެ
ނޑައެޅި  . (އެަބހީ ކޮންމެ ޭބކަލަކަށްެވްސ  عينކަ ވެގެންނުވާ އެއްވެްސ ބޭކަެލއް ތިމަންބޭަކލުން ތޭެރ ުނވެއެވެ

(. ނޑައެޅިގެންވެއެވެ  ތަނެއްކަ

ސަފުތައް ަހއްދަވަިއގެންާވ  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ބޭކަލުންނީ (ކިޔަމަންެތރިކަމާއި އަޅުވެތިކަމުަގއި) )165(
.  ބޭކަލުންނެވެ

) އެަކލާނެގ (هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ބޭަކލުންނީ " )166( ާއިއ އެކަށީގެންނުާވ ކޮންެމ އުނިސިފައަކުން
.  تقديسވަންަތ ކޮށް  طاهرހުސް  . تسبيحުކރާ ބޭަކލުންނީމުއެވެ  "ކިާޔ ބޭކުަލންނީމުެއވެ

.) ގެ  مكةއެބަީހ  -އަދި އެމީހުން )167( . (އެީމހުން ބުނެއެވެ  ކާފަރުްނ ބުނާކަމުގަިއ ވިޔަސްމެއެވެ

) އަހުރެމެްނގެ އަުތގައިވީނަމަ  إنجيلފަދަ  توراةއިސްވެދިޔަ ފޮތްތައްފަދަ ފޮތެއް (  )168(  ފަދަ ފޮތެއް

. إخالصއަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެްނވެސް " )169( ްށ ނަމަވެްސ އެމީހުންގާތަ( " ެތރި އަޅުންކަމުަގއިވީެހވެ
.هللا އައި ހިނދު އެއަްށ އެމީހުްނވީ ކާަފރެެވ. އެހެންވެ  قرآنފޮތް ީކރިތި هللا   ެއއަންގަވަީނ މިފަދައިންނެވެ

. އަިދ ނިކަްނހުެރ  ފަހެ އެމީހުްނ އެފޮތަށް  )170( އެމީހުންެގ ެއކާފަރުކަމުެގ ފަުހކޮޅު އެކަުމެގ ( ކާފަުރވީއެވެ
. ) އެމީހުން ދެކޭނެެއވެ  ނަތީޖާ
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މާނަ  ގެسورة الصافات        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        =ްألْغِلَنبَّ (  ފުޅަކީكلمة  އެ. (ިހގައްޖެއެވެ  އިސްވެ ފުޅުكلمة  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ

  .)މިބަސްފުޅެވެ. ެޓވެހުއް ގަދަވާ  ންرسول  ތިމަންަރސްކަލާނގެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެއާއި ހަމަކަށަވަރުންيعىن  –َأَن َوُرُسِلى 
      =ެބޭކަލުންނަށްرسول  ތެރެއިންވާ އަޅުތަކުންގެ ތިމަންރަސްކަލާނގ.    = ްހަމަކަށަވަުރނ 

  .އެބޭކަލުން        =ްނޑައެޅިގެނ   .ވެ ބޭކަލުންނެ ލިިބވަޑައިގަންނަވާނޭ نصر  އެޭބކަލުންނީ ކަ  

    =ިލަޝްަކރު  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ހަމަކަަށވަރުން އަދ .         = ްނޑައެޅިގެނ  އެއީ  ކަ

  .މީހުންެނވެ ގަދަވާނެ      = ) ޭއެނބުރި  ފިަޔވައި  އެމީހުން ކަޭލގެފާނު!.) އެވެهللا  ަރސޫލު  އ 

  !.ވަޑައިގަންނަވާށެވެ     =ްފަރުޟުވަންދެން ހަނގުރާމަ.  (މުއްދަތަކަށ.(     = ުކަލޭގެފާނ 

 .ދެއްވާށެވެ  މުހުލަތު  ުނވަތަ. / ބައްަލވާށެވެ ނިކަން އެމީހުންނަށް        =ެއެމީުހން  ނިކަންހުރ 

 .ދެކޭނެއެވެ     =ެ؟ހެއްެޔވެ ައށްاب َعذَ  ތިމަންރަސްަކލާނގ       = ްއަވަސްވުަމށ 

   .އެމީހުންއެދެނީއެވެ        =ެَرُسْوُل اهللا َصلى اهللا  ނުވަތަ/  َعَذاب އެ(  ގެދޮރުތަކަށް ގޯތި އެމީހުންގެ ފަހ

 .ފައިބަިއވަޑައިގެންފިއްޔާَعَليه َوَسلَّم          =ެފަތިސް  މީހުންގެ  ކުެރވުނުِإْنَذار  ފަހ 

 .ނުބައިވެގެންވެެއވެ       = ިއެނބުރިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ފިޔަވައި  އެީމުހން ކަޭލގެފާނު އަދ.     

  =ްމުއްދަތަކަށ.    =ިބައްލަވާެށވެ އެީމހުންނަށް ަކލޭގެފާނު އަދ.           = ެަފހ 

 .ދެކޭނެއެވެ އެމީހުން . އެނގޭނެެއވެ އެީމހުންނަށް ނިކަންހުރެ       = ެطَاِهر  ހުސް  ެގ َربُّ  ކަލޭގެފާނުގ

  !ވަންތަކަމާއެވެ    =ީެއވެ  َربُّ  .އެވެهللا  ވަންތަِعزَّة  އެއ.        =  ްކާފަރުން އެ – އެމީހުނ- 

 . ސިފަުކރުމުން އެސިފަކުރާ        =ިހުއްޓެވެ ސަލާމް ބޭކަލުންނަށްَرُسول  އަދ. 
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     =ާއަެށވެهللا  އެއްުހރީ ثـََناء އާއި تـَْعرِيف  އެންމެހ.     = ީَربُّ  ެވރި ތަކުގެ  ޢާލަމް  އެއ 

 .އެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ަކލިމަ ުފޅު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުންގެ ެތރެއިންާވ ަރޫސުލ  )171(
. ( އެކަލިމަ ފުޅަކީ މާނައަީކ . އޭގެ މި ކަލިމަފުޅެވެ،  َوُرُسلِى أَنَ  ألْغِلبَنَّ  ބޭކަލުންނަށް އިސްވެޮގސްފައިވެެއވެ

(. . މިެއވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ގަދަވެގަތުްނވަނީ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަާށއި އަިދ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށެވެ

)172(  . ނޑައެޅިގެން ނަޞްުރ ލިބިގެންވާޭނ ބޭކަލުންެނވެ  ހަމަކަށަވަރުން އެބޭަކލުންއެއީ ކަ

ބޭަކލުންނާއި އެބޭަކލުންާނިއ  َرُسْولُ އީ އެ(އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލަޝްަކރު (  )173(
. .) އެީއ ގަދަވާނޭ ީމހުންނެވެ  ތަބަޢަވީމީހުންނެވެ

.هللا ( އޭ ރަސޫލު  )174( .!ެއވެ އެީމހުންާނ ) އެމީހުްނ ފިޔަަވއި ކަޭލގެފާނު އެނބުިރވަޑައިގަންނަވާށެވެ
. . ( އެއީ ހަނގު  ދިމާނުކުރައްވާށެވެ ރާމަ ކުރެްއވުމުގެ އަުމރުފުުޅ ވަކިމުއްދަެތއް އަތުެވއްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ
.(.  އަންނަންދެނެވެ

)  عذاب ނަށް އަދި ( އެމީހުން )175( . ފަެހ ނިކަންުހެރ އެމީހުްނ  ކަޭލގެފާނު  އައިމާ އެމީހުންނަށް ބަްއލަވާށެވެ
.  ދެކޭނެއެވެ

 ައވަސް ވުމަށް ހެއްެޔވެ؟ عذابއެމީހުން ފަހެ އެއެދެީނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  )176(

 فتح مكة ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسولއަުތވެއްޖެއްޔާ ނުވަތަ  عذابންގެ ގޯތިގެދޮރަށް ފަހެ އެމީހު )177(
.  إنذارކުރެއްވުމަްށ ވަޑައިގަތީމާ ދެްނ އޭރުްނ   ކުެރވުނު މީހުްނގެ ފަތިސް ނުބަިއވެގެންވެެއވެ

)178( .  ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެީމހުން ފިޔަަވއި މުއްދަތަކަްށ އެނުބރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ

)179( . . ނިކަންުހެރ އެމީހުންވެްސ ދެކޭނެއެވެ  އަދި ކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަްށ ބައްަލވާށެވެ

. َربވަންތަ  عزة ެއއީ َربކަލޭގެފާނުގެ  )180(  އެީމހުން އެސިފަުކާރ ސިފަކުރުްނ ތަކުްނ އެަކލާނެގ ހުސް  ެއވެ
.   طاهر  ވަންތަެވވޮޑިގެންވެއެވެ

 ބޭަކލުންނަށެެވ.  رسولއަދި ސަލާމާއި އަމާންކަން ހުީރ  )181(

 .ައެށވެ هللا ، ربަތކުގެވެިރ  عالمެއއްހުީރ  تعريفއާިއ  حمدއަދި އެންމެހައި  )182(
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 ގެ މާނަ  ُسورة ص
uv 

  

 )88(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         صُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

    =ައެވެ اهللا ވޮޑިގެންވަނީދެނެ މޮޅަށް މިއަކުރުގެމާނ.     =ާَوِحى ހުވައި ގަންދެއްވައި قـُْرآن މާތްވެގެންވ 

 . ކުރައްަވއެވެ       = ُވެރި ަޝރަފުގެ /  ގެވެރި   ِذْكر           =ި؟ ކިއެްއހެއްެޔވެ އަދ

 )  .ދަންނައެވެ ( ކާފަރުވެއްޖެމީސްތަކުން     = ީކިބުރުެވރިކަމުގައެވެ  ބޮޑާކަމާއި އެމީހުންވަނ  .    = ިއަދ 

  .) ޢަދާވާތްތެރިވުުމގައެވެ މެދު މުއުިމނުންނާއި  އާއި  َوَسّلم َعَلْيه اهللا َصّلى اهللا َرُسولُ . ( ދެކޮޅުވެރިކަމުގަެއވެ     =

 ؟ހެއްެޔވެކިާހވަރެއް  ުކރެއްވީ  ހަާލކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ       = ެުކރިން މަްއކާގެމީހުންގެ /  ުކރިން އެމީހުންގ    

   =ްއުއްމަތްތަކުގެެތރެއިން/  ޤަރްނުަތކުގެތެެރއިނ        =ްޢަޒާބުައއިހިދުން .  (ަލވާހެދިއެވެ ހަޅޭ ގޮވާ އެމީހުނ 

 . ހެދިެއވެ އާދޭސްކޮށް  ދުޢާއުކޮށް         =ީނުވެއެވެ  ވަގުތެްއކަމުގައި  ަސލާމަތްވާނެ އަދިއެވަގުތުެއއ . 

        = ިޢަޖާއިބުވިއެވެ  އެމީުހން އައިހިދުން  ގާތަށް އެމީހުްނގެ އަދ .       = ްއެމީހުްނގެތެރެިއނ 

  ުކރައްވާނޭބޭަކލަކު އިންޒާރު        =ިބުންޏެވެ  ަފރުންކާ އަދ.         ) = ީމިއ 

.  ދޮގުެވރިއެކެވެ ެވރި  سحر) ފާނަކީحممد/      = ާެހއްޔެވެ ހަދަިއލަނީ( ؟ ހެއްޔެވެ ލަނީ ން إله ހުިރހާ އެ އޭނ(.  

       = ްއަކަށް إله އެއ .     =ްެއއީ ނުވަތަ( މިއީ ހަމަކަށަަވރުނ .(        =ئب عجا 

   .ހުރިކަމެކެވެ   =ެތެދުވެިހގައްޖެއެވެ މީހުން  ބޮޑެތި ގެ އެއްمجاعة ތެެރއިން އެމީހުްނގ .       =

 . ދާށެވެ ންތިބޭ ވެ ثابت މަތީ دينކަލޭމެންގެ  ކަލޭމެން.) ބުންޏެވެ އެހެންމީހުންނަށް އެމީހުން އަދި(     
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   =ިކެތްތެިރވާށެވެ ވުމުގައި ثابت ތަާކއިގެން ން إله ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެން އަދ .       = ްހަމަކަށަވަުރނ 

 .)  ކަމަކީ  އެވިދާޅުވާ ފާނުންحممد އެބަހީ : ( މިކަމަކީ    )  =ްމައްަޗށް  ްނގެއަހަރެމެ ހަމަކަަށވަރުނ 

 . ކަމެކެވެ އެދެވިގެންވާ) އިސްވެގަންނަންވެގެން         =ްާނހަމުއެވެ އެއްخرب  މިފަދަ އަހަރެމެނ .    

   = ެފަރާތުންެވސް އިންގެ  نصارى(  ފަރާތުންވެސް  މީހުންގެ  ގެ  دين ފަހުގެ  އެންމ (     = ްހަަމކަށަވަުރނ 

  . ނުވެއެވެ މިކަން     =ާމެނުވީ ކަމުަގއި ޮދގުވާހަކަެއއް އުޅޭ ހަމަހަދަިއގެން އޭނ .  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. هللا މިައކުުރގެމާނަ މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަީނ :  ص )1( ގަންދެއްވަިއ  قرآنެވރި  شرفެވރި ުނވަތަ ގެذكرެއވެ

.  وحىންރަސްކަލާނެގ ހުަވއި ތިމަ .)  كافرކަްނތަްއ އޮީތ އެ ( ުކރައްވަމެވެ  ން ބުނާގޮތަކަްށ ނޫނެވެ

. ކާފަރު ެވއްޖެ މީސްތަކުން އެަވނީ ވަރަށްބޮޑު    )2( . އަިދ  كربއަދި ކިޔެއްހެްއޔެވެ ވެރިކަާމއި ބޮޑާކަމެއްގަެއވެ
. عداوةވެ  خالفންނާއިމެުދ  مؤمنއާިއ  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول  ތެިރވުމެއްކަމުގަެއވެ

. أمةމީހުންގެ ކުރިންތިމަންރަސްަކލާނގެ ަހލާކުކުެރްއވީ ކިތައްކިތައް  مكةމި  )3( ތަުކެގ  أمة( އެއީ އެ  ؟ހެއްެޔވެ
.) އަދި އެމީހުންނަށް  رسولމީހުން އެމީހުންެގ  އަިއ ވަގުުތ އެމީހުްނ  عذابންނަްށ އީމާންނުވެގެންެނވެ

.  ކޮށް دعاءސަލާމަތަށްގޮވާ   . ެއކަމަކު  އެވަގުުތ އެީއ ގޮވިޔަްސ ސަލާމަްތވާނެ  ވަގުތެއްނޫނެވެ  ހެދިއެވެ

ކުަރއްވާޭނ  إنذارީވ އެީމހުންގެ ެތރެއަްށ އެމީހުްނގެ ެތރެއިްނ  عجائبގެ ީމހުން އެ  مكة يعىنއަދި އެމީހުްނ  )4(
. އަދި ކާަފރުން ބުނީ  މިީއ  رسول .ެވރި ދޮުގވެރި سحرބޭކަލަކު ވަޑައިގަނެގެންނެވެ  ެއއް ކަުމގައެވެ

 ވާނީ  އަކަށް إَلُه  އެންމެ ކަމެއް މިހުިރހާ( . އެކެވެإله  އެްނމެ ބަަދލުގައި ންގެإله  ިމހުރިހާ  އެހައްދަވަނީ އެކަލޭގެފާނު )5(
 . ހުރިކަމެެކވެَعَجاِئُب  ަވރަށް މިއީ ހަމަކަށަވަރުން .) ނުވާެނއެވެ؟ ހެްއޔެވެ ކިހިނަކުން

 ަކލޭމެން ".) ދަމުންބުންެޏވެ އެމީހުން އަދި. (ހިގައްޖެއެވެ ތެދުވެގެން ޖަމާޢަތެއް ހުންގެބޮޑެތިމީ އެމީހުންގެތެރެއިން  )6(
 ތަަކށް  ން إَلهُ   ަކލޭމެންގެ އަދި.) ާވހަކަނުއަހާެށވެ ދައްކަވާ ގެފާނުން حمَُمَّدُ  މި އަދި. (!ތިބޭށެވެ ސާބިތުވެ ދީންމަތީ ކަލޭމެންގެ
 މަތިެވިރވެ  ައހުރެމެންަނށްުވރެން އެއެދެނީ އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަަކވަރުން. ވެކެތްެތރިވާށެ ޤާއިުމވެ ކުރުންމަތީ އަޅުކަން

 . ުކރާށެވެُحُكم  އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް

 އެކަޭލގެފާނުން  ހަމަ އެއީ. ވާހަަކއެއްނުއަހަެމވެ ެއފަދަ އަހުރެމެން  ގެފަރާތުްނވެސްނުދީ  އައި އެންމެފަހުން )7(
 ".ނުވެެއވެ މެުނވީ ދޮގުާވހަކަެއއްކަމުގައި ހަދައިގެންއުޅޭ
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   ަތުރަޖމާ     

       ްقرآن= އޭނާެގ މައްޗަށް ވަކިނ .   ؟ބާަވއި ލެްއވީ ހެއްޔެވެ        ައހަރެމެންެގ =

 . / ައހަރެމެްނ މިހެން ތިއްބާ ތެރެއިން         ެއަިދ ކިއ =. އެީމހުން ެއވަީނ  ؟އްހެއްެޔވެ

 .   ޝައްކެއްގަެއވެ    ذكر= ތިމަން ރަސްަކލާނެގ ) . . ނުވަަތ އާ މެقرآنާއއިމެދު .)   އާوحىދު  މެދު

         . = އަދި އެީމހުންނަށް މިހާތަނަށް ރަހަުނފެންނާތީއެވެ    ތިމަންރަްސކަލާނެގ =

   .عذاب    =.  ؟ނުވަަތ އެމީހުްނ އަުތގައިވަީނ ހެްއޔެވެ        ربّ = ަކލޭގެފާނުންެގ 

. خزانة ގެ رمحة ގެ   ަތއް       ީعزة= އެކަާލނގެއ  .  ވަންތަ ގިނަގިަނއިން ދެްއވާ ަކލާނގެެއވެ

    ެ؟އްޔެެވ.= ނުވަަތ އެމީހުންނަށް ިމލްކުވެގެްނވަނީ ހ           އުޑުތަކާިއ =

.  ملكބިމުގެ   ވެރިކަން        .  =އަދި އެދެމެދުަގިއ ވާހާ ތަކެްއޗާއި    އެީމހުން ނިކަްނ =

 .  މައްޗަށް ައރައިބަލާެށވެ      ްސަބަބުތަުކނ = .  ލާފައި          ެއީއ =

) ެދރަެވގެންާވ فتح مكةދުވަހު / ނުވަަތ  ދެން އެތާނގަިއ  (ބަދުުރގެ  . لشكرާވ ދުވަހު  ެއކެވެ     

  أمة= އިސްެވ ދިަޔ .  ތަްއ ފަދައިން        އެަބީހ މައްކާގެީމހުންގެކުރިްނ  –= އެމުީހންެގ ުކރިްނ

–  .  ދޮގުކުރިއެވެ      ٌَوَعاد    =    ިބާގަިއގެމީހުން ((އެމީހުްނެގ  َعادُ  ގެމީހުންނާއ

 (  ރަސޫލުން           = އަިދ ކަޑަަތކުގެވެިރ     ވެްސ         

އަދި =     ަިއގެމީހުންނާިއ އަދި ބާގ       ްެގމީހުންވެސ        = ިأَْيَكةُ އަދ  

 އެކުވެރިންނާިއ           ) =. ) ަޖމާޢަތްތަކަކީ އެއީެއވެ    ގަދަ    = އެުހރިހާމީހުްނ

 .   ވީކަމުގަިއ ނުވެެއވެ      =  ރަޫސލުްނދޮގުކުިރ ބަޔަކުކަމުަގއިމެނުީވ       
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. َحقُّ  ُعقُوبَة ފަހެ އެީމހުންގެމައްޗށް=    ވެއްޖެެއވެ        =  إْنِتظَارُ އަދި މިއެންމެންވެްސ  

  . ނުކުރެއެވެ       = ީތާޅަފިލި ފުންމަވާލެއްވުމަށްމެނުވީ(ހަމައެކަނި އެންމެ އަޑުފަށަކަށްމެނުވ( 

           =ެެއއަޑުފަށަށް އެއްވެްސ ުހއްުޓމެއްނުވެއެވ.   

 

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. َوِحى اهللا ؟ހެއްެޔވެ ލެއްވީ ބާވާއި قرآن އޭނާއަްށަވކިން ައހުރެމެންގެެތރެއިން މިހެންތިއްބާ އަހުރެމެން އަދި )8(   ުކރެްއވިއެވެ
  އާއިމެދު  قرآن  އެބަހީ   މެދުއާ   ِذْكرُ   ތިަމންރަސްކަލާނގެ  އެވަނީ އެމީހުން؟ ހެއްޔެވެއަދިކިއެއް . އެހެންނަކުންނޫނެވެ (

 އެމީހުންނަށް  ގެރަހަ   َعَذابُ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ިމހާތަނަށް އަދި؟ އަދިިކއެއްހެްއޔެވެ. ޝައްެކއްގަެއވެ އާއިމެދު  َوِحى ނުވަތަ
 . ނުފެންނަނީއެވެ

އެމީހުްނެގ  ތައް َخَزانَة ގެ  َرْمحَة ގެ  َربُّ    ިގނަގިނައިންދެއްވާ އަދި ވަންތަ ِعزَّة ޭލގެފާނުންގެކަ ) .އެވެ َرُسوُل اهللا  އޭ(  )9(
 .) އެހެންނަމަތާއެވެ ދެވުނީހީ އެމީހުންނަށް ނަބީކަމާިއރަސޫުލަކން އެދޭމީހަކަށް އެމީހުން(   ؟އަތުގައިވަނީބާަވއެވެ

 އެމީުހން (؟  ހެއްެޔވެ އަތުަގއިވަނީ އެީމހުންގެ މިްލކުވެރިކަން ވާހާތަކެތީގެ އެދެމެދުގައި އަދި ބިމާއި އުޑުތަކާއި ނުވަތަ )10(
 އެމީހުން  ދެން.) އެހެންނަމަތާއެވެ ހިފަހައްޓާނީ  ނުދީ އަދިބޭނުންނޫންމީހަކަށް އެްއޗެއްދީ ބޭނުން ބޭނުންމީހަކަށް
 َوِحى  ަލއްވާބާވައި ގެފާނަށްحمَُمَّد  އަދި. ެށވެއަރައިބަލާ އުޑަށް ނިކަން އެީމހުން މިލްކުވާނަމަ ބިމުގެ އުޑާއި އެހީކުާރގޮތަށް

 . ބަންދުކޮށްބަލާށެވެ

 މަްއކާ  ނުވަތަ  ދުވަހު ބަދުުރގެ އެބަހީ – އެތާ ަފދައިން ތިބިކާފަރުން އުއްމަތްތަކުަގއި އިސްވެދިޔަ އެމީހުންނަކީ )11(
 .ލަޝްކަރެެކވެ ަބލިވެގެންދާނޭ ދުވަހުން ފަތަޙަވާ

ީހ މައްކާެގ އަހުުލވެރިްނގެ ުކރިންވެްސ އެމީހުންގެ ކުރިްނ އެބަ )12(     ިَعادُ  ގެމީހުންނާއ 

ބާގައިގެމީހުންނާިއ އަިދ ކަޑަތަކުެގވެިރ    ގެމީހުންާނިއ ެއ އެންމެންވެްސ އެމީހުްނގާތަށް ފޮނުވުުނ ރަސޫލުްނ

 .  އެމީހުން ދޮގުުކރިއެވެ

އަދި  )13(    ިބާގަިއގެމީހުންނާއި އަދ     ُشَعْيبُ އެުކވެރިންނާިއ (އެީއ   أَْيَكةُ ެގމީހުންނާއި އަިދ 

.)    السآلم َعَلْيه .  ދީނަްށ ޮގަވއިލެްއވި ބަެއކެވެ  ބޮޑެތި ގަދަ ޖަމާޢަތްތަކަކީ އެއީެއވެ

. ެދްނ ދޮުގކުރިބަޔަުކ ކަމުަގއިމެނުވީ ނުއެހުރިހާމީހުންވެްސ  އެމީހުންގާތަްށ ފޮނުވު ރަސޫލުޭބކަލުން  )14( ެވއެވެ
. َحقُّ  ُعُقوَبة ށް ތިމަންަރސްކަލާނގެ އެމީހުންގެަމއްޗަ ފަހެ . (އެމީހުންނަށް ެވއްޖެއެވެ  )ޢަޒާބު އައީެއވެ

)  ( ކަިނ އެންެމ އަޑުފަށަކަށްެމނުވީ އަދި މިއެންމެންވެސް ހަމައެ )15(   إنِْتَظارُ ތާޅަފިިލ ފުންމަވާލެްއވުމަށްމެނުވީ
. ެއއަޑުފަށަށް އެްއވެސް ުހއްޓުމެއްނު .ނުކުރެއެވެ  ވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ެَربُّ އޭއަޅަމެންގެ . އަދި އެމީހުްނ އެބަީހ ކާފަރުްނ ބުންެޏވ  . ެއވެ         =

  . އަޅަެމންނަށް އަވަްސކޮށްދެއްވާށެވެ) ހެވަްސ ނުބަޔަސް(އަޅަމެންނަށް އޮްތ އެއްެޗއްވިއްާޔ      

  = ްހިސާބު ބަްއލަވާދުަވހުގެުކރިނ        ) = ޭެއީމހުްނ  ).އެވެ هللا َرُسولُ އ

  . އެބުނާއެއްޗަކަށް ކެތްެތރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ    =  ާَداُودއަދި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަޅ 

. ގެފާނު  ހަނދުމަ   ފުޅު ކުަރއްވާށެވެ    = ިދީނުެގކަންތަކުގަިއ ބާުރގަދަ / ބާުރެގވެރ     

 = ެއކަލާނެގ . (ެވވަޑައިގަންނަވާ ބޭަކލެކެވެ  تَْوبَة އަށް ގިނަގިނަިއން هللاހަމަކަށަަވރުން އެަކލޭގެފާނަީކ

 .)ރުހިވޮޑިގަންނަާވ ކަންތައްތައް ދޫނުުކރައްާވ ބޭކަލެެކވެ      = ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ

 .ކިޔަމަންކުރެއްވީެމވެ   = ަފރުބަދަތަްއ      = ކިޔައެވެ  تَْسبِْيحެއކަލޭގެފާނާިއ އެުކ . 

      = ُވަގުތާުވދެންނާއި  ُضَحىފަހުްނ އިރުޮއއްސޭެދންނާއި  َعْصر        
 . ނުވަތަ ޖަްއވުގަިއ ހިފެހެއްޓިގެްނވެއެވެ.  އަދި ދޫނިތައް ޖަމާވެގެްނވެއެވެ=       =

 ).ކިޔައެވެ  تَْسِبْيحއެކަޭލގެފާނައި ެއކު (. އެހުރިހާަތކެތި އެކަލޭގެފާނަްށ ކިޔަމަންެތރިވެގެންެވއެވެ     

.  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެަކލޭގެފާނުންގެ ވެރިކަްނ ަގދަކޮށްދެއްވީމެވެ އަދި=         = އަިދ

 .)ަނބީކަމާއި ކަންކަމުގެ އެގުން ދެއްވީެމވެ(. ދެއްވީމެވެ ِحْكَمة ށްއެކަޭލގެފާނަތިމަންރަސްކަލާނގެ    

   = ާަވިކ   ُحُكمވާަހކަ ވަިކކުރުމާިއ . (އި ަރގަޅު ވިސްނުންދެއްވީމެވެއަދި ނިޔާކުެރއްވުމުެގ ރަގަޅުގޮތ

 .) ކުރުން ެދއްވީމެވެ   ) = ޭ؟އައިޯތއެވެ ައރިހަށް  ަކލޭގެފާނުންގެ .) އެވެ! هللا رسول އ.   

     =خبر ުކރާމިހާގެ دعوى( خبر ންގެ خصم.(         =ަތިން އެިރހިނދުންއެމީހުން ފާރުމ . 

   =ާފރުމަތިން) ގެ  منزل އިްނނެވި الّسالم عليه داود(  ގެ  محراب      އެމީުހްނ =

 ވަތްހިދު      = ެފާނުންެގ އަިރހަށް ގ     = ަފހެ އެީމހުން ފެނަިވޑައިގަތުމުްނ

 . ިއގެންނެވިއެވެސިހިވަޑަ އެކަލޭގެފާނު        =ެކަޭލގެފާނު ބިރުފުޅުގެންވަޑަިއ . އެބޭކަލުންދެންނެިވއެވ

. ނުގަންނަވާށެވެ    = ެަމއްސަލަެއއްގަިއ ނިާޔއެއްކޮށްދެއްވުްނ  َخْصمُ  ައހުރެމެންދެމީހުންނަީކ ދ . ންނެވެ
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.  އެދިގެން ައއީއެވެ           =ުެރމެންދެމީހުން އެކަުކ އަނެކަުކގެމައްޗަށް ޢަާދވާތްތެރިެވ ައހ

 .ނުރުހުނީއެވެ        = ُحُكمަފހެ އަޅުގަޑުމެންގެމެދުގަިއ  . ކޮށްދެއްވާެށވެ    = ަގޮތުަގއި  َحقُّ  ހަމ  

   = ގައި އަިނާޔވެރިވެ ވަޑައި ނުގަންނަވާެށވެ ُحُكمއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ.     = އަިދ

.  އަޅުގަޑުމެންނަށް  މަގުދައްކަާވ ބައްަލވާށެވެ         =ްހަމަސީާދ ތެދުމަގަށ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ހެަވސް (   އެއްޗެްއވިއްޔާ އޮތް ންނަށްއަޅަމެ . އެވެ َربُّ  އޭއަޅަމެންގެ. "ބުންޏެވެ ކާފަރުން އެބަހީ އެމީހުން އަދި )16(

 އަަކސް  ثـََواب އަަކސްَعَذاب  އެއީ ." (އަަވސްކޮށްދެއްވާށެވެ އަޅަމެންނަށް   ަބއްލަވާުދވަހުެގކުރިން ހިސާބު) ނުބަޔަސް
  .)މެއެވެ

 ައޅާ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި. ކެްތތެރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ މެދު އެބުނާއެއްޗެއްސާއި އެމީހުން ).!އެވެ اهللا َرُسولُ  އޭ(  )17(
 ހަމަކަށަަވރުން .ގަދައަތެއްވާބޭަކލެކެވެ ކަންތަކުގައި ީދނުގެ އެަކލޭގެފާނަކީ. ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު  ގެފާނު َداُود

 .ޭބކަލެކެވެ ވަޑަސއިގަންނަވާ ވެ تـَْوَبة  އަށްهللا  ގިނަގިނައިން އެކަލޭގެފާނަކީ

 ހަީވުރގެ  އެަކލޭގެފާނާއިެއކު އެތަކެތި. ިކޔަމަންކުރެއްވީމެވެ ފަރުބަދަތައް އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )18(
 .ވަންތަކުރެެއވެ طاهرހުސް. هللا ކިޔަެއވެ تسبيح ަވގުތުގައި  ހެދުނުގެ އަދި ވަގުތުގައްާޔއި

 ނަށް އެކަޭލގެފާ އެުހރިހާތަކެތި. ހިފެހެއްޓިގެްނވެއެވެ ޖަމާވެ  ޖައްުވގެތެރޭަގއި ބައިބަޔަށް ދޫނިތައް އަދި )19(
 .ކިޔާެނއެވެ تسبيح އަށްهللا  އެކަޭލގެފާނާއިއެކު. ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވެއެވެ

 އެކަޭލގެފާނަށް  މައްޗަށް  ތެރިންގެ  عداوة އެއީ. (ގަދަކޮްށދެއްވީމެވެ ެވރިކަން ެއކަލޭގެފާނުގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި )20(
 ެއއީ . ދެއްވީެމވެحكمة  ެއކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި.) ދެއްަވއިގެންނެވެ ބާރުތައް روحاىن އަދި ماّدى ދެއްވައިنصر
 ރަގަޅުވިސްުނން  ގޮތާއި ރަގަޅު ިނޔާކުރެްއވުމުގެ އަދި. ވެިރކަމެވެمعرفة  ެއއްގެحكم  ކޮންމެ ކުަރއްވާ އެކަލޭގެފާނު  ކަމާއިنىب 

   .)ދެއްވީމެވެ ހުަނރުެވިރކަން ވަިކކުރެްއވުމުގެحكم  ަވކިކުރުމާއި  ާވހަކަ. (ދެއްވީމެވެ

 މިފޮތުގައި. ތަފާތެވެ ބަސް ންގެ مفسر ކަމާއިމެދު އެްއޗެއްކޮން އަކީ اخلطاب فصل. ދަންނައެވެ*
 . واهللا أعلم . ދެގޮތެެކވެ އޭގެެތރެއިން ލިޔެވިފައިވަނީ 

داود عليه ( ފާރުމަތިން ގެحمراب   .؟އައިޯތއެވެ އަރިހަށް ކަލޭގެފާނުންގެ خرب ންގެخصم   ކުރާدعوى  .)އެވެ رسول اهللا އޭ(  )21(
 . ހިދުންނެވެ  ެއރި ން خصم އެދެ ފާރުމަތިން ގެ  منزل އިންނެވިالّسالم 

. އެބޭކަލުންދެންނެިވއެވެ . ސިހިވަޑައިގެންނެިވއެވެ ެއކަލޭެގފާނުން ައއިހިނދުން ެގއަިރހަށް الّسالم عليه داود އެމީހުން )22(
) ެއއްގައި  َقِضيَّة( މަްއސަލަެއއްގައި . ންެނވެ َخْصمُ  ދެ ހުްނނަކީައހުރެމެންދެމީ. ނުގަންނަވާށެވެ ބިރުފުޅުގެންވަޑައި  ކަލޭގެފާނު "

 އެަކކު  ައހުރެމެންދެމީހުން .) ލިބޭމީހެކެވެ ّدْعَوى ުކރާމީހަާކއި ّدْعَوى .(އަީއއެވެ އެދިގެން  ނިޔާއެއްކޮށްދެއްވުން 
ُحُكم   ގޮތުގައި  َحقُّ  ހަމަ ންގެމެދުަގއިައހުރެމެ  ަކޭލގެފާނުން ަފހެ. ޢަދާވަތްެތރިވީެއވެ ރުޅިއަިއސްގެން އަނެކަކުގެމައްޗަށް 

 ހަމަީސދާ  އަޅުގަޑުމެންނަށް އަދި . !ނުގަންނަވާށެވެ ަވޑައި އަނިާޔވެިރވެ ަގއި ُحُكم  ކަޭލގެފާނުން އަދި  . ކޮށްދެއްވާށެވެ
 ."ބައްަލވާށެވެ މަގުދއްކަވާ   ތެދުމަގަށް
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     = ެއެވެ   أَخُ ހަމަަކސަވަރުްނ  މިއިީނ އަުހރެންގ              = އޭނާއަްށ

 . ނުވަދިހަ ުނވަ އަންހެްނ ބަކަިރ ެވއެވެ          =ެއަިދ އަުހރެންނަށް ވަީނ އެންމެ ަބކަރިއެެކވ . 

  =ެދެންަފހެ އޭނާބުނެފިެއވ .   =ެއެއެިތ ައހުރެންނަށް ިމލްކު ކޮށްދޭށެވ.    = އަިދ

 . ޖަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަހުރެްނގެމައްޗަށް ގަދަވެގެންފިެއވެ      = ާވހަކަ ދެްއކުމުަގިއ 

   = ީالّسالم عليه داود(އެކަޭލގެފާނު އެބަހ ( .  ވިދާޅުވިެއވެ     =ަމަކަށަަވރުން އޭނާ ކަެލއަްށ ހ

 . އަނިޔާވެިރ ެވއްޖެއެވެ      = ްކަލޭެގ ަބކަރިދޭން އެިދގަތުމުގެސަބަބުނ        =

  އޭނާގެ ަބކަރިތަކާިއ އެއްކޮށްލުމަްށ      = އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ަވރަށްގިނަމީހުްނ      =

)  އެއްމުދަލެްއގައި ަބއިެވރިވާ ދެމީހުްނކުރެ ކޮންމެމީހަކު (ވެރިންގެެތރެއިން ބައި      = ޭއެގ

 .ބައެއްމީހުްނ ހަމަކަށަަވރުްނ އަނިޔާެވރިވެެއވެ     = އަނެއްބައެްއެގ މައްޗަްށ       =

 އީމާންވީ މީހުންމެނުވީ          ްކުރި  َعَملُ   َصالِحُ އަދި ެއމީހުނ         =

 .އެފަދަމީހުން މަދެވެ    = ި(ނުވަަތ ) الّسالم عليه داود(އަދ . ހީފުޅުުކރެއްވިެއވެ

(.  ޔަޤީންވެވަޑައިގެންފިއެވެ      = ްނީކަމުގައި ކުރެްއވު إْمتَِحانُ ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލޭގެފާނުނ   

    = ެގަިއ އެަކޭލގެފާނު ފާފަފުއްސެވުމަްށ އެިދވަޑައިގެންނެފިއެވެ َحْضَرةُ  ގެ  َربُّ  ފަެހ އެަކލޭގެފާނުންގ.   

  =ެއަިދ ސަޖިދަކުރަްއވާ ާޙލު ިތރިވެވަޑަިއގެންފިއެވ .    ެއަިދ ތައުބާެވ ވަޑައިގެންފިެއވ. 

 .)  ވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ  تَوبَةއަްށ   َحْضَرةُ ެގ  هللا(     = ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަޭލގެފާނަްށ

 . ފުއްސަވައިފީމެވެ     =ްއެކަންތައ .         = އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ގަިއ އެަކލޭގެފާނަށްވެެއވެ  َحْضَرةُ     = ްނޑައެޅިެގން ގާތްކަމެއ ކުއްތަންވުމެއް  / ކަ     

   = ިެއއީ ސުަވރުެގެއވެ(އަިދ އެނބުރިދާެނ ރަގަޅު ތަާނއ.(  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި . ުނވަބަކަރިެވއެވެ ނުވަދިހަ އެާނއަށް.  އެވެ  َأخُ  އަޅުަގޑުގެ  ދީނީގޮތުން މިއިނީ މިމައްސަލައަކީ މެންގެއަޅުގަޑު " )23(
 އޭނާއަށް  އެންމެބަކަިރވެސް އަުތގައިވާ  އަހުރެްނގެ އެެދނީ އޭނެާއ ދެންފަހެ . އެންމެބަކަިރއެކެވެ އަހުރެންނަށްވަނީ 
   ".ފިއެވެގަަދވެގެން އަހުރެންގެަމއްޗަށް ޭއނާ ގޮތުން ޖަދަލުކުރުުމގެ ެދއްކުމުގައި  އަިދވާހަކަ. މިލްކުކޮށްދޭށެވެ

. ދިމާލަްށވިދާޅުވިއެވެ ުކރާމީހާާއއި ْعَوىدَ  ބައްަލވަިއނުލައްވައި  އަނެއްީމހާގެާވހަކައަށް  داود عليه الّسالم )24(
 އޭނާަކލެއަށްުކރި  އެދުނުކަްނއެއީ ކަލޭގެކިބައިން ެއނާ ަކޭލގެބަަކރިދޭން ލުމަށްޓަކައި އޭނާގެބަކަރިތަުކގެތެރެއަށް"

 ޭއގެ  ބައިެވރިން ވަރަށްގިނަ .) މަދުބަެއކެވެ އެއީ(  މެނުވީ ކުރިީމހުން َصاِلُح  َعَمُل  އީމާްނވެގެން ރުންހަމަކަށަވަ . އަނިޔާއެކެވެ
  !.ވެއަނިާޔވެިރވެއެ އަނެއްަބޔަކު އެއްބައެއްގެަމއްޗަށް

ُر ِعلمُ .  ގެއްލިއްެޖއެވެ އައިސްިތބިދެމީހުން ސަިރއަތަށް މިހިސާބަށްވާަހކަދދިޔަތަނާ. ދަންނައެވެ   تـَْفِسيـْ
 ދެމަލާިއކަތްބޭކަުލން  ފޮނުްއވި هللا ކުރެްއވުމަށް  داود عليه الّسالم إْمِتَحانُ  އެއީ  މަޝްޫހރުެވގެންވަނީ ވެރިންގެތެޭރގައި

 ވެިރން ِعلُم   ގޮތެއްމެދުވެރިވީކަމުަގއި ނެއްޓޭފަދަ ޢަދުލުވެރިަކމުން ފުޅުގައި  ُحُكم ގެ  داود عليه الّسالم. ކަމަށެވެ
 .ުކރެއްވެިވކަމެވެ ُحُكم ނާއްސަވައި  އަެނއްމީހާގެވާކަ  އައްަސވާފައި ެއކަނި ުކރިމީހާގެާވހަކަ َوىَدعْ  ެއއީ. ލިއުއްަވއެވެ

 السالم عليه داودުކރެއްީވކަން  إمتحانއެކަޭލގެފާނު هللا ވުމުން  غائب –ދެންފަހެ އެދެބޭކަލުން އެތަނުން ގެއްލުމުން 
. ދެންފަހެ އެކަޭލގެފާނުންގެ  يقنيއަށް  ގައި އެަކލޭގެފާނުންގެ ފާފަފުއްސެވުމަްށ  حضرة ގެ ربފުޅުވެއްޖެއެވެ

. އަދި  .  سجدةއެދިވަޑައިގެންދެންނެވިއެވެ  އަށް ިތރިވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ

. އަދި  وحىއެކަލޭގެފާނަށް ފާފަ ފުއްސެވި ކަމުގައި هللا  )25( . އަދި ހަމަކަަށވަުރްނ  وحىކުެރއްވިއެވެ ުކރެްއވިއެވެ
. ސުވަުރެގ  ަގއި حضرةއެކަލޭގެފާނަްށ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ގާްތކަމާއި އަިދ އެނބުިރ ދާތަނުގެ ރަނގަޅުކަން ހުއްޓެވެ

. އަދި މި  ބައެްއ ރިާވޔަތްވެއެެވ.  إسرائيلىލިުޔއްވި ބަެއއް ބޭކަުލން ގެންނަވާފައިވާ  تفسريގެ  آيةހުއްޓެވެ
. އެހެން درجةބޭކަލުްނގެ  رسولއޭގެތެރޭަގއި   ާވަހކަ ެވ އެާބވަތުގެފުޅާިއ އެކަީށގެންނުވާ ާވހަކަވެްސވެއެވެ

 .  . أعلم واهللاލިޔާހިތްނުވީެއވެ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    = )ައޭ  وحىސްކަލާނގެ ތިމަންރ (. .  داودުކރެއްވީމެވެ  އެވެ     =  ހަމަކަށަވަރުްނ

 . ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭގެފާުނލެއްވީެމވެ         ިެއއްކަމުގަިއ  َخلِْيفَة= ބިމުަގއ    

   ިُحُكم= ފަހެ މީސްތަކުްނގެމެދުގައ  .  ުކރަްއވާށެވެ     ހަމަޙައްޤު ގޮތުގަިއ       

. = އަދި ކަޭލގެފާނުންގެ ނަފުސުގެ އެދުންތަާކއި ތަބަޢަވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެ  ވެ       ފަހެ އޭރުްނ =

 .  ކަލޭގެފާނު ފުރެދިވަޑަިއގެންފާނެއެވެ   ގެމަގުްނ = هللا       ހަމަކަށަވަރުްނ  =

 ފުރެދުނުމީހުން     ގެމަގުން = هللا         = އެމީހުންނަށް ހުންަނހުީރ

. ޒާބެވެގަދަވެގެންވާ ޢަ      =ްއެމީހުން ަހދާންނެތުމުގެސަބަބުނ        =

ހިސާބުބައްލަވާުދވަސް         =ެއަދި ތިަމންރަސްކަލާނގެ އުޑުނުހައްދަވަމެވ .       =

އަދި ބިމާއި       = އެދެމެދުަގއިވަހާަތކެއްޗާިއ   = ُގޮތެްއގައި   بَاِطل         

 . އެީއ ކާފަރުްނ ީހކުރާގޮެތވެ=         =ެފަެހ ކާފަރުންނަްށ ގަދަޢަޒާުބ ހުއްެޓވ .      

 = ނަަރކައިްނ        =ުްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ނުވަތަ އީމާންވީމީސްތަކ

 ލައްވާނޭެހއްޔެވެ؟        = ްުކރި    َعَملُ  َصاِلحُ  އަިދ އެީމހުނ      

    = ބިމުގަިއ ަފސާދަުކރާމީހުން ފަދައިްނ    = ވެރިްނ  تَْقَوى ނުވަަތ

 ެޔވެ؟ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ލައްވާެނހެއް       = ްނުބައި ނުލަާފ މީހުންފަދައިނ     = އެީއ

)   قُْرآن( . ފޮތެކެވެ  އެއީ ފޮތެެކވެ       = އެފޮތް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއިވ 

    =ެއެީއ ބަރަކާތްެތރިފޮތެކެވ .        = އެފޮުތގެ އާޔަތްތަކަްށ އެމީހުްނ ވިސްާނ ފިކުުރ

                                      

                                     
                                   

                                          



                       
 

1 6 4 4   
 

މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 ކުރުމަށް       = ިَوْعظُ  އާއި نَِصْيَحةއަދ  .  ލިބިގަންނަހުށިކަެމވެ       =

ބުއްދިވެރިން .         = ިގެފާުންނ   ُسلَْيَمانُ  ގެފާނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ  داودއަދ

 .  ދެއްވީމެވެ     = ީُسلَْيَمانُ ެއއީ  އެބަހ   .  ގެާފނުންނަކީ  ނިޢުމަތް ލިބެވިގެންވާ ރަގަޅު އަޅާއެވެ
      =ަނަވާ އަޅެކެވެންހަމަކަަށވަރުން އެކަޭލގެފާނަކީ  ގިނަިގނައިން ތައުބާވެވަޑަިއގ.    

 

   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

َفة ބިމުގައި ހަމަކަށަަވރުން .އެވެ داود އޭ.) ކުރެްއވީމެވެوحى  ތިމަންރަސްކަލާނގެ( )26(  އެްއކަމުަގއި  َخِليـْ
 ُحُكم  ގޮތުގައި  ހަމަޙައްޤު  ވެރި  َعْدلُ  މީސްތަުކންގެމެދުގައި ެއހެންވެ. ކަޭލގެފާނުލެއްވީެމވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 .) ަމގުފެުރދިދާނެއެވެ.( ފުރެދިވަޑައިގެންފާނެެއވެ ަކހައިލާ  މަގުން هللا އެހެންނޫންނަމަކަލޭގެފާނު  ހެފަ . ކުރައްވާެށވެ
 އެއީ .ޢަޒާބެވެ ގަދަވެގެންވާ  ހުންނަހުރީ އެމީހުންނަށް .)ދަންނަެއވެ(  ފުރެދޭމީހުން ގެމަގުން هللا ހަމަކަށަވަރުން

 .ންނެވެހަދާންނެތުމުގެސަބަބު އެމީހުން  ހިސާބުބައްލަވާުދވަސް

 އެަބހީ (  ހީކުާރގޮތެވެ  ކާަފރުން ެއއީ.  ނުހައްދަވަެމވެ ގޮތެއްގައި  بَاِطُل   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޑާއިބިންއު އަދި )27(
 ގަދަޢަޒާބު  ަނރަކަިއގެ ކާފަރުންނަށް ފަހެ.)  ާކފަރުންނެވެ ކަމުގައިީހކުރާނީ  ގޮތެްއގައި بَاِطُل  ހައްަދވާފައިވަނީ އުޑާއިބިން
  .ހުއްޓެވެ

  ފަސާދަކުރާީމހުންފަދައިން  ބިންމަތީގައި   ކުރިމީހުންَصاِلُح َعَمُل   އީމާންވެގެން ؟ ހެއްޔެވެއަދިކިއެއް )28(
 ތިމަންރަސްަކލާނގެ   ނުލަފާީމހުންފަދައިން ނުބައި   ެވރިން تـَْقَوى   ުނވަތަ؟  ަލއްވާނެހެްއޔެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 
. ނަރަަކއެެވ ހުންނާނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ނުބަިއނުލަފާމީހުންނަށް.) ށަވަެރވެކަ ނުހައްދަވާނެކަން ެއހެން( ؟ ލައްވާނެެހއްޔެވެ

 .  އެވެ نِْعَمة އަިދއެތާގެ. ސުވަރުެގއެވެ ހުންނަހުށީ  ނަށް ެވރިންتـَْقَوى  މުއުމިނު އަދި.  ޢަޒާބެވެ އަދިއެތާގެ

 ަބރަކާތްަތއް  ހެޔޮތަކާއި ގިނަ އޭގައި.  ފޮތެކެވެ ކަލޭގެފާނަށްބާވަިއލެއްވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަކީ قـُْرآن ތިކީރި )29(
 އަދި .  (ކުރުމަށްޓަކަެއވެ ފިުކރު އެފޮތުެގއާޔަތް  ތަކަްށވިސްާނ  އެފޮތްބާވާތްލެްއވީ.  ފޮތެކެވެ މުާބރަކު  އެކުލެިވގެންވާ

 ވިސްނުންެތރިން  ބުއްދިެވރި ަފހެ.)  ކިޔަަވއިުލމަށްޓަކައެއްނޫނެވެހަމައެކަނި . ޢަމަލުުކރުމަށްޓަކައެވެ ފަަދއަކުން އޭގައިވާ
 . ލިބިގަންނަހުށިކަެމވެ َوْعُظ  އާއި َنِصْيَحة  އެފޮތުން

ُسَلْيَماُن   އެަބހީ  އެއީ) َعَلْيِهَما السآلم(.ދެއްވީމެވެ ގެާފނުންُسَلْيَماُن    ގެފާނަށް داود އަދިތިމަންރަސްކަލާނގެ )20(
 ތައުބާެވވަޑައިގަންަނވާ  ގިނަގިނައިން   އެކަޭލގެފާނަކީ ވަުރންހަމަކަށަ  .އަޅާއެވެ  ރަގަޅު ލިބެވިގެްނވާ ނިޢުމަތް  ގެފާނުންނަކީ

 .އަޅެކެވެ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     = ުއެަކލޭގެފާނަށް ހުށައެޅުނުހިދ     = ުހަީވރުގެަވގުތ      = ެއއްމޮއްަގުޑ

މޮޅުއަްސ  އުފުލައިގެްނ އޮންނަ     = ުދުެވލިާބރ    =ެަފހެ ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވ .  

     =ެހަމަކަށަަވރުން އަުހރެން ލޯބި އިސްކޮށްފީމެވ .      = ައހުގެލޯިބ       =

ުކރުމުގެމައްޗަްށ  ِذْكرُ ހަނދާންކޮްށ  َربُّ އަހުރެންެގ       = ނިަވއިވެއްޖައުމަށްދާެދްނ ( (އިރު

       =(ްިނވައިވެއްަޖއުމަށްދާދެނ) ްލޯތަކަށ         =  އަދި އޭިތ އަުހރެންގެގާތަްށ

 . ގެންނާށެވެ       =ެއަިދ އަތްޕުޅު ާކއްތަވަިއ ފިރުމަން ފެއްެޓވިއެވ.          

އޭެގ ފައިދަޑީގައްާޔއި އޭެގ ަކރުގަިއ  =           = އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ

.  إْمتَِحانُ ގެފާނު   ُسلَْيَمانُ   ުކރެއްވީމެވެ         = އަދި އެކަޭލގެފާނުންގެ ގޮޑިކޮޅުގަިއ

.  ންދީެމވެތިމަންރަސްކަލާނގެ ބެއި    = ްދެބައިކުޅައެއްބައިގެ އިންސާެނއް( ހަށިގަޑެއ (     

.   ُرُجوعَ އަށް  َحْضَرةُ ގެ  هللا. ދެން އެކަޭލގެފާނުންތައުބާވެވަޑަިއގެންނެވިއެވެ=  =  ވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ

   . އެކަލޭގެފާުނ ދެންނެވިެއވެ  = މިއަޅާއަްށ ފުއްސަވާޭދވެ!. ެއވެ بُّ رَ ޭއ އަޅުެގ  .    

   = ެއަދި މިއަޅާއަށް ވެރިކަމެއްެދއްވާދޭވ        = ެއެަކކަށްވެސް އެކަށީގެން ނުާވވަުރގ  

    = މިއަޅާއަށްފަުހ      = ހަމަކަަށވަރުްނ އިބަރަސްކަލާނގެީއ     =ިނަގިަނއިްނ ގ

 .ދެއްވާ ަކލާނގެެއވެ       =ެފަހެތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއކަލޭގެފާނަްށ ކިޔަމަންުކރެއްވީމެވ.      ަވިއ

     =ެއެަކލޭގެފާނުންގެ އަމުރުފުޅަ އެވައިެޖހެެއވ .     ްމަުޑމަޑުނ     =

 ޑަިއގަންނަވާތާކަށްއެކަލޭގެފާނުންއެދިވަ   =ިަތއްވެސް (އެކަޭލގެފާނަްށ  َشْيَطانُ  އަދ

(.  ކިޔަމަންކޮށްދެއްވިއެވެ     = ެައކާއި  َشْيطَانُ  ތަންތަންހަދާ ބިާނކުާރ ޮކންމ     = އަިދ

ނޑުގެ އަޑިއަށްފީނާ ކޮންމެ   .އަކާއި َشْيَطانُ  ކަ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

    މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

ގެފާނުްނެގ   ُسلَْيَمانُ  އެބަހީ   އެކަޭލގެފާގެ  ހަީވރުގެވަގުތު   ބާރަށްުދވާއަސް  އުފުަލއިގެންއޮންނަ  އްގަޑުއެއްމޮ )31(
!.  އަރިހަްށ ގެނެިވ ހުށައެޅުނުހަދާން ުކރަްއވާ ބަްއލަވާށެވެ

. އަުހރެން އަުހރެންެގ އަ )32(  އަށްާވލޯތްބަށްވުރެ  َربُّ ހަށްވާލޯބި އަހުރެްނގެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 َمْشُغولُ  އެައހާއިގެން  އިުރއޮއްސެދެން .) ާފއިތުވީއެވެ ެއއަހާިއހެދި ނަމާދުވެސް  َعْصرُ . (އިސްކުރެިވއްޖެއެވެ

 .ވެވުނީއެވެ

 ގެފައިދަޑީގައްޔާއި އޭ  އަސްގެެނވުމުން. ގެންނާށެވެ ހަަމއަށް އަުހރެންނައި  އެއަސް . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލެގެފާނުން )33(
 . ކާއްތަވަންފެއްެޓވިއެވެ އަތްޕުޅު އޭގެކަުރގައި

 ން  ِذْكرُ  ގެ هللا އޭގެސަބަބުން އެއީ. (ައތްފައިކެޑުއްވީއެވެ އޭެގކަރާއި  އޭިތކަތިލައި  ބަެއއްރިާވޔަތުގަިއވާގޮތުްނ އަދި* 
 )أعلم وهللا.ހަދުމަނެތިނުވުމަށްޓަކައެވެ އެކަލޭގެފާނުން

.  إْمتَِحانُ ގެފާނު   ُسلَْيَمانُ ރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ހަމަކަށަވަ )34( އަދި އެަކލޭގެފާނުެގ  ކުރެްއވީމެވެ
ނުވަަތ ވާވެފަިއާވ އިންސާނެްއ )ދެބަިއކުޅައެއްބައިެގ އިންސާެނއް( ހަށިގަޑެްއ ނުވަތަ  ގޮޑިކޮޅުގައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ

.  ُرُجوعَ އަްށ  َحْضَرةُ  ގެ هللا.  އެވެއެކަޭލގެފާނުންތައުބާވެވަޑަިއގެންނެވި ދެން. ބެއިންދީމެވެ  ވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ

.  ގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ ُسلَْيَمانُ  ެއއްދުވަހަކު ރިވާެވގެންވާފަދައިން ގައި َصِحْيحُ  .ދަންނައެވެ* 
.  ހުށީެމވެވާ  ِجَماعُ ) އަންހެނުންނާއި ުނވަދިހަ  ރިާވޔަތެއްަގއިވަނީ އެހެން  އަިދ( ސަތޭކަާޖރިޔާއިންނާއި  މިރޭއަހުރެން 

 ަފހުލަވާަނކަށްވެެގން  ަހގުރާމަިއގެ ދެންއެކުއްޖާ .  ވިހާެނއެވެ ފިރިހެްނކުއްޖަކު  އަންހެނަކު  ެއއިންކޮންމެ އޭރުން  ދެން
 ެދން .  އެކޭވިދާޅެއްނުެވވުނެވެ هللا إْنَشاء އެހެންވިާދޅުވިހިދު ެއކަލޭގެފާނު . ުކރާނެއެވެ ِجهَادُ  ގެމަގުގައި  هللا

. ނުިވހައެވެ  އަްނހެނެއްމެނުވީ އެންމެ އެއިން ެއހެންނަމަވެސް. ވިއެވެ ِجَماعُ   ހެނުންތަކާއިއަން   އެކަލޭގެފާނުން
 ވިެހއިހިދުން  އެކުއްޖާ .  ވާވެފައިާވކުއްޖެކެވެ އެއްބައި ނުވަތަ . އެއްބުިރއެވެ މީެހއްގެ ވިހެީއވެސް ވިެހއިމީހާ އަދި

. ިމއެވެ.  ބޭންދެިވއެވެ ގޮޑިކޮޅުގައި ރަސްމީ ެގފާނުންގެއެަކލޭ އަދި .  ގެނެވުެނވެ ގެައރިހަށް   ގެފާނު   ُسلَْيَمانُ 
 . ތައުބާެވވަޑައިގެންނެވިެއވެ އެކަޭލގެފާނު ދެން

  ެއއްވެސްމީަހކަށް  މިއަޅާގެފަހުން .  އެވެ!  َربُّ   އޭއަޅުގެ . " ންނެިވއެވެ އަށްދެ هللا  އެކަލޭގެފާނުން )35(
 ގިނަގިނައިން  އިަބރަސްކަލާނެގއީ  ހަމަކަަށވަރުން . ެވދެއްވާދޭ  މިއަޅާއަށް  ެވރިކަމެއް  އެކަށީގެންނުވާަވރުގެ 
 . ދެއްވާކަލާނެގއެވެ"

 ވިދާޅުވިތާކަށް  އެަކލޭގެފާނުން .  ކިޔަމަންުކރެއްވީެމވެ ވައި  ެއކަލޭގެފާނަށްޓަަކއި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދެންފަހެ )36(
َ  މިވާަހކަ. ( ދަތުރުުކރެއެވެ ގޮވައިގެން  އެލޭގެފާނުން  ) ބަޔާންެވގެންވެއެވެ  ޫސރަތުގައިވެސް   َسبَأ

ނޑުގެ އަދި   އަާކއި َشْيطَانُ  ކޮންމެ  ބިނާުކރާ އެކިެއކިތަންތަން ޢިމާރާތްތަކާއި އަދި )37(   ކޮންމެ  އަޑިއަށްފީނާ  ކަ
ނޑުގެ އެސޮރުމެން. (ިކޔަމަންކޮށްދެއްވީމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ވެސް އަކާއި  َشْيطَانُ   އަޑިން  ކަ

 .)ަނގައެވެ ޖަވާިހރު ރަންމުތާއި
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    = ިَشْيطَانُ  އަިދ އަެނއްބައ  .  ްނ ބަދެވިގެންވެެއވެ        =  ދަގަުޑެގ

ދަގަުޑ ޗޭނުގަިއ  / ޤައިދުތަކުގަިއ        =ްކަލާނގެ ދެްއވާ ެދއްވުމެވެިމއީ ަހއްތާވެސް ތިމަްނރަސ . 

    )   =ެަކލޭގެފާނުދެއްވާނެމީަހކަށް ދެްއވާނެވަަރކަްށ .) ަފހެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެަކލޭގެފާނަްށ އެްނގެވީމެވ

.ދެއްވާށެވެ        =ެނުވަަތ ނުދެއްވަންާޏ ނުދެއްވާެށވ .        އެއްވެސްމިންަވރެއްެނިތ 

     =ެއަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލޭގެފާނަށްވެެއވ .      = ަގއި  َحْضَرةُ ތިމަންރަސްަކލާނެގ     

ނޑައެޅިގެން ގާތްކަން=   ުކއްތަންވުްނ / ކަ        = އަިދ އެނބުރިާދ ަރގަޅުތަނާިއ

  ސުަވރުގެއާއި /އެބަހީ      =  ޭއަދި  هللا َرُسولُ  (އ (.!  އަޅު  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އެވެ   

 .  ުކރަްއވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު ކަލޭގެފާނުން    الّسآلم َعلَْيه         = ްَربُّ  އެަކލޭގެފާނުންގެ ެއކަލޭގެފނުނ  

 .)  ެއކަލޭގެފާނުދެންނެިވއެވެ.( ހިނދުެއވެ ދުޢާދެންނެވި އަށް    =ަމިއަޅާ ށަަވރުންހަމަކ        =

.)  ޖަަހއިފިއެވެ َشْيطَانُ  ުނވަތަ. ( ބީހިއްެޖއެވެ َشْيطَانُ  މިއަޅާގައި         =ާއުދަުގލާއި  ތުން އޭާނގެފަރ 

 . ވެއެވެ ގަދަރިހުމާއި      ) =ެަކލޭގެފާނުްނގެ .) އެންެގވީމެވެ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ 

 . ޖައްސަވާެށވެ) ބިމުގައި( ފައިންޕުޅުން         =ީފިނިފެނެވެ ފެްނވަރުްއވާނޭ ތިޔަހުރ .     =

 . ފިނިހިއްޕެވުެމވެ ހިއްޕަވާނޭ އަދި      =ިެއކަލޭގެފާނަށްދެްއވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ     =

  އަުހލުެވރިން އެކަލެގެފާނުންގެ     =ާައހުލުެވރިން  އެަބހީ( .ެއހާވަރުެދއްވީމެވެ އަދިއިުތރު ެއކު އެމީހުންނ 

.)  ދެއްވީެމވެ ޑަބަލްކޮށް          =ީގޮތުންެނވެ އެްއގެ َرْمحَة   ްނވާ َحْضَرةُ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ެއއ  .    = ިައދ 

 . ގޮތުްނނެވެ އެއްގެَوْعُظ  َنِصْيَحُة           =ިވިސްނުންެތރިންނަށް ބުއްިދވެރ  
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .  ބަދެިވގެންވެެއވެ   ޗޭނުގައި  ދަގަުޑ /  ޤައިދުތަކުގައި   ދަގަދުގެ ން َشْيطَانُ އަނެއްބައި  އަދި )38(

.  ެދއްވުމެވެ  ދެއްވާ ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ހައްާތވެސް މިއީ.)   އެންގެވީމެވެ  އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ( އަދި )39(
 ޭއގެ . ހިަފހައްޓަވާެށވެ !ނުދެއްވާށެވެ ނުދެއްވަންޏާ ނުވަތަ ދެއާްވެށވެ! ދެއްވާނެަވރަކަށް ކަލޭގެފާނުންދެއްވާނެީމހަކަށް އެއިން

 .  ހިސާބެއްނެތެވެ އެއްވެސް

 އެނބުިރދާ  އަދި.  ވެއެވެ ކުއްތަންވުން ގާތްކަމާއި ގައި َحْضَرةُ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އެަކލޭގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން )40(
 . އެއީސުަވރުެގއެވެ. ރަގަޅުތަންވެއެވެ

 ައޅު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު.) އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ( )41(     ކުރައްވާެށވެ  ޅުހަނދުމަފު َعَلْيه الّسآلم 

 މިއަޅާ  ހަމަކަށަަވރުން".)  އެކަޭލގެފާނުދެންނެވިއެވެ. ( ހިނދުެއވެ  ދުޢާދެންނެވި އަށް  َربُّ  ެއކަލޭގެފާނުންގެ  އެކަލޭގެފާނު
  ".ވެއެވެ ގަަދރިހުމާ އުދަުގލާއި އޭާނގެަފރާތުން.)   ަޖހައިފިއެވެ َشْيطَانُ  ނުވަތަ. ( ބީިހއްޖެއެވެ َشْيطَانُ  ގައި

 ދެން ." (ޖަްއސަވާށެވެ) ބިމުގައި( ފައިންޕުޅުން ަކޭލގެފާނުންގެ.) "އެންެގވީމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް މަންރަސްކަލާނގެތި(  )42(
 .) އެންެގވިއެވެهللا ދެން. އުފެދިއްޖެއެވެ އާރެއް އެަތނުންފެން ޖެއްެސވުމުން އަދި.ޖެއްސެވިއެވެ  ަފއިންޕުޅުން އެކަލޭގެފާނު

 ފެންަވރުއްަވއި  އެފެނުން އެަކލޭގެފާނުން ދެން( . ފިނިިހއްެޕވުމެވެ ހިއްޕަވާނޭ އަދި . ފިނިފެނެވެ ފެންަވރުއްވާނޭ ތިޔަހުރީ
 .) މުޅިންފިލައްޖެއެވެ އާާލސްކަންފުޅު ހިއްޕެވުމުން ފެންފޮދު

 އަދިއިުތރު  އެކު އެމީހުންނާ ނާއި  އަުހލުވެރިން  ެއކަލެގެާފނުންގެ އެަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި  )43(
 އެއްގެ  َرْمحَة ންވާ َحْضَرةُ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއީ.) ދެއްވީމެވެ  ަޑބަލްކޮށް އަުހލުެވރިން އެބަހީ( .ެދއްވީމެވެއެހާވަރު

  .ގޮތުންެނެވ އެއްގެَوْعُظ  َنِصْيَحُة   ވާ ިވސްނުންތެރިންނަށް އަދިބުއްދިެވރި. ގޮތުންނެވެ

 .ދަންނައެވެ *      ޖެހުމާއެކީ  އާލާްސކަނަފުޅު. ކަމުގަިއވިއެވެ ބޭކަލަކު  ގިަނ މުދާ ދަރިންގިނަ  ައކީَعَلْيه الّسآلم 

 ދުވަަހކު  އިރާަދކުރެްއވި هللا އާލާސްކަންފުޅުގައި ދެން. ގެްއލިގެންދިަޔއީއެވެ މުދާވެސް އަދި މަރުވެ އެހުރިާހކުދިން
 އެހާކުިދން  އަދި  ރަށްއޭެގއިތު އަދިއެާޔއެކު  ިދރުއްވައި އެކުދިން އަލުްނވެސް ރަގަޅުވުމުން އެކަން އޮންނެވުމަށްފަހު
 أْيَسُر  التـََّفاِسْري= އަދިزُْبَدُة التـَّْفِسْري . = ދެއްވިކަުމގައިިވއެވެ އެހާގިަނއިން މުދާވެސް އަދި. ވިއެވެ ދެއްވިކަމުގައި
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      =ިެށވެހިއްޕަވާ އަތްޕުޅުން ަކލޭގެފާނުންގެ އަދ.      =ިއިހާގޮޑިެއއް   ުނވަތަ ބޮޑިއެއް ހިކިދަޑ  

      =ްޖައްާވށެވެ) ގައިޮކޅުގައި އަނިބކަނބަލުން( ެއއިނ  .     =ިުއަވއި  ހުަވއި ަކލޭގެފާނުންގެ  އަދ 

 . ނުލައްވާށެވެ       =ްދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ ފާނު ެއކަލޭގެ ތިމަްނރަސްަކލާނގެ ހަމަކަަށވަރުނ      =

 . ކަމުގަެއވެ ބޭަކލަކު  ކެތްތެރި     ީއަޅާއެވެ ލިިބެގންވާ نِْعَمة ެއއ .        = ްހަމަކަށަަވރުނ 

   .ކެވެބޭަކލެ ވެވަޑަިއގަންނަވާُرُجوَع  ތައުބާވެވަޑަިއގަންނަވާ  ގިނަގިނައިން  އަށް هللا( އެކަލޭގެފާނަކީ     ) = ޭއ 

 އެބޭަކލުްނގެ . (ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު ބޭކަލުން މާތްއަޅުންކަމުގަިއވާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ައދި !)  އެވެ َرُسوُل اهللا

!) ުކރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު ކެތްތެރިކަން             =ީެއއ     ިއާއ     ިައދި  އާއ 

   (َعَلْيِهُم السَّآلم) ެއެވ  .         =ްެތރިإْحَسان  މީސްތަކުންނަށް އަދި  ބާުރފުޅުގަދަ އަޅުކަމަށ        

  = ިވިސްނުންފުޅުގަދަ ޢިލްމުގައި  ދީނުގެ  އަދ           = ްއެބޭކަުލން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަަށވަރުނ 

 .ކުރެއްވީމެވެ   َخاصَّ       = َّކުރެއްވުމަކުން َخاص        =ކުރެއްވުމުންނާއި  ހަދާން ދުވަސް آِخَرة 

  ގޮތުން އީމާންވުމުގެ        =ިގައި  َحْضَرةُ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުން ހަމަކަށަވަރުން  އަދ    

        = ްބޭަކލުންނެވެ  ތެެރއިންވާ ބޭކަލުްނގެ ކުެރވިގެންވާ   إْخِتَيارُ   ކުރެވި  َخاصَّ   ހަމަކަަށވަރުނ . 

            =ިَعَلْيِهُم   އިގެފާނާ  ُذو الِكْفِل    އަދި  ގެފާނާއި  الَيَسُع   ގެާފނާއިإَمسا ِعْيل   އަދ)

 .  ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވާށެވެ މިބޭބޭކަލުން السَّآلم)    =ީމިުހރިހާބޭކަލުްނވަނ   .         =  ِخَياُر

 .  ތެެރއިންނެވެ ބޭކަލުންގެ ކުރެވިގެްނވާ     =ީހަނދާންކޮށްދިނުމެވެ. ޒިކުެރވެ ރިވެިތވެގެންވާ) ދުނިޔޭގައި( މިއ . 
     =ިވެއެވެ ެވރިންނަށް تـَْقَوى ހަމަކަަށވަރުން އަދ  .         = ްހަމަކަށަަވރުނ 

  އެނބުރިދާރަގަޅުތަން       =ީތަެކވެ ސުަވރުގެ. ބަީގާޗތަކެވެ ާޤއިމުވެތިބޭ އެއ .        = 
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ވާހުޅުވިގެން އެބޭކަލުންނަށްޓަކައި       =ްދޮރުތައ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
  ނުވަތަ  ބޮޑިެއއް ހިކިދަޑި   އަތްޕުޅުން ކަލޭގެފާނުންގެ  ައދި. އެނގެވީމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި )44(

 ުއަވއި  ުހވައި ަކލޭގެފާނުންގެ އަދި.  ޖައްސަވާށެވެ) ަގއިކޮޅުގައި ންއަނބިކަނބަލު( ެއއިން އަދި. ިހއްޕަވާށެވެ  އިހާގޮޑިއެއް
 ދެެކވޮޑަގަންނަވަނީ  އެަކލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވުރން. ނުގަންަނވާށެވެ ވެވަޑައިِخآلُف  އެޔާއި . ނުލައްވާށެވެ

 އަދި. ކަމުގަެއވެ ބޭކަލަކު  ކެތްތެރި      ހަމަކަަށވަުރން  އަދި. މާތްބޭކަލެކެވެ  ލިބިވަޑައިގެންވާ  ةِنْعمَ  އަކީ َعَلْيه الّسآلم 

 .  ގަންނަވަެއވެ ރުޖޫޢަވެވަަޑއި ތައުބާެވވަޑައިގެން އަށް اهللا ގިނަގިނައިން އެކަލޭގެފާނު

. ދަންނައެވެ*       ރައްެޓހިންވެސް  އެކުެވރިންނިާއ އެންމެހައި އެދިގުއާލަސްކަންފުޅުަގއި ގެ َعَلْيه الّسآلم 

 އަނބި  ހަމައެކަނި  އުޅުއްވީ  އަިރހުގައި . ޫދޮކށްދިޔައީއެވެ އެަކލޭގެފާނު އަދިފޫހިެވގެން ބިރުންނާއި  ގެފާނުދެކެ އެކަލޭ

 ކަމެއްަގއި ހިާގދިޔަކޮންމެވެސް ފަރާތްޕުޅުން އެކަމަނާގެ  އެުދވަސްވަރު . ކަނބަލުންނެވެ      َعَلْيه الّسآلم 

 އެހެންވެ . ގޮތުންނެވެ ވަޢުދުއެއްގެ އެއީ. ެޖއްސެވުމަށެވެ އެތިަފހަރު ތޭކަސަ ަގއިކޮޅުގައި އެކަމަނާގެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ
 ުކދި  އެންެގވީ ެއކަލޭގެފާނަށް  ލުއިކޮށްެދއްވުމަށް އެަކމަނާއަށް اهللا ފުއްދެވުމަށްޓަަކއި ފަރާތްޕުޅުން އެަކލޭގެފާނުންގެ  އެވަޢުދު
 އޭރުން . ޖެއްެސވުމަށެވެ ެއއްފަހަރު އިހާގޮޑިއަކުން އެތިކޮޅުވާ ސަތޭކަ ނުވަތަ  ބޮޑިއަކުން އެތިކޮޅުވާ ސަތޭކަ ދަޑީގެ

 .ެއކެވެ َرْمحَة ބޮޑުެލްއވި اهللا އެކަމަާނއަށް ެއއީ. ކަންަތއްނިމުނީއެވެ ހުަވއިގެ އެކުރެްއވި
. ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު ބޭކަލުން ާމތްއަޅުންކަމުގައިވާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި!)   އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ( )45(

 އެއީ.)  ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު ކެތްތެރިކަން ކަލުންގެއެބޭ(    ިއާއ     ިއަދި އާއ    (َعَلْيِهُم السَّآلم) 

 ވިސްނުންފުޅުގަދަ  ިޢލްމުގައި ދީނުގެ އަދި   ތެރިإْحَسان  މީސްތަކުންނަށް އަދި  ބާރުފުޅުގަދަ އަޅުކަމަށް އެއީ. އެވެ
 . މާތްބޭކަލުންނެވެ

ނޑައެޅިގެން   ގޮތުން ީއމާންވުމުގެ ކުރެްއވުމުންނާއި ހަދާން ދުވަސް آِخَرة ހަމަކަށަވަރުން )46(  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކަ
 .  ކުެރއްވީމެވެ  َخاصَّ  އެބޭކަލުން

 ބޭކަލުންގެ  ވާ ުކރެވިގެން  إْخِتَيارُ   ުކރެވި َخاصَّ  ގައިވަނީ  َحْضَرةُ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލުން ހަމަކަށަވަރުން  އަދި )47(
 . ބޭަކލުންކަމުގަެއވެ ތެރެއިންވާ

 މިބޭބޭކަލުން  (َعَلْيِهُم السَّآلم)  ގެފާނާއި ُذو الِكْفِل    އަދި   ގެފާނާއި  الَيَسُع   ގެފާނާއިإمسَا ِعْيل   އަދި )48(
 .ވެ ތެރެއިންނެ ބޭކަލުންގެ  ކުރެިވގެްނވާِخَياُر .   ިމހުރިހާޭބކުަލންވަނީ .ހަނދުމަފުޅުކުރައްވާށެވެ

 ހަމަކަށަަވރުން  އަދި. ހަނދާންކޮށްދިނުމެވެ. ޒިކުރެވެ ިރވެތިވެގެންވާ  އެބޭކަލުންނަށްވާ ) ދުނިޔޭގައި( މިއީ )49(
 . ވެއެވެ  އެނބުރިދާަރގަޅުތަން ވެރިންނަށްتـَْقَوى

 ނުަވތަ . ްނވެއެވެހުޅުވިގެ ދޮރުަތއް އެާތގެ އެބޭަކލުންނަށްޓަކައި. ތަެކވެ ސުަވރުގެ. ބަގީޗާތަކެވެ ޤާއިމުވެތިބޭ އެއީ )50(
 .ހުޅުވައިދެްއވާނެއެވެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

     =ްިތއްބަވާނެއެވެ ލެިގލައިގެން އެތާ އެބޭަކލުނ.        =ްގޮާވލައްވާާޙލު  އެތާތިއްބަވަިއގެނ  

      = ްގިނަމޭވާތަކަށ      = ިއަިދބޯތަކެއްޗަށާއ      = ްއަިރހު  އަދިއެބޭކަލުނ 

 .ތިއްބަވާނެއެވެ      = ިއަންހެންކުދިން  ރީތި  ُحوَرالِعْنيُ  ކަޅިހުއްޓަިއލަިއގެންވާ ދިާމލަށް ފިރިންނާއި ހަމައެކަނ 

    =ެއެއްޢުމުރެއްގ           ) =ްމިނިޢުމަތަކީ .)ނިދާއިއްވޭެނއެވެ އެބޭކަލުންނަށ 

.  ނިޢުމަތެވެ ުކރެވުނު ވަޢުދު ތިޔަބޭކަލުންނަށްޓަކައި        =ުަބއްލަވާުދވަހަށް ހިސާބ      

      =ްރިޒުޤެވެ. މަތެވެނިޢު ތިމަންރަސްަކލާނގެ މިނިއުމަތަކީ ހަމަކަށަވަރުނ .           =

 .ނިމުމެއްނެތެވެ./ ނުެވއެވެ އެޔަށްހުސްވުމެއް    =ީމިފަދައިނެވެ ކަންތައްހުރީމި އެބަހީ(  މިއ(.      

  ުހރީ ނުިކޔަމަންތެރިންނަށް ހަމަކަށަވަރުން އަދި=        =ްއެންމެނުބައިތަނެވެ އެނބުރިދިއުމަށ.    

 . ނަރަކައެވެ އެއީ=       =ްފިެހވޭނެއެވެ./ އެތާއަދާނެއެވެ އެމީހުނ  .        =ާނުބައިވެގެްނވާ  އެއީވ 

 . ތަންމައްޗެކެވެ    =ީَعَذابُ  މި އެބަހީ މިއ          =ެބިގަންނާށެވެލި އެީމހުންއޭެގރަހަ ފަހ .  

      =ީދޮާހއި  ލެޔާއި  ަގއިންފައިބާ ނަރަަކވަންތަވެރިްނގެ ެފނާއި ގޮސްފަިއވާ ނިހާޔަތަށް  ހޫުނކަން ެއއ 

  . އަދިފާދިޔައެވެ     = ިޢަޒާބުތަކެވެ އެހެނިހެން އެބާވަތުގެ  އަދ  .        ީެއއ 

  .ކެވެއެތައްބާވަތެ          ) =ެކުށްެވރިްނގެ  މަލާިއކަތްބޭކަލުން ޒަބާނިއްޔަ ނަރަކައިގ 

  . ަނރަކައިާގވާނޭބައެެކވެ ަކލޭމެންނާއިއެކު ގެނެވުނުމީހުންމިއީ މިައލަށް.) ވިދާޅުވާނެއެވެ ބޮޑެތިމީހުންނަށް   

    =ްެވރިކަމެއްނެތެވެއުފާ އެއްވެސް  އެމީހުންނަކަށ.      =ްއެމީހުން ހަމަކަށަަވރުނ          =

 . އެތާއަދާނެެއވެ. ވަންނާނެެއވެ ނަރަކައަށް    ްބޮޑަތިމީހުންނަށް  ދެރަމީހުން   ގެންދެވުނު ފަހުން( އެމީހުނ (
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

  . ބުނާނެއެވެ      = ިކަލޭމެން؟ ކިއެްއހެއްޔެ އަދ          ްއަދި  މަރުޙަާބއެއް އެްއވެސް ަކލޭމެންނަކަށ 

  . އުފާވެރިކަމެއްނެެތވެ    =ެކަލޭމެންނެވ .         =ްމިތަނަށްެވއްދީ ައހުރެމެނ       

   =ީނުަބއިވެގެންވާތަނެެކވެ ަޤރާރުވެތިބުން އެއ .  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެކިބާވަތުގެ  އެތާތިއްބަަވއިގެން. ތިއްބަވާެނއެވެ ލެިގލަިއގެން  ސޯފާތަކުގައި  ގެ އެތާ  އެބޭކަލުން   އަދި )51(
 .ވިދާޅުވާނެެއވެ ބުއިންތަކަށް ގިނަ  ގިނަމޭވާތަކަށާއި

 ރީތިކަމުެގގޮތުން  ނުވަތަ ޢުުމރެއްގެ  ެއއް  ކަޅިުހއްޓުވައިގެންތިބޭ  ދިމާއަްށ  އެބޭކަލުންގެައރިހުަގއި ިފރިންނާއި އަދި )52(
 . ތިއްބަވާެނއެވެ އަނބީންُحوَر الِعْني  ާޗލު  އެއްފެންވަރެްއގެ

  ބަްއލަވާދުަވހު  ިހސާބު މިނިއުމަތަކީ  ހަމަކަށަަވރުން. އިްއވެވޭނެެއވެ  ނިދާ  އެމީހުންނަށް އެުދވަހުން  އަދި   )53(
./ ުނވެއެވެ އެޔަށްުހސްވުމެއް. ރިޒުޤެއެވެ. ނިޢުމަތެވެ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ވަޢުދުުކރެވިގެްނވާ މަށްތިޔަބައިމީހުންނަށްދެއު

 .ނިމުމެއްނެތެވެ

 ުނކިޔަމަންތެރިންނަށް  ހަމަކަށަަވރުން އަދި . އިސްވެިދަޔފަދައިންނެވެ. އެފަދައިންނެވެ މެދުކަންތައްހުރީ  ވެރިންނާتـَْقَوى )55(
 . ނުބައިތަެނވެއެންމެ އެނބުރިދިއުމަށް  ހުރީ

   ތަންމަްއޗެކެވެ ނުބައި އެއީވާ.  ފިހެވޭެނއެވެ./ އެތާއަދާނެއެވެ އެމީހުން. ނަރަކައެވެ އެއީ )56(

 ނަރަަކވަންތަވެރިްނގެ  ފެނާއި ގޮސްފަިއވާ ނިހާޔަތަށް ހޫުނކަން އެއީ . ލިބިގަންނާެށވެ އެމީހުންއޭގެަރހަ ފަހެ َعَذابُ  މި )57(
 .އަދިފާދިޔަެއވެ ދޮާހއި ެލޔާއި ގައިންފައިބާ

 . އެތައްބާވަތެެކވެ އެއީ. ޢަޒާބުތަކެވެ އެހެނިހެން އެބާވަތުގެ އަދި )58(

 ކުްށވެރިްނގެ  ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ޒަބާނިއްޔަ ނަަރކައިގެ   އަޅައިލެިވއްޖެއްޔާ  ަނރަކައަށް ބަަޔކު ގެންނަރަކަވަންތަވެރީ( )59(
 އެމީހުންނަކަށް . ނަރަަކއިގާވާނޭަބއެކެވެ ކަލޭމެންނާއިއެކު މީހުންމިއީގެނުެވނު މިއަލަށް.) ވިދާޅުވާނެއެވެ ބޮޑެތިމީހުންނަށް

 .އެާތއަދާނެއެވެ. ވަްނނާނެެއވެ ނަަރކައަށް  އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން . މަރުޙަާބއެއްނެތެވެ. އުާފވެރިކަމެއްނެެތވެ އެއްވެސް

 ނަކަށް  ަކލޭމެން؟ ކިއެއްެހއްޔެ އަދި". ނާނެއެވެބު) ބޮޑަތިމީުހންނަށް ދެރަމީހުން   ގެންދެވުނު ފަހުން( އެބަހީ އެމީހުން )60(
 މިތަނަށް  އަުހރެމެން.ކަލޭމެންނެވެ މިތަނަށްވެއްދީ އަުހރެމެން .އުފާެވރިކަމެއްނެތެވެ އަދި މަރުޙަބާެއއް އެއްވެސް

 .ުނބައިވެގެންވާތަނެެކވެ ޤަާރރުވެތިބުން އެއީ  ".ސަބަބުންެނވެ ކަލޭމެންގެ ވަންނަންޖެހުނީ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

   ްަދންނަވާނެއެވެ)  ދަށުފަންތީގެމީހުން  ނަަރކައަށްވަތް  އެަބހީ(   އެމީހުނ.     =ޭއެވެ  َربُّ  އަޅަމެންގެ  އ      

       =ްދަންނަެއވެ މިތަނަށްވެއްދިމީހާ އަޅަމެނ .  =ެށްެދއްވާށެކޮ ގިނަ އޭާނއަށް ފަހ        

  َعَذاُب  އެތައްގުނައެްއގެ=       = ާަނރަކައިގ      ްަނރަކަވަންަތވެރިްނގެ .  (ބުނާނެެއވެ އަދިއެމުީހނ 

.) ބުނާނެއެވެ ބޮޑެތިމީހުން          = ް؟.ކީއްވެގެންާބވައެވެ ުނފެންނަނީ އަހުރެމެންނަށ       = ްބަަޔކުމީހުނ  

       =ްހިމެނީމެވެ އެީމހުން ައހުރެމެނ .      = ްކަމުގައި  ނުބައިމީހުނ           

  .)ވާހަަކއެވެ މުއުމިނުންގެ  ފަޤީރު  އެއީ. (ހެދީމެވެ ަމލާމާތްކޮށް އެމީހުންނަށް އަހުރެމެން )  ދުނިޔޭގައި= (     

  ؟.ދިޔާެހއްޔެވެ ަކހަިއލައިގެން  އެމީހުންގެަފރާތުން ނުވަތަ =      ) =ެލޯަތއް) ައހުރެމެންގ         =

 . ވާހަކަތަކެކެވެ  َحقُّ  އެާވހަކަތަްއެއއީ)  މެދުގައިވާ ނަަރކަވަންތަެވރިންގެ( ހަމަކަށަވަރުން    =ީރައުިރްނ އަ އެއ

 .  ތަކެވެ       ނަރަަކއިގެ އަހުުލވެރިްނެގ =    = ޭަކލޭގެފާުނ  هللا َرُسولُ (އ  (. ެއވެ

 .  ވިދާޅުވާށެވެ          =ެތިމަންަކލޭގެފާނުވާަކން ކަށަވަީރ  އިންާޒރު ުކރައްާވ ބޭކަަލކު ކަމުަގއެވ . 
       = ިއްވެސް އިލާަހކު ނުވެެއވެއެ) ޙައްޤު(އަދ  .    މެނުވީ  = هللا      

   =ެއެީއ އެްއކައުވަންަތ އަިދ ގަދަފަދަވަންަތ ަކލާނގެެއވ.      = އެީއ އުޑުތަކުެގވެިރ 

 . އެވެ    = ިއަދިބިމާއ       =ަެކއްޗާއި  އަދި އެދެމެދުގައިވާހާތ       =

 . އެއީ ގަދަފަދަވަންަތ އަދި ގިނަގިނައިްނ ފާފަ ފުއްސަާވކަލާނެގއެވެ    =ެަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވ .    

     = ާرُ ގެ  تَـْوِحْيد ގެ ވާަހކައާއި َعَذابُ ތިމަންކަޭލގެފާނު މިއަންގަވާ . (ެއކެވެ  َخِربُ އެއީ ބޮޑުވެގެްނވ  َخبـَ

  .)އެއީކުޑަެއއްޗެއްކަމުަގއި ނުބަލާށެވެ. ތަކެެކވެ َخبـَرُ ތަކަކީ ބޮޑުވެގެންާވ     = ނޑައެޅިގެން އެޔާމެުދ ކަ

ކަލޭމެން ތިޔަވަީނ     =ެޤަޫބލުނުކޮށް  ުފރަަގސްދީގެންނެވ .       = ތިމަންކަލޭގެފާނަކަްށ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ނުވެއެވެ     = ްެއއްވެސް ެއގުމެއ        ިމާތްވެގެންވާ މަާލއިކަތުންގެމެދުގައ 

      = ުއެބޭކަލުްނގެމެދުގަިއ ބަސްފުޅު ތަފާތުވިހިނދ         = ތިމަންަކލޭގެފާނަަކްށ

  . ުނއިއްވެެވއެވެ  َوِحى     =ްކަލޭގެާފނު ވާކަމުގަިއ މެނުވީ  ތިމަނ       =

 .އިންޒާރުުކރައްާވ ބޭކަަލކު ކަމުގައި)( އަުކ ކަމުގައި    َنِذيـْرُ ބަޔާންވެގެންވާ 
 

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އަޅަމެން !  ެއވެ َربُّ  އަޅަމެންގެ އޭ . "ނެެއވެދަންނަވާ)  ދަށުފަންތީގެމީހުން  ނަރަަކއަށްވަތް އެބަހީ (  އެމީހުން  )61(

 !"ގިކޮށްދެްއވާށެވެ  َعَذاُب  އެތަްއުގނައެއްގެ ަނރަކަިއގާ އޭނާއަށް ަފހެ. ދަންނައެވެ މިތަނަށްވެއްދިމީހާ

 ކީ އެމީހުންނަ އަހުރެމެން .) "ބުނާނެެއވެ ބޮޑެތިމީހުން ނަރަކަވަންަތވެރިްނގެ އެބަހީ .  (ބުނާނެއެވެ އަދިއެމީހުން  )62(
 މިބަހުން  އެމީހުްނގެ(؟  ކީއްވެގެންބާވަެއވެ ނުފެންނަީނ އަުހރެމެންނަށް އުޅުނުމީހުން ހިމަނައި  ކަމުގައި ނުބައިމީހުން

 .)ފަޤީރުންެނވ ެދރަ މުއުމިނުންކުރެ  ގަސްދުކުރެވެނީ

(  ަކހަިއލައިގެން ންއެީމހުންގެފަރާތު ނުވަތަ. ހެދީމެވެ މަލާމާތްކޮށް އެީމހުންނަށް އަހުރެމެން)  ދުނިޔޭގައި(  )63(
 ؟  ދިާޔހެއްޔެވެ   ލޯތައް )  އަހުރެމެންގެ

 އަުހލުވެރިްނގެ  ނަރަކަިއގެ) މެދުގަިއވާ ނަރަަކަވންތަވެރިންގެ(  އިސްވެދިޔަފަދައިން ހަމަކަށަވަރުން   )64(
 . ވާހަކަތަެކކެވެ  َحقُّ  ާވހަކަތައްެއއީ އަރަިއރުންތަކާއި

 ޭބަކަލކު  ުކަރްއވާ  ިއްނާޒރު   ަކަށަވރީ  ތަިމްނަކޭލެގާފުނާވަކން . ވިދާޅުވާށެވެ ނުަކލޭގެފާ.)  އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ(  )65(
 އަދި ). ބިުރގެންނެވުމެވެ މެދު އެކަމާ . އިންޒާރެވެ ކޯާފުހރިކަމުގެ ާއއި َعَذابُ  ގެ هللا ުނިކަޔަމްނެތރްިނަނށް  ެއއީ. (ަކުމަގެއވެ 

 ގަދަފަދަވަްނތަ  ެއއްކައުވަންތަ  އެކަލާނގެއީ. ައކުނުވެއެވެ  إَله ެއއްވެސް َحقُّ  ެވވުން އެަފރާތަކަްށ އަޅުކަން މެނުވީ هللا
 . ކަލާނގެއެވެ 

 އެއީ .  އެވެ  އެތަކެީތގެ ބަލަަހއްޓަވާ  ހައްދަވައި ާވހާތަެކތި އެދެމެދުގައި އަދި ބިމާއި އުޑުތަކާއި އެކަލާނގެއީ  )66(

 .  ކަލާނގެއެވެ ފުއްަސވާ ފާފަ ގިަނގިނައިން އަދި ވަންތަ ގަދަފަދަ
 َخبـَرُ  ގެ تـَْوِحْيد ާވހަކަާއއި ގެ َعَذابُ  މިއަންގަވާ ތިމަްނކަލޭގެފާނު .! ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު!.)  އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ(   )67(

 . ނުބަލާެށވެ އެއީކުޑައެްއޗެއްކަމުަގއި. ަތކެކެވެ َخبـَرُ  ބޮޑުވެގެންވާ ތަކަކީ
ނޑައެޅިގެން ތަކާމެދު َخبـَرُ  އެ  )68(  . ފުރަގަސްީދގެންނެވެ  ޤަބޫުލނުކޮށް ތިޔަވަނީ ކަލޭމެން  ކަ
  ވީހިނދު  ތަފާތު ބަސްފުޅު) ކަންތަާކއިމެދު ފާނުންގެ އާަދމުގެ( މަާލއިކަތްބޭކަލުން  ަގއިَمإل اَألْعَلى   މާތްވެގެންވާ އަދި  )69(
 . ވަޑައިުނގަންނަވައެވެއެގި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެއް َخبـَرُ  ެއއްވެސް)  ބާވާތްެލއްވުމުގެުކރިން َوِحى  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް(
ނޑައެޅި ތިމަންކަލޭގެފާނީ )70(  َوِحى ތިމަންކަލޭގެފާނަށް . ނުެވއެވެ ކަމުގައިމެނުވީ  ނަޒީރަކު  ބަޔާންވެގެންވާ  ކަ

 .އެފަދައިންނެވެ އިއްވެިވގެންވަނީ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

        = ެކަޭލގެފާނުންގ  ުކރެއްިވ ހިނދު ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ! َوِحى .      =

މަލާއިކަތްބޭކަލުންނަްށ         = ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެީއ އާދަމުެގ ދަރިއަުކ ހައްދަވާެނ

   މަށީން =      . ކަލަކީމެވެ     =ްރަްސކަލާނެގ އެެހއްދެުވްނ ަފހެ ތިމަނ

ފުރިހަމަކުަރއްވަިއ ބަރާަބރު ކުރަްއވައިފިއްާޔ       =  އަދިެއހަށިކޮޅަށް ތިމަންރަްސކަލާނެގ ފުމެލަްއަވިއ

     = ެްނ  ُرْوحُ ތިމަްނރަސްކަލާނގ     =  ތިޔަބޭަކލުން އެކަޭލގެފާނަށްޓަކައި ިތރިެވވަޑަިއ

.  ވެގަންނަވާށެ     ) =ެސަޖިދަކުރައްާވ ާޙލު ) ަސލާުލގ         =   ދެންަފެހ

.  މަލާއިކަތް ބޭކަލުްނ ސަޖިދަކުރަްއވައިފިއެވެ        = ްއެއެންެމހައިބޭކަލުނ     

 އިބުލީސުމެނުވީ=     = ިއެވެއޭނާބޮޑާވެގެންފ  .         = އަދި އޭާނވީ ކާފަރުންެގ

 . ތެރެއިންނެވެ       = ެޭއ އިުބލީސުއެވެ. ކުރެއްިވއެވެ  َوِحىއެަކލާނގ .        =

 ؟ ކަލޭމަނާކުީރ ކޮްނ ކަމެއްެހއްޔެވެ      = ކަޭލ ސަޖިދަކުރުމަްށ          =

 އަކަްށ  َمْخلُوقُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ދެއަތްޕުޅުން ހެއްދެިވ      = ެ؟ ަކޭލ ބޮޑާވެ ކިބުރުެވރިީވހެއްޔެވ 

   =ެ؟ ނުވަތަަކލޭވީހެްއޔެވ      =ްނުވަތަީމގެކުީރގައި ަކޭލީވ ( ؟މާމަީތމީހުންގެތެރެއިންވާީމހަކަށ

 . އެޮސރުދެންނެވިއެވެ=   ؟   މުގަިއ ެހއްޔެވެބޮޑާމީހަކު ކަ         = ެމިއަޅާއޭނައަްށުވރ 

 . މާހެޔޮެވގެންވެެއވެ) އާދަމުގެފާނަށްވުރެ(        = އިބަރަސްަކލާނެގ މިއަޅާ ހެއްދެީވ

 . އަލިފާނުންނެވެ        =ަލާނެގ އޭާނ ހެއްެދވީ މަށީންނެވެއަދި އިބަރަސްކ .    =

 .ުކރެްއވިއެވެ  َوِحىއެކަލާނެގ         =ެސުަވރުގެއިްނ ނުކުންނާށެވެ . ފަހެކަޭލ އެތަނުން ުނކުންނާށެވ. 

        =ެިވ ރަަޖުމ ތަރިންޖެހެ. ހެޔޮކަމުން ދުރުެވގެންވާމީހެެކވެ. (ހަމަކަށަަވރުން ަކލެއަކީ ރަޖީމެވ
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ކުރެވޭނެމީހެެކވެ)     =ެއަދި ަހކމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެމައްޗަްށ ހުއްެޓވ .    =  ތިމަންރަްސކަލާނެގ

  لَْعنَة          =  ްޤިޔާމަްތ ދުވަާހިއ ހަމަައށ      =ެއޭއަޅުެގ . އެޮސރުދެންނެވިއެވ

   . އެވެ    =ެމުހުލަތު ދެއްވާދޭވެ. ފަހެ މިއަޅާއަށް ތަންވަޅު ދެްއވާެދވ  .        

) ފޮނުވޭދުަވހަށް  َمْحَشرُ = (  .ުކރެއްިވއެވެ  َوِحىއެކަލާނގެ =    އަށް         =

 . ވާމީހުްނގެތެރެިއންނެވެފަހެ ހަމަކަަށވަރުްނ ަކލޭވަީނ މުހުލަުތ ދެިވގެން                =

ނޑައެޅި އެގިގެންާވ ދުވަހާިއ ހަމައަށް     .ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ހަނދުމަފުޅު  ހިނދު ވިުކރެއް َوِحى  ربَ  ަކލޭގެފާނުންގެ   މަލާއިކަތްބޭަކލުންނަށް.) = !އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ( )71(

 ހައްަދވާނެ  ދަރިއަކު އާދަމުގެ    މަށީން ރަސްކަލާނގެއީ ތިަމން ހަމަަކަށވަރުން. ކުރެްއވިއެވެ َوِحى  އެކަލާނގެ. ކުރައްވާެށވެ
 . ކަލަކީމެވެ

  ށް އަދިއެހަށިކޮޅަ   ުކރައްަވއިފިއްޔާ ބަރާަބރު  ފުރިހަަމކުރަްއވައި އެހެއްެދވުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހެ )72(
) ސަލާުލގެ(  އެކަޭލގެފާނަށްޓަކައި ތިޔަބޭކަލުން ފިއްޔާފުމެލައްަވއި  ން ُرْوحُ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 . ުކރަްއވާށެވެ ސަޖިދަ. ެށވެގަންނަވާ ތިރިެވވަޑައި   ޙާލު  އްވާސަޖިދަކުރަ
 މަލާއިކަތް  ެއއެންމެހައި  އިުބލީސުމެނުވީ) މަށްފަހުުފރިހަަމކުރެއްވު ހައްަދވައި އެކަޭލގެފާނު އެަކލާނގެ ފަހެ ދެން(   )73(

 .ސަޖިދަކުަރއްވައިފިެއވެ ބޭކަލުން
  . ތެރެއިންެނވެ ކާފަރުްނގެ އޭނާވީ އަދި.  އޭނާބޮޑާެވގެންފިއެވެ. ސަޖިދަނުކުރިއެވެ އެއިބުލީސު )74(
 َخمُْلوُق   ެހއްދެވި  ދެއަތްޕުޅުން ސްަކލާނގެ ތިމަންރަ . އިުބލީުސއެވެ އޭ". ކުެރއވިެއވެ َوِحى   އޭނާއަށްاهللا  تـََعاَىل    )75(

 ކޮން  މަނާުކރީ ަކލޭއެސަޖިދަކުރުމުން) ސަިޖދަކުރަންއެންގީމާއަށްآَدم َعَلْيِه السآلم (  އެންގީމާ ކުރަން ސަޖިދަ އަކަށް
 ހުންގެެތރެއިްނވާ މާމަތީމީ ކަލެައކީ؟ ކިބުރުވެިރވީހެްއޔެވެ ބޮޑާވެ ކަލޭ ؟ ކީއްވެެހއްޔެވެ ނުުކރީ ސަޖިދަ؟ ކަމެއްހެއްެޔވެ

  "؟ހެއްޔެވެ ކަމުގައި  ބޮޑާމީަހކު ަކލޭވީ ުނވަތަމީގެކުީރގައި( ؟މީހަކަށްވީހެްއޔެވެ
 ިމއަޅާ  އިބަރަސްަކލާނގެ. މާެހޔޮވެގެންެވއެވެ) އާދަމުގެފާަނށްވުރެ( މިއަޅާއޭނައަށްވުރެ ".އެސޮރުދެންނެވިއެވެ )76(

  ".މަށިންނެވެ ހެއްދެވީ)  آَدم َعَلْيِه السآلم .(މަީށންނެވެ އްެދވީހެ އޭނާ އިބަރަސްަކލާނގެ އަދި. ައލިފާނުންނެވެ ހެއްދެވީ
 ސުވަުރގެިއން . ނުކުންނާށެވެ އެތަނުން  ަފހެކަލޭ . އިބުލީުސއެވެއޭ . ުކރެއިވއެވެ َوِحى އޭާނއަށްتـََعاَىل  اهللا  )77(

 ރަޖަމު  ތަރިންެޖހެވި ުނވަތަ. ހެކެވެދުރުވެގެންވާމީ  ހެޔޮަކމުން އެބަހީ. ރަޖީމެވެ ަކލެއަކީ ހަމަކަށަަވރުން. ނުކުންނާށެވެ
 .ކުރެވޭނެމީހެެކވެ

 .  ހުއްެޓވެ َلْعَنة   ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެމައްޗަށްވެސް ހަަމއަށް ދުަވހާއި ޤިޔާމަތް ހަކމަކަށަވަރުން އަދި  )78(

. ދެއްވާދެވެ ތަންވަޅު  ިމއަޅާއަށް  ހަމައަށް  ފޮނުވޭދުވަހާއި ) އަށްَحمَْشُر ( . އެވެ   ޭއއަޅުގެ". އެސޮރުދެންނެވިއެވެ  )79(

 . "ނުމަރުްއވާދޭވެ. ދެއްވާޭދވެ މުހުލަތު

 ދުަވހާއި  ޤިޔާމަތް   ހަމައަށް ދުވަހާއި އެގިގެންވާ ަކނޑައެޅި  ހަމަކަށަަވރުން"  .ކުރެއްވިެއވެ  َوِحى އެކަލާނގެ  )81(،)80(
 ."ދެވިގެްނވާމީހުންގެތެެރއިންނެވެ  މުުހލަތު ކަޭލވަނީ   ވެސް ހަމައަށް
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   ަތުރަޖމާ     

   =ެއެޮސރުދެންނެވިެއވ .      = ެة އިބަަރްސކަލާނގ .   ِعزَّ ވަންތަކަން ގަންދީ ދަންނަވަމެވެ

      =ެހަމަކަަށވަރުން އެމީހުން މަގުުފރައްދާ ހުީށމެވ .     = ްއެުހރިހާމީހުނ   

       =  ީއެމީހުންުކރެ އިަބރަސްކަލާނެގއަޅުންމެނުވ       =ތެރި  إْخآلص   

    =  ކުރެްއވިއެެވ  َوِحىއެަކލާނެގ.      = ެެއކެވެ َحقُّ ންާވ  َحْضَرةُ  ފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގ. 

        =ަَحقُّ ކުަރއްވަީނ  َوِحىސްަކލާނެގ މި އަިދ ތިމަންރ .    ބަސްފުޅެވެ   

 . ހަމަކަަށވަރުން ަނރަކަ ފުަރއިާލހުށީމެވެ=     = ްކަލޭގެ ކިަބއިނ        = އަިދ

 އެމީހުންގެތެރެއިްނ ަކލެއާިއ ތަާބީވބަޔަުކ އަޅަިއ      =  އެންމެހަިއ    = هللا َرُسولُ ( ޭއ 

 .! !.)  ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ   އެވެ        = ްއެަބީހ ( ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ އެކަމުގެަމއްޗަށ

 .ތިމަންކަޭލގެފާނު ނޭދެެމވެ)  ރަސޫލުކަން އިއްެވވުމުގެ މަްއޗަށް      = ްއެއްވެްސ އުޖޫަރއެއ      

 . ތިމަންކަޭލގެފާނު ނުެވއެވެ އަދި =       =  ިއަމިްއލައަްށ ބަސްއުފައްދާމީހަުކ ކަުމގައ  

    =ެقُْرآن އެ(. އެނުވެއެވ  .     )ނުެވއެވެ    =نَِصْيَحة  َوْعظُ ތަކަްށވާ   َعالَم  

 އެއްކަމުގައިމެނުވީ      ެކަލޭމެންނަްށ  - َخبَرُ  ގެ قُْرآن އެ -  َخبَرُ = އަިދހަމަކަށަަވރުން އެކަމުގ

 .  އެގިދާނެއެވެ    .  = މުއްދަތަކަށްަފހު
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މާނަ  ގެسورة ص        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
 އެ  ހަމަކަށަވަރުން . ދަންނަވަމެވެ ގަންދީ ވަންތަކަންِعزَّة    ނގެ އިަބރަސްކަލާ. ެއވެ َربُّ  އޭއަޅުގެ ".އެސޮރުދެންނެވިއެވެ )82(

 .ހުށީެމވެ އްދާމަގުުފރަ މީހުން އެހުރިހާ 

 . "އެވެ އަޅުންމެނުވީ    ެތރި إْخآلص އިބަރަސްކަލާނގެ އެމީހުންކުރެ )83(

 މި  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި= .ކެވެއެ َحقُّ  ންވާ َحْضَرةُ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ފަހެ". ުކރެއްވިެއވެ  َوِحى އެކަލާނގެ  )84(
  .ަބސްފުޅެވެ َحقُّ  ކުަރއްވަނީ َوِحى

 ތަާބވީބަަޔކު  ކަެލއާއި އެީމހުންގެތެެރއިން އަދި ކިަބއިންނާއި ކަޭލގެ ފުަރއިާލހުށީ ނަރަކަ ހަމަކަށަވަރުން )85(
 ".)ބަސްފުޅެވެ َحقُّ   މިއީ.( އަޅައިގެންނެވެ

 އިްއވެވުުމގެ  ރަޫސލުކަން އެަބހީ(  އެކަމުގެމައްޗަށް ިކބައިން ަކލޭމެންގެ. ވިދާޅުވާށެވެ ފާކަލޭގެ.)  !އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ(  )86(
 ކަުމަގއި  ދޮގުތަްއހަދާމީހަކު ބަސްއުފައްދާ  އަމިއްލައަށް  ައދި.. ނޭދެމެވެ  އުޖޫރަެއއް ެއއްވެސް  ތިމަންަކލޭގެފާނު)  މައްޗަށް

 .) އެއްޗެއްނޫނެވެ އުފައްދައިަގތް ރެންއަހު އެއީ قـُْرآن  އަދި. (ނުވަމެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނު

 . ނުވެއެވެ ެއއްކަމުގައިމެުނވީ َوْعُظ  َنِصْيَحة  ތަކަށްވާ  َعاَمل  އެއީ قـُْرآن  އެ )87(

ُر  ގެ  قـُْرآن އެ  މުއްދަތަކަށްފަހު  ކުޑަ  އަދިހަމަކަށަަވރުން.) މީސްތަކުންޭނވެ އެންމެަހއި އޭ(  )88(  ަކލޭމެންނަށް  -َخبـَ
 ނުވަތަ . ވުމުންނެވެ ިރވެކާމިޔާބުވެކަންތައްމަތި ގެ َرُسوُل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْيه َوَسلَّم   ކުރިައރައި އިސްލާދީން އީއެ.( އެގިދާނެއެވެ
 . َواهللا أعلم. ނެވެރުވުމުންކަލޭމެންމަ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة زمر
uv 

   

 )75(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        زمرُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

      =ީބާވާތްލެއްވުންވަނީقـُْرآن  އެބަހީ  ފޮތްބާވާތްލެއްވުންވަނ          = ެންނެވެَحْضَرُة  ގ  . 

      =ަވަންތަة ِحْكمَ  ގަދަކީރިތިވަންތ          =ަތިމަންރަސްަކލާނގެ  ށަަވރުންހަމަކ 

. ބާަވއިލެްއވީމެވެ ކަލޭގެފާނަށް    =ްقـُْرآن ކީރިތި / ފޮތ      = ަގޮުތގައިَحقُّ  ހަމ       = ެފަހ 

  .ކުރަްއވާށެވެ އަޅުކަން އަށް ކަލޭގެފާނު         = ްَحالُ   ކުރާَخاِلص  އަޅުކަން އެަކލާނގެއަށ *    

  . ދަންނާށެވެ=           = ެވގެންވަނީ َخاصَّ  އަޅުކަންތެިރވެގެންވާإْخآلص   ެއަށެވ  .  

     =ިކުރިމީހުންإْخِتَياُر  އަދ           =ެސަހަޯރވެރިން ެއހެނިހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގ    

    =)ެނުކުރަމެވެ އަޅުަކން މިތަކެއްޗަށް  އަހުރެމެން .) އެމީހުންބުނެެއވ  .       =ްގާްތވެ  ައހުރެމެނ 

  ކުއްތަންވުމަށްމެނުވީ        = ްލިބުމުގެގޮތުން އާއިގާތްކަނ       =ްހަމަކަށަވަރުނ   ُحُكم

.  ރައްަވއެވެކު      =ިއެމީހުންގެމެދުގައ              =ިإْخِتآلف  އެމީހުންގެމެދުގައ

      ވާކަންތަކާއިމެދު     =ްހަމަކަށަވަރުނ    ުނުދައްކަވައެވެ ތެދުމަގ.         = ީއެމީހަކ 

 ކާފަރުވުންބޮޑު=     ހަކަށްކަމުގަިއވާމީ ދޮގުވެރިައކު      = ނަމަ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا.      

  =ުކުރެްއުވމަށް އިޚްތިޔާރު ދަރިަކލަކު/ ިހއްޕެވުމަށް ދަރިކަލަކ.      =ެުކރައްަވއި  އިޚްތިޔާރު އެކަލާނގ 

  .ޚާއްސަކުރަްއވައިފީހެވެ     =ެތެރެއިން ތަކެތީގެ  ހައްަދވާ އެަކލާނގ.          = ެއެކަލާނގ 
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

  .އެއްެޗއް އެދިވޮޑިގަންނަވާ. ެއއްޗެއް އިރާދަކުަރއްވާ      =ެވަންތަެއވެطَاِهر  ހުސް އެކަލާނގ.      =

 .ެއވެهللا  އެއީ        =ަވެވޮިޑގެންވާ  ގަދަފަދަވަންތަ މައްޗަށް ޅުތަކުންގެއަ އަދި – އެއްކައުވަންތ 

  .ކަލާނގެއެވެ 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. َحْضَرةُ  ގެ هللا ވަންތަ ةِحْكمَ ާބވާތްލެްއވުންވަނީ ގަަދކީރިތިވަންތަ  قُْرآن މި  )1( (މިއީ ެއކަލާނެގ  ންނެވެ

.) ބާވައި  ލެްއވުމެކެވެ

ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަްސަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް މި ފޮތް ބާަވއިލެްއވީ ހަަމ ޙައްުޤ  ).!އެވެ هللا لُ َرُسو ( އޭ )2(

. ފަެހ  . އަިދ އެފޮތުގަިއވަނީ ހައްތަާހވެްސ ޙައްުޤ ެތދެވެ ޅުކަްނ ޚާިލސްކޮށްގެންާވ ާޙުލ އަްށ އަهللا ތެދު ގޮތުަގއެވެ

)  ِشْركއެންމެހައި ( . هللا އާއި ބިދުޢައިްނ ހުްސވެގެންާވ ޙާލު  ައށް އަޅުކަން ުކރައްވާށެވެ

. އިޚްލާސްތެރިވެގެންާވ އަޅުކަން ޚާއްަސ ވެގެންވަނީ ހަމަ  )3( . އަދި هللا އަދި ދަންނާށެވެ  َولِيُّ ފިޔަވަިއ هللا އަށެވެ

.  -ންތައް ހިފައި އިޚްތިާޔރުކުރާ ީމހުން އަށް ކުއްތަންވުަމްށ هللا "އެބަހީ ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރާމީހުން ބުނެއެވެ

. (ރެމެން މިތަމެނުވީ އަހު  .) َشفَاَعةއެަތކެތި އަުހރެމެންނަށް ކެއްޗަްށ އަޅުކަންނުކުރަމެވެ އަިދ  "ެތރިވާނެެއވެ

. (އެހެނީ ކޮންެމ هللا ދުވަހުން ِقَياَمة ވެ ދެބަސްވާ ކަންކަމާއިމެދު ِإْخِتالف  އެބައިމީހުންގެ މެދުަގއި ޙުކުމްކުަރއްވާނެެއވެ

. އަދި ދޮގުހަދާ އަދި ކާަފރުވާމީހަކަްށ  ދީނެއްގެ ބަޔަކުވެސް ބުނަނީ އެބަޔަކު އެތިބީ ތެދުަމުގ هللا ަޙއްޤުގައި ކަމަެށވެ

. (ބުދުތައް ނުދައްކަވާނެކަންކަށަަވރެ ންކަމުަގއި ަބލަިއިފ  إله އަށް ކުއްތަން ކޮށްދޭނެކަމަށް ހީކޮްށގެން ބުދުެއއީهللا  ވެ

.  މީހަކަށް ތެދުމަގުނުދައްަކވާނެއެވެ

ންެގ ތެެރއި  އެދިވޮޑިގަންނަާވ  َمْخلُوقންެނވިނަމަ އެަކާލނގެ ހައްަދވާ އެދިވޮޑިގެ هللا ެޕވުމަށްއް ދަރިކަލަކު ހި )4(

. އެކަލާނެގ ހުސް އްއަކު ހި َمْخلُوق . َطاِهرُ  ޕަަވއިފީހެވެ އެކަލާނެގ ދަިރކަލަކަްށ (އެއްގޮަތކަށްވެސް  ަވންތައެވެ

 . . ައިދ އެއަކުމެނުީވ މައުޖޫދުވެގެންވުމަކީ  َمْخلُوقފިޔަަވއި  هللاބޭނުންވެވޮޑިގެންނުވެއެވެ ކަީށގެންވާކަމެއްނޫނެވެ

.) އެކަލާނގެީއ އަޅުތަކުންގެމައްޗަްށ  َصحَّ  ގެދަިރކަލަކަށްވުން  هللاވަންަތ  َخاِلقُ އަުކ  َمْخلُوق ވެގެން ުނވެއެވެ

 .އެވެ هللا ަގދަފަދަވަންތަވެ ވޮޑިގެްނވާ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

         =އެކަލާނގ .   އުޑުތަާކއި ިބން ހެއްދެިވއެވެ     =.    ެހޔޮ ގޮތުގައި
      =. ./ ވައްދަެއވެ . ނިަވއިކުަރއްވައެވެ ނޑު އަނދިރިުކރައްަވއެވެ   ޭރގަ     = ދުާވުލެގ

.    މައްޗަށް      = . .އަިދ ދުވާުލ ވައްދައެވެ   ނިވައިކުރަްއވައެވެ      = ރަޭގނޑުެގ

.   މައްޗަށް      =ަނުދ އެަކލާނގެ އަިދ ިއރާިއ ހ .   ކިޔަމަންކުެރއްވިެއވެ  

   =) ދުވެެއެވ.فَـَلُك  އެއިްނ ކޮންމެ ެއއްޗެްއ (   ގައި       = ިނޑައެޅ ޢައްޔަްނ ކަ

.=     ދުނިޔެނިމެންދެން).( ގެންވާ މުއްދަތަކަްށ ވެ   ދަންނާށެވެ        =ة  ِعزَّ

. ެއކަލާނެގ ަކލޭމެްނ  =     ވަންތަވެވޮޑިގެންާވ ގިނަގިަނއިން ފާަފ ފުއްސަާވ ަކލަީކ ހަަމ އެީއއެވެ

 .    ހެއްދެވިއެވެ    ެނަފުސަުކން  = އެންމ )   (.  އެއީ އާދަުމގެފާނުންގެ ނަފުސުފުޅެވެ

     .  = ދެންއެނަފުސުން އެކަލާނެގ ެހއްދެވިެއވެ     ީެއއ . ى= އެނަފުސުގެ އަނބިކަނބަލުން  َحوَّ

 . .   ކަލާނެގ ކަލޭމެނަށްަޓކައި ބާވައި = އަދި އެ    ެގފާނެވެ ލެއްިވއެވެ      = ُنََعم 

ސޫފީގެތެރެއިން           ުއަށްޖޯޑ =    .  = އެކަލާނގެ ކަލޭމެން ހައްދަވަެއވެ  

      ނޑުތަކުގަިއ  = ކަލޭމެންެގ މައިންެގ ބަ       އެްއހެއްދެވުމަކަށްފަުހ =

.  އަނެއްހެއްދެވުމަކަ  ށް      ިނޑު= ތިންއަދިރިއެްއގައ  َرِحمُ ގެ އަިދރިކަމާއި . (އެީއ ބަ

(.   ގެއަދިރިކަމާއި އަދި މަހުގެ އަިދރިކަމެވެ       ީއެފަދަފުރިހަމަކޮށް ުހރިހާކަމެްއ  -އެބަހީ –= އެއ

) ކަލޭމެންެގ  .   ކަމުގައިާވ  ربُّ އެހިންގަވަނީ  އެވެ      އެންމެަހއި ތަކެިތ މިލްކުެވގެންަވީނ =

.   ހަމައެކަލާނެގއަށެވެ       ެَحقُّ ( ެމނުވީ އެހެން ެއއްވެސް = އެަކލާނގ(  .  އިާލހު އަކުނުެވއެވެ
        ެއނބުރިދަނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްެޔވެ؟ (   = ކަލޭމެން (އެކަލާނެގ ފިަޔަވއި
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ައދި  އަިދރިކުަރއްވައި  ރޭގަޑުަވއްދަވައި  މައްޗަށް  ލުގެ ދުވާ އަދި. ެއކަލާނެގއެވެ ހެއްދެވީ  ގޮުތގައި  َحقُّ  އުޑުތަކާއިބިން )5(
 ިކޔަމަންކުރެއވީެވސް  ހަނދު ރާއިއި  އަދި. ހަމަެއކަލާނގެއެވެ  ވެސް އްވަނީއަލިުކރަ ަވއްދަވައި ުދވާލު ށްރޭގަޑުގެމައްޗަ

ނޑައެ އެްއޗެއްވެސް  އެއިންކޮންމެ . ހަމައެކަލާނެގއެވެ ނޑައެޅި ފަަލކުގައި  ފައިވާޅިއެއަްށކަ  މުއްދަތަކަށް  ވެގެްނވާَعنيَّ  ކަ
 ުފއްަސވާ  ފާފަ ގިނަގިަނއިން ވަންތަވެވޮޑިގެންވާ ِعزَّة . ަކލޭމެންދަންނާށެވެ.) ދުނިޔެނިމޭދެނެވެ އެއީ (.  ދައުރުކޮށްކޮށްުހރެއެވެ

 . އެއީެއވެ ހަމަ ކަލަކީ

 އެނަފުުސގެ  ދެން.) ނަފުސުފުޅުންނެވެ އާދަމުގެފާނުންގެ  ެއއީ (.  ހެއްދެިވއެވެ ކަލޭމެން އެަކލާނގެ އެންމެނަފުސަކުން  )6(
 نـََعمُ  ކައި ަކލޭމެނަށްޓަ ެއކަލާނގެ  އަދި.  ހެއްދެވިެއވެ  އެނަފުުސން  ެއކަލާނގެ  ) ގެފާުނވެސް َحوَّى( އަނބިކަބަލުންވެސް 

 ) ދެއެތި ބަަކރީގެ   َمْعزُ  ެދއެތި ބަަކރީގެ َضْأنُ  ެގރީގެދެއެތި  ދެއެތި ޖަމަލުގެ  އެއީ (.  އަށްޖޯޑުހެއްދެވިެއވެ ސޫފީގެތެރެއިން
ނޑުތަކުގައި މައިންގެ ަކލޭމެންގެ އަދި.  ބަޔާންެވގެންވާނެއެވެ ސޫރަުތގައި أَنـَْعاُم  މީގެވާހަކަ  އެއްެހއްދެވުމަކަށްަފހު  ބަ

 ދެން  ދެންގަޑުލެއިކޮޅަކުން. މަނިތިއްކަކުންނެވެ ފުރަތަމަ އެއީ. (ހައްދަވަެއވެ ަކލޭމެން ެއކަލާނގެ ނެއްހެއްދެވުމަކުންއަ
ނުޑގެ  އެއީ. (ހައްަދވައެވެ ަކލޭމެން އެކަލާނގެ އަިދރިކަމެއްަގއި ތިން.....) ދެން ދެންކަށިކޮޅަކުން މަސްކޮޅަކުން  ބަ
 ަކލޭމެންގެ  ހައްދަވަމުންމިގެންދަވަނީ މިގޮތަށް މިަކންތައްތައް.) އަދިރިކަެމވެ މަުހގެ އަދި ގެއަިދރިކަމާއިَرِحُم  އަދިރިކަމާއި

. ހަމައެަކލާނގެއަށެވެ ެވގެންވަނީَخاصَّ  މިލްކުވެ   އެންމެަހއިތަކެތި) ގަިއވެސްآِخَرُة  ދުނިޔެއާއި ( އަދި  .އެވެ هللا ކަމުގައިވާ بُّ رَ 
 ކޮންފަދައަުކން  އެނބުރިދަނީ) ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ( ަކލޭމެން އަކުނުެވއެވެ އިލާހު   )َحقُّ (  ެއއްވެސް އެހެން މެނުވީ އެކަލާނގެ
؟ ކުންެހއްޔެވެ ކޮންފަދައަ ވާނީ  َحقُّ  ކަލޭމެންނަށް އަޅުކަންކުރުން  ނޫންފަރާތަކަށް  އެަކލާނގެ  އެބަހީ ؟ ހެއްޔެވެ

 .އެއްވެސްަދލީލެއްނެެތވެ؟ ކޮންދަލީލެްއގެމައްޗަށްހެްއޔެވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =ްކާފަރުވިޔަސް ކަލޭމެނ     =ްاُهللا تـََعاَىل   ހަމަކަށަވަރުނ       =ްފިޔަވައި  ކަލޭމެނ 

  . ފުދިވޮޑެިގންވެެއވެ ޒާތުފުޅާއިގެން  އަމިްއލަ އެކަލާނގެ     = ިއަޅުތަކުންނަށްޓަަކއި  އެަކލާނގެ  އަދ 

  ކާފަރުކަން=  .  ރުހިވޮޑިނުގަންނަަވއެވެ އެކަލާނގެ      =ްޝުކުރު ) އެކަލާނެގއަށް( ައދިކަލޭމެނ 

 ކުރަންޏާ     =ެުރހިވޮޑިގަްނނަވައެވެ ކަލޭމެނަށް އެަކލާނގ .        =ިކު އުފުލާމީހަ  ފާފަ އަދ 

  .ނުއުފުލައެވެ       =ްފާފަ އެހެންމީހެއްގެ ތިމާނޫނ           =ްއަށެވެ  َحْضَرةُ  ގެَربُّ   ކަލޭމެންގެ ދެނ .

     = ްއަެށވެحضرة  އެކަލާނގެ ދާނީ އެނބުރިކަލޭމެން ( އެނބުރިދާތަންވަނީ  ކަލޭމެނ (.    ިއަދ 

 . އަްނގަވާނެއެވެخرب  ކަލޭމެނަށް  ނގެ އެކަލާ       ްގެ عمل  ކަމުގަިއިވ ގެންދާ  ުކރަމުން ކަލޭމެނ    

  ްދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ ެއކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ.       ިތަކެތި ުކރާހާ ވަންހަނާ ހިތްތަކުގައ  /

 އެއް ل ِخيا ވަންހަނާ ހިތްތަކަށް      ިޖެހިއްޖެއްޔާ އަށް އިންސާނާ އަދ  ްދެރަެއއް. އުދަގުލެއ .

  ބަްއޔެއް . ކަމެއްفقري  .ބިރުވެިރވުމެއް       =ެކުރެެއވެدعاء   އަްށرّب  އޭނާގ.       =ްتوبة  އެކަލާނގެއަށ

 .حال ވާرجوع  ވެ      =ްދެްއވައިފިއްޔާ / ވެއްެޖއްޔާملك  އޭނާއަށް  ދެނ      =ެން حضرة  އެކަލާނގ 

 އެއް  نعمة            =ިހަދާންނެތިދެެއވެ ކަންތައް ކުރި دعاء އޭނާ އެަކލާނގެއަށް އެކަމަށްޓަަކއ. 
    = ްއޭގެުކރިނ      =ަހަމަޖައްސައެވެ ލައި ތަކެއް ންشريك އަށް هللا  ދިއ.      

 )  =ްފުރެދުމަށްޓަކައި  މަގުން  ެއކަލާނގެ ) މީސްަތކުނ.    ) = ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު !.) ެއވެرسول اهللا  އ!. 
      =ިއަރާމުުކރާށެވެ ކަލޭ ކުޑަަވގުތުކޮޅަކަށް ކަލޭގެކާުރކަމުގައ.     = ްހަމަކަށަވަުރނ 

  .ކަލޭވަނީ       =ެތެރެއިންެނވެ ެއުކވެރިންގެ  ަނރަކަިއގ .       = ަނުވަތ 
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  ؟ހެއްެޔވެ މީހާ ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ    =ެވަގުތުތަކުގައި  ރޭގަޑުގ        = حال ކުރާدة سج 

 )ގައި حال ުކރާ ނަމާދު(  ަގއިحال ކުރާ قيام   ގައްޔާއި      =ިވެތިވާ ިބރު އަށްآخرة  އޭނާ  އަދ       

       =ިކުރާ  އުްއމީދު އެދި އަށް  رمحة ގެرّب  އޭގެ  އޭނާގެ އަދ   ) =ޭަކލޭގެާފނު !.) އެވެرسول اهللا  އ 

  !.ވެވިދާޅުވާށެ      = ޭ؟ހެްއޔެވެ ހަމަހަމަވާނ     =ަމީހުން  ދަންނ       =

  މީހުންނާއި  ނުދަންނަ އަދި   =  ކަށަވަރީ  ލިބިގަންނަކަން  وعظ އާއިنصيحة         =

 .ންނެވެވިސްނުންތެރި ބުއްދިވެރި

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ެއހެނީ ހަަމކަށަވަރުްނ هللا ޭއގެ އެއްވެްސ ެގއްލުމެްއ ( ކަލޭމެން ކާފަރުިވޔަސް  )7( ީއ هللا އަކަްށ ނުލިބޭނެެއވެ
. ކަލޭމެންެގ ަފރާތުން ެއއްވެްސ ކަމެްއ  އަމިއްަލ ޒާތުފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެެއވެ

. އަިދ އެކަމަުކ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަށްޓަކައި ކާަފރުކަމެއް އެކަލާނެގ ބޭ ނުންވެވޮޑިގެންނުވެއެވެ
. އަދި  . ކުރަްނޏާ އެަކލާނގެ ކަުޝކުުރ ރުހިވޮޑިގެންނުެވއެވެ ެއއީ އެކަުމަގިއ ( ލޭމެންނަށް ރުިހވޮޑިގެންވެެއވެ

.) އަދި ފާފައިކަލޭމެންގެ ބާއް އިގެަބުރ އްމީހެއްެގ ފާފައެްއވެސް ީމހަކު އަނެ  ފުލާގެަބރު އު ަޖވެރިކަްނވާތީއެވެ
 . .) ދެންކަލޭމެްނ މަރުވުމަށްފަުހ ަކލޭމެްނ ( ނުއުފުލާނެއެވެ ކޮންމެ ީމހަކަށްވެްސ އޮންނާނީ އެމީހެްއގެ ބަެރވެ
. އެީއ ކަލޭމެންެގ  حضرةގެ هللا ރުޖޫޢަވުންވަނީ  . އަދި ަކލޭމެން ދުނިޔޭަގއިތިބެގެން ކުރަުމްނ  ربّ އަށެވެ އެވެ

. ހަަމކަށަވަރުން އެކަލާނެގީއ ދިޔަކަ މުގައި ީވ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޚަަބރު އެަކލާނގެ ަކލޭމެންނަށް ދެއްވާނެއެވެ
 ހިތްތަކުގެ އަޑީގައިާވ ކަންތައްވެްސ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެެވ.

ވަތަ އެއްވެްސ އަދި ނު –ނުވަތަ ބިުރވެރިކަމުން  –ނުވަތަ ފަޤީރުކަމުްނ  –ބަލިކަމުން ( އަދި އިންސާނާއަށް  )8(
) އުނދަެލއް، ގެއްލުެމއްދިމާވެއްޖެއްާޔއި އެަކލާނގެ ވާ ޙާުލ އެަކލާނގެައްށ  ُرُجْوع ވެ  تـَْوبَةއަށް  حضرة ގޮތަކުން

.ދެންފަހެ އެކަާލނގެ  އަްށ އޭާނއަށް ނިޢުމަތެއްެދއްވަިއ ެހެވްއ  حضرةދުޢާކޮށް އެކަމެއްިފއްލަަވއިތޯ ދަންަނވާނެއެވެ
. އަިދ މިލްކު ވެއްޖެްއޔާ އެކަމަ ކަށްަޓކައި ެއކަލާނެގއަށް ދުޢާކޮްށ އާދޭސް ކުިރކަންތައް ހަނދާން ނެތިދެެއވެ

. އެއީ هللا ންތައް  َشرِيكވަތުެގ އެކިބާ  تـَْوِحيدގެ މަގުްނ މީސްތަކުން އަނުބރާލަިއ هللا އާިއ އެްއވަރުކޮްށ ހަދާނެެއވެ
. .) ަކލޭގެ اهللا رسول(އޭ  ން އެްއކިބާކޮްށ މަގުފުރެއްދުމަްއޓަކައެވެ . ކަޭލގެފާުނ ވިދާޅުވާއެވެ  ކާފަރުކަުމަގއި ށެވެ

. (އެބަހީ އެފަަދ  . ހަމަކަަށވަރުން ަކލެއަކީ ނަަރކައިގެ އެކުެވރިއެެކވެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްވާދެން އަރާމުކޮްށލާށެވެ
.) توبةކަންތައްކުރާ ީމހުންނަކީ   ނުެވ މަރުެވއްޖެނަމަ ނަަރަކވަންތަ ވެރިންނެވެ

އަށް ިބރުންނާއި އަދި އޭާނ ހައްަދަވިއ  آخرة) ރޭގަޑުެގ ަވގުތު ތަުކގައި (އިސްވެދިޔަފަދަ ކާފަރުމީާހއާއި )9(
ގަިއ ހުންނަމީހާާއއި ދެީމހުްނ  قيامކޮށް  سجدةއަްށ އެިދގެންނާއިއެުކ ނަމާދުކޮްށ  رمحة ربّ ބޮޑުކުރެއްިވ 

) جاهل ންނާއި عامل( އެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ؟ ރަގަޅީ ފަެހ ކާުކ ހެްއޔެވެ؟ ދަންަނ މިުހންނާއި އަދި ނުދަންނަމީހުްނ  ން
 (. . وعظ އާއި نصيحةއެއްވަުރވާނޭހެއްެޔވެ؟ ( ނުވާނެއެވެ  ލިިބަގންނަކަން ކަށަވަީރ ބުއްދިެވރި ވިސްނުންތެރިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  )=ޭވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު.!) އެވެرسول اهللا  އ.!        =ޭތިމަންރަސްަކލާނގެ  ވި إميانއ 

  .އަޅުތަކުންނޭވެ     =ްބިުރވެތިވާށެވެ. ވެރިވާށެވެتقوى އަށް ربّ  ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެނ.       = 

 ީމހުންނަށް ެތރިވި إحسان އަޅުކަމުަގއި/  ތެރިންނަށްإحسان       =ިގައި ދުނިޔޭ މ       =

 .)ކާނާތަކެވެ ހެޔޮ  ރަގަޅު .( ުސވަރުެގއެވެ ުހރީ އެމީހުންނަށް       = ިިބން  ގެهللا  އަދ 

  .ތަނަވަސްވެގެންނެވެ          =ްކަށަވަެރވެ ދެއްވޭހުށިކަން  ކެތްެތރިްނނަށ.     = ެއެމީހުންގ  

  )ދަރުމަ ކެތްތެރިކަމުގެ (      =ްހިާސބެއްނެތިއެވެ  އެްއވެސ  .    )ޭކަޭލގެފާނު .) !އެވެرسول اهللا  އ 

   .!ވިދާޅުވާށެވެ     = ްވެވިގެްނވަނީأمر  ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ހަމަކަަށވަރުނ.       = ްައށް هللا ައހުރެނ 

  .އަޅުކަންކުރުމަށެވެ       ) =އެަކލާނގެައށް  ެތރިކަމާއެކު إخالص )  ހުސްކޮށް  އިންبدعة  އާއި ِشْرك 

   .އަމުރުވެވިގެްނވަނީ އަުހރެންނަށް އަދި=    .ކޮށްގެންخالص  އަޅުކަން  = ެއަހުރެންވުމަށެވ.  
     ) =ިއެހެންނެވެ ކަންވީެވސް(  ކަުމގައިمسلم  ފުރަތަމަ އެންމެ) ގެأمة  މ(.     = ުކަލޭގެފާނ 

   .ވިދާޅުވާށެވެ     =ްވަޑައިގަންނަވަމެވެ ބިރުފުޅުގެން ތިމަންަކލޭގެފނު ހަމަކަށަވަރުނ.         =

 .އުރެދިއްޖެއްާޔއި ތިމަންކަލޭގެފާނު އަށް ربّ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ        = ާދުވަހެްއގެ  ބޮޑުވެގެންވ 

 .އަށްعذاب   =ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ.     =ްއަށެވެهللا  އަޅުކަންކުރަނީ ހަމަ އަހުރެނ .

   .އެހެންފަރާތަކަށްނޫނެވެ       =ްحال  ކޮށްގެންވާص خال އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ައހުރެންގެ އަުހރެނ

   .ގައެވެ       =ެކޮށްބަލާށެވެ  އަޅުކަން ނިކަން މެންަކލޭ އެއްަޗކަށް އެދޭ ކަލޭމެން ފަހ.         =

  .!ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެާފނު.) !އެވެ رسول اهللا  އޭ (=  .ފިޔަަވއި އެކަލާނގެ   = ްހަަމކަށަވަުރނ 
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

     .ގެއްލިަހލާކުވީީމހުންނަކީ    =ްއިަގތް ދަހޯ ެގއްލުން ތަކަށް  نفس އެމީހުްނގެ އެމީހުނ 

  .އަހުލުެވރިންނަށާއި  އެމީހުންގެ އަދި=   .މީހުންނެވެ       = ދުވަހުންِقَياَمة.    =

  .ދަންނާށެވެ       =ީނޑައެޅިގެންއެއ  .* ކަ      =ެގެއްލުާމއި  ފައުޅުވެގެން ބަޔާންވ 

 .ހަލާކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ައްށ  ربّ ގެ ކަލޭމެން ަކލޭމެން". !.) އީމާންވީ އަޅުތަކުންނަށް ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ  اهللا رسول(އޭ   )10(

.) މިދުނިޔޭގަިއ ވެތި ވެރިެވ ބިރު تقوى . (އަދި ތިމަންަރސްކަާލގެ މިއެްނގެވުންވެސް ެއމީހުންނަށް އަންަގވާށެވެ ވާށެވެ
. އަދި  قيامةެތރިވެ ރަގަޅަށް ކިޔަމަންެވގެން އުޅުނު ައޅުންނަށް  إحسانއަޅުކަމުގައި  هللا ދުވަހުން ުހރީ ސުަވރުގެެއވެ

.ގެ ބިންގަޑު ނުހަނު ތަނަވަހެ   إخالص - އަށް އަޅުކަން ނުުކރެވެންޏާهللا ންގެ އުދަގުާލެހދި  مشرك( ވެ
.) އަދި ހަމަކަަށވަރުން އެއްވެްސ هللا ތެރިކަމާއިއެުކ  ެއއްނެިތ  حسابއަށް އަޅުކަން ުކރެވޭތާކަްށ ދާހުށިކަމެވެ

.  "ކެތްތެރީންނަށް އެކަމުެގ އުޫޖރަޔާއި ަދރުމަ ދެްއވޭ ހުއްޓެވެ

.َرُسْوُل اهللا އޭ ( )11( )  ِبْدعَ  އާއި ِشْرك ލޭގެފާނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަީނ (ތިމަްނކަ". !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ ނުަލއި
. ެއކަާލނގެއަށް އަޅުކަން هللا ެތރިކަމާއެިއުކ ِإْخَالص ހަމަ  . َخَالص އަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ  ކޮށްގެންނެވެ

) އެންމެ ުފރަތަމަ އުންަމތު(މިލޭގެފާނަްށ އަމުުރވެވިގެންވަީނ އަދި ތިމަންކަ )12( . ُمْسِلم ގެ ައކު ކަމުގަިއ ވުމަެށވެ
.) ُمْسِلم(އެއީ ފުރަތަަމ    "އެވެ

. އަހުެރން ބިރުގަންނަނީ އަުހރެންގެ !އެވެَرُسْوُل اهللا އޭ (  )13( އަށް އުރެދެިވއްޖެްއާޔ َربُّ .) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ
. އެީއ  َعذابބޮޑުވެގެންވާ  .  ِقَياَمةައކަށެވެ  ުދވަހެވެ

. !އެވެَرُسْوُل اهللا އޭ (  )14( . އެއީ ައހުރެްނެގ هللا އަުހެރން އަޅުކަންކުރާނީ ހަމަ ".) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އަެށވެ
. ެއއްވެްސ َخَالص އަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް  .)رِبَا  އެއް ِشْركކޮށްގެންާވ ޙާުލގައެވެ  "ެއއްނުލަެއވެ

ވަިއ ަކލޭމެން ެއކައްޗަކަްށ އަޅުކަންކުރަންބޭނުމިއްާޔ ަކލޭމެްނ ފިޔަ .) هللا !ންނޭވެُمْشرِك  ންނާއި َكاِفر އޭ (  )15(
. (ޭއ  . !އެވެَرُسْوُل اهللا އެދޭއެއްޗަކަްށ އަޅުކަންކޮށްބަލާެށވެ އެންމެ ބޮޑަްށ ގެްއލުމާއި ހަލާުކ ".) ަކޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

ްއލުންކޮށް އަދި ތިމާެގ ައހުލު ވެރިްނވެްސ ދުވަހުްނ ތިމާމެންގެ އަިމއްަލ ނަފުސުތަށް ަނގައިލަިއ ގެ ِقَياَمةވާމީހުންނަކީ 
. . ބޮޑުވެގެންާވ ގެްއިލ ހަލާުކވުމަކީ އެއީއެވެ . ދަންނާށެވެ  "ގެއްލުާވ ނަގަިއލާ މީހުންެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = އެމީހުންނަްށ ). ) ހުރީ    ޤިޔާމަތްުދވަހުން      =ެަޔލެއްެވއެމީހުްނގެ ބޯމަތިްނ ހިއ . އެވެ

  އެއީ ނަރަކަިއގެ އެއްފަންގިިފލައެވެ).     =.   ނަަރކައިގެ      = އަދި އެމީހުންެގ

.   ދަށުންވެސް ވަނީ އެކަަހލަ ހިަޔލެވެ    = ެَعذاب.އެހިަޔާލއި އ         = އެއިްނ هللا

.ބިރު   ގަންނުާވ އެއްެޗއް    ްމުއުމިުނ އަޅުން)( = އެކަލާނެގ މާްތ އަޅުނ          

 =. . ކަލޭމެން ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ބިރުވެިތވާށެވެ  އޭ ުމއުމިނު އަޅުންނޭވެ    = ައިދ

 . .)( ދުރުވެގަންަނ މީހުން   ދަންނަެއވެ    = ފިަޔވަިއ އަޅުކަންެވވޭ ަތކެއްޗާއި).هللا ( އާިއ طَاُغْوت  
     .  = އެތަެކއްޗަށް އަޅުކަންުކރުން        ްއަދިއެމީހުނ = . ިއަށް ތައުބާވެ ރުޖޫޢަވ 

      ަަތ ސުވަުރގެުހީރ ހަމައެމީހުންނަށެވެ= އުާފވެރިކަްނ ނުވ.        =

.  َخبَرُ ފަހެތިމަންރަސްކަލާނެގ މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް އުފާވެިރ    = އެމީހުންނަކީ   ދެއްވާެށވެ
        .  = އެމީހުންނަކީ ާވހަކަތަކާިއ ބަސްތަްއ އަހާމީހުންނެވެ           އަިދ =

.  َحقُّ އިްނ ަރގަޅު އޭގެތެރެ  ބަާހއި ތަާބވާމީހުންނެވެ     ިނޑައެޅ  ގެން އެމީހުންނަީކ = ކަ
      =   .  އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވިމީހުްނނެވެ       ީއަދި އެމީހުންެއއ = 

       ްުބއްދިވެިރ ވިސްނުނ = .    ތެރިންނެވެ    އަޅެފަހެއެމީާހގެމައްޗަްށ =

.  َحقُّ   ވެއްޖެމީާހހެއްޔެވެ     =ގެބަސްފުޅު  َعَذاُب       ނުވަތަ ފަެހ =

 ކަލޭގެފާނަށް ސަލާމަތް ުކރެއްވިދާނޭޯތއެވެ؟        ުނަރަކައިާގވާބަޔަކ =.      

   ުވެިރވެއްޖެމީސްތަކުން  تَْقَوى= އެހެނެްއކަމަކ    އަށް  َربُّ = އެމީހުންެގ        =
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 . ) ޮކޓަރިތަކެވެ  އެމީހުންނަށްހުރީ (ުސވަުރގޭގެ        .  = އަދި އޭގެމަތީގަިއވެސްވަނީ ކޮަޓރިތަކެވެ
  = .  ބިާނވެގެންވާ          ިއޮންނަ = އޭގެދަށުން ާއރުތަްއ ދެމިދެމ    

.  ގެ  هللاެއއީ  =   ފުޅެވެ      ެއކަލާނެގ = هللا  ފުޅާއި ޚިލާުފެވ

.   ވޮޑިނުގަންނަވައެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  ދުވަހުން ުހރީ އެމީހުންގެ ބޯމަތިން  ِقَياَمةއެމީހުންނަށް  )16( ނޑެކެވެ އެީއ ނަރަކަިއެގ ( ނަރަކައިެގ އަނދިިރ ގަ
. ނޑެކެވެ .) އަިދ އެީމހުންެގ ދަށުންވެސް ވަީނ އަނިދރިގަ އެީއ ދަުށެގ  މަތީ ފަންގިފިލަިއގެ ހިޔަންެޏވެ

. .) އެއަނދިރިޔާއި އެ  َعذاب ހައްތަާހވެސް ހޫނާ ( ފަންގިފިލާއެކެވެ ެއކަލާނެގ މުއުމިުނ هللا  ައކީ  َعذابއެވެ
. (އަޅުތަކުން  .) ޭއ އެއިން ބިުރގަންނުވާއެްއޗެކެވެ ެއއީ އެމީހުްނެގ ކިޔަމަންތެރިކަމާިއ އަޅުކަން ގަދަުކރެއްވުމަށެވެ

. . ކަލޭމެން ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް ިބުރވެތިވާށެވެ  މުއުމިނު އަޅުތަކުންނޭވެ

ފިޔަަވއި އަޅުކަްނ ވެޭވ هللا އެަބހީ ބުދުތަކާިއ ދެންވެްސ ( ށް އަޅުކަންކުރުމުން ުދރުވެގަެނ އަ طَاُغْوت އަދި )17(
) އަދި  ތެރިކަާމއި އެުކ   إِْخآلصވެަތއުބާވެ  ُرُجوعَ  އަށް  َحْضَرةُ ގެ هللاތަކެއްޗަށް އަޅުކަންުކރުމުން ދުރުެވގަނެ

. އުފާެވރި . އޭއެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަންކުރިީމހުންދަންނައެވެ . هللا َرُسولُ  ކަންުހރީ އެމީހުންނަށެވެ  !އެވެ
 .!އެފަދަމުއުމިނުންނަށް އުފާވެރިކަްނހުރިކަުމގެ ޚަބަުރ ކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް ދެއްވާެށވެ

 تَبَعَ  ބަސް ޤަޫބލުކޮށް އެާޔއި َحقُّ ންތަކާއި ބަސްތައްއަހަިއ އޭގެެތެރއިން ރަގަޅު އެމީހުންނަކީ ބުނު )18(
. އަިދ ބުއްިދވެިރ ވިސްނުންތެރިންނަީކ هللا އެމީހުންނަީކ އެމީހުންނަްށ އަދި . ވާމީހުންނެވެ ތެދުމަގުދެްއކެވިމީހުންނެވެ
 .  އެއީއެވެ

ނޑައެޅިގެންވީމީހަކު ަކލޭގެފާނަށް އެމީހަުކ  َعَذابُ ގަިއ އެމީހުންގެމަްއޗަށް  قََدرُ  قََضا ގެ هللا  )19( ގެ ބަސްފުޅު ކަ
) ނު ކައިން ަސލާމަތްކުެރވޭނެތޯއެވެ؟ (ނަރަ  ކުރެވޭެނއެވެ

ވެިރވެ ިބރުވެތިެވއްޖެ މީހާއަްށ ޤިޔާމަތްދުވަހުްނ ުހީރ  تَْقَوىއަށް  َربُّ އެހެންނަމަވެސް އެމީހަކު އެމީހެއްެގ   )20(
. އަދި އެތަންތާގެދަށުން ާއރުތަްއ  . އަދި އޭގެމަތީަގއިވެސްވަނީ ބިާނެވގެންވާކޮޓަރިތަެކވެ ސުވަރުޭގގެ ކޮޓަރިތަެކވެ

. ެއއީ  . އަދި َوْعدُ ގެ هللاހިގަހިަގއެވެ .  ِخآلفُ  ފުޅާއި  َوْعدُ ެއކަާލނގެ  تََعالَى هللا ފުޅެވެ  ވެވޮޑިނުގަންނަވާނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =ުުނގަންނަވަންތޯއެވެ ދެކިވަޑައި ކަލޭގެފާނ.       =ްވިަކން ެވއްސެتـََعاَىل هللا  ހަމަކަށަަވރުނ 

  )ވެއްސަވާކަން(       =ްފެން އުޑުނ.        =ްވަދެގެްނގޮސް  ބިމަށް  އެފެން ދެނ 

ނޑަށްވެގެން    . ދެމެއެވެ އަޑީގައި ފެންފެންގަ   =ިބިމުގައ.          =ްއެފެނުގެސަބަބުން  ދެނ 

  .ނުކުމެއެވެ    =ްނޑުގޮވާންތައ   .ގަސްތައް އެކިޒާތުގެ/  ދަ       =ެތަފާތުވެގެްނވާ ކުލަ އޭގ.    

  =ްނޑުތައް ުނވަތަ ެއގަސްތައް ދެނ   )ހުސްެވގެންގޮސް ފެން .  (ހިކިދެއެވެ ދަ     = ްއެދޮްނވެ  ދެނ 

   .ކަެވޑައިގަންަނވާނެއެވެދެ ކަޭލގެފާނު ވެފައިވަނިކޮށް  ރީނދޫ        =ްހަލާުކވެފަިއވާ  ކުދިވެ ކުދި ދެނ 

   .ލައްވަެއވެ އެަކލާނގެ އެއްޗެއްކަމުަގއި    =ްވެއެވެ އެކަންަތކުގައި ހަަމކަށަވަރުނ.     = َنِصْيَحة

  .َوْعظ  އާއި         = ުވިސްނުންެތރިންނަށް އްދިވެރި ބ.           = ެއެމީެހްއގ 

  ؟ެހއްޔެވެ މީަހކު ތަނަވަސްކޮށްެދއްވިهللا  ހިތް   = އަށްِإْسالم ِدْين.         = ާއަދިއޭނ 

  .އަލިކަމެއްަގއިވާ        =ެޙަްޟރަތުން ގެَربُّ  އޭނަގ.      =ިހުއްޓެވެَعَذاب  ނަަރކައިގެ  އަދ.     

    =ެބަޔަކަށް ަހރުކަށިެވއްޖެ ހިތްތައް އެބައިމީހުންގ .        = ންِذْكر  ގެهللا.       =

   .އެމީހުންއެވަނީ       =ާމަގުފުރެދުމެއްގައި ބަޔާންވެގެންވ.     = ބާވައިލެއްވިެއވެهللا.  

        =ެأَْلُقْرآن اَلَكِرمي . ( ވާހަކަ  ރަނގަޅު އެންމ(          =ެއަނެއްބައި  އަނެއްބަޔާއި  އެއްބައި އޭގ 

  .ފޮތަކަށް އެއްވައްަތރުވެގެްނވާ    =ުނޑު ، އެއްގަމާއި( ގެންނަވައި ދެމާނަ އިދިކޮޅު ނުވަތަ–ކުަރއްވާފައި  ތަކުާރރ  ކަ

  )ހޫނު، ފިނި –      =ެހަުރވެގަންނަ/ނަގަިއގަންނަ ހީިބހި ނުވަތަ/ ތުރުުތރުއަޅުވާަލިއ ސަބަބުން ޭއގ.    

   .ހަންތައް=      =ެބިރުވެތިވާމީހުްނގެ ައށްَربُّ  އެމީހުންގ.      =ްމަޑުވާ ދެނ  /
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  .މައިތިރިވާ    =ެހަންތައް އެމީހުންގ.       =ިހިތްތަކާއި އެމީހުންގެ އަދ.          = ގެ هللا 

  .ންކުރުމަށްހަނދާ/ هللا  އަށް ِذْكر       =ީތެދުމަގެވެ ގެهللا  އެއ.            = ެއެކަލާނގ 

  .ދައްކަަވއެވެ ަމގު އެއިން އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ         =ިއަޅަކު  މަގުފުރައްަދވައިފި ގެهللا  އަދ 

  .ދަންނައެވެ         =ެއެކަކުވެސްުނވެއެވެ ދައްކާނެ ތެދުމަގު އޭނާއަށް ފަހ.     

   = ަ؟އެފަދަ މީާހއާއި އެއްަވރުވާނޭެހއްޔެވެާނއިގެން ަސލާމަތްވެގަްނނަމީހާ (ޅެފަހެ އެމީހަކު މޫއ(   

      =َعذاب .   ގެ ނުބައިކަމުން      = ުދވަހުން  قيامة     ައިދ =

.   އަނިޔާވެރިންނަށް ބުނެވޭެނއެވެ   =ެކަލޭމ.  ން ަރހަލިބިގަންނާށެވެ         =

. ) ުކރާ ކަުމގިައިވ ނުބައި ކަންތަުކގެ    ކަލޭމެން (ދުނިޔޭަގއި
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެކަމަްށ އުޑުން ފެން ބާަވއި ަލއްވާަކން ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިުނގަން تـََعاَيل هللا ހަމަކަށަވަރުން   )21( ނަވަންތޯއެވެ
ނޑަށްވެގެން ބިމުެގ  . ދެން ފަެހ އެފެން ބިުމގެ އަޑިޔަށް ވަދެގެންގޮްސ ފެންފެންގަ ވިސްނާ ވަޑައިނުގަންނަވަންޯތއެވެ
. ދެްނ  ނޑުތައްނުކުމެއެވެ . ދެން އެފެނުގެސަބަބުން ެއކިއެކިުކަލކުލައިގެ ގަސްތަކާއި ދަ އަޑީގައި ދުވެއެވެ

) އެގަސްތައް  . ދެން ކުދިކުދިެވ ހަލާުކވެފައިވާ އެއްޗެހިަތކަކަށް އެަކލާނގެ އެގަސްަތްށ (ދުވަސްކޮޅަކުން ހިކި ދޮންެވއެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ެއކަންކަމުގަިއ ބުއްދިެވރި ވިސްނުްނތެރިންނަށް  . َنِصْيَحة  َوْعظލައްވަެއވެ  ެވއެވެ

ންާވ  َحْضَرةގެ  َربُّ އެމީާހގެ  އެީމހެއްެގ ހިްތ ތަނަވަސްކޮްށދެއްވައި އަދި އެމީހާ هللا އިސްލާމް ދީނަށް   )22(
ްނ ނޫރެއްެގ މަތީގަިއވާ ީމހާއާިއ އެީމހާެގ ހިްތ ަހރުކަށިެވ ޖާިހލުަކމާއި މަގުުފރެދުމުގެ އަނދިރީަގއި ވާމީހާާއއި ދެީމހު

 . .) ފަހެ ( ފަހެ އެއްަވރުވާޭނހެއްޔެވެ ްނ މީހާެގ ހިތް ހުސްވެ ހިތްގަދަެވ  ِذْكرގެ هللا އެްއވަރުނުވާނެކަްނ ކަށަަވރެވެ
. . އެީމހުން ެއވަނީ ބަޔާންެވގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގެތެޭރގައެވެ   ގާވެފައިާވ މީހުންދަންނައެވެ

. އެބަީހ އެންމެ ރަގަޅު ފޮްތ ކީރިިތ هللا   )23( ބާވައިލެްއވިއެެވ.  قرآنއެންމެ ަރގަޅު ވާހަަކ ބާވަިއލެއްިވއެވެ
ތަުކރާުރ ކުަރއްވަިއ ނުވަތަ އިިދކޮޅު ދެމާަނ އެފޮތުގެ އެއްަބއި އަނެއްަބޔާއި އެއްވައްަތރު އަދި އެްއވާަހކައެއް 

. އަިދ އެީމހުންގެ  އަށް ިބރުވެިތވާ މީހުންެގ ހަްނ އެފޮްތ އަހާފަިއ ުތރުތުރުއަޅުަވއިލަިއ  ربّ ދޭގޮތަށް ބާވަިއލެއްިވއެވެ
. ދެން އެމީހުންގެ ހަންަތކާއި ހިތްތައް  . އަށް މައިިތރިވެމަ ذكرގެ هللا ނުވަތަ ހަމުން ހީބިހި ަނގައިގަނެެއވެ ޑުވެދެެއވެ

. އަދި އެަކލާނެގ هللا އެއީ  . އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް އެއިން ތެދުމަގު ދައްަކވައެވެ ގެ ތެދުމަެގވެ
 .  މަގުފުރައްދަވައިިފ އަޅަކަށް ތެދުމަުގ ދައްކާނެ އެކަކުެވސް ނުުހންނާނެއެވެ

ވެ ސަލާމަްތވެގެންފިމީހާ (ނުބައި ުނލަާފ ގެ ނުަބއި ކަުމން ރައްކާތެރި  َعذابއަޅެފަހެ އެމީހާގެ މޫނާއިގެން   )24(
. . ނެެއވެވާނު(އެްއވަރު ؟އަދި މަގުފުރެދިފައިާވ މީހާއާިއ އެއްަވރުވާނެ ހެއްެޔވެ .) އަދި އަނިޔާެވރިންނަށް ބުނެވޭނެެއވެ

. َعذابކަލޭމެން ދުނިޔޭަގއި ުކރަމުންދާ ކަމުަގއި ވީކަންަތކުގެ ސަބަުބން ކަލޭމެން "  "ގެ ރަަހ ލިބިގަންނާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

    =ެއަދިމީސްތަކުން ޮދގުކުރިެއވ.    = ެގެ މީހުންގެ  مكةއެބަހީ  ކުީރގެ އެމީހުންގ- 

 .   ކުރީގެ     = ްއައެވެ َعذابދެންފަެހ އެމީސްތަކުްނނަށ.          

 =ްުނވެތިއްބާ ވެސްإحساس  އެމީހުންނަށ.       = ެއެމީހުންނަށް ދެަރކަމާިއ هللا ދެންފަހ

.   ނިކަމެތިކަމުގެ ަރހަ ދެއްެކވިއެވެ       = ެގައި حياةދުނިޔޭގ.       = 

  .َعذابގެ  آخرةއަދި    =.   މާބޮޑެވެ        =.   އެމީހުންނަްށ އެގޭނަމަ   

     =.   އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަްށ ޖެއްެސވީމެވެ    

  = ިަގއި قرآنމ.       =ްހުިރހާަވއްތަރެއ.    ެގ މިސާލަކުްނވެސް   

  = ލިިބގަނޭތޯ َنِصْيَحة އާއި  َوْعظއެމީހުްނ.        =އެއްގެ ގޮުތގައި  قرآن ވާ ބަހުން عرب   

       =ިއެްއވެސް ގުދުކަމަާކއި ނުލައ.       =ްتقوى/ ބިުރވެތިވޭތޯ އެމީހުނ 

  . ވެރިވޭތޯ      = هللا.   މިސާެލއް ޖެއްެސވިއެވެ  =ެއ.    އީ ީމހެއްެގ މިސާެލވެ

   = އޭނާޔަށް ކިތަްނމެ ސާހިބުންނެއްވާ).( އޭނާޔާބައިާވ ޝަީރކުންތަކެއްާވ         =  ުތަާފތ 

  )ގެ خيال އިދިކޮޅު އަނެކަކާ  އެކަކު / ( ގެأخالق      = އަދި ަސލާމަތުން ުހރި އެންމެ މީހަާކއި(އެންެމ

  އަޅަކާއި)   = ާމީަހކަށް ލިބިގެންވ            = މިސާުލގެގޮތުްނ އެދެމީުހްނ

  .އެއްވަުރވާނެހެއްެޔވެ     = އަށެވެهللا އެްއ ުހީރ  ثناءއާއި  تعريفއެންމެހަިއ.      =

. ؟އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ   އޭގެ ގިނަ މީހުންނަކަށް    =.   ނޭެގއެވެ   =  ) ޭهللا رسولއ

.) .)!އެވެ . (އެބަީހ ައވަހާރަވާެނއެވެ   ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނަީކ މައްޔިެތކެވެ       = އަިދ

.މީހުންނަކީވެއެ .)( ސް މައްޔިތުންނެވެ    އެަބހީ އެމީހުންވެސް ަމުރވާނެއެވެ   = ދެން ހަމަކަށަަވރުްނ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ތޭވީސްވަނަ ފޮތް 

.   ކަލޭމެން      =قيامة .   ދުަވހުން     = خضرةގެ  ربّ ަކލޭމެންެގ .   ގައި
      =  ެކަލޭމެން އަަރއިރުންެވ ދެބަްސވާނެއެވ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ްނެގ  رسول ންާނއި  نىبމީހުންވެްސ ެއމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑަިއގެންނެިވ  )ންެގ ުކރީގަިއ ތިބި قريش( އަދި މި   )25(
. ދެންފަހެ އޭެގ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް   َعذاب ވެްސ ނުވެތިއްބާ އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް إحساسބަސްދޮގުކުރިެއވެ

 .  އައެވެ

.  تعاىلهللا ގަިއ  حياةއަދި ދުނިޔޭެގ   )26(  قَُرْيش މި ( އެމީހުންނަްށ ދެަރކަމާއި ނިކަމެތިކަުމގެ ރަަހ ދެްއކެވިެއވެ
. އަދި  َعذابގެމީހުންވެސް ކާފަރުކަންމަތީ ދެމިތިބެއްޖެްއޔާ އެީމހުންނަށްވެްސ އައިފަދަ  ދުވަުހެގ  آِخَرةއަތުވެދާނެެއވެ

.  މާގަދަވެފަ َعذاب  އި އަސަރުުކރުން ބޮޑުވާނެެއވެ

ގަިއ ުހރިހާަވއްތަރެްއގެ މިސާުލ  قُْرآنُ  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނެގ މީސްތަކުންނަްށޓަކައި މި )27(
. އެީއ އެމީހުން  .   َحاِصلُ  ِعْبَرةލިބި  نَِصْيَحة  َوْعظُ ޖައްސަވައިދެއްވީެމވެ  ކުރޭތޯެއވެ

ގުދުކަެމއްނުވާ އަދި ީސދާ ޢަރަބި ަބހުންާވ ފޮތެއްކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ  އަކީ އެއްވެސް  قُْرآنُ  އަދިއެ  )28(
. އެއީ އެމީހުން ތަޤްވާ ލެއް . ވީމެވެ  ވެރިެވ ބިުރވެތިވޭތޯެއވެ

. އެމީހަީކ އެތަެކއް تعاىلهللا   )29( . އެީއ އަޅުމީހެްއގެިމސާލެވެ  ާއިއ ތަފާތު އެތައް   أَْخآلقُ  މިާސލެއްޖެއްސެިވއެވެ
. (އެއަޅުމީހާގާުތ އޭނާގެ ާސހިބުންކުރެ ެއކަކު  އެްއގެ ِخيَال ަކޭލ "ބަޔަކު ބަިއވެރިވާ އެތައްބައެްއގެ އަޅެކެވެ

. ދެންހުރިސާހިބުީމާހ "ކަލޭ އިށީންނާށެވެ "އޭނާގެ އަެނއްސާހިބުމީހާ އެވަގުުތއޭނަައށްބުނީ  "ތެދުވާށޭބުނީމާ
. ދެންމިހުިރާހ "އޭނާއަށްބުނީ ަކޭލ ހުއްޓޭެށވެ ކަލޭދާޭށ އަދި ދެްނހުރިާސހިބުމީހާ ހަަމއެގުތު"އެއަޅުމީހާގާތުބުނީ 

އަމުރެއް ެއއްފަހަރާ އެކަކަށް ުކރިތިވީމާ ދެންއޭނާަހދާނީކިހިނަކުންހެއްެޔވެ؟ މިމީހާއާއި ަސލާމަތުްނާވ 
. )ެއއަޅުމީހާއަށް އަުމރުކުރާޭނ ދެވަނަާސހިބަކު ުނވެއެވެ( ދެމީހުްނ އެްއވަުރވާނެހެއްެޔވެ؟އެންމެސާހިބެއްާވ އަޅަކާއި

. ހަމަމިގޮތަށް މިއެންމެަހއި އަޅުތަކުންނަށް އޭ  ނާގެ ސާހިބުމީހާބުިނގޮތަކަށް ެއއަޅުމީހައަށް ކަންަތއްކުެރިވދާނެއެވެ
ކިތައްމެ އިާލހުންނެއްވާނަމަ ެއއްއިާލހަކު ެއއްއަމުުރ އަނެއްއިާލހަކު ޭއގެއިދިކޮޅު އަނެްއއަމުރެްއ އަިދ 

ތު އަމުރެއް އެއްފަހަރާ އަޅުތަކުންނަށްކޮށްފިނަމަ ދެން އަޅުތަކުްނ ދެންހުރިއިާލހަކު ުކރީގެދެިއލާހުންނާއި މުޅިންތަފާ
 ِنظَامފިަޔވަިއ ގިަނ އިާލހުންތަކެއްވާނަަމ ދުނިޔޭެގ هللا ނަކުންބާވަެއވެ؟ ދުނިޭޔގެ ިމއޮއްބޮޑު ާކއިނާތުގަިއ ހިހަދާނީކި

. ވީާމ މިމިސާލުންވެސް ވަރަށްފު ނޫްނ هللا ިރހަމަކޮްށ އެގެީނ މުޅިން ފަސާދަވެ ެއގޮތްމިގޮތްވެގެްނ ހިގައިދާެނ އެވެ
. އެންމެަހއި  . ނަމަވެްސ މީސްތަކުންކުެރ هللا އެްއހުީރ ހަމަ ِتْعِرْيفُ  އާއި  َحْمدُ އެހެން އިލާުހއަުކ ނުވާކަމެވެ އަށެވެ

.  ގިނަމީހުންނަކަށްނޭގެއެވެ

. އަދިއެމީހު!)އެވެ هللا َرُسولُ (އޭ  )30( ނވެްސ . ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭެގފާނަކީ އަަވހާރަވާޭނ ބޭަކލެކެވެ
ަކލޭމެްނ  ަގއި އަރަިއރުންތައްވެ   ِحْضَرةُ  ގެ َربُّ ދެން ޤިޔާމަތްދުވަހުްނ ކަލޭމެްނގެ  )31(. މަރުވާނެއެވެ

.  َدْعَوى   .ދެބަސްވާނެއެވެ  ަތއްކުރާނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

      ްޔެވެ؟= ފަެހ އަނިޔާެވރިކަްނ ބޮޑީކާކުހެއ            =  ގެމަްއޗަްށ

.  ދޮގުހެދިމީހަކަށްުވރެ       ިއަދި އެމީަހކު ތެުދ  ދޮގުުކރ =      އޭނާެގގާތަްށ =

 ހިނދުންއި އެތެދު އަ       (.  = ަފހެ ަނރަކައިާގ ނުވޭހެްއޔެވެ؟ ( އެބަހުއްެޓވެ   

    ްކާފަރުން ތިބޭނެތަނ =.          އަދި ތެދާގެްނވަޑައިގެންނެވި ކަލޭގެފާުނ =

.)އެ  َصّلى اهللا َعَليه  َوَسّلم  حمَُمَّد( އެީއ    ވެ     ިއަިދ އެތެދު  ތެދުކުިރ ކަޭލގެފާނާއ =     

  ަނޑ  އެޅިގެން އެބޭބޭަކލުންނީ = ކަ    =ވެ  تَقوى .  ރިންނެވެ         
 =  .   އެމީހުންނަްށ އެދޭާހކަމެްއ ހުންަނ ހުއްެޓވެ      =ްަގއި  حضرةެގ  ربެގ އެީމހުނ    

   އެީއ =       =ައިހްސާންެތިރންގެ ޖ . هللا =      ޒާއެވެ

 .   އެމީހުންނަށް ފުއްެސވުމަށްޓަކައެވެ       = އެމީހުންނަްށ ކުެރވިފައިާވ ނޭދެޭވ ކަންތައްަތްއ

       =ައަިދ އެމީހުްނ ުކިރ ޢަމަލ .  ްށ ޖަޒާ ދެއްވުމަެށވެ        = ާެހޔޮ ޖަާޒ  މ

  އެއް        = .   އެމީހުްނ ޢަމަލު ކުާރކަމުގައި ވީވަރަްށވުރެ      =

ފުއްދަވައި ދެްއވާނެ ަކލަކުކަމުަގއި   ؟.    ނުވޭހެްއޔެވެ     =ެحممد صلى اهللا عليه وسلم   އަޅާއަށް އެަކލާނގ)

   )އަށް    = ިގަްނނަވަނީއެވެ ބިރު  ކަޭލގެފާނު އެމީހުން  އަދ .          = ެއެަކލާނގ 

   )ތީންތަކެ އެބާވަުތގެ ދެންެވސް އިބުދުތަތަކާ( އަޅުކަންކުރާ  އެމީހުން  ފިޔަވައި       =ިގު މަ اهللا   އަދ 

   .)ދަންނައެވެ( ކުއަޅަ ފުރައްދަވައިފި          =ުއޭާނއަކަށް  އެކަކުވެސް ހަމަ ދައްކާނޭ ތެދުމަގ 

  . ނުވެއެވެ      =ަދަންނަެއވެ(  ޅަކުއަ ދަްއކަވައިފި  ދުމަގުތެ اهللا  ދިއ(.              = ެަފހ 
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  . ުނހުންނާނެއެވެ މީހަކު މަގުފުރައްާދލާނެ އޭނާ      =ެވޮޑިގެްނވާ  ގަދަވެ މައްޗަށް  އެއްޗެްއގެ ކޮންމ 

    ؟ވެނުޭވހެއްޔެ اهللا  ަގއިކަމު ކަލަކު    =)ެރިވެ  ހިތްެޕވުމުގެ ަދލުބަ) ކިބައިން ނުިކޔަމަންތެރީންގ   
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އަށް ޝަރީަކކު ެވޔޭ ިކޔަ(هللا   )32( ެގ މައްޗަށް ބޮޑު ޮދގެއްހެިދ މީހަކަށްުވރެ ވަކިންބޮުޑ هللا އިގެން
.) އަދި އޭނާގެ ގާތަށް ތެދުައއިހިނުދ  އަނިޔާވެރިަޔކީ ކާކުެހއްޔެވެ؟ (އެަބހީ އެއަްށވުރެ ބޮޑު އަނިޔާެވރިޔަކު ނުވެެއވެ

) ހެިދ މީހަަކށްުވރެން ަވކި ބޮުޑ ގެންނެިވ ޚަބަރުَرُسْوُل اهللا َصلَّ اهللا َعَلْيه َوَسلََّم އެތެދު ދޮގުކޮށް (އެބަހީ  ތަށް ދޮުގކޮށް
. .) އަދި ިޤޔާމަތަ ދުވަހުްނ ކާފަރުންަންށ  ؟އަނިޔާވެރިަޔކީ ކާުކ ހެްއޔެވެ އޭާނ (ބެލެވޭީނ ކާފަރެްއކަމުގައެވެ

. .)  ؟ޖާގައެއްކަމުގަިއ ނަރަަކ ނުފުދޭހެއްެޔވެ  (އެަބހީ ފުދޭަވރު ވާނެއެވެ

. އަދި ތެދާއިގެން ވަޑައިގެންނެވި ކަ  )33( ލޭގެފާނާއި އަދި އެެތދު ތެދުކުރެއްވި ަކލޭގެފާނާއި މިދެބޭަކލުން ދަންނައެވެ
.   تـَْقَوى އެއީ ހަމަކަަށވަރުންެވސް   ެވރިންނެވެ

. ތެދާއިގެން ވަޑައިގެންނެވީ    . އަދި އެތެދު ތެދުކުރެްއވީ  َرُسْوُل اهللا َصلَّ اهللا َعَلْيه َوَسلَّمَ ދަންނައެވެ يق أَبـُْوَبُكُر الِصدِّ އެވެ
. ނުވަތަ َرِضَي اهللا َعْنه  .  َرُسْوُل اهللا َصلَّ اهللا َعَلْيه َوَسلَّمَ އެވެ ގެންެނވި އެންމެހަިއ ޚަބަރުތަްއ ތެދުކުރި ކޮންމެ މީހެކެވެ

.  ވި  تـََبعَ އެކަލޭގެފާނަށް   = ذبدة التفري =  َواهللا َأْعَلم.ކޮންމެ މީހެެކވެ

. އަދި بُّ رَ އެބައިމީހުން އެދޭހާކަމެއް އެބައިމީހުންެގ  )34( ތެރިްނެގ ِإْحَسان ގެ ަޙޟްރަތުގައި އެމީހުންނަށްވެެއވެ
 .  ޖަޒާއަކީ އެއީެއވެ

) އެމީހުްނކުރި ނުަބިއ  ِإْحَسان(ތެދުމަގަށާއި  )35( ތެރިކަމަށް އެީމހުންނަށް  ަމގުދައްކަވަިއ ފަސޭހަކޮށްދެްއވީ
. އަިދ އެމީހުްނ ދުނިޔޭަގިއ ތިބެގެްނ ކުެރއްވުَعُفوء ޢަމަލުތަށް އެީމހުންެގ ކިބައިްނ އެަކލާނެގ ފުއްަސވަިއ  މަށެވެ
.َجَزاء ކުރިކަމުގަިއވީ ޢަމަލުތަކަްށ އެއަްށވުެރ މާހެޔޮ ަދރުމައާިއ   ދެއްވުމައަށްޓަކައެވެ

.هللا  އްދަވައިދެއްާވ ަކލަކު ކަމުގައި ފު ށް ) އަ َرُسْوُل اهللا َصلَّ اهللا َعَلْيه َوَسلَّمَ ެގ އަާޅ ( هللا އަދި  )36(  ؟ނުފުދޭހެއްެޔވެ
. (ޭއ هللا ބަީހ ެއކަލޭގެފާނުންެގ ކަންތައްތަްށ ބެްއލެވުމަްށ ( އެ .) އެީމހުން އެބަީހ !ެއވެ َرُسْوُل اهللاފުިދވޮޑިގެންވެއެވެ

ފިޔަވައި އެފަރާތްތަކަށް އެއަޅުކަން ކުރާތަކެތިން (ޔަޢުނީ ބުދުތަކާއިދެންވެްސ هللا އެކާފަރުންގެ މީހުން އެީމހުން
) އެމީހުން ަކލޭގެފާ .އެބާވަތުގެ ތަކެތިން . (އެކަމާ ބިރުފުޅުގެްނވަޑައިގަންނަވާށެވެ  ތަޢާލާ ) هللا !ނު ިބރުގަންނަވަނީެއވެ
. އަިދ ކަލޭގެފާނު ހީމާޔަތް ުކރައްވާެނއެ . އަިދ ބުދުތަކަށް ވެވޭނެ ެއއްވެްސ ކަމެއްނޯންނާނެއެވެ هللا ވެ

. އޭާނއަށް ތެދުމަގުދަްއާކނެ ހަމައެކަުކވެސް ނުެވއެ . މަގުފުރައްދަވައިިފ މީހަުކ ދަންނަވައެވެ  ވެ

. އަދި ކޮްނެމ هللا އަދި އެމީހަކަށް  )37( ތެދުމަގު  ދައްކަަވއިފި މީހަކު މަުގފުރައްދަވަިއލެވޭނެ މީހަުކވެސް ނުެވއެވެ
.هللا ކަމެއްގެމައްޗަްށ އަިދ ކޮންެއއްޗެއްެގ މަްއޗަށް ގަދަވެވޮިޑގެންވާ ކަލަކުކަުމގަިއ  (އަިދ ؟ ނުވޭެހއްޔެވެ

) ބަ .ނުކިޔަމަންތެރި އަނިާޔވެރިްނގެ ކިބައިން އެަބީހ  ؟ދަުލ ހިއްެޕވެމުެގ ވެިރކަލަކުކަުމގައި އެކަލާނގެ ނުޭވހެއްޔެވެ
.  ވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ިނޑައެޅިގެން އަދ   އައްސަވައިފިްއޔާ އެމީހުންުކރެއް ކަލޭގެފާނު ކަ        

 ؟ ކާކުތޯ ހެއްެދވީ ބިން  ޑުތަކާއިއު=     = ްއެވެهللا  އެއީ . ބުނާނެއެވެ އެީމހުން ހަމަަކށަވަރުނ .   = ) ޭއ 

 !. ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު !.)ވެއެ َرُسْوُل اهللا     = ްދީބަލާށެވެ خرب ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަޭލމެންނިކަނ !.   

       ަތކެއްޗާއިމެދު  ގޮވާ ތިޔަ ކަލޭމެން  އެފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވއި= هللا   إ     =  هللا

 * ކުރަްއވައިފިއްާޔއި ިއރާދަ ތިމަންކަލޭގެފާނާއިމެދު  = ްެގއްލުމެއް /  އުނދަުގލެއް އެއްެވސ        = 

     ގެއްލުެމއް ނުވަތަ އުނދަގުެލއް އެޖެއްސެވި އެކަާލނގެ =     ؟ޔެވެެހއް ފިލުަވއިލެވިދާނެ ފަހެ އެތަކެއްޗަށް  

   = ައިރާދަުކރައްަވއިފިއްޔާ ތިމަންކަލޭގެފާނާމެދު އެކަލާނގެ  ނުވަތ     =    ްހެވެއް /  ރަގަޅެއް/ އެއ  
       = ަ؟އްެޔވެހިފެެހއްޓޭނެހެ ކެއްޗަށް އެތ .      = ެއެކަލާނގ     / ްއަޔަުނދީ  ެއހެވެއ 

    =) ޭވިދާޅުވާެށވެ ކަޭލގެފާނު .)އެވެ َرُسْوُل اهللا އ .!      =ްފުދެއެވެهللا  އަަހރެންނަށ .   

    = ހަމައެކަލާނެގއަށެވެ ކުރާނީ އިތުބާރު ށްކޮوكيل .         =ްވަކީލުކުރާީމހުނ        =

  !. ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު !.)އެވެ َرُسْوُل اهللا އޭ(       = ެކަލޭމެން . ޤައުމުގެީމހުންނޭވެ އޭައހުރެންގ 

  .!ކުރާށެވެَعَملُ .!މަސއްކަތްކުރާށެވެ       =ައިތިބިގޮތްމަތީގަ  ކަލޭމެންތިޔ         

   . މަސައްކަތްުކާރނަމެވެ ގޮތުގައި  އަުހރެންގެ އަުހރެންވެސް ހަމަކަށަވަރުން =        = ެނިކަންުހރ 

  . އެގިދާނެތާެއވެ ކަލޭމެނަށް       =ްއަންނަބައެއް  ޢަޒާބު އެބަަޔކަށް ނުވަތަ އެމީަހކަށ     =

  ނިކަމެތިކުރާ ދެރަކޮށް ހަކުއެމީ      =ިޤާއިމުވާނޭމީހްެއ) ޤިޔާމަތްދުަވހުން( އެމީހެއްގެމައްޗަށް އަދ   

      =ީޢަޒާބެއް ދާއިމ          =ްތިމަންރަްސކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުނ 
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މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

  .ބަވާްތލެއްވީމެވެ ކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަށް     =ްފޮތ     =ިމީސްތަކުންނަށްޓަކައ     = ަَحقُّ  ހަމ

   ގޮތުގައި       =ެަދންނައެވެ  ތެދުމަގުލިބިގެންފިމީހާ  ފަހ .       =ެނަފުސަެށވެ އޭނާގެ އެއީ  ފަހ .

      =ާދަންނައެވެ  އަދިމަގުފުރެިދއްޖެމީހ .         =ެހަމަކަށަަވުރން  ފަހ 

  .ހަމައޭނާގެމަްއޗަށެވެ އޮންނާނީ ނުބައިކަން  އޭނާއެމަގުފުރެދުމުގެ     =ުނުެވއެވެ އަދިކަޭލގެފާނ.   

    =ްމަްސއޫލުެވގެންނެއް އެމީހުންގެމައްޗަށ. 

  
   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

.!) َرُسْوُل اهللا (އޭ )38( އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެީވ ކާކުތޯ ަކލޭގެފާނު އެީމހުންކުރެ އައްސަަވއިފިްއާޔ   އެވެ
 ކަލޭެމން  ިފޔަވައި هللا .!ބައްަލވާށެވެ އެމީހުންނަށްވިދާޅުވެ  ކަލޭގެފާނު  އަދި. އެވެهللا އެއީ. ބުނާނެއެވެ އެމީހުން  ހަމަކަށަވަރުން 

هللا  އަޅެފަހެ.! ދީބަލާށެވެ خرب ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނިަކން ކަލޭމެން ބުދުތަކާއިމެދު ކުރާ އަޅުކަން ކޮށްاء دع ތިޔަ
 ނުަވތަ ؟ ފިލުަވއިލެވިދާެނހެއްޔެވެ އެއުނދަގޫ  އެބުދުތަކަށް ޖައްަސއިފިއްޔާ އުނދަގުެލއް ނުވަތަ  ދައްެޗއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
 ތިމަންަކލޭގެފާނަށް  އަދިެއހެވެއް ެއއް رمحة އެ ިއރާދަުކަރއްވައިފިއްޔާ ހެވެއް ނުވަތަ އެއް رمحة އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

هللا  އަހުރެންނަށް!. ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު. ހިފެެހއްޓޭނެއެވެ ނުވެސް ؟.ހިފެހެއްޓިދާނެެހއްޔެވެ އެބުދުތަކަށް އަޔަނުދީ
 !. ކުާރހުށިކަމެވެ ކޮށްއިތުާބރު وكيل ނގެައށްއެކަލާ ހަމައެކަނި  ކުރާީމހުން ކޮށްއިތުާބރު وكيل އަދި. ފުދެއެވެ

( شرك   ތިބިގޮތްމަތީަގއި ތިޔަ  ކަލޭމެން !.ވެގެީމހުންނޭقوم  ައހުރެންގެ  އޭ.!ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު .) !އެވެ َرُسْوُل اهللا އޭ( )39(
 ކުރަުމން عمل  ތުގައި ގޮ އަުހރެންގެ އަހުރެްނވެސް ައދި !.ބަލާެށވެ ގެްނގޮސް ުކރަމުންعمل  ކަލޭމެން) حال  ކުރާ

 .ގެންދާހުށީމެވެ

އަންނާީނ ކާކަްށކަން ިނކަންހުެރ  عذابޔޭގަިއ ނިކަމެިތ އަިދ ިއހާނތި ދުނި ަމއްޗަށް  އެމީހެްއގެ ފަހެ  )40(
. އަދި  އެްއ އަންނާނީ ކާކަށްކަްނވެްސ  عذابގަިއ މެދުކެޑުމެއް ނެތް ދާއިމީ  آخرةކަލޭމެންނަށް އެގިދާނެެއވެ

. ކަލޭމެންނަށް އެގިދާ  ނެެއވެ

 قرآنހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންގެ ތެދުމަގަށްޓަކައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެ ަމއްޗަށް ކީރިތި  )41(
. ފަހެ ެތދުމަގު ލިބިގެންފިމީހާ އެތެދުމަގު ލިބިގަންނަނީ އޭާނގެ  حقމިބާވައިލައްވަީނ ހަމަ   نفسތެދު ގޮތުގަެއވެ

. އެބަހީ ެއކަމުގެ ފައިދާާއއި ލާ . އޭާނެގ އަށެވެ . އަދި މަގުފުރެދުނު މީާހވެސް ދަންނައެވެ ަބހުންނާނީ ހަމަ އެީމހަަކށެވެ
. އެބަީހ އެކަމުގެ ގެްއލުމާއި ަހލާކު ހުންނާނީ ހަމަ އޭނާގެ  نفسއެމަގުފުރެދުން އޮންނާނީ އޭނާެގ   نفسެގ މައްޗަށެވެ

. އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ތެދުމަުގ ފޯރުކޮްށދިނުމަށް  . سئولمގެ މައްޗަށެވެ  ވެގެންުނވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

   ަތުރަޖމާ     

       ހިއްޕަަވއެވެ ފުާރނަތައް( .ހިަފހައްޓަަވއެވެ ނަފްސުތައް= هللا(.      =ެއެއް  نفس އ 

  .ހިނދު މަރުވާ ) ހަމަވެގެން އަޖަލު(      = ިހިފަހައްަޓވައެވ ތަްއވެސް نفس ހަމަނުވާ  ލު އަޖަ އަދ    

     =ެނިދާަވގުތު ެއއް نفس އ.         =ެنفس ނިާޔކުރެވިަފއިވާ ތަކަށް نفسއެ ދެންފަހ 

  .ހިފަހައްަޓވައެވެ ތައްހޭނުލެޭވގޮތަށް  = ުމަރ        =ިމަރު  އެބަހީ( ތައް نفس އްއަނެ އަދ 

  .).ހޭަލއްވަެއވެ( ދޫކުރައްަވއެވެ ތައް نفس ކަޑައެިޅފައިނުވާ         =ާأجل އެއީ( މުއްދަތައް ކަޑައެޅިގެންވ 

  .)ހަމަވާދެނެވެ         =ްކުޅަދުންވަންތަކަމާއި  ގެ(هللا  އެކަންތަކުގައި  ހަމަކަަށވަރުނ 

  .ކަށަަވރެވެ ވާކަން  ަދލީލުތައް ) ންތަކަުމގެއެއްކައުވަ     =ާބަަޔކަށް  ުކރާفكر  ވިސްނ   

   =ިުކރީއެވެ إختيار ހިފައި އެމީހުން ؟.ިކޔެއްހެްއޔެވެ އަދ.         = ތަެކއް  ން شريك ފިޔަަވއި اهللا 

  .!ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) !އެވެ َرُسْوُل اهللا އޭ (=   )ބަޔަކު ެތރިވާނެ شفاعة  ހިތުން  އެމީހުން(      =

   .)ެހއްޔެވެ ވީނަމަވެސް އެތަކެތި( ؟.ހެޮޔހެއްޔެވެ ވިޔަސް އެތަކެތި    =ްއެއްެޗއް  އެްއވެސް އެތަކެއްޗަށ 

  .ކަުމގައި ނުވާ ލިބިގެން   =ިުފރާނަނުވާ  އެއީ އެހެނީ( ނުވިސްނޭކަމުގައި  އެއްޗެއް  އެްއެވސް އަދ 

    .)ތަކެްއޗެވެ ادُ مجََ   =) ޭވިދާުޅވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) !އެވެ اهللا َرُسْولُ  އ.        =ިެއއް شفاعة  އެއްެމހައ 

   .އަށެވެ اهللا ހަމަ ވެގެންވަނީخاص  ވެملك           =ިތަކެތި  ބިމުގައިވާހާ އުޑުތަކާއ 

 .އެކަލާނގެއަށެވެ ހަމަ މިލްކުވެގެންވަނީ          =ިަހމަ  ވެސް  ވުންވަނީ رجوع  އެުބރި ކަލޭމެން އަދ 

  .އަެށވެَحْضَرُة  އެކަލާނގެ    =ިކުރެިވއްޖެއްޔިާއ ހަދާން اهللا( އްޔާކުރެވިއްޖެذكر  اهللا އަދ(    =

  .އެްއކައުވަންތަ އެކަލާނގެ   =ެހިފެހެއްޓިދެއެވެ އަދި.ވެދެއެވެنفرة  ބޮޑާވ.     = ެއެމީހުންގ 

   .ހިތްތައް        =ްއީމާންނުވާ ައށް آخرة އެމީހުނ.     = ިުކރެވިއްޖެްއޔާ  ذكر އަދ  
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     .ހަދާންކުރެވިއްެޖއްޔާއި      =ެބުދުތައް ަކހަލަ الت, عزَّى ( ތަކެތި ނޫން އެކަލާނގ(     =

  އެމީހުން  އެހައިރުން      =ެމަޖާވެދެއެވެ އުފާވެިރވ.   =)ޭނު ަކލޭގެފާ .) !އެވެ َرُسْوُل اهللا އ 

    .!ވިދާޅުވާށެވެ  =ޭއެވެهللا  މަތިވެރި އ.           = ިތެެރއިން  ނެތުމުގެ ބިން އޭއުޑުތަކާއ 

 .!ކަާލކޮ ހެއްދެވި       =ޭކަންަތއް  ފައުޅުވެގެްނވާ އަދި ކަންތަާކއި ފޮރުވިގެންވާ ގައިغيب  އ 

  .ކުރައްވަުމއެވެ ޙުުކމް އިަބރަސްަކލާނގެ=    .!ކަާލކޮ ވާދެނެވޮޑިގެން     = ެއިބަރަސްަކލާނގ 

 .މެދުގައި އަޅުތަކުންގެ         = ިކަްނކަމުގައި އެީމހުންވީ އެކަންކަމުގައ.      = ްއެމީުހނ 

   .ކަމުގައި އިޚްތިލާފުވާ  ދެބަސްވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ވެރިއަކަށް  ޭއގެ. (ހިފަހައްަޓވައެވެ ފުރާނަތަށް  ނުވަތަ ނަފުސުތަށް އަޅުތަކުންގެ  އެަކލާނގެ هللا  މަރުވާހިނދު )42(
 ނިީދގެ  އަދި. ަވއެވެހިަފހައްޓަ ނިދާވަގުތު  ުފާރނަތަށްވެސް ަކނޑައެޅިގެންނުވާ އަޖަލު  ަމރުގެ  އަދި.) ނުދޫކުރައްވަެއވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ަމރުވުމަށް ތެރޭގައި  އޮންާނނީ  އެީމަހކު. (ހިފަަހއްޓަވަެއވެ ދޫނުކުރައްަވއި ެދން އެަކލާނގެ ުފރާނަތަށް ކަ
ނޑަނޭޅޭ މަރުވުަމށް( ުފރާނަތަށް އަނެއްބައި ދެން.) މަުރވެފައެވެ ނިދީގެތެރޭ  ވެރިންަނށް  އޭގެ އެކަލާނގެ   ފުރާނަތަށް ކަ
 ހަމަކަށަަވރުން . ހަމަވާންދެނެވެ އަަޖލު އޭނާގެ  އެއީ .) ނެެއވެހޭލާ ނިދިހަމެެވގެން އޭނާ ދެން އޭރުން . (ެއވެދޫކުރައްވަ

 ވިްސނާ  އެއީ  ނަމަވެސް .ދަލީލުތަްށވާކަްނކަށަަވރެވެ) އެްއކައުވަންތަކަމުގެ  ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި  ގެ(هللا އެކަންކަމުގައި
 .ަބޔަކަށެވެ ފިކުރުކުރާ

َرُسْوُل  އޭ. (އިޚްތިާޔރުކުީރއެވެ ހިފައި  ަޝރީކުންތަކެއް  ިފަޔވައިهللا  މުޝްިރކުން އެބަހީ  އެމީހުން  ؟.ޔެވެހެއް އަދިކިޔެއް )43(
 ވިްސނާ  އެއްެޗއް އެއްވެސް އަދި މިލްކުެވގެންނުވިޔަސް އެއްެޗއް އެއްވެސް  އެތަކެއްޗަށް !. ިވދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު!.) އެވެاهللا 

 ) ؟ެހއްޔެވެ އިޚްތިޔާރުުކރަންވީ ހިފައި އިލާހުންކަުމގައި ތަކެތިއެ އެީމހުން(  ކުރުެމއްނެތަސް ފިކުރު

. އަށެވެ  اهللا ހަމަ މިލްުކވެގެންވަނީ  ވެَخاصَّ    އެއް َشَفاَعة  އެންމެހައި !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު!.) އެވެَرُسْوُل اهللا  އޭ(   )44(
 އެނުބރި  މަުރވުމަށްފަހު އަދިަކލޭމެން ދެން.ގެއަށެވެހަމައެަކާލނ މިލްުކވެގެންވަނީ  ބިމުަގއިވާހާަތކެތި އުޑުތަކާއި އަދި

 .އަެށވެَحْضَرة  ހަަމއެކަލާނގެ  ރުޖޫޢަވާނީވެސް

 އެމީހުްނގެ  ހަނދާންކުެރވިޖެއްޔާ  އެަކލާނގެ  ުކރެވިއްޖެއްޔާ  ޒިކުރު اهللا ގާުތގައި ނުވާމީހުްނގެ އީމާން އަށްآِخَرُة  އަދި )45(
 ޡިުކރު ) ފަދަބުދުَالَت ُعزَّى (  ނޫންތަކެތި އެަކާލނގެ އަދި.  ވެނަފުރަުތވެއެ. ނުރުހިެދއެވެ ހިތްތައްބޮޑާވެ
 .މަޖާެވއެވެ  އުފާވެ ދެންއެމީހުން   ނަންގަނެވިއްޖެްއޔާ/ކުރެވިއްޖެްއޔާ

 ނެތުމުގެތެެރއިން  ބިން އުޑުތަކާއި އޭ.! އެވެهللا  މަިތވެރި އޭ.! ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު!. އެވެَرُسْوُل اهللا  އޭ )46(
. ަކލާކޮ  ދެނެވޮޑިގެންވާ ތަކެތިވެސް ހާމަވެގެންވާ ފާޅުވެ އަދި ތަެކއްޗާއި ޮފރުވެގެންވާ ޣައިބުގައި އަދި. ހެއްދެވިަކލާކޮ

 ުޙކުމު  މެދުގައި އެމީހުންގެ ކަންކަމުގައި ދެބަސްވަމުންދާ އިޚްިތލާފުވެ  އަޅުތަކުންގެމެދު އިބަރަްސކަލާނގެ އިބަރަސްކަލާނގެ
 .ކުރައްވަމުެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      .   = އަދި ހަމަކަށަަވރުން ައނިޔާވެރިވި މީސްތަކުންނަށް ވީނަމަވެސް    

     .    = ބިންމަތީަގއިާވ ހުިރހާ ތަކެތި  .  = އަދި އެޔާއެުކ އިތުުރ އެހާަތކެތި
      ްއެއިން އެމީހުން ފިދުޔަ ދޭނ = )(.   ފިދުަޔ ދިނީހެވެ       = ެގ َعَذاب

  ނުބައިކަމުން / ސަލާމަތްވާން).       =.   ޤިާޔމަތް ދުވަހުން      = އަިދ އެމީހުންަންށ

.  ފައުޅުވާނެއެވެ    = هللا.  ެގ ޙަޟްރަތުން             = ) ެގ هللا

. َعَذاب ކޯފާއާއި ) އެީމހުން ީހވެސްނުކުާރހާތަކެތި  ެގ ތެެރއިން       =.  އަިދ އެމީހުންނަްށ ފައުޅުވާނެއެވެ
        =. ްއެމީހުންުކރި ކަންތަުކގެ ނުބައިކަންތައ      = އަދިއެމީހުްނ

.  ވަށާލާނެއެވެ             = އެމީުހން އެކަމާއި މެދު މަލާމާތްކޮށް ުފރައްާސރަކުރި ަކންަތ

 .  އެއީ ޢަޒާބެވެ     = .   ފަހެ އިންސާނާާއއި ދިމާވެއްޖެއްޔާ / އިންސާނާއަށްޖެހިއްޖެްއޔާ
/ ފަީޤރު=  .އުނދަުގލެއް/ދެަރކަމެއް  ކަމެއް    =.   ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް އޭނާ ގޮާވ ދުޢާކުރާނެއެވެ

      =.  ދެންތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ެދްއވައިފިއްޔާ      = ތިމަންރަސްކަލާނެގ

. .=   ޙަޟްރަތުން ނިޢުމަތެއް  އޭނާ ބުނާނެއެވެ       =ަަށވަރުން އަހުރެންނަްށ އޭިތ ހަމަކ

.  ލިބުނީ       =ްނުވަތަ އަހުރެްނގެ މާތްަކނ /. . هللا އަުހރެންނަށް ހޯދަންއެނގޭތީއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާީތއެވެ

        =. . (ޝުކުުރކުރޭޯތ ނުވަަތ ނުކުރޭޯތ ؟އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވެ އެީއ އިްމތިޙާނެކެވެ

(..  ބެއްލެވުމަށެވެ    =.    އަދި އެހެންނަމަެވސް އޭގެ ގިނަމީހުން    =

.   އެމީހުންނަކަށްނޭނގެއެވެ       =.   ހަމަކަަށވަރުްނ އެފަދަ ކަލިަމ ބުންޏެވެ     =

.   އެމީހުންގެ ުކރީގެމީހުްނވެސް      =ެފަހެ އ.  މީހުންނަކަށް ުފއްދައެއްނުދިނެވެ     

                                               

                                        

                                        

                                     

   



                      
 

1 6 8 0  
 

މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

     =. . އެއްވެސް އެީހއެއް   އެމީހުން ހޯދާކަމުގަިއވީ އެަކއްޗަކުންެވސް     ފަެހ =

. ./ ދިމާވެއްޖެެއވެ  އެމީހުންނަށްޖެހިއްޖެއެވެ        ްއެމީހުންކުރި ކަންތަުކގެ ނުބައިކަނ =. 
   .  = އަިދ އަިނޔާވެިރިވ މީސްތަކުން     މިާހުރ . = މިމީހުންެގ ެތރެއިން

.  ތިބިކާފަރުންެގ ތެރެއިން  .  = ނިކަންުހެރ އެީމހުންނަށް ދިމާވާނެެއވެ        =

. އެމީހުންކުރާ   ކަންތަުކގެ ނުަބއިކަން   .  = އަިދ އެމީހުްނ ނުިވއެވެ   هللا) = (

.هللا ނުކުޅައްދައިލެވޭނެބަޔަކުކަުމގައި /      އަށްުވރެ ގަދަަބޔަކުކަމުަގއި
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ޔާެއކު އަދި އެހާަތކެތި އިތުރަްށ އަދި އަނިޔާވެރިވި މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔޭަގއިވާ އެންެމހާ ތަކެއްޗާއި އަދި އެ )47(
  ދޭން އެމީހުންނަށް ދިންނަމަވެސް  فِْديَةގެ ނުބައިކަުމން ސަލާމަތްވުމަށްޓަަކއި ޤިޔާަމތް ދުވަހުން َعَذاب އެމީހުން 

. ) އެމީހުންނަ(  َعَذابގެ ކޯފާާއއި هللا ( ގެ ޙަޟްރަތުން ފައުޅުވާީނ هللا ށް އެމީހުން އެކަމުން ަސލާމަތްނުވާނެއެވެ
.ގެ ތެރެއި ) އެމީހުްނ ހީެވސްނުކުާރ ކަންކަމެވެ  ން

. އަދި އެކަމާއިމެދު އެމީހުންނަށް ފާޅުވާނީ އެމީހުން ކުރި ޢަމަލުތަކުެގ ނު )48(  ) ދުނިޔޭގައި( ބައިކަމެވެ
. މަލާމާތްކޮށް ފުރައްާސރަުކރާކަމުގަިއ ވީކަން .) َعَذابއެއީ ަނރަކަިއގެ ( ތަްއ އެމީހުްނ ވަށަިއލާނެއެވެ  އެވެ

ނުވަތަ ދެންވެސް އެބާވަުތގެ ކަމެއްދިމާެވއްޖެްއާޔ  –ނުވަތަ ފަޤީރުކަމެްއ  –ންސާނާއަށް އުނދަގުލެްއ ފަހެ އި )49(
. ދެްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޙަޟްރަތުްނ އޭނާއަްށ  އޭނާ  ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ ގޮާވ ދުާޢ ކޮްށ ހަދައެވެ

. މިއީ ައހުރެ ްނ މިކަންދަންނަކަމުެގ ސަބަބުން ލިބުުނ ކޮންމެވެސް ނިޢުމަތެްއ ދެއްަވއިފިއްާޔ އޭާނ ބުނާނެއެވެ
. ނުވަތަ އަހަރެްނގައިާވ ހެ . މުދަލެވެ ) هللا ( ޮޔކަމަށްޓަކަިއ ލިުބނުމުދަލެވެ އެޔަްށ ޖަވާުބ އެދެއްވަނީ

. އަދި ކިޔެްއ ހެއްެޔވެ؟ އެއީ  َنةއެހެންނަކުންނޫނެވެ . ( އޭނާ ެއ ނިޢުަމތަށް ޝުުކރު ުކޭރޯތ ِفتـْ . އިމްތިހާނެކެވެ އެކެވެ
. ނުވަތަ ނި .) އެކަމަކު އެމީހުންކުެރ ިގނަމީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ  ޢުމަތަކަށް ކާފަުރވޭތޯއެވެ

. އެކަަމުކ  )50( އެމީހުންގެ ކުރީމީހުން އެބަހީ އިސްވެދިޔަ އުންމަތްތަކުަގއި އުޅުނު މީހުންވެސް އެފަދަ ބަސްބުންޏެވެ
.ދުނިޔޭގައިއެމީހުން އެހޯދި އެކެއްަޗކުންވެސް އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެސް    ކަމެްއ ފުއްދަެއއްނުދިނެވެ

ނޑުހައިހޫނު ކަމާއި  )51( . (ބަ  -ހައްަޔރުވުމާއި  -ފަހެ އެމީހުން ުކރި ކަންތަުކގެ ނުބަިއކަން އެމީހުންަނށް ޖެހުނެވެ
. ައދި މިމީހުންގެ ތެރެއިންވެސް  ) މިބާވަތުގެ ކަންކަން ދިމާވިއެވެ  مشركގެ  مكةއެބަހީ  -ބަލިވެގެން ަހއްޔަުރވުމާއި

. އެީއ ކާފަުރ  ންނަށް ނިކަންުހރެ އެީމހުން ުކރާސް އަނިޔާެވރިގެ ތެެރއިންވެ ކަންތަުކގެ ނުބައިކަްނ ދިމާވާނެއެވެ
. އަދި  . هللا ކަންމަތީ ދެމިތިބިއްޔާއެވެ (هللا ނުކުޅައްދަވަިއލެޭވނެ ބަޔަކު ކަމުގައި އެމީހުން ުނވެއެވެ

.) عملބޭނުންވެވޮޑިގަންނަވާ ގޮަތކަށް އެމީހުންނާމެުދ   ުކރައްވާެނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     .  .تـََعاَيل هللا = ހަމަކަަށވަރުްނ    ؟ = އެމީހުންނަްށ ފަެހ ނޭނގޭބާވަެއވެ     

 =.  ރިޒުޤު ތަަނވަސްކުަރއްވަެއވެ      =ެއެަކލާނގ .   އެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށް      = ައިދ)

. ) ދަތިުކރަްއވައެވެ   އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް    =ަމަކަށަަވރުން ެއކަންތަުކގައިެވއެހ.   ވެ
    = ކުރާ)ليل د ގެ ޤުދުރަތްެތރިކަމާއި ެއއްކަުއވަންތަކަމަށް( هللا .  އާޔަތްތަކާއި ހެކިތަށް     

  = ްތެުދކުރާބަޔަކަށް(އީމާންާވ ބަޔަކަށ(.    =  ޭއ) (هللا . !.) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެَرُسْوُل اهللا

.)  وحى تعاىل  ކުރެްއވިއެވެ    =ެއޭ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންނޭވ!.       = އެމީހުްނ

./ ައޅުންނޭވެއިސްރާފުކޮށްފައިާވ (ގިަނ ފާފަތައްކޮށްފަ ) މީހުންނޭވެ  .!ިއވާ       =ެންެގ އަމިްއަލ ތިމާމ

   ގެ މައްޗަށް ތަކުنفس    =ެނޑައިނުލާށެވ   .!ކަލޭމެން ުއއްމީދު ކަ       = رمحة ގެهللا 

   تعاىلهللا ހަމަކަށަަވރުން =     ން     =ެއ.   ންެމހައި ފާފަފުއްސަަވއެވެ
     = ީހަަމކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެއ       = އްވުްނ ލެ رمحة ގިނަގިަނއިން ފާފަފުއްސަާވ

.   ބޮޑުކަލާނގެއެވެ         =ެވެށެވާتوبة  އެފަރާތަށް ވެرجوع  އަށްرّب  އަދި ަކލޭމެން ކަލޭމެންގ!.  
    =ެއަދި ެއކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންެތރިވާށެވ!.           = ކަލޭމެންެގ ގާތަްށ

.   އައުމުގެ ުކރިން   =عذاب         =ްنصر  ނަށްދެން ޭއރުން ަކލޭމެނ

  .ލިބެވޭނު  =ެވާށެވެ بعتްނ އަިދ ކަލޭމ!.          = ާބވައިެލއްވުުނ ަރގަޅު ތަެކއްޗާިއ

  )އާއި قرآنއެބަހީ ކީރިިތ (   =ްަކލޭމެންނަށ       = ެން حضرة ގެ رّب ަކލޭމެންގ.  
         = ްކަލޭމެންނަށް ައއުމުގެ ުކރިނ       =ހަމަުކއްލިއަކަށް ابعذ.   

       =ްސް ނުވާ ޙާލުވެإحساس  ަކލޭމެންނަށ.       =ްنفس  އެްއވެސ
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. އެ    )އްބުނެފާނެތީއެ  نفس އެއްވެސް (އް ނުބުނުމަށެވެ    =ެއޭުހރި ހިތާމަެއއްގެ ބޮޑުކަމާެއވ!.     

    =ްަފރުވާކުޑަުކރި ކަންތަުކގެ ަމއްޗަށް އަުހރެނ.           =ގެ  هللا  ) . ެގ هللا ފަރާތަށް

 (  ގެ ނިސްބަުތގައި هللاކިޔަމަނުގެ މައްޗަށް     ީއަދި އަހުރެްނވ =       = 

.  މަލާމާތް ކޮށް ުފރައްސާަރ ުކރި މީހުންެގ ތެެރއިންކަންކަށަަވެރވެ     =ީބުނެފާނެތ /  ނުވަަތ ބުނުމުން
        = އަުހރެންނަށް ތެދުމަގުދެއްެކވިނަމަ  تـََعاىلهللا ހަމަކަަށވަރުްނ    =

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެން ވީުމހެވެ      =ެވރިންގެެތރެއިން  تـَْقوى 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ވޮޑިގަންަނވާ އަޅަކަްށ ދިއެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ރިޒްގު ތަނަވަސް ކުރަްއވައި އަދި އެهللا ހަމަކަށަވަރުން  )52(
. ެގ هللا އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެކަްނކަމުަގއި  ؟ރިޒުގު ދަތިކުރަްއވާކަން އެމީހުންނަށް ފަހެ ޭނގޭބާވައެވެ

. إميانއަްށ هللا ތަކާިއ ހެކިތައް  دليلދަލީުލކުާރ ގުދުރަތްތެރިކަމާިއ އެްއކައުވަންތަކަމަްށ   ވާ ބަޔަކަްށވެއެވެ

.َرُسْوُل اهللا ( އޭ  )53( .) ޭއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ َوِحى  تـََعاىل. ( هللا !) ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ ކުރެްއވިއެވެ
 . ގެ ރަޙުމަތުން ަކލޭމެްނ  هللاއަޅުތަކުންކުރެ ފާފަކުރުމިާއ އުރެދުންތެރިކަުމގައި އިްސރާފުޮކށްފައިވާ އަޅުންނޭވެ

.އެހެނީ ހައު ނޑައިނުލާށެވެ . ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގީއ  تـََعاىلهللا اމަކަށަރުްނ ންމީދުކަ އެންމެހައި ފާަފ ފުއްަސވައެވެ
.  ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ ރަޙުމަްތ ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ

. (އެީއ ގިނަހެޮޔކަންތަށްކޮށްގެންނާއި ނަޙީަތކުްނ އަށް ަތއުބާވެ َربُّ އަދި ކަލޭމެން ކަލޭމެންެގ  )54( ރުޖޫޢަާވށެވެ
.) އަދި އެކަލާނެގއަށް ކަލޭމެން ޯބލަނބަިއ  ދުރުވެގެންނާއި ެއކަލާނގެ ުޙކުމުފުޅަްށ ބޯލަނބައިގެންެނވެ
. ( ތައުާބ ނުވެތިއްާބ ޢަޛާުބ  . އެީއ ކަލޭމެންެގ މަްއޗަށް ޢަޛާުބ ައއުމުގެ ުކރިންނެވެ ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ

) ދެން ަކލޭމެންނަށް  . َنْصر އަތުވެއްޖެއްޔާ . َنْصرުނލިބެވޭނެއެވެ    ޭދނެމީހަކު ނުވާނެެއވެ

ެގ َربُّ ައއުމުގެ ުކރިން ަކލޭމެންގެ َعَذاب އަދި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ަކލޭމެންނަށް އިްހސާސްވެސް ނުވާގޮތަކަށް  )55(
އާިއ قـُْرآن . އެބަީހ ީކރިތި !ަކލޭމެން ތަބަަޢވާށެވެ ޙަޟްރަތުން ަކލޭމެންނަށް ާބވައިަލއްވާފަިއވާ ރަނގަޅުތަކެްއާޗއި

 .!ތަބަޢަވާށެވެ

ގެ ިކޔަމަންތެރިކަމާއިމެުދ ފަުރވާ ކުޑަކުރިކަމައްަޓަކިއ هللا  -ާއިއ މެދު هللا އަދި އެއްވެްސ ނަފްސެްއ ތިާމ  )56(
. ާސރަކުިރ މީހުްނެގ އަިދ އަުހރެންީވ މަލާމާތްކޮްށ ފުރައް !އޭ ައހުރެންނަށް ހުިރ ހިތާމަެއއްެގ ބޮޑުކަމާއިއެވެ

. މި . ފަދަބަސްތަްއ ތެރެއިންކަން ކަަށވަރެވެ  ބުނަންދިމާވުމުގެ ކުިރންނެވެ

. މިހެން އެއްވެްސ هللا ނުވަތަ  )57( އަހުރެންނަށް ތެދުަމގު ދެއްެކވިނަމަ ައހުެރންވީހީ ތަޤުާވވެރިންެގ ތެެރއިންނެވެ
.  ނަފްސެއް ބުނުމުގެ ުކރިންނެވެ
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    ަތުރަޖމާ     

    ީބުނެފާނެތ /. .= ނުވަަތ ބުނާނެެއވެ   އެވެ     =َعَذاب .  ފެންަނ ހިނދު  

    (ްުދނިޔެއަށ) ުައހުރެންނަށް އަދި އެއްަފހަރ = .   އާދެވޭނެ ނަަމއެވެ    ަފެހ =

.  އޭރުން އަުހރެންވާނެއެވެ        = .   އިްޙސާންތެރިންގެ ެތރެއިން   = ެއއްގޮތަކަްށވެްސ

. އަިދ ކިެޔއްހެއްެޔވެއެ   ؟ ހެންނޫނެވެ      =. . އަުތވެއްޖެއެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެގާތަްށ އަެއވެ
   =.   ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްތަށް       =ެދެންފަހ .  ކަލޭ އެތަކެތި ޮދގުކުީރއެވެ

    =. .=   އަދިކަޭލ ބޮޑާވެ ކިބުުރވެިރވީ އެވެ  އަދި ކަލޭވީ       =

.  ކާފަރުންެގ ތެރެއިްނނެވެ      .   = އަދި ޤިޔާމަްތދުވަހުން        ދޮގުހެިދ =

.) މީހުން  . (ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ  ކަލޭދެކޭެނއެވެ      هللا =.   އަށް    

    .  = އެމީހުްނގެ މޫނުތަްއ ވަީނ ކަޅުވެގެންނެވެ        ނަރަަކއިާގ ނުވޭެހއްޔެވެ؟ =

.) ަނރަކަ (އެބަހީ  ވެއެވެ     = .  ބޮޑާެވ ކިބުުރވެިރވި މީހުންނަްށ ޖާގަެއއްކަމުގައި
      ިهللا = އަދ.    ސަލާމަތްުކރައްވާނެެއވެ  .  = ތަޤުވާެވރިީވ މީސްތަކުން

   (.   = އެމީހުްނގެ ކާމިޔާބާއި ނަސީުބގެސަބަބުން ( އެއީ ނަރަަކއިން ސަލާމަތްވެ ުސވަރުގެ ވަނުމެވެ
      .އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ ނުބައެއްުނޖެހޭނެއެެވ =        އަިދ =

.   ހިތާމަކުރާނޭ ަބޔަކުކަމުަގއި އެމީހުންނުވެެއވެ       އެީއ އެންމެހަިއ ތަކެިތ = هللا

.   ހައްދަާވ ކަލާނެގ އެވެ        . =    = އެަކލާނގެީއ ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައްޗަށް

.    ބެލެހެއްޓެވުާމއި ަރއްކާތެިރ ކުެރއްވުމާިއގެން ޤާއިމުެވވޮޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ޭއރުްނ  ފެންނަހިނދު އަހުރެން އަދި ެއއްފަހަރު ދުނި َعَذابނުވަތަ  )58( ޔެއަްށ ފޮނުއްވާނެނަމައެވެ
. މިހެން އެްއވެސްއިޙްސާންތެރިންގެ ތެެރއިން އަުހރެންވާ . ( ހުށީެމވެ އޭގެ ުކރިްނ ނަފްސެއްބުނުމުގެ ކުރިންެނވެ

  )ޙަޟްރަތުއަްށ ރުޖޫޢަވާެށވެ! ތައުބާވެ އެަކލާނގެ 

.( އެަބހީ ދެވަަނފަހަރަށް ފޮނުއް )59( .)އަދި ޤިޔާމަތްދުަވހުްނ އެހެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ުނވާނެއެވެ ވުމެއްުނވެއެވެ
. . ދެންަކޭލ އެއާޔަތްތަްށ  އޭނާއަށް އެންގޭނެއެވެ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެގާތަްށ ތިމަންަރސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަްށ ައއެވެ

. ( މިފަދަ މިފަަދ ނަމަތަށް ކި . އަިދ ކަލޭީވ ކާަފުރންގެ ތެެރއިންނެވެ އުުމެގ ދޮގުކޮށް އަިދ ބޮޑާެވ ކިބުުރވެރިިވގަތީއެވެ
.) قـُْرآنބާވަިއލެއްިވ ކީރިިތ هللا ކުރިން ަކލޭމެން   އާއި ތަބަޢަެވ ެއކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރވާށެވެ

.  ގައި   قـُْرآن ކީރިތި  މިއާޔަތަކީ  .). قل يا عبادى اّلذين أسرفو على أنفسهم( :  آ ية މި *ދަންނައެވެ
 ންވާ حضرة  އެަކލާނގެ ަމއްޗަށް އަޅުތަކުންގެ ގެ هللا   .އެވެކަމުގަިއވާނެبشارة   އުފާެވރި އެންމެ އަޅުތަކުންނަށްޓަކައިވާ

ނޑެކެވެ ނޭގޭ ފުންމިން އަކީ رمحة    އޯގާވަންތަކަމާއި   . ކަ

 މާތްކަާމއި  އަޅުތަކުންނަށްވާ ގުޅުވާފައިވުމަކީ  ނިސްަބތްކުރައްވާ އަޅުތަކުން ރަސްކަންފުޅާއި އެަކލާނގެ ފުރަތަމަ އެންމެ* 
إسراف  ގިނަކޮށް އުރެދުމުގައި ފާފަޔާއި އެބައިމީހުން ެއަވނީ ދެވަނައަށް. * ދަީލލެކެވެ އުފާވެރިކަމުގެ އަދި. އެކެވެشرف 
 ން  رمحة އެަކލާނގެ އަޅުންވެސް  ފާފަިއގެ ގިނަ އެަފދަ އެއަންަގވަނީ އެާޔވިދިގެން ތިންވަނައަށް . * ުކރައްވާފަެއވެبيان  ކުރިކަން

ނޑައިނުލެއްވުމަށެވެ أميد ނޑައިނުލުމަށް أميد ން رمحة ޅުންނަށްއަ  ފާފަިއގެ ގިނަ އެފަދަ. ކަ  ން مفهوم  އެތަނުގެ  އެްނގެވީމާ ކަ
 ޝައްކުން  ުހރިހާ އެޔާއެކު ދެން. * ވެގެންވާކަމެވެأوىل  މާ ފުއްސެވުން އެކަލާނގެ ވެރިންނަށްأهل  ފާފައިގެ މަދު ސާބިތުވަނީ
 މިފަދަ . ފާަފއެއްފުއްސަަވއެވެ އެންމެހައި هللا ކަށަވަރުންަހމަإّن اهللا  يغفر الذ نوب مجيعا ) يعىن . (އެވަީނއެވެ ބަސްފުޅު ފިލާވަރު 

 އެޔާވިދިގެްނވާ  ނަމަވެސް !ބޮޑުކަމާެއވެ ގެ رمحة ގެ  هللا !ބޮޑުކަމާެއވެ  އުފާވެރިކަެމއްގެ ހުރި އަޅުތަކުންނަށް ބަސްފުޅުތަކުން
 رمحة ބޮޑު އެފަދަ މިެއގެނީ މިއިން. ކިޔަމަންވުމަށެވެ ެއކަލާނެގއަށް ވެ رجوع ވެ توبة  އެކަލާނެގއަށް ެއއަންގަވަނީ އާޔަތުގައި

 ުވން  توبة ވެ  رجوع އަށް حضرة ެއކަލާނގެ  އެދި އެަކމަށް އަޅުތަކުން ަގއިވާިއރު حضرة ގެ هللا ޯއގާވަންތަކަން  އާއި
    .واهللا أعلم . އަވަސްކުރަްނވީކަމެވެ

ކޮށް ަކލޭގެާފުނ ެވގެންވަނިއަށް ދޮގުތަކެްއހެދި މީހުންެގ މޫނުތައް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ކަޅުهللا އަދި  )60(
. . ކިުބރުެވރި ބޮޑާވިމީހުންެގ ޖާގައެްއކަމުގައި ނަރަަކ ނުވޭެހއްޔެވެ ( އެބަހީ އެމީހުްނެގ  ؟ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

(.  ޖާގައެއްކަމުގަިއ ނަރަކަފުދޭނެެއވެ

ދުަވުހެގ އެމީހުން ( އެهللا އަދި ތަޤުވާވެރިވި މީސްތަކުްނ އެބައިީމހުންގެ ނަސީާބއި ކާމިޔާބުެގ ސަބަބުން  )61(
. އަދި ހިތާމަުކރާޭނ  . އެމީހުްނގައި ެއއްވެސް ނުބަެއއްނުބީހޭނެއެވެ ) ސަލާމަތްުކރައްވާެނއެވެ ނުރައްކަލުން

 .  ބަޔަކުކަމުގައި ކަމުގައިެވސްއެމީހުންނުވެެއވެ

. އަދި ކޮންމެ އެއްޗެްއ ރަްއކާތެރިުކރައްަވއި ބެެލހެއްهللا  )62( ޓުމުގަިއ އެއީ އެންމެަހއިތަކެތި ަހއްދަވާ ަކލާނގެެއވެ
.  އެކަލާނެގ ޤާއިމުވެވޮޑިގެްނވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ެއުޑުތަކުގ   ީއެކަލާނގެ  އެތަންތަން އެއީ .( ެވގެންނެވެ ޚާއްސަ  ެއކަލާނގެއަށްވަނ 

 . ެވރިކަމެވެ އެތަންތާގެ. ތަދުބީރުކުރެްއވުމެވެ ކަންތައްތަށް ތަންާތނގެއެ ހިންގެވުމާއ ގޮތަށް ބޭނުންވެވޮޑިގަންނަވާ
     =ިބިމުގެ  އަދ    ްވެސ .      = ިދަންނަެއވެ( ކާފަރުވީމީސްތަކުން އަދ (.  
       = ެއާޔަތްތަކަށް ގ          =ިނޑައެޅ   އެމީހުންއެއީ ގެންކަ       =

  .ހަލާކުެވގެންވާމީހުންނެވެ ގެއްލި   = )ޭވިދާޅުވާެށވެ ކަލޭގެފާނުން!)  އެވެَرُسْوُل اهللا  އ !      =  

  ؟ެހއްޔެވެ ނޫންފަރާތަކަށް        =ްތިޔައަުމރުކުރަނީ  ހުރެންނަށް އަ ަކލޭމެން އަޅުކަންކުރުމަށް އަުހރެނ    

         =ަޖާހިލުންނޭވެ އޭމިތިބ!          =ްَوِحى ަކލޭގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުނ 

    އިއްވެިވގެންވަނީ          =ިވެސްޭބކަލުންނަށް) ރަސޫލު(  ކުީރގެ ަކޭލގެފާނުންގެ އަދ.  

    = ުޝިރުުކކުރެްއވިނަމަވެސް ކަލޭގެފާނ.       =ްއެކަލާނގެ  ޢަމަލު ަކލޭގެފާނުންގެ  ހަމަކަށަަވރުނ 

 .ކަމަށެވެ ބާޠިލުުކރައްވާނެ   =ިކަޭލގެފާނުވާހުށީ ހަމަކަަށަވރުން އަދ.        =

   .ތެެރއިންނެވެ މީހުްނގެ ަވގެންވާގެއްލިަހލާކު    =ިއަޅުކަން  އަށްهللا  ހަމައެކަނި ؟.ިކއެއްެހއްޔެވެ އަދ 

 .ކުރައްވާެށވެ   = ިެވވަޑައިގަންނަވާެށވެ  ކަޭލގެފާނު އަދ !       = ާޝުުކރުކުރަްއވ 

  .މީހުންގެތެރެއިން        =ިނުކުެރއެވެ އިޙްިތރާމް ޤަދަރުކޮށް އަށް هللا  އެމީހުން އަދ.      =

 .ަޙއްޤުވާަވރަށް އިޙްިތރާމްކުރުން ޤަދަރުކޮށް އެކަލާނގެއަށް       =ިނޑުވަނީ މުޅި އަދ   .ބިންގަ

          = ްމުްށޕުޅުގައެވެ އެަކލާނގެ ޤިޔާމަތްދުވަހުނ.     = ިއުޑުތައްވާނީ އަދ. 
        =ެޖައްސަާވލައްވާަފއެވެ ފަށްަފށައް ކަނާއަތްޕުޅުަގއި އެކަލާނގ .        =
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 .ވޮޑިގެްނވެއެވެ ހުްސޠާިހރުވަންތަވެ އެކަލާނގެ       =ްރިކުރާ ބައިވެ  އެޝިރުކުކޮށް އެމީހުނ 

   ތަކެތީން       =ިތާޅަފިއްޔެވެ ފުރަތަމަ މިއީ. (ފުންމަވައިލެިވއްޖެއްޔާ ތާޅަފިލި އަދ(.     = ެފަހ 

  .މަރުވެެދއެވެ ސިިހގެންގޮސް  ބިރުން      = ިވާހާބަޔަކު އުޑުތަކުގައ.           = ިައދ 

  .ބަޔަާކއިވާހާ ބިމުގައި       މެނުވީ އަޅަކު އިރާދަުކރެއްވި = هللا .        =ްއަލުންެވސް  ދެނ 

 .)ފުމެލައްވާެނއެވެ ތާޅަފިލި ދެވަނަ. (ފުމެލައްވާެނއެވެ އެއަށްފަހު   = ުއަނެއްފަހަރ    =ެއެހައިުރން  ފަހ 

 )  އެންމެން މަުރވި(  އެމީހުން     ) =ްތިބޭނެއެވެ ަބލަބަލައި  ތެދުވެގެން)  ކަށްވަުޅތަކުނ.  
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (  َمَقالِيد އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގެ   )63( އެެވ ބުނިބަހުްނ  َمَقالِيدވަީނ އެަކލާނގެއަްށ އެކަނި ހާއްސަެވގެންނެވެ
ވެީނ އެދެތާނެގ ކަންތަކާމެދު ތަދުީބރުކުރެްއވުމާއި ބޭނުންވެވޮޑިގެންވާގޮތަކަްށ އެތަންތާނެގ ކަންތައްަތްށ މުރާދުކުރެ

. . ގެްއލިހަާލކުވެގެންާވ މީހުންަނީކ هللاއަދި  )ހިންގެވުމެވެ ގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާ މީސްަތކުން ދަންނައެވެ
.  ހަމައެއީއެވެ

. ކަލޭމެްނ އަުހރެންނަށް ތިަޔ ) ކަޭލގެފާ!ެއވެ اهللا َرُسْول( އޭ   )64( . އޭމިތިބަ ާޖހިލުންނޭވެ ނު ވިދާޅުވާެށވެ
 ނޫްނ ފަރާތަކަްށ އަަހރެން އަޅުކަންުކރަން ެހއްޔެވެ؟هللا އަމުރުކުރަީނ 

.)  وحى اهللا(   )65( ުކރެްއވިގެންވަނީ އަދި ަކލޭގެފާނުންެގ  وحىއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނަށް ކުެރއްވިެއވެ
) ައދި އިއްވެިވގެން ވާނީ وحىލުންނަށްވެސް ބޭކަ َرُسْول ކުރީގެ  ކޮށްފިްއާޔ  شرك ވެސްކަޭލގެފާނު ( އެބޭކަލުންވެސް

. އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ  باطلعملހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާުނ ކުެރއްިވ އެންމެހަިއ ހެޮޔ  ޭއރުްނ ުކރައްވާނެކަމަށެވެ
 .  ކަލޭގެފާނުވާނީ ގެއްިލ ަހލާކުެވގެންވާ މީހުްނގެތެރެއިންެނވެ

. އަިދ هللا ހަމައެކަިނ  ؟އަދި ކިޔެްއހެއްެޔވެ  )66( ީމހުންެގ ތެރެއިްނ  ުކރާ شركއަްށ އަޅުކަްނ ކުަރއްވާށެވެ
. .މިއެވެ  ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ

ެވގެންވާަވރަކަްށ  حقކުރުްނ  إحرتامކޮށް قدر އަށް هللا -ްނ  مشركއެބަހީ  –އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން   )67(
.  إحرتامކޮށް  قدرނެގއަްށ އެމީހުން އެކަލާ .  قيامةކޮށްުނހަދައެވެ ދުވަހުން މުިޅ ބިނަގަޑުވާީނ އެަކލާނެގ މުށްޕުޅުގައެވެ

. އަދި އެބައިމީހުްނ އެ ގައެވާނީ އެަކލާނގެ ކަނައަތްޕުޅުއަދި އުޑުތައް ފަށްފަށް ަޖއްސަވާަލއްވާފައި  ުކާރ  شركވެ
. ވަންތަެވ މަތިވެިރވެ طاهرކަންތަކުން އެަކލާނގެ ހުސް   ވޮޑިެގންވެއެވެ

) ތާޅަފިލި ފުންމަވަިއލެވިއްެޖއްޔާ   )68( ިއރާދަކުެރއްިވ ފަރާތެްއ މެނުީވ އުޑުތަކާިއ هللا ފަހެ (ފުރަތަމަ ފަަހރަށް
. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަްށ އަލުްނވެސް ތާޅަފިިލ  ބިމުގައިވާހާ ަބޔަކު ބިރުްނ ސިހިގެްނގޮސް މަުރވެދެއެވެ

. ދެން ޭއރުން މީ .ފުންމަވައިލެއްވޭެނއެވެ ) ތެދުެވ ބަލަން ތިބޭެނއެވެ  ސްތަކުްނ (ކަށްވަޅުތަުކން ނުކުމެގެން
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   ަތުރަޖމާ     

      . ނުޑ އަިލވެދާހުއްެޓވެ   = އަިދ މުޅި ބިންގަ     = ން  نورެގ  ربއެބިމުެގ ވެިރ  
      =) ملعއަިދ. ) ފަތްތަްއ ބެހެްއޓެވިދާެނއެވެ  ގެ      ބޭަކލުްނ  نىب= އަިދ

.  ގެންނެވިދާނެއެވެ  .   = އަދި ހެކިެވރިންނާއި     އަިދ އެމީހުންެގ މެދުަގިއ =

.   ނިޔާކުރެވިދާނެެއވެ    ަحق= ހަމ .     އަށް    އަިދ އެމީހުންނަށް އަނިާޔ =

.  ނުވެވޭނެއެވެ      ެجزاء) ބަރާަބރު ައކަށް (ހެވަްސ ނުބަޔަސް نفس= އަިދ ކޮންމ 

.  ދެއްވޭނެއެވެ    .  = އެނަފްސެްއކުރިކަމެްއގެ     حال=އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންާވ.    

   . ) އެީމހުންކުާރ ކަމުގަިއވީކަްނތައް   = (ދުނިޔޭަގއި     އަިދ ކާފަުރީވ =

.  މީސްތަކުން ދަމާ ގެންދެވޭނެއެވެ       ްަނރަކައަށް ބައިބަޔަށ =        އެމީހުްނ =

. . ގެންދެިވއްޖެއްޔާ  އެތަނަށް ދެވިއްޖެއްޔާ       .  = އެތާނގެ ޮދރުތައް ހުޅުވިދާނެެއވެ    

    ިއެތަްނ ބަަލހައްޓަވަްނ ތިއްބަވާ  = އަދ .   މަާލއިކަްތ ޭބކަލުން އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާނެއެވެ  =

.   ؟ކޭަލމެން ގާތަށް ފަހެ ވަޑަިއ ނުގަންނަވަިއހެއްޔެވެ  ްَرُسْول= ކަލޭމެންގެ ެތރެއިނ .  ބޭކަލުން
    ްަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް ކިަޔވާވިދާޅުވެެދއްވުމަށ =      ެެގ  رب= ކަލޭމެންގ

 އާޔަތްތައް      ިއަިދ ަކލޭމެން ބިުރގެންނެވުމަާށއ =        ެމިދުވަާހިއ  = ކަލޭމެންގ

 ކަލޭމެން ބައްދަލުވާެނކަމުގެ      . . އެބޭކަލުްނ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ . ނޫނެކެވެ  = އެީމހުން ދަންނަވާނެއެވެ
    ްއަިދ ެއހެން ނަމަވެސ =        =حقއެބަސްުފޅު  – كلمةެގ  عذاب 

.  ވެއްޖެއެވެ      ްކާފަރުްނގެ މައްަޗށ =     . = އެމީހުންނަށް އެންގެވޭނެެއވެ

                                 

                                    

                                

                            



                      
 

1 6 8 8  
 

މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

.   ކަލޭމެން ވަންނާށެވެ     ްނަަރކައިގެ ޮދރުަތކުނ =       އެމީހުން އެތާ ދެމިތިޭބ =

 ގޮތަށް  .  = ަފހެ ނުބަިއވެގެންެވއެވެ      ކިބުުރވެިރވެ ބޮޑާެވގަތްމީހުްނ =

.  ގޮސްތިބޭތަން

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގެ ވެރި   )69( ނޑު އެބިންގަ . ދެން މީސްތަކުްނ  نورގެ  ربއަދި ބިންގަ ން މުޅިން އަލިވެ އުޖާާލވެދެއެވެ
. އަިދ ބެއްެލވުމަށްޓަ  حسابތަުކގެ ފަތްތައް  عملދުނިޔޭގައި ުކރި  ބޭަކލުންނާިއ  نىبކައި ގެނަސްބެެހއްޓިދާނެއެވެ

. އަދި ެއއްވެސް އަނިޔާއެްއ  حقހެކިވެރިްނ ގެންނަވަިއ އެމީހުންެގ މެދުގައި ސީދާ  ނޑައެޅިދާނެއެވެ ގޮުތގަިއ ނިޔާ ކަ
.  އެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ނުެވވޭނެއެވެ

. އެކިއެިކ * ކަން އިއްަވވައިދެއްިވ ކަމަށް ެހިކ  رسولއަށް  أمة ބޭަކލުން އެބޭަކލުްނގެ رسولތަުކގެ  أمةދަންނައެވެ
. އެވާަހކަ  أمةގެ  وسلم عليه اهللا صلى حممدދެއްވުމަށް ގެނެޭވ ހެިކވެރިންނަީކ   بيانޫސރަތުގަިއ  بقرةެގ މީހުންނެވެ

 . މާނައީ  ....)شهيًدا عليكم الرسول َوَيُكون سِ النَّا َعَلى ُشَهَداء لَِتُكْونـُْوا َوَسًطا أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وَكَذاِلكَ ( ވެގެްނ އެވަނީެއވެ
. އެއީ މީސްތަކުްނެގ އެއްކަމުގައި ލެއްވީ އެފަަދއިންނެ أمةވެރި  عدلވެގެްނވާ  خاصތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން  ވެ

. އަިދ ކަލޭމެްނ މައްޗަްށ ހެކިދެްއވާ ޭބކަލަކުކަމު  ަގިއ މައްޗަށް ެހކިދޭ ހެކިެވރިން ކަުމގައި ކަލޭމެންވުމަށްޓަަކއެވެ
....) މިއެވެ. رسول  އާ ވުމަށްޓަކަެއވެ

) ކޮންެމ  قيامةދެންފަހެ (   )70( ެގ ޖަޒާ ަބރާބަރަްށ  عملއެްއ ކޮށްފަިއާވ  نفسއަކަށްެމ ެއ نفسދުަވހުން
. (ހެޮޔ  . ނުބަިއ  عملލިބޭނެއެވެ .) އަިދ ެއ  عملވިއްާޔ ެހޔޮ ޖަޒާެއވެ ތަްއ ކުރަމުްނ  عملިވއްޔާ ނުބަިއ ޖަޒާއެވެ

. (ނަމަވެްސ މަލާއިކަތްބޭަކލުން ލިުޔއްވި ފަާތއި ހެިކވެރިންނާިއ هللا ެއހުިރހާކަމެއް ދިޔައިރު  ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ
.) عذرއެްއ އަދި  حجةގުނަވަންތައް ެއހެކިދެނީ އެއްވެްސ ކަަހލަ   އެއް ުނއޮތުމަށްޓަކައެވެ

. އެއީ   )71( .  مجاعة مجاعةއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ދަމާފައި ަނރަކައަްށ ެގނެވޭނެއެވެ . ބައިަބޔަށެވެ އަށެވެ
.) ދެްނ އެމީހުްނ ަނރަކައާިއ ހަަމއަްށ  (ކޮންމެ ބާވަތެްއގެ ކުށްވެރިްނގެ ެތރިެއންވެްސ އިސްމީހުްނ ކުިރއަށެވެ
. އަދި ެއތަން ބެލެހެްއޓެވުމަށް ލައްވާަފއިވާ ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ  ގެންދެވިއްޖެއްާޔ ނަރަަކއިެގ ދޮރުތަްއ ހުޅުވިދާނެއެވެ

. ކަލޭމެްނގެ އެމީހުންނާ .  ވިދާޅުވާނެެއވެ އާޔަތްތައް ކިޔަަވއިދެއްަވއި އަދި މިދުވަާހިއ   َربُّ އި ސުާވލުކުރަްއވާނެއެވެ
ޒާރުެދއްވަިއ ިބރުގެންނެވުމަށް ކަލޭމެންގާތަށްފަެހ ަރސޫލުބޭަކލުްނ ބައްަދލުވާންޖެހިދާނެކަމުެގ އިން ކަލޭމެން

. އަދި ތިަޔއިންޒާރުވެްސ ވަޑައިނުގަންނަވައިެހއްޔެވެ؟ އެމީހުންދަންނަވާނެއެ . ވަޑައިގެންނެވިެއވެ . ނޫެނކެވެ ވެ
. ނަމަވެްސ  .  َحقُّ ެގ ކަލިމަފުޅު ކާަފރުންގެމައްޗަްށ  َعَذابُ ކުރެއްިވއެވެ  ވީެއވެ

.  ފަެހ   )72( . އެތާދެމިތިޭބ ގޮތަށެވެ . ކަލޭމެްނ ނަރަަކއިެގ ދޮރުތަކުްނ ވަންނާށެވެ ދެން އެމީހުންނަށް އެްނގޭނެއެވެ
.  ِقَياَمةރުެވރިވިމީހުްނގެ ޖާަގއެއްކަމުަގއި ބޮޑާވެ ކިބު . އެީއ ނަރަކަެއވެ  ދުަވހުން ަހމަޖެހިފައިވާތަން ނުބައިެވގެންވެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       ެވީީމހުްނ ވެރި تـَْقَوىއަށް  َربُّ = އަދި އެަބއިމީުހން އެބައިމީހުންގ

.    ގެންދެވޭނެއެވެ          =ައށް ސުވަރުެގއަށް  مجاعة مجاعة           އެމީުހްނ =

 އެތަނަށް ދެވިއްޖައުމަށްދާދެން        .  = ައދި އެތާގެ ދޮރުތައް ހުޅުވިދާނެއެވެ      

   ްަޓވަންބަަލހައް = އަދިއެތަނ .  ތިއްބަާވ މަާލއިކަްތބެކަލުން ވިދާޅުވާނެެއވެ     =

.  ކަލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ަސލާމު ހުއްޓެވެ   .   = ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގައި ކޮށްަފއިާވ ޢަމަލުތަްއ ރަގަޅުެވެގންވެެއވެ
        ްއެާތ ދެމިތިބޭގޮތަށް ެއތަނަށ = .  ވަންނާށެވެ     އަދި އެީމހުްނ =

 . ދަންނަވާނެއެވެ     هللا = އެންމެހަިއ ތާރީފާިއ ސަާނއެއްހުީރ.   އަށެވެ        =

. َوْعدُ  އެކަލާނގެީއ ެއކަލާނގެ   ފުޅު އަޅަމެނެގެމައްޗަްށ ތެުދުކރެއްިވ ކަލާނގެއެވެ         = އަިދ

.   ސުވަރުޭގގެ ބިންގަޑު އަޅަމެންނަށް ވާރުތަކޮށް ެދއްވި ަކާލނގެއެވެ         އަޅަމެްނ =

  ސުވަރުެގއިން ބޭނުންތާުކ މަންޒިލްުކރާނީއެެވ.    =  ްއަޅަމެން އެދޭފަދައަކުނ      

   ުنِْعَمةރިމީހުްނގެ = ދުނިޔޭގައި ހެޔޮ އަަމލުކ .  މާތްވެގެންވެއެވެ       އަިދ =

.  މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑަިއ ގަންނަވާނެެއވެ    ްވަށަިއލައްަވއިގެްނ ވަނިކޮށ =    

     = ِފުޅުވަށައިގެން َعْرش         ޭَتْسِبْيح އަށް َربُّ  ކަލުން އެބޭކަލުންގެ= އެބ  

   ުކރައްވާާޙލުކޮޅު  َمحْدُ ވިދާޅުވެ        ( = އަދި އެބައިމީހުްނގެ މެދުގަިއ (އަޅުތަކުންެގ މެދުގައި
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މާނަ  ގެسورة زمر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

. ނިޔާކުރެވި    ނިމިދާނެއެވެ  ަގޮތުގަިއ   َحقُّ = ހަމ     ެމުއުމިނުްނ  .= އަިދ ބުނެވޭނެެއވ)

)  އެންމެހަިއ ތާރީފާިއ ސަނާެއއްުހރީ  .ށެއަ هللا ދަންނަވާނެއެވެ    ވެ     އެީއ ޢާލަމުތަްއ =

.   ހައްދަވާ ބޮޑުުކރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ގެންދެވޭނެއެެވ.  ުސވަުރގެއަށްއަށް مجاعة مجاعة  ވެިރވީމީހުން تـَْقَوىއަށް  َربُّ  އަދި އެބައިމީހުން އެބައިީމހުންގެ )73(

. އަދި އެތަންބަލަަހއްޓަވަން ތިއްަބާވ  އަދި އެމީހުންނަށް އެތަނަށް ދެވިއްޖެްއޔާ އެތާގެ ޮދރުތަްއ ހުޅުވިދާނެއެވެ

. ަކލޭ .  ކަލޭމެންެގ މައްޗަށް ަސާލމު ހުއްޓެވެ .  މެންގެމަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެއެވެ ކަންަތއް ަރގަޅުވެގެންެވއެވެ

) . .) އަދިކަލޭމެން ތިބުމަށް ރަގަޅުތަންެވއެވެ ކަލޭމެން ދުނިޔޭގައި ުކރިޢަމަލުން ފުރާނަަތއް ރަގަޅުެވ ފައްާކވެގެންވެެއވެ

 ފަހެ ކަލޭމެްނ ދެމިތިބޭގޮތަށް ަކލޭމެން ސުަވރުގެއަްށ ވަންނާށެެވ. 

. އެންމެ  )74( . ެއކަލާނެގއީ އެކަލާނެގ هللا ހައި  ތާރީާފިއ ސަނާއެއްހުރީ އަދި އެމީހުން ދަންނަވާނެއެވެ އަށެވެ

ސުވަުރގޭެގ ބިން އެަކލާނެގ އަޅަމެންނަްށ .ފުޅު ތެދުކުެރއްިވ ކަާލނގެއެވެ َوْعدُ  އަޅަމެންނާއިމެދު ކުރައްވާަފއިވާ

ވަުރގޭގައި އަހުރެމެްނ ސު  ).އެއީ ައހުރެމެންގެ ަބއްޕައާއި މަންަމ ފުރަތަމައުޅުއްވި ތަނެވެ(. ވާރުތަކޮށް ދެްއވިއެވެ

 . ފަެހ ދުނިޔޭަގއި ެހޔޮ ޢަމަުލ ކުރިީމހުންގެ ދަރުަމ މާތްވެގެންެވއެވެ. ބޭނުންގޮތަކަށް އުޅޭނީއެވެ

އަިދ . ފުޅު ވަށަިއެގންވާތީ ކަޭލގެފާނު ދެކެވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެَعْرِش ގެ  هللاއަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުން   )75(

  ތަކުންގެމެދުގައި َخْلُق   އަދި އެންމެަހއި. ވިދާޅުވާނެއެވެَتْسِبْيح  ކުރަްއވައިَمحْد  އަށްَحْضَرة  ގެَربُّ  އެބޭކަލުން އެބޭަކލުންގެ 

އެއްުހީރ ޢާލަމުތަްއ ަހއްދަވާބޮޑުކުރެްއިވ تـَْعرِْيُف   ާއއި َمحْد  އެންމެަހއި. އަދިބުނެވޭނެެއވެ. އަްށ ނިޔާކުެރވިނިމޭނެއެވެَحقُّ 

)(މި . އަށެވެ َربُّ އެތަކެތީގެެވރި   .އީ މުއުމިނުންެގ ބަހެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة غافر
uv 

  

 )85(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         افرُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ީهللا މި އަކުރުތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ަވނ.  އެވެ         

  =  ވަންަތ އަދި (ހުރިަހިއ عّزة  –ބާވައިެލއްވެީވ قرءان އެބަހީ ީކިރތި  –ފޮތް ބާަވއިލެްއވުން ވަީނ

) ދެނެވޮޑިގެންާވ  .حضرة ގެ هللا ކަމެއް  ންނެވެ    = .  އެީއ ފާފަ ފުއްސަާވ ކަލާނގެއެވެ    

   = ިކުރަ توبة قبول އަދ.  އްާވ ަކލާނގެއެވެ     = ދެއްވުްނ ގަަދވެގެންާވ عقوبة އަިދ ެއީއ

.  ކަލާނގެއެވެ    =  ވަންތަ ކަމާއި، ގިަނގިނަ ދެއްވުން ތަކުގެ ވެރި ކަލާفضل.   ނގެެއވެ  

   = ާهإلٰ ) އެހެްނ އެއްވެްސ حقّ ނގެ މެނުީވ (އެަކލ.  އަކު ނުވެެއވެ       = އެނބުިރ

.حضرة ދިއުން ވަނީ އެކަލާނގެ   އަށެވެ           = ގެ އާޔަތްަތއް ރައްދުކޮށް ޮދގުހަަދްނ هللا

.    ޖަދަލު ނުކުރެެއވެ   =ީކާފަރުީވ ބަޔަުކ މެނުވ      =  ޭއެވެرسول اهللا  (އ!( 

.  ކަލޭގެފާނު ހެްއލުންތެރި ކުރުިވޔަ ނުދޭށެވެ  =  އެ ކާފަުރްނ ( (ވިޔަފާރި ފަދަ ދުންޔަވީ ކަްނކަމުގައި

)حركاة ފުރޮޅޭ ފުރޮޅުން ތަކުްނ (އެމީހުންެގ   ތަކުން      = ިރަށްތަކުަގއ         =

)ންގެ ކުރީقريش (އެބަހީ  އެމީހުންގެ ުކރީން . ން  ޮދގުކުިރެއވެ     = ގެ މީހުން قوم ެގ نوح 
    = أَمة ދެން ެއހެނިހެްނ(.   ތަްއ ވެްސ (ދޮގުުކރިެއވެ     =  އެމީހުންނަްށ ފަުހ (އެބަީހ

) قوم ެގ نوح  އަށްފަހު       = ެުކީރ قصد އެްއވެސް أّمة އަިދ ކޮންމ     = އެބައިމީުހްނ

 އާ އާމެދު رسول ގާތަށް ފޮނުއްވުނު     = .   އެމީހުްނ އެބޭކަލަކު ހިަފއި އަތުަލއިގަތުމަށެވެ    
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     =  رسول ގޮތުގަިއ އެމީހުން (އެ باطل ( .جدل ބޭކަަލކާ   ކޮށް ހެދިއެވެ         =

.حّق މީހުްނ އެކަމުން އެ .حّق باطل  ފިުލވަިއލުމަށް ޓަކަެއވެ   ކުުރމަށް ޓަކައެވެ     =  ދެންފަހެ ތިމަްނ

. . ަހލާުކ ކުެރއްވީމެވެ   ރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ހިއްޕެވީެމވެ     =ފަެހ ވީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްެޔވެ؟ 

     = ެعقوبة ތިމަން ރަސްކަލާނގ   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. މިބާވަތުެގ އެންމެހަިއ އަުކރުތަކާމެުދ هللا : ިމ އަުކރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ހަމަ  حم )1( ެއވެ
.خالصة ން ދެއްކި ވާހަަކއިގެ مفّسر   އިްނ ފާހަގަުކރެވުުނ ދެ ފަިއދާއެއްގެ ވާހަަކ އަދި ފަހުްނ ދަންނަވާނަމެވެ

/ އެބަހީ ީކރިތި   )2( ވަންތަ، އަދި ހުރިަހއި ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންާވ عّزة ބާވައިެލއްވީ قرءان ފޮތް ބާވައިލެއްވީ
.حضرة ެގ هللا   ންނެވެ

. އަިދ އެާޔެއުކ توبة قبول ވާ ައޅުންގެ توبة އެކަލާނގެއީ އަޅުތަކުންގެ ފާފަތަްއ ފުއްސަވާ،  )3( ކުަރއްާވ ކަލާނެގއެވެ
. އަދި ެއަކލާނގެީއ عقوبة ނުކިޔަމަންތެރިާވ އަޅުންނަށް  އެކަލާނގެއަށް  ދެއްވުން ގަދަފަދަވެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

ވަްނތަކަން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ެދއްވުމުގެ ވެިރ إحسان ވަންތަކަން ބޮޑުެވގެންވާ، އަިދ ގިނަގިނަ فضل 
. އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި (އަޅުކަންެވުވން ) އެހެްނ އެްއވެސް حّق  ދީލަތިވަންތަ ަކލާނގެއެވެ . هإلٰ ވެގެންވާ އަކު ނުެވއެވެ
.حضرة ހުރިާހ ކަމެއް އެންމެ ފަހުން އެނބުރިދިއުްނ ވަނީ އެކަލާނގެ   އަށެވެ

) هللا ކާފަރުެވއްޖެ ަބޔަުކ މެނުީވ   )4( . ފަެހ ކާފަުރީވ جدل ެގ އާޔަތްތަކަްށ (ަރއްުދކޮށް، ދޮގުުކރުމަށް ނުުކރާނެއެވެ
! ފުރޮޭޅ ފުރޮޅުންތަކަށް ަކލޭގެފާނުމީސްތަކުން ރަށްރަުށގައި އެ   ހެއްލުންތެިރވިޔަ ނުެދއްވާށެވެ

مشروع ެގ ގޮތުންޭނ ކިަޔއިގެން ުކރަމުން އެގެންާދ ޒާތްޒާތުގެ ترّقى އެބަހީ އެމީހުން ވިޔަފާރިާޔއި، އަިދ 
! ތަކުގެ ސަބަބުން ކަޭލގެފާނު ގެން ކުިރޔަްށ ސީދާ މަގުގައި ކަލޭގެފާނު ހުންނަވައި  ހެްއލުންތެިރވިޔަ ނުދެއްވާެށވެ

!ވަޑައިގަންނަވާށެ . ދެން  ވެ . އެހެނީ އެމީހުްނގެ ނިމުމަކީ ަހލާކެވެ ގަިއ آخرة ކާފަރުންގެ ކުރިެއރުމަށް ނުބަްއލަވާށެވެ
.    عذاب   އެވެ

) ކުރިްނ قريش ެގ مّكة    )5( . އަދި އެީމހުންެގ ފަހުްނ رسول ެގ މީހުން އެީމހުންގެ قوم ެގ نوح ންގެ އާ ޮދގުކުިރއެވެ
. ކޮންެމ رسول ތައްެވސް އެީމހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންނެވި أّمة  ިއ އެންމެހަިއ ދެން އަ أّمة ޭބކަލުން ޮދގުކުިރއެވެ

. އެ ބޭަކލަކަްށ رسول އެއްވެސް މަސައްކަްތކުރީ އެަބއިމީހުންގެ ގާތަށް ފޮނުްއވުނު  އާ ހިފައިގަތުމަށެވެ
. އަިދ  . އެީއ  جدلގޮތްގޮތުްނ ެއ ބޭަކލުންނާ باطل އަނިޔާކުރުމަށެވެ ުފހެލައި، ނެތިކޮށްލުމަްށ حّق ތަްއ ކުިރއެވެ

. އަދި އެީމހުންގެ މައްޗަްށ ތިމަްނ  . ދެން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ހިއްަޕަވއި ަހލާކު ކުެރއްވީމެވެ ޓަކައެވެ
.)عقوبة ާއއި، عذاب ރަސްކަލާނެގ   ވީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެްއޔެވެ؟ (އެކަން ީވ ވަރަްށ ގަދަފަދަކޮށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .  އަދި އެފަދައިންނެވެ      =  ބަސްފުޅު  عذاب( ގެرّب ަކލޭގެފާނުެގ ( حّق ގެ

 ވީ        =ްކާފަުރވީ މީސްތަކުންެގ މައްޗަށ     = ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުންީނ

      = .   ނަަރކައިެގ އެކުެވރީންނެވެ     = އުފުއްަލވާ މަާލއިަކްތ عرش

  ބޭކަލުން      = ެވަށައިގެންާވ ބޭކަލުން عرش އަދި އ       = އަްށ) (هللا އެބޭކަލުްނ

.تسبيح    ވިދާޅުވެއެވެ     =ެކުރުާމއެކުمحد ައށް رّب ޭބކަލުންެގ އ         = އަިދ

. إميان އެބޭކަލުން ެއކަލާނެގއަށް  ވެވަޑައިގަންނަަވއެވެ     = އަިދ ފާފަފުއްސެވުަމްށ

.    އެދިވަޑައިގަންނަވަެއވެ    =ެއިމާންީވ ީމސްތަކުންނަށް (އެބޭަކލުން ވިދާޅުެވއެވ(.       =

 ! އެވެرّب އޭ އަޅަމެންގެ       = ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އިބަަރސްކަލާނގެ ތަަނވަސްވެ ވޮޑިގެްނ

.   ވެއެވެ      = އާއި، ދެނެވޮޑިގަތުމުެގ ގޮތުން رمحة   =ެފަެހ ފުއްސަވާނޭދވ !  

    = ންނަށް ވީ މީސްތަކުتوبة        = އަދި އެމީހުން އިަބ ރަްސކަލާނެގ މަާގ (އިސްލާްމ

 (   ވިتبع ދީނާ   =ްަވއި، ަރއްކާތެިރ ުކރައްވާނދޭވެއަިދ އެމީހުްނ ސަލާމަްތ ުކރައ !      

  = ްނ عذاب ނަރަަކއިެގ    ެرّب ޭއ އަޅަމެންގ.   ެއވެ         = عدن އަިދ . ެއވެ

) އެމީުހން ވައްދަވާނޭދވެެވ ތިޭބ ސުވަރު  قائمކިޔާ ސުަވރުެގއަށް (  ! ގެއަށް     = ެއ

.وعد ސުވަރުެގއަކީ އިބަ ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް    ުކރަްއާވފައިވާ ތަނެވެ       =

) މީހަކާއި، ُمَوحِّد ވެ إميان ީވ މީހަކާއި، (އެަބހީ صلح ގެ ކާބަފައިން ުކރެ އަދި އެމީހުން ން ކަުމގައި ވި    

     = ްއަދި އެމީހުންގެ އަނބީންނާއި، ދަރީްނެގ ތެރެއިންވެސ      = ހަމަކަށަަވރުްނ
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  އިބަރަސްކަލާނގެއީ      = حكمة ވަްނތަ عّزة.   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ    

=  ްން عذاب އެބަހީ ނުބަިއ ކަންތަުކގެ  –އަދި ނުބައި ކަންތަކުނ– .   އެމީހުްނ ަރއްކާތެރިުކރައްވާނޭދވެ  

    = ިعذاب އަދ(.   ްނ ސަލާމަްތވެއްޖެ މީާހ (ދަންނައެވެ    =ުަވހުންއެދ    

    = ަرمحة  މީަހކަށް ކަށަވަރުްނ އިބަ ރަސްކަލާނގެ އެހަމ.   ލަްއވައިފިެއވެ     = އަިދ

ނޑައެޅިގެން އެއީ   ކަ      =.   ބޮޑުވެގެްނވާ ނަސީބެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ީވ حّق ެގ ބަސްފުޅު وعيد ގެ رّب ) ކާފަރުީވ މީސްތަކުންގެ މަްއަޗށް ކަލޭގެފާނުެގ އެވެ!سول اهللا ر (އޭ   )6(
 . ވީ އެފަދައިންނެެވ. ހަމަކަށަވަރުން އެީމހުން ވީ ަނރަކަިއގެ އެުކވެީރްނ واجب ފުޅު كلمة ގެ عذاب އެފަދައިންނެވެ

 .  ކަމުގައެވެ

އަްށ رّب ަވށައިގެންވާ މަާލއިކަތް ބޭަކލުން އެޭބކަލުންެގ عرش އަދި އުފުއްލަވާ މަލާއިކަްތ ބޭކަލުންނާއި، عرش   )7(
. އަިދ تسبيح ކުަރއްވައި، محد  . އަދި އެ ބޭަކލުްނ އެކަލާނގެއަްށ އީމާންވެވަޑަިއގަންނަވައެވެ ވިދާޅުވެެއވެ

) އެދިވަޑަިއގަންނަވަحضرة ެގ (هللا ފާަފ ފުއްސެވުމަްށ  ގެ އީމާންވެގެންާވ މީސްތަކުން . (އަިދ ގަިއ ދަންނަވައި އެވެ
.) [އޭ އަޅަމެންގެ ވެިރ  އާއި، ދެނެވޮޑިގަތުން އެންމެަހިއ رمحة އިަބ ރަސްކަލާނގެ  އެވެ!رّب އެބޭކަލުން ވިދާޅުެވއެވެ

) އިަބރަސްކަލާނގެ خلق  . ފަހެ (މީސްަތކުން ކުރެ رجوع ވެ توبة އަށް حضرة ތަކުންގެ މައްޗަށް ތަނަވަސްެވގެން ވެެއވެ
) ވި އަދި އިަބރަސްަކލާނގެ މަ އަދި ނަަރކައިެގ  އެންމެންގެ ފާފަ ފުްއސަވާނދޭވެ! ވިتبع ގާ، (އެބަހީ އިސްލާމްދީނާ

!ން އެބައިމީހުްނ ސަލާމަތްކު عذاب   ރައްވާނދޭވެ

ރުެގއަްށ ުކރަްއވާފައިވާ ުސވަوعد އިަބރަސްކަލާނެގ އެބައިމީހުންނަށް  އެވެ!رّب [އަދި އޭ އަޅަމެންގެ   )8(
! އެބައިމީހުްނެގ ކާބަފައިންެގ ެތރެއިންނާއި، އެބައިމީހުންެގ އަނބީންެގ ތެރެއިންާނއި، އަިދ  އެބައިމީހުްނ ވައްދަވާޭދވެ

ންމެން ެއ ސުަވރުގެއަްށ ެވގެންާވ އެصلح އަދި އެބައިމީހުްނގެ ަދރިފަސްކޮޅުންވެސް އެ ސުަވރުެގއަށް ވަނުމަށް 
! .ވަންތަ ކަ حكمة ވަންތަ، عّزة ހަމަކަށަަވރުން އިަބރަސްަކލާނގެީއ  ވައްދަވާދޭވެ  ލާނގެއެވެ

އަިދ  އެމީހުން ަސލާމަތްކުަރއްވާދޭވެ! –ން عذاب އެބަީހ ނުބައި ކަންތަުކެގ  –އަދި ނުބައި ކަންތަކުން   )9(
. ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހަކަްށ އިބަރަްސކަލާނެގ عذاب އެދުވަހުެގ  ން ސަލާމަތްވެ، ރައްކާެތރިވެއްެޖ މީހާ ަދންނައެވެ

. އަދި ބޮޑުވެގެން رمحة  .]نصيب ވާ ލަްއވައިފިއެވެ  އަީކ އެއީެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ްހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުީވ މީސްތަުކނ       =ަދުވަހުްނ قيامةށް (އެމީހުންނ (

 . .)مالئكة ( –ގޮވޭނެއެވެ   ބޭަކލުްނ ގޮާވލައްވާނެެއވެ      = ެގ ކޯާފ ާމ هللا ހަމަކަށަވަރުްނ

.  ބޮޑެވެ         = ެތަކަށް އަންަނ ރުޅިއަްށވުރެން نفس ކަލޭމެން ަކޭލމެންގ   

          = (   ކަމަށް ގޮވުނު ހިނދުإميان ކެލޭމެންނަށް (ދުނިޔޭގައި    

.ދެން ކަލޭމެން ކާފަ=   ުރވީމުއެވެ        = ްއެމީުހނ)(. .  ޭއ  ނަރަކަިއގަިއ ތިބެގެންނެވެ ދަންނަވާނެއެވެ

  .!އެވެ رّب އަޅަމެންގެ        = އަކަްށ މަރުވެަފިއ نُْطفة އަޅަމެން ދެފަަހރަށް މަުރއްވަީނ ތޯއެވެ؟ (އެީއ

.)އަށްފަުހ މަުރވުމެحياة އޮތް ިއރާއި، ދުނިޭޔގެ    ވެ         އަދި ދެަފހަރަްށ ދިރުްއވަނީ ޯތއެވެ؟

.)قيامة ެގ ދިރުމާއި، حياة (ދުނިޔޭގެ    އަްށ ދިރުްއވުމެވެ     = إعرتاف ފަހެ އަޅަމެްނ.   ެވއްޖައީމެވެ
     =ްއަޅަމެންގެ ފާފަތަކަށ               = ފަހެ މި ނަރަކައިން ނުކުެމވޭޭނ

  އެ އަްނަގވަނީ)هللا ަގއި جواب އެއްވެސް މަެގއް ވޭޯތއެވެ؟ (އޭގެ     = ކަލޭމެންނަށް ތިޔަހެން ތިަޔީވ

)عذاب (ތިޔަ    ަގއި ތިބެން ެޖހުނީ         = هللا އެހެނީ ހަމަކަށަަވރުން ެއއްކައުވަންަތ

) ގޮވިއްޖެްއޔާ إميان(އަށް    ވުމަށް   =(. . (ކާަފރުވީމުއެވެ   ކަލޭމެން ކާފަރުވަީނއެވެ     

   = ާކުރުމަށް ގޮވިއްެޖއްޔާشريك އަދި އެކަލާނގެއ       = ްإميان އެއަށް ަކލޭމެނ . ވަނީެއވެ

. .) ޝަރީކު ުކރަނީއެވެ  (އީމާންވީމުއެވެ     = ކަލޭމެްނ هللا ވެގެްނ ވަނީ ހަމަ حكم خاّص) . އަެށވެ

.)حكم ނުނުކުމެ ނަރަކަިއގަިއ ތިބުމަށް    ކުރެްއވީވެްސ ހަަމ އެކަލާނގެެއވެ        = އެީއ

.ِكْربِياء މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވާ      ވަންތަ ަކލާނގެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެބަީހ ނަަރކަވަންަތ ވެރީންނަްށ މަލާިއކަތް ޭބކަުލްނ   )10( ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުީވ މީސްތަކުންނަްށ ގޮވޭެނއެވެ

. [ަކލޭމެން ަކލޭމެންެގ  ެގ ކޯފާ ކަލޭމެންެގ هللا ތަކަްށ ރުޅިައންނަ ވަރަްށވުެރ ާމ ބޮޑަށް نفس ގޮވައިަލއްވާނެެއވެ

.ބޮޑެވެ މައްޗަށް  ) . އެގެންވެއެވެ ވުމަށް ަކލޭމެންނަްށ  إميان އަށް هللا ހެްނ އެީވ (ަކލޭމެން ދުނިޭޔަގއި ތިބިހިނދު

[.  ގޮވުނު ހިނދުްނ ކަލޭމެން ކާފަރުީވ ކަމެވެ

. ނަރަކަވަންތަ ެވރީންކުރެ ކޮންމެ މީަހކުވެސް ނަރަކައިގައި ތިެބގެން ރުޅިއައިްސގެން ތިމާގެ  އަްށ نفس * ދަންނައެވެ

. އޭގެ لعنة  ތަކަށް އަްނަނ نفس މަާލއިކަތް ބޭަކލުން އެ ިވދާޅުވަނީ [ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ  ގައިجواب ދޭނެއެވެ

.]هللا ރުޅިއަށްވުެރ ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ   ގެ ކޯާފ މާ ބޮޑެވެ

.) [އަޅަމެންގެ هللا (އެމީހުން    )11( . އަޅަމެން ދެފަހަރަށް މަރުއްވަނީޯތއެވެ؟] !އެވެرّب އަށް ދަންނަވާނެެއވެ

.) އަިދ  (މިތާ، ދެމަރުގެ މުރާދަކީ ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ުކރީގެ ަމާރއި، ެދން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށްފަހު ވާ ަމރެވެ

. [އަޅަމެން ދެފަަހރަްށ ދިރުްއވަނީތޯއެވެ؟] (އެީއ ދުނިޔޭެގ  ައްށ حمشر ގެ ިދރުމާއި، حياة އެމީހުން ދަންނަވާނެެއވެ

.) އެމީހުްނ ނަރަކަިއގައި ތި . [އަޅަމެން، އަޅަމެްނެގ ފޮނުއްވުމަށް ދިރޭ ިދރުމާއި، ދެ ިދރުމެވެ ބެގެްނ ދަންނަވާނެއެވެ

. ފަހެ މި ނަރަކައިްނ ނުކުމެޭވނޭ އެއްވެސް މަގެއް އަޅަމެންނަށް ވޭތޯއެވެ؟] (ީމެގ إعرتاف ފާފަތަކަށް  ވެއްޖައީމެވެ

.)جواب  .] މިހެންނެވެ  އެއް ކަމުަގއި ވާީނ [ނުވެެއވެ

ވުމަްށ ަކލޭމެންނަްށ إميان އަށް هللا ރުން ެއއްކަުއވަންތަ ގަިއ ތިބޭން ެޖހުނީ ހަމަކަށަވަ عذاب [ކަލޭމެން ތިަޔ   )12(

. އަިދ އެކަލާނގެއަށް  ) ކާފަުރވީ ކަެމވެ ުކރަން ގޮވިއްޖެްއޔާ ަކލޭމެްނ شريك ގޮވިއްޖެއްާޔ ކަލޭމެްނ (އެަކލާނގެއަށް

. ަފހެ އެންމެހައި  . އެކަްނ ތެދުކުިރ ކަމެވެ . އަهللا ވެގެންވަީނ خاّص އެްއ حكم އެކަމަށް އީމާންީވ ކަމެވެ ެށވެ

. އެކަލާނެގީއ حكم (ކަލޭމެން ނަރަކައިން ނުެނރެ ތިބޭ ގޮތަށް  ކުރެއްީވވެސް ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ

.]كربياء މަތިވެރިވެވޮޑިގެްނވާ   ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    = .  ހަމަ އެކަލާނގެއެވެ      = ) ެތެރި ކަމުެގ)  قدرةކަލޭމެންނަށް އެަކލާނގ

  ތައް ދައްކަވަނީدليل ހެކިތަކާއި،     = ީއަދި ކަލޭމެންނަށް ޓަކައި ބާވަިއލައްވަނ   

      =  ކަމުގައިާވ ފެން)أصل އުޑުން ރިޒުގު (ރިޒުގުެގ       =  އާިއ، نصيحة އަިދ

.وعظ     ލިބިނުގަނެއެވެ    =  (   ވާ ީމހަކު މެނުވީرجوع (އެަކާލނގެ ކިޔަމަންތެރިކަމަށް
    =  ެدعاء އަށް هللا  ކަލޭމެން ފަހ.   ުކރާށެވެ      =  އެކަލާނެގއަްށ

  .حال ތެިރ ކުރާ إخالص އަޅުކަން        = .   ކާފަރުްނ ނުރުިހ ތިއްބަސް  

    =  ނުވަަތ ސިފަފުޅުތައް ރިވެތިެވގެްނާވ /. ) ަދރަޖަތައް އުުފލިގެންވާ ކަލާނގެއެވެ (އެަކލާނގެއީ

.   ކަލާނގެއެވެ   عرش.   ގެ ވެރި ކަލާނގެެއވެ   =  وحى) .  وحىބާވަިއލައްަވއެވެ

.)ފޮނު   އެަކލާނެގ އަމުރުފުޅަށް  =    އްވައެވެ         ްއެދިވޮޑިގެންނެިވ އަޅަކަށ    

  =  ެއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންކުރ         =  އެއްަބޔަކު އަނެއް ބަަޔކާ ބައްަދލުާވ

  ދުވަހުގެ ިބރުެވރިކަން ދެްއވުމަށް        =  ( އެދުަވހުން އެީމހުން (ކަށްވަޅުތަކުްނ ނުކުމެގެން

.    ފައުޅުވެގެން ާވހުއްޓެވެ       =  هللا.   އަށް ވަންހަާނވެގެްނ ނުވެއެވެ    = 
(އަދި އެމީހުންނަްށ   )ެއއްعمل ތަކުން އެއްވެސް عمل އެމީހުންގެ ކިބައިން ެއއްވެސް ކަެމއް (އެމީހުން ުކރި 

(.   ގޮވޭނެއެވެ     = މިއަދު ެވރިކަްނ ވަނީ ކާކަށް ހެއްެޔވެ؟         

 =  هللا ގަދަފަދަވަންތަ، އެްއކައުވަންަތ(. . (ެއހެން އެއްވެސް ަފރާތަކުން ނޫނެވެ    އަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތަްއ ކަލޭމެންަންށ دليل އެކަލާނގެީއ އެަކލާނެގ އެއްަކއުވަންތަކަމާއި، ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުެގ ހެކިަތކާއި،   )13(

. މިފަދަ، މިފަަދ  . އަދި ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ރިުޒގެއްެގ ޮގތުން އުޑުން ފެން ބާވަިއލެއްިވއެވެ ދެއްކެވި ަކލާނގެެއވެ

ެވ رجوع ލިިބގަންަނނީ ހަމައެކަނި ެއކަލާނގެ ކިޔަމަންތެރިކަމަށް وعظ އާއި، نصيحة އި، ެއއިން ކަންކަމަށް ވިސްނަ

.توبة   ވާ ީމހެކެވެ

)14(    (! دعاء އަށް هللا ަކލޭމެން حال ެތިރ ކުާރ إخالص އަްށ ައޅުކަން هللا ފަެހ ކަލޭމެްނ ( ޭއ މުއުމިނުންނޭވެ
. .އެކަާމ ކާފަރުްނ ނުރުިހ ތިބިނަމަވެސް މެ  !ކުރާށެވެ  އެވެ

ތަކާއި، ހެކިތައް ަކލޭމެންނަށް ދައްކަާވ عالمة އެަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަަކމުގެ يعىن އެކަލާނގެއީ (   )15(

. ނުވަތަ އެަކލާނގެއީ ސިފަފުޅުތައް ރިވެިތވެގެންާވ  ) ދަރަޖަފުޅުތްައ އުުފލިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ ކަލާނގެއީ

. ެއކަލާނގެީއ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ  . روح އެދިވޮިޑގަންނަވާ އަޅަކަށް ކަލާނގެއެވެ وحى ބާވަިއލައްވާ ކަލާނގެެއވެ
. ެއއީ ެއއްބަޔަކު އަެނއް ބަޔަާކ ބަްއދަލުވާ ދުަވހަށް އިންޒާރުުކރަްއވައި، ބިުރގެންނެވުމަްށ  ބާވައިލަްއވާ ަކލާނގެއެވެ

. އެީއ  .قيامة ޓަކައެވެ  ުދވަހެވެ

  . ނޑުތައް روح އަށް وحى ދަންނައެވެ . ކިޔުނީ ހަށިގަ ުފރާނައިން ދިރޭފަދައިން ކާފަރުކަމުން ަމުރވެފައިާވ އެވެ

.وحى ހިތްތައް   އިން ިދރޭތީއެވެ

ދުވަސް ެއއީ އެއްަބޔަކު އަނެއް ބަޔަކަްށ ބައްދަުލވާ ދުވަސް ކަމުގަިއ އެވަީނ އެދުަވހުން އުޑުތަކުަގިއ قيامة  

ނާއި، ފަހުްނ އަިއާހ ބަޔަކުވެްސ ެއ އަިދ އިްސެވދިޔަ މީސްތަކުން، ވާހަިއ ބަޔަާކއި، ބިމުަގއި ާވ މީހުްނ ބައްދަުލވެ

.  ދުވަހުން ބައްަދލުވާތީއެވެ

. އަދި އެމީހުން ކުރި    )16( ) ފައުޅުވެގެންވާ ހުއްެޓވެ عمل އަދި މީސްތަކުން އެދުވަހުން (ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުމެ
. (އެ އެންމެން هللا ތަކުގެ ތެެރއިން އެަކއްޗެއްެވސް  މުނީމާ)އެ ދުވަހުްނ ެވ ނިحاضر އަށް ވަންހަނާވެގެްނ ނުާވނެއެވެ

. [މިއަދު، ވެރިކަްނ ވަީނ ކާކަށް ެހއްޔެވެ؟] (ެއ ސުާއލަށް އެއްވެްސ وحى އެކަލާނެގ  އަުކ خملوق ކުަރއްާވ ހުއްެޓވެ

.) ައލުންވެސް،  . [ވެިރކަން މިއަުދ وحى هللا ޖަވާބު ނުދޭނެއެވެ ، ެވގެންވަނީ އެއްަކއުވަންތަ خاّص ުކރައްާވ ހުއްެޓވެ

.هللا ގަދަފަދަވަންތަ  .) އަށެވެ  (ެއހެން ެއއްވެސް ީމހަކަށް މިއަުދ ވެރިކަމެްއ ނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ) قيامةމިއަުދ . ) ޖަޒާދެވޭ ހުއްެޓވެ    ދުވަހުން  =  ެައކަށްވެސް نفس ކޮންމ  
       ެގެއް ެއއް ކޮށްފަިއވާ ކަމެنفس އ       =  މިއަދަކު އެއްވެްސ އަނިޔާެއްއ

.   އީهللا ހަމަކަށަަވރުން  =    ނެތެވެ      =  ހިސާުބ ބެއްެލވުްނ

.   އަވަސްވެވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ   =  ر إنذا.) އަދި ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް !އެވެرسول اهللا (ޭއ

  .!ކުރައްވާެށވެ    =  ާދުވަުހގެقيامة ގާތްވެގެްނވ     =  ުހިތްތަްއ ވާހިނދ    

   = ިނޑިވަޅާ ހަމައަްށ އަރާފައ ) ލަގޮ    (ބިުރވެރިކަމުން ގޮސް   =  ހިތާމަޔާއި، މޮޅިްނ

   حال ފުރިގެންވާ    = ) مشركއަނިޔާެވރީންނަކަްށ . ) ނުެވއެވެ  =    ންނަކަށް

    އެއްވެްސ ލޯބިެވރި ގާތް ީމހަކު   =  ްތެރިަޔުކ شفاعة ކިޔަމަންތެިރވެޭވ އެއްެވސ

  ވިޔަސް   = .   އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެްނ ވެެއވެ      =  ްވެްސ خيانة ވާ ތެރި خيانة ލޯަތއ

(   (ނުބަލާންވާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ީމހަކަށް ބަލާ ެބލުންވެސް      =  =  ހިތްތަްއ

)خيال އަދި ރަނގަޅު  –ތައް ެވސް خيال ވަންހަނާކުާރ ކަންތަްއ ވެްސ (ހިތްތަކުަގއި ހިންގާ ނުަބއި    ަތއް ވެސް
       =  ިّق حهللا އަދ(. . (ނިޔާުކރައްވާުހއްޓެވެ    އަށް ނިާޔކުރަްއވައެވެ   

ުކރާ މީސްތަކުން دعاء އަދި ގޮވާ މީސްތަކުން ،  =      ްއެކަލާނގެ ނޫން ފަރާތްތަކަށ      

    = ެެއހެނީ އެަތކެއްޗަްށ އެްއވ) . .)އެތަކެިތ ެއއްވެްސ ނިޔާެއއް ުނކުރާނެެއވެ   ްސ އެއްެޗއް ނޭނގެއެވެ
    =  ްއެއީ هللا ހަމަކަަށވަރުނ       =  ،ާއައްަސވާ ވޮޑިގެްނވ

.  ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  އެއް نفس އަކަށްވެްސ ެއ نفس [މިއަދު ކޮންމެ    )17( ދުނިޔޭގައި ކޮށްަފއިާވ ކަންތަކަށް ޖަޒާދެޭވ ުހއްޓެވެ

. ހަމަކަށަވަރުނން  ެއއީ ިހސާބު ބެްއލެވުން އަވަސްެވވޮޑިގެްނާވ هللا އެއްވެސް އަނިޔާެވރިކަމެއް ިމއަދަކު ނެތެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ

.رسول اهللا (އޭ    )18( މީހުންނަްށ ދެއްަވއި، އެخرب ދުަވހުގެ ހުިރ ބިުރވެރިކަުމގެ قيامة ) ގާތްެވގެން ިމ ާވ !ެއވެ

.إنذار  .  !ކުރަްއވާށެވެ ނޑިވަޅާ ހަމައަްށ ފޯރާެނއެވެ ) ހިތްތައް ލަގޮ (އެުދވަހުން ިބރުެވރިކަމުންނާއި، ކަންބޮުޑވެގެން

. އަނިޔާެވރީްނނަށް، حال އެއީ ހިތާމަާޔއި، މޮޅީން ފުރިގެންާވ  ްނ  عذابންނަށް އެދުވަހުން އެމީހުން (مشرك ގަެއވެ

) އެއްدفاع  . އަދި ކިޔަމަންތެރި ވެވޭނޭ رمحة ވެްސ ގާތް މީހަކު، ކޮށްދޭނޭ ެތރިޔަކުެވްސ شفاعة ތެރިޔަުކ ނުވާެނއެވެ

.  ނުވާނެއެވެ

) ލޯތަްއ    )19( ކުިރ އެންމެހަިއ ކަމެއްެވސް، ައިދ خيانة (ދުނިޔޭގައި ތިބިިއރު ނަހަަމ ތަންތަނަށް ބެލުމުަގއި

.ތަެކއްخيال ހިތްތަކުގަިއ ހިންގަމުން ދިަޔ އެންމެަހއި   ވެްސ އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންނެިވއެވެ

އަެށެވ. އަދި އެަކލާނގެ ފިަޔވައި އެ ފަރާތްަތކަށް ޮގވައި، حّق ނިޔާކުަރއްވާނީ ހަމަ هللا (އެ ކަންކަމަށް    )20(

. (ެއހެނީ އެ ަތކެއްޗަކަްށ ެއއްވެްސ އެްއެޗްއ دعاء  ކޮށްހެިދ ތަކެިތ ެއއްވެްސ ކަމެްއގެ ނިާޔއެްއ ނުކުރާެނއެވެ

(. .هللا ހަމަކަށަަވރުން  ނޭނގެއެވެ  ީއ އައްަސވާވޮޑިގެންވާ، ބަްއލަވާވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = އެީމހުން ފަެހ ހިނގާބިނގާވެ ަނަހދަނީ ހެއްެޔވެ؟       = ިބިމުަގއ   
   = ޯކޮށް) عربة حاصلާދ ބަލަިއ (ދެން އެމީހުްނ ހ         =  ފަހުކޮުޅ ީވ

/ ނިމިގެން ިދޔަީއ ކޮންފަދައަކުން ކަން     ކޮންފަދައަކުން ކަން       =  މިމީހުންެގ ުކީރ

  އުޅުނު މީހުންގެ          =  / . . އެމީހުން ިވއެވެ ކުރީްނ އުޅުނު ީމހުން ިވއެވެ

  މިމީހުންނަށް ވުރެ މާ ާބރުގަދަ ކަމުގައި        =  އަދި ބިމުގަިއ އަސަުރ މާގަދަ ކަމުަގިއ

) عمارة(   ކުރުމާއި، ގެދޮުރ އެޅުމުގަިއ މާ ގަަދ ކަމުގައި    =  އެމީހުްނ ހިއްަޕަވިއ هللا ދެންފަެހ

.ހަލާކު ކުރަްއވައި   ފިއެވެ    = ްއެމީހުންެގ ފާފައިގެ ސަބަބުނ         =  ައިދ

.އެމީހުންނަކަ   ށް ނުވިއެވެ      =  ން ސަލާމަތް ކޮށްޭދޭނ عذاب ން އައި حضرة ގެ هللا

 އެކަކުވެސް   =  ީއެހެން އެވ     =  ްހަަމކަށަވަރުން އެީމހުނ        =  އެމީހުްނ

.  ކައިރިއަްށ އަންނަ ކަމުގައި ވިއެވެ  =  ބޭކަލުންرسول އެމީހުންެގ      =  دليل ބަޔާންެވގެންާވ

  ތަކާއިގެން   = .   ދެންފަެހ އެމީހުން ކާފަރުީވއެވެ      =  އެީމހުްނ هللا ހަމަކަށަވަރުްނ

.ހި . / ަހލާކު ކުރަްއވައިފިއެވެ   އްޕަވައިފިެއވެ    =  ހަމަކަށަަވރުން އެަކލާނގެީއ ގަދަފަދަވަްނަތ

.   ކަލާނގެއެވެ     =  عقوبة.   ދެއްވުްނ ގަދަފަދަވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ      

  =  ްموسى ކަލާނެގ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ރަސ.   ފޮނުއްވީމެވެ     =  ތިމަްނ ަރސްކަލާނެގ

  ތަކާއިގެން دليل      =  ާއާިއގެން برهان ާއއި،حّجة އަިދ ބަޔާންވެގެްނވ     

        =  ގެ ގާތަށް قارون އާއި، هامان އާއި، فرعون     = ެއެީމހުްނ  ފަހ

) ބުނީ  موسى(   އާ ދިމާއަށް     = އްކަމަށެވެިރއެسحرދޮގުވެިރ.    ވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެވރީން ަފހެ ބިމުަގއި ދަތުރުފަުތރުކޮށް، އެމީހުންެގ ކުރީްނ އިްސވެިދަޔ  أهلެގ  مّكة يعىنއެމީހުން    )21(

ަތުކެގ  قوم. އިސްވެދިަޔ ؟ކޮށް ަނހަދާނޭ ބާަވއެވެ حاصل عربةީމހުންގެ ނިމުްނ ހުިރގޮތް ަބލައި އެއިން  އެބާވަތުގެ

. ބިމުގައި އެމީހުންގެ ައސަރުތަްއވެްސ  މީހުން ވީ ބާރުެގ ގޮތުން މިމީހުންނަށްުވރެ މާ ގަދަފަަދ ކަމުގައެވެ

) . ބާގައިގެ ީމހުންނާއި، އަދިކިތަންެމ  مثودމީހުންނާއި،  ބާގަިއގެ  عادމިމީހުންނަށްވުރެ މާ ގަދަވެފަިއ ހަރުދަނާެއވެ

. ހު ނަުރވެިރ ކަމާިއ، ބައެއްެގ ގޮވަިތގެދޮރުެގވެސް އަސަުރ އަދިއަދަްށ ދާނދެން ފެންނަން އެ ހުީރ ިވއްޔާއެވެ

. (ނަމަވެްސ އެމީހުން ނުިކޔަމަންތެރި ވު ގަދަފަދަކަމުގައި ) މި ަމއްކާެގ މީހުންނަށްވުެރ އެމީހުްނ މާ ަމއްޗެވެ މުން

. އެއީ އެމީހުންެގ ފާފަތަކުެގ ސަބަބުهللا ދެންފަހެ  . އަދި ެއ އެމީހުްނ ިހއްޕަވައި، ަހލާުކ ކުެރއްވީއެވެ ންނެވެ

އައި ހިނދުން އެއިން މީަހކު ސަލާމަތްކޮށްދީ ރަްއކާތެރި ކޮށްދޭނޭ ެއކަކުވެްސ  عذابގެ هللا މީސްމީހުންނަށް 

.  ނުވިއެވެ

ތަާކއިގެްނ  دليلއެމީހުންނަށް އަީއ ބަޔާންވެގެްނވާ  عذابއެ  –އެމީހުންނަށް އެހެން ވާން ޖެހުނީ    )22(

.  كافر ަކލޭގެފާނަށްނުެވ އެ إميانއެމީހުްނ  ބޭކަލުްނ ވަޑައިގެންެނވުމުން رسولއެމީހުންގެ ގާތަްށ  ވީ ކަމަށް ޓަކަެއވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ هللا ންފަހެ ދެ  عقوبةއަިދ ، ީއ ގަދަފަދަވަންތަهللا އެީމހުން ހިއްޕަވައި، ަހލާުކ ކުެރއްވީެއވެ

. (ިމ ަކންކަމުން  .) حاصل عربةދެއްވުންވެސް ުނހަނު ގަދަފަދަ ވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ  ުކރުން ުހއްޓެވެ

އާއެުކ  دليلއާއި،  حّجةހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ އާޔަތްަތކާއި، އަިދ ބަޔާންވެގެްނވާ އަދި    )23(

. (އެއީ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ އެއްކަުއވަންަތ ކަމާ رسول َعليه السآلم  موسىކަލާނގެ ތިމަން ރަސް އިގެން ޮފނުއްވީމެވެ

 دليلުކާރ ހެކިަތކާއި،  دليلަކން ތެދުކަމުެގ މައްޗަްށ  رسولކަމާއި، ކުޅަދުންވަންަތ ކަމާއި، އަިދ އެަކލޭގެފާނުެގ 

. އެަކލޭގެފާނަްށ  جزةمعކޮޅާއި، ައތްޕުޅު، އަދިވެސް އެތަެކއް  عصاއޭގެ ެތރޭގަިއ ެއކަލޭގެފާނުެގ . ކާއިގެނނެވެތަ އެވެ

.) معجزةނުވަ   ެވއެވެ

އާއި، އަިދ އެަވގުތު އެާތ  هامان وزيرާއއި، އަދި އޭާނގެ  فرعونކަމާިއގެން ފޮނުއްވުީނ  رسول އެކަލޭގެފާނު   )24(

. ފަހެ އެ މީހުންގެ ގާތަށް  قارونހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަުމގައި ހިމެނޭ   އާއި؛ މި މީސްމީހުންގެ ގާތަށެވެ

. سحرވަޑައިގަތުމުން އެމީހުން ބުީނ އެީއ ދޮގުެވިރ  َعليه السآلم  موسى  ެވރިއެްއ ކަމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ްއާއިގެްނ ވަޑައިގެންެނވި ހިނދުންحّق ފަެހ ެއކަލޭގެފާުނ އެމީހުްނގެ ގާތަށ    

   =  ެންحضرة ތިމަން ރަސްކަލާނގ     = .   އެމީހުން ބުންޏެވެ       =  ަކލޭމެްނ

   .!ފިރިހެން ކުދީންތައް ަމރާށެވެ      =  ެެއކަލޭގެފާނާެއކު އީމާންވެގެްނ ތިބި ީމހުންގ   
         = ުއެަބހީ ނުމަަރއި ދޫކުރާެށވެ އަދި އެމީހ /.   .!ންގެ އަންހެން ަދީރން ދިރުވާށެވެ  

    = .    އަދި ކާަފރުންެގ ރޭވުްނ ނުވެެއވެ     =  ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާދ

  އެއްޗެއް ކަުމގައި މެނުވީ     =  ިفرعون އަދ.    ބުންޏެވެ   =  ކަލޭމެން ައހުެރްނ

.   ދޫކޮށްލާށެވެ      =  ްموسى އަުހރެނ.   މަރަިއލާަނމެވެ       =  رّب އަދި އޭނާ އޭނާެގ

.دعاء އަށް    ކުރާހުިށ ކަމެވެ    = .    ހަމަކަށަަވރުްނ އަުހރެން ިބރުގަންނަމެވެ     

   ބަދަލުކޮށްފާޭނ ކަމަށް دين ލެމެންެގ އޭނާ ކަ =          =  ނުވަަތ ބިމުގަިއ އޭާނ

  ފާޅުކޮށްފާނޭ ކަމަށް    = ްފާސިދުކަނ        =  موسى އަިދ.   ވިދާޅުވިއެވެ  

   = .   ައހުރެްނ ސަލާމަތްކަްނ އެދެމެވެ     =  حضرة ގެ رّب ައހުރެންނާއި، އަދި ކަލޭމެންެގ

    ން     =  كرب( އޭާނ  =    ވެިރ ކޮންެމ ބޮޑާ މީހެްއެގ ކިބިައްނ (ަރއްކާތެިރވުމަށް

   ނުވާإميان       =  ްހިސާުބ ބައްަލވާ ުދވަހަށ  
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   މާނަ  ـاِلىِإْجمَ  

ތަކާިއގެްނ  معجزةއާއިގެްނ ވަޑައިގެންނެވުމުްނ ( حقّ  َعَليِه السآلم موسى ފަހެ އެމީހުންގެ ގާތަށް   )25(

) އެމީހުން ބުނީ  . އަިދ  موسىވަޑައިގަތުމުން ގެ ައރިުހގައި އީމާންެވެގންވާ މީސްތަުކންގެ ފިރިހެން ަދރީން މެރުމަށެވެ

. އަދި އަންހެން ދަރީްނ ނު ގެ ޭރވުން ހަމަ ގެއްިލ ަހލާކުެވގެންވާ އެއްޗެްއ ކަމުަގިއ  فرعونމަރަިއ ދޫކުރުމަށެވެ

.  މެނުވީ ނުވެއެވެ

. [ فرعون އަދި  )26(  ربّ . އޭާނ ެއ ބުނާ އޭނާގެ !މެރުމަްށ ޓަކަިއ ަކލޭމެން އަުހރެން ދޫކޮްށލާށެވެ موسىބުންޏެވެ

! (އަ  . އެންމެްނެގ  ربّ ހުރެންނަށް ހީވާ ގޮތުގަިއ އޭނާެގ އަށް އެކަްނ މަނާކުރުމަށް ގޮވައިފާޭނ ތާއެވެ އެްއ ނުވެެއވެ

.) އަުހރެްނ ބިރުގަންނަީނ އޭާނ ަކލޭެމންގެ  ربّ  . ުނވަތަ ބިންމަތީަގިއ  دينއަީކ އަުހރެންނެވެ ބަދަުލކޮށްފާނޭތީ އެވެ

.  ބޮޑު ފަސާދައެއް ކޮށްފާނޭތީެއވެ

. [(ޭއ މީ َعَليِه السآلم موسى އަދި  )27( !) އަުހރެންނާއި، ކަލޭމެންެގ ވިދާޅުވިެއވެ ްނ  حضرةެގ  ربّ ސްތަުކންނޭވެ

) ބޮާޑ  فرعونރައްކާތެިރކަމާއި، ސަލާމަތްކަްނ އަުހރެން ިމ އެދެނީ ިހސާބު ބައްލަވާ ުދވަހަށް އީމާން ނުާވ (މި  ަކހަލަ

. كرب  ވެިރ ކޮންމެ މީަހކުގެ ކިބައިން ަސލާމަތް ވުމަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ުއަކު)ُمؤِمن(ރިފިިރހެނަކު އަދި އީމާންވެގެްނހ .   ބުްނޏެވެ     = 

  ެގ ބޮޑުބޭެބ ދަރިަޔކު)فرعون ގާްތ މީހުންެގ ތެެރއިްނ ( ގެ فرعون        =  ާކަްނ إميان އޭނާެގ  އޭނ

  ވަންހަނާކޮށްގެންވާ      = ަކލޭމެން މީހަކު މަރާންވީ ހެއްެޔވެ؟     =  / އޭނާ ބުނާތީ

  ބުނާކަމުގެ ސަބަބުން    =  هللا އަކީ رّب ައހުރެންެގ.   އެވެ           = 

.އާއިގެدليل ވެގެްނވާ بيان ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ކަލޭމެންެގ ގާތަށް ައއީ    ންނެވެ      =  ެرّب ަކލޭމެންގ

  ންحضرة ގެ        = ާއަދި އޭނާއީ ޮދގުެވރިޔަކު ކަމުަގއި ވަންޏ          =  ެއ

. –އެބަީހ ެއ ދޮގުެގ ފާފަ އޮންނާީނ  –ދޮގު ހުންނާނީ    އޭާނެގ މައްޗަށެވެ        =  އަދި އޭނާީއ

ދުވެރިޔަުކ ކަމުގަިއ ވަންާޏ ތެ   .    ކަލޭމެންނަްށ ޖެހިދާެނއެވެ     =  ކަލޭމެންނަްށ

   )عذابކުާރ ބަެއއް ކަންތައްަތއް (ބަެއއް وعد ޖެހިދާނޭކަމަށް އޭނާ   = ްهللا ހަމަކަށަަވރުނ   
   = ުތެދ.    މަުގ ނުދައްކަަވއެވެ     =  (ކާފަރުކަމާއި، އަނިާޔވެރިކަުމގަިއ) އެމީހަުކ

  އިސްރާފުކުާރ ެއއްވެްސ މީހަކަށް    =  ާގިަނގިނައިން ދޮުގހަދ     =  قوم ޭއ އަުހރެންެގ

 /.    .!ގެ މީހުންނޭވެقوم އެވެ    = ަވެރިކަން މިއަދު ތިޔަވަނީ ހަމަ ކަލޭމެންނ.   ށެވެ
       = )ެގ ބިމުގަިއ ގަަދވެފައި مصر (      =  ދޭީނ نصر ފަެހ ައހުރެމެންނަްށ

  ކާކު ހެއްެޔވެ؟      =  ާއއި، ކޯފާއިންعذاب ގެ هللا       =  އަުހރެމެންނަށް ެއ

  އަތުވެއްޖެްއޔާ عذاب     = ون فرع.   ބުންޏެވެ            =  نفس ައހުރެންެގ

.   އަށް އަހުރެން ެދކޭ ކަމަކަށް މެނުވީ ައހުރެން ަކލޭމެންނަށް އިޝާރާތް ނުކުރަެމވެ     =  ައިދ
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

.    އަހުރެން ކަލޭމެންނަށް މަުގ ނުދައްކަމެވެ     = ެދުަމގަށް މެނުވީ ހަމަ ސިދާ ތ  
       = .   އަިދ ެއ އީމާންީވ މީާހ ބުންޏެވެ         =  قوم ައހުރެންެގ

. ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެން ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް ބިުރގަންނަނީ   އެވެ        =  އިްސވެިދަޔ

.ތަކަށް އަ أّمة   އިފަދަ ދުވަެހއް ަކލޭމެންނަށް އަތުވެދާނޭތީެއވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  فرعونމަރާން  َعَليِه السآلم موسى(  )28( ގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ެތރެއިން އީމާްނވެގެން،  فرعونނިންމީމާ

. ['ތި ' ބުނާތީ ަކލޭމެން ެއހެން ުބާނ هللا އަީކ  ربّ މަންނާގެ އީމާންކަން ވަންހަނާކޮްށގެން ުހރި ީމހަކު ބުންެޏވެ އޭ

 بيانން ަކލޭމެންގެ ގާތަށް އޭނާ ެއ ައއީ  حضرةގެ  ربّ މީހަކު މަރާްނވީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންެގ 

. އަދި އޭނާއީ ޮދގުެވރިއެއް ކަމަށް ވަންޏާ، އޭނާ ެއ ބުނާ ދޮުގގެ  دليلއާއި،  حّجةވެގެންވާ   قوبةعއާިއގެންނެވެ

. އަދި އޭނާއީ ތެދުެވރިއެއް ކަުމގައި ވަންޏާ ކަލޭމެންނަށް އަތުވެދާނޭ ކަމަށް އޭނާ ެއ  އެއް އޮންނާނީ ހަމަ އޭނާއަެށވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ ކާަފރުކަމާއި، އަނިޔާެވިރ  عذابުކާރ ބައެްއ  وعد ) ައތުވެދާނެއެވެ ަކލޭމެންނަށް (ދުނިޭޔގައިވެސް

. (ކަލޭމެން ތިަޔ ބުނަނީ އޭާނ އެީއ ދޮގުެވރި، هللا ކަށް ކަމުގައި ަހއްދުފަހަނަޅާފައިވާ ީމހަ ތެދުމަގު ނުދަްއކަާވނެއެވެ

(. . ެއހެންކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ އޭނާއަަކށް އެއްވެްސ ތެދުމަގެްއ ނުލިބޭނެއެވެ  އަދި އަނިޔާެވރިއެްއ ކަމަށެވެ

! ަކލޭމެންނަށް ިމއަދު ިމ ( قوم[އޭ އަުހރެންެގ   )29( ) ބިުމގައި  مصرެގ މީހުންނޭވެ ަކލެޭމްނ ، ވެިރކަން ލިބި ގެ

ދީ،  نصرއާިއ، ކޯފާ އަތުވެއްޖެްއޔާ ދެްނ ައހުރެމެންނަްށ  عذابެގ هللا . އެކަމަުކ ައހުރެމެންނަްށ ަގަދެވެގްނ ެވެއވެ 

 [(. . [ައހުރެްނ ކަލޭމެންނަ فرعونވާގިވެިރ ވެދޭނީ ކާުކ ހެއްޔެވެ؟ (އެަކކުވެްސ  ނުހުންނާނެެއވެ ްށ ިމ ބުންެޏވެ

. (އެީއ އިޝާރަތްކުރަީނ ައހު .) موسىރެންނަްށ ފެންނަ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ އަިދ ހަަމ އެްނެމ  މެރުެމވެ

.  ސީދާ ތެދުމަގު މެނުވީ އަުހރެން ަކލޭމެންނަށް ނުދައްކަމެވެ

. [ޭއ އަުހރެްނގެ  إميانއަދި   )30( . (ރަސޫުލ ބޭަކލުްނ ދޮގުުކިރ  قومީވ އެ ީމާހ ބުންޏެވެ ެގ މީހުންނޭވެ

 ( ެއއް ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް އަުތވެދާނޭ ކަމަށް ަހމަކަށަަވރުްނ  عذابުކގެ މީހުންނަށް އައިފަދަ ތަ أّمةއިސްވެދިޔަ

.  އަހުރެން ިބރުގަންނަމެވެ
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ތީެއވެޖެހިދާނޭ އެއްمصيبة  އެަފދަ/ ެއއްحال  ފަދަحال  ގެقوم  ގެنوح.       =  ިއަދ 

    އަިއފަދަ މައްޗަްށވެސް މީހުންގެ ބާގަިއގެ، مثود މީހުންނާއި ބާގައިގެعاد       = ްއެމީހުންގެ  އަދި ދެނ 

  ،މަްއޗަށާއި ީމހުންގެ އައި ފަހަތަށް     = ިއެދިވޮޑިނުގަންނަވަެއވެهللا  އަދ.       = 

  އަނިޔާކުަރއްވާކަށް  އަޅުތަކުންނަށް    = ިއެވެقوم  އަުހެރންގެ އޭ  އަދ!.       =  ްހަމަކަށަަވުރނ 

  ބިުރގަންނަނީ މަްއޗަށް ަކލޭމެންގެ އަހުރެން      =  ުެށވެދުވަހަ ގޮވާ  ބަަޔކަށް އަނެއް އެއްބަޔަކ.    

      = ެދުވަހެވެ ފިލަންދާ  ދުވެ ފުރަަގސްދީފައި ތިޔަބައިމީހުން  ުދވަހަކީ  އ.         =  ގެ هللا 

  .ނުވެއެވެ ކަލޭމެންނަކަށް އަކުންحضرة       =  އެަކކުވެސް  ރައްކާތެރިކޮށްދޭނޭ ކޮށްދީمنع        

  .)ދަންނަެއވެ( މީަހކު ަމގުފުރައްދަަވއިފިهللا  އަދި  =        =  ެދައްާކނޭ  ތެދުމަގު  އޭނާއަށް  ފަހ 

  .ނުެވއެވެ އެކަކުވެސް      = ިيوسف  ގާތަށް ަކލޭމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ

  .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ          = ާކުރީން  މީގެ، ތަކާއިގެންدليل  ބަޔާންވެގެންވ         = 

  .ނުދަމުއެވެ  ފިލައި ކަލޭމެން ވުމުން ޝައްކެއްގައި އަދި        = ެއެަކލޭގެފާނު  ގާތަށް ކަލޭމެންގ 

  ކަންތަކާމެދު  ގެންނެވި    =  ުދެން ައވަާހރަވީމާ( ދާނދެން ވެއްަޖއުމަށްއަަވހާރަ އެަކލޭގެފާނ(     

    =  ްނުފޮނުއްވާެނެއވެهللا  ދެން . ބުނީމުއެވެ ކަލޭމެނ.        =  ުދެން  އެކަލޭގެފާނަށްފަހ 

  އަކުرسول          =  ެއފަދައިންނެވެ މަގުފުރައްދަވަނީهللا.          = )ިއުރެދުމުގައ (

  މީހަކު  ކޮންމެ ހައްދުފަހަނަޅައިގެންފި   = )ޝައްކުވެގެންވާ ) އާމެދު توحيد       = 

  .މީހުންެނވެ ކުރާجدل  އެމީހުންނަކީ     =  އާޔަތްތަކާމެދު ގެهللا          = ީހުްނގެ އެމ 
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

   )ނެތި ދަލީެލއް އެއްެވސް އަުތގައި އެމީހުންގެ ( ނުލައި  އަކާ دليل  އެްއވެސް އައި  ގާތަށް       =  ގެ هللا 

  .ވެއެވެ ގަދަވެގެން ކޯފާ އެކަމުގެ  ގައި حضرة        = ިގާތުގަިއވެސް  މީސްތަކުންގެ  އީމާންވީ  އަދ  

      =  އެފަދައިންނެވެ ޖައްސަވަނީ ސިއްކަهللا.            =  ކޮންމެ ބޮޑާ ވެރިكرب 

  ހިުތގައި  މީހެއްގެ    =ަجّبار ގަދަފަދ  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
އަދި ޭއގެ ަފހުންވެސް ައއި އެާބވަތުގެ ީމހުންގެ މަްއޗަށް އައިފަަދ  قوم مثود،  قوم عاد،  قوم نوحއެއީ    )31(

. އަދި އަޅުތަކުންނަށް އަނިޔާެވރިވެވޮިޑގަންނަވާކަށް  عذاب . (އެހެންެވ  އެދިވޮޑިهللا އަތުވެދާނޭތީ އެވެ ނުގަންނަވަެއވެ

. إنذارން ފޮުނއްވަިއގެން  رسولއޭގެ ުކރީން   ކުރަްއވަނީއެވެ

. އަުހރެން ިތޔަބައިމީހުންެގ މައްޗަްށ ބިުރގަންނަނީ ެއއް ަބޔަކު އަނެްއ ބަޔަަކްށ  قوم [އޭ އަުހރެންގެ   )32( އެވެ

. ފެންފޮދެްއ  قيامةގޮވާ،  . (ސުަވރުގެވަންތަ ެވރީންނަށް ަނރަކަވަންތަ ެވރީން އެދުަވހުން ގޮާވހުއްޓެވެ ދުވަހާމެދުަގއެވެ

(. . . .  .  ދެއްވައިތޯ ގޮވާނެއެވެ

)  حمشرހުން (އެދުވަހުން ތިޔަބައިމީ  )33( / ނުވަތަ ަނރަކައިން ަސލާމަތްވެ ިފލާން ގެ މައިދާނުން ަނަރކަޔާ ދިމާއަށް

. އެުދވަހުން  .  عذابގެ هللا ފުރަގަސްދީ ދުވާނެއެވެ ން ކަލޭެމން ސަލާމަތްކުރާނޭ ހަމަ ެއކަކުވެސް ނުހުންނާެނއެވެ

.ަމގުފުރައްަދވައިފި އަޅަކަްށ ތެދުމަގު ދަްއކާނޭ ހަަމ އެކަކުވެްސ ނުވާهللا އަދި   ނެއެވެ

ެވްސ  َعَليِه السآلم يوسفތަާކއިގެން މީގެ ކުރީން ކަލޭމެންގެ ގާތަށް  دليلއަދި ހަމަކަށަވަރުން ބަޔާންވެގެންވާ   )34(

. ފަހެ އެކަޭލގެފާނު  ) ގެންނެވި ތަކެއްޗާމެދު ަޝއްކު ުކުރމުން ކަލޭމެްނ  حضرةގެ (هللا ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ން

. ަކލޭމެން ޝައް . ދެން އެކަލޭގެފާނު ައވަހާަރވުމުން ކަލޭމެން ބުނީ ފިލައިނުގޮސް ތިބީއެވެ ެދްނ هللا ކު ކުީރއެވެ

. އުރެދުމުަގިއ  رسول އާމެުދ  حيدتَوަފހަނަޅައިފި ކޮންެމ މީހަކު، އަިދ ހައްުދ ބޭކަލަުކ ނުފޮނުްއވާނެއެވެ

.هللا ޝައްކުވެގެންާވ ކޮންމެ މީަހކު   މަގުފުަރއްދަވަނީ އެފަދައިްނނެވެ

 جدلެގ އާތަތްތަކާމެދު އިިދކޮޅަށް هللا އެްއ ނެިތ  حّجةެއއް  دليلންނަށް އެއްވެްސ އެމީހުންނަކީ އެީމހު  )35(

 . . އަިދ  مؤمنގައްާޔއި، އަދި  حضرةގެ هللا ކުރާ މީހުންނެވެ ންެގ ގާތުގައިވެްސ އެކަމުެގ ކޯފާ ގަދަވެގެްނ ވެެއވެ

.ސިއްަކ ޖައްސަވަނީ އެފަދަهللا ގަދަފަދަ ކޮންމެ މީެހއްގެ ހިތުގަިއ ، جّبارކިބުރުވެިރ   އިންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ިބުންޏެވެ فرعون އަދ.            = ޭނޑުަވރެއް  ބޮޑު އަުހރެންނަށް. އެވެهامان  އ  ގަ

  .ހަދައިދީބަލާށެވެ          = ީأّميد  ފޯރުމުގެ ) ހަމައަށް ދޮރުތަކާ ( ހަމައަށް  ސަބަބުތަކާ އަހުެރން އެއ

  .ގައެވެ     =  ެމަގުަތކެވެ އުޑުަތކުގެ ނުވަތަ ./ ދޮރުތަެކވެ އުޑުތަކުގ.      = ްޯބދީ  ައހުރެން ދެނ 

  .ބަލަިއލާނީއެވެ ހޯދައި./ ބަލައިލާނީެއވެ       =   އަށްهإلٰ  ގެموسى             = ިއަދ 

  .ަކމަށެވެ ދޮުގވެރިެއއް އެއީ  ހީކުރަނީ  އޭނާޔާމެދު އަުހރެން ހަމަކަށަވަރުން     =  ިއެފަދައިންނެވެ އަދ.   

  =   ތެރިކޮށްެދވުނީ زينة  އަށް فرعون      =  ެއް ތަعمل  ނުބައި އޭނާގ         = 

 .ބަންދުެވގެންވެއެވެ ތެދުމަގު އޭނާޔަށް ދެންފަހެ     = ިނުވެެއވެ ޭރވުން ގެفرعون  އަދ.     

     =ިމެުނވީ  ކަމުގައި ަހލާކު، ގެއްލުާމއ        = ިބުންޏެވެ މީހާ  އީމާންވީ  އަދ.  
     =  ޭވާށެވެتبع  އަުހރެންނާ ކަލޭމެން. ެއވެقوم  ައހުރެންގެ  އ.!    =  ްކަލޭމެންަނށް  ައހުރެނ 

  .މަގުދައްކާނަމެވެ     = ަތެދުމަގު ސީދާ ހަމ     = ޭއެވެقوم  އަުހރެންގެ އ.      

     = ިކަށަވަރީ ވާކަންحياة  ދުނިޔޭގެ މ      = ަކަމުަގއެވެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްލެވޭ ވަގުތުކޮޅަކު ކުޑ.  

    = ިދުވަސް آخرة  ހަަމކަށަވަރުން  އަދ      =   ޮގވައްޗަކީ  ތިބެވޭނޭ ހަމަޖެހިގެން  ވެ قرار 

   .އެއީއެވެ    = ިަދންނައެވެ( މީހާ ކޮށްފި އެއްعمل  ނުބައ(.        = ާއެއްފަދަ  އެޔ 

   .ނުލިބޭނެއެވެ އޭނާއަކަށް  މެނުވީ  އެއްجزاء       =  ިީމހާ  ކޮށްފި އެއް صاحل عمل  އަދ        

 = ެިވޔަސް  ތެރެއިން އަންހެނުްނގެ ނުވަތަ ، ވިޔަސް އިންތެރެ ފިރިހެނުންގ      = ާإميان  އޭނ
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    حالވެގެންވާ            = ެުހއްޓެވެ ވަންނަ ސުވަުރގެ އެބަިއމީހުން ފަހ.       = 

  .ހުއްޓެވެ ލިބެވޭ ރިޒުގު އެތާނގައި އެމީހުންނަށް       =ްނެތި  ހިސާބެއް އެއްވެސ 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. هامان وزيرއޭނާެގ  فرعونއަދި    )36( ނޑުވަރެްއ  އޭ ހާމާނު ެއވެއަށް ވިދާޅުވިއެވެ [ައހުރެންނަށް ގަ

.ކުެރެވއެ أّميد. ައހުރެްނ ސަބަބުތަކަށް ޯފރުމުގެ !ހަދައިދީބަލާށެވެ  ވެ

. (ެއ ތަންތަނަްށ   )37( . ނުވަަތ އެތާނެގ ަމގުތަކެވެ . އެތާނެގ ޮދރުތަެކވެ އެީއ އުޑުތަކުެގ ސަބަބުތަކެވެ

.) ދެން ޭއރުން ައހުެރން  أّميد އަހުރެންނަށް ޯފރުމުގެ . ައހުރެންަންށ  إٰلهެގ  موسىގަެއވެ އުޅޭތޯ ބަލާނަމެވެ

. (އުޑަކު އިލާެހއް .) ހީވާގޮތުަގއި އޭާނ އެ ހަދަނީ ދޮެގވެ  ]ނެތެވެ

. އަިދ ސީާދ ތެދުމަުގ  عمل( عملއަްށ އޭނާެގ ނުބަިއ  فرعون ) ޒީަނތްތެރި ކުރެވުީނ އެފަދައިންެނވެ ެގ ނުބަިއކަން

. އަދި  ގެ ރޭވުމާިއ، އޮޅުވައިލުންތަްއ ވީ ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވާ ތަކެިތ  فرعونއޭނާއަށް ބަންދުވީ އެފަދައިންނެވެ

.  ކަމުގައެވެ

. [އޭ ައހުރެންެގ  ީވ އެ إميان އަދި  )38( . قومމީާހ ބުންޏެވެ . تبعކަލޭމެން އަހުރެންާނ  !ގެ މީހުންޭނވެ  !ވާެށވެ

.  އޭރުން ައހުރެްނ ކަލޭމެންނަށް ސީާދ ތެދުމަގު ދަްއކައިދޭހުށީެމވެ

. މި ދުނިޔޭެގ ދިރިއުޅުން ވާކަން ކަށަވަީރ ދާދި ކުޑަ މުއްދަަތުކ  قوم [އޭ އަހުރެްނގެ  )39( ގެ މީހުންނޭވެ

. އަދި ބޭނުންކޮ . آخرةވެ، ހަަމޖެހިގެން ތިބެވޭޭނ ތަނަކީ  قرارށްލެވޭ ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ކަުމގައެވެ  ެގ ގޮަވއްޗެވެ

) އެޔާ ބަރާަބރު  عمل ނުބައި  )40( .  جزاءއެއް ކޮށްފައިވާ މީހާއަްށވެސް (އެ ުދަވހުން އެއް މެނުވީ ުނލިބޭނެއެވެ

 صاحل حالެތރެއިްނ ނަމަވެްސ އެމީހަުކ އީމާންވެގެންާވ  އަދި ފިިރހެނުންެގ ތެެރއިން ނަަމވެސް، އަިދ އަންހެނުންގެ 

. އަދި އެމީހުންނަްށ އެތާނގަިއ ހިސާެބއް ނެިތ ރިޒުުގ  عمل ކޮށްފިއްޔާ، އެފަދަ މީހުްނ ސުަވރުެގ ވަންނަހުއްެޓވެ

. މިންވަެރއް ނެތްަހއި ގިަނ  . نعمةލިބޭ ހުްއޓެވެ  ވެއެވެ

. ފިރިހެނުންނާ އަްނހެނުން  .ފިރިހެނުންނަށް  َملُ َصاِلُح عَ *ދަންނައެވެ  َصالُِح َعَملُ ުކރުމުގައިވެްސ ތަފާތެވެ

. އަންހެނުންނަށް  َصالُِح َعَملُ އަކަށްވާކަންތަްއ އަންހެނުންނަށް  އަކަްށވާ ކަންތަްއ     َصالُِح َعَملُ ނުވެިހގައިދާެނއެވެ

. ވީާމ ކޮންމެބަޔަކަށްވެ َصالُِح َعَملُ ފިރިހެނުންނަށް  އަކަްށވާީނ  َصالُِح َعَملُ ްސ އަކަްށ ނުެވ ިހގައދާނެއެވެ

 . ނޑައެޅިފައިވާ އަމުރެްއ އެއެންެގވިފަދައިން ެއބަޔަކު ކުރުމުންނެވެ ގަިއ ދެފަރާތަށް ހުިރ  َشِرْيَعةُ އެބަޔަކަށް ކަ

.  އަމުރުތަފާތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ެގެމީހުންޭނވެقومްނެގ އަިދ ޭއ އަހުރ..                =  ަކލޭމެންނަްށ

) ައހުރެްނ ިމ ގޮވަީނ ކީއްވެގެްނ ެހއްޔެވެ؟ (އެީއ  رسول ެވ إميان އަްށ هللا ސަލާމަތުެގ ފަރާތަްށ (ސުަވރުގެއަށް

.)تبع ބޭކަލުންނަށް    ވުމަށެވެ     ީއަދި ކަލޭެމން އަހުރެންނަށް ގޮވަނ        = 

. (ަނރަކަ ވަންތަވެިރ  . عمل ނަރަކައަށެވެ .)شرك ުކރުމަށެވެ   ުކރުމަށެވެ    =  ކަލޭމެން އަހުރެންނަްށ

   ގޮވަނީ ތިޔަ   هللا =.   އަށް އަހުރެްނ ާކފަރުވުމަށެވެ    =  އަދި އަހުރެްނ

.شريك އެކަލާނގެާއ    ކުރުމަށެވެ          =  شريك އަްށ ާވ هللا (އެީއ ( އެްއ ކަމަށް

  އަހުރެންނަށް އެްއވެސް އެނގުެމއް ނެތް ތަކެއްޗަާކއި،     =  އަދި ައހުރެން ަކލޭމެންނަށް ިމ

   ގޮވަނީ          =   ވަންަތ ައދި ގިނަގިނައިްނ ފާފަ ފުއްސަާވ ކަލާނعّزة . ގެ ފަރާތަެށވެ

.) إميان (އެކަލާނގެއަްށ  .حّق ތެދު  =  ވުމަށެވެ   އެކެވެ        =  ަކލޭމެްނ

  އަހުރެންނަށް ެއ ފާަރތަކަށް ިތޔަ ގޮާވ ފަރާތަކީ       =  ( އެަފރާތަށް (އަޅުކަން ުކރުމަށް ގޮވުުމގެ

.އެްއ ނުحّق دعوة އެއްވެސް    ވާ ަފރާތެކެވެ          =  آخرة ދުނިޔޭގަިއވެސް އަިދ

   ގައިވެސް         =  ަحضرة ެގ هللا އަިދ އަުހރެމެން ަރއްދުވާނޭ ތަނަީކ ހަމ.    އެވެ

  = ްއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ުއރެދުންތަްއ ގިނަުކާރ މީސްތަކުނ .    ދަންނައެވެ     

 =  . އެއީ ހަމަކަށަވަރުން ަނރަކަިއގެ އެކުެވރީންނެވެ     =  ފަހެ ނިކަންުހރެ ކަލޭެމްނ

.   ހަނދާންކުރާނެއެވެ      =  نصيحةކަލޭމެްނނަށް އަހުރެްނ މި ބުނާ ތަކެތި (މި ޭދ(   

    =  ްحوال އަިދ އަުހރެންެގ ކަންތައް އަުހރެނ.    ކުރަމެވެ     =  އާ هللا    

    =  ްهللا ހަމަކަށަަވރުނ.   ބަްއލަވާވޮޑިގެން ެވއެވެ     =  އަޅުތަކުންނާިއގެްނ
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(   (އަޅުތަކުންގެ ކަންތައްތައް    =  އޭނާ ރަްއކާތެިރ ކުރަ هللا އަިދ.   އްވައިފިެއވެ    

   = ްތައްތަުކްނއެީމހުން ރޭިވ ޭރވުމުެގ ނުބައިކަނ       =  ެގ فرعون އަިދ

.   އެންމެހައި މީހުްނ ލާވަަށއިލައިިފއެވެ      = ގެ ނުބައިކަން عذاب 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! ކަޭލމެން ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ قوم [އަދި އޭ އަހުރެްނގެ  )41( . ކަލޭމެން ަސލާމަތްވެ، !ގެ މީހުންނޭވެ

ރައްކާތެިރވާނޭ މަގަށް އަުހރެން ކަލޭމެންނަށް މި ޮގވަނީ ީކއްވެގެން ހެްއޔެވެ؟ އަދި ަކލޭމެން އަުހރެންނަށް ތިަޔ 

. ަނރަކަވަންތަ ވެ .  عملރީންެގ ގޮވަނީ ނަަރކައަށެވެ .هللا ކޮށް،  شركުކރުމަށެވެ  އަްށ އުރެދުމަެށވެ

އަްށ ކާަފރުވެ، އަދި އެއްގޮތަކަްށވެްސ އެޔާމެުދ އަުހރެންނަްށ هللا ކަލޭމެން ައހުރެންނަްށ ތިަޔ ޮގވަނީ   )42(

. އަދި ައހުރެްނ ކަލޭމެންނަށް މި ގޮވަނީ شريكއެއްވެސް އެއްޗެްއ ނޭނގޭ ަފރާތަކާއި، އެކަލާނެގއާ   عّزة ުކރުމަށެވެ

. إميانއަްށ هللا ވަންތަ އަދި ގިނައިން ފާފަ ުފއްސަވާ   ވުމަށެވެ

. ެއ ފަރާތަކަްށ އަޅުކަން ކުރުމަްށ އަހުރެންނަްށ ކަލޭމެްނ ތިޔަ ގޮާވ ފަރާތަްށ އަޅުކަްނ  حقّ [  )43( ތެދެކެވެ

. އެަފރާތުން އެްއވެްސ  دعوةކުރުމަށް އެްއވެސް  . އަދި އެ ފަ إجابةެއއް ނެތެވެ ރާތަްށ އަޅުކަްނ އެްއ ނުދޭނެއެވެ

.  دعوةގައިވެްސ އެއްވެްސ  آخرةއަިދ ، ކަމަްށ ދުނިޔޭގަިއވެސް واجبކުރުން  . އަިދ  دليلއެްއ ނެތެވެ ެއއް ނެެތވެ

. އެީއ  حضرةގެ هللا ވުން ވަނީ ހަމަ  رجوعއަހުރެމެން  . އަިދ އުރެދުމުގަިއ ހައްދުފަހަނަޅާ މީހުްނ ދަންނައެވެ އަށެވެ

 .ހަމަ ނަރަަކއިގެ އެކުެވރީންނެވެ

) ނިކަންުހެރ އަުހރެްނ ކަލޭމެންނަްށ ިމ ބުނާ ަތކެިތ  عذاب ގެ (هللا އަދި   )44( އާއި، ކޯާފ އަންަނ ހިނދުން

. އަދި އަުހރެންގެ ކަންަތއް އަހުރެން  .  وكيلކޮށް،  حوالާއ هللا ކަލޭމެން ހަނދާންުކރާނެއެވެ ކޮށްފީމެވެ

.]هللا ހަމަކަށަވަރުްނ އަޅުތަކުންނަށް   ބައްަލވާވޮޑިގެން ވެއެވެ

. އަިދ هللا ޭރވުމުގެ ުނބައިކަމުން  ދެންފަހެ އެމީހާއާމެދު އެކާފަރުން ރޭވި    )45( އެމީާހ ސަލާމަތްުކރައްވައިިފއެވެ

ނޑުގަިއ  –) مجاعة(އޭނާެގ  –ްނ  آلެގ  فرعون ެވ  غرقޢަޒާބުެގ ނުބައިަކން ާލވަށައިލައިިފއެެވ. (އެންމެން ކަ

(.  ނިމުނީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  = ަދަންނައެވެ( ައލިފާން/ ނަރަކ(.      = ްއެއަލިފާަނށް  ން آل  ގެ، يعىن فرعون އެމީހުނ 

  .ހުށައެޅޭނެއެވެ       = ިދުވަސްަވރުއެވެ  ކަށްވަޅުގެ./ ގައެވެبرزخ  ެއއީ( ހަވީރު، ހެނދުނާއ(.       

   =  ިެއންގެވޭނެއެވެ ބޭަކލުންނަށް مالئكة( ދުަވހުން ވާقيامة قائم  އަދ(.        = ) ަިތޔ 

  .ަވއްދަވާށެވެ ންآل  ގެ فرعون ) ބޭކަލުން     = ެއަށް عذاب  ގަދަ އެންމ          =  ިައދ 

  ދައްކާހިނދު حّجة  ބަޔަކަށް އަނެއް އެއްބަަޔކު، ާވހިނދު އަަރއިރުން އެބައިމީހުން    = ިތިބެގެން  ނަރަކައިަގއ  

    = ަބުނާނެއެވެ ނިކަމެތީން ދެރ.       = ެމީހުންަނށް  ވެރިވީ، كرب ބޮޑާވ 

  )މީހުންނަށް ނެގި  މަިތހަށި ދުނިޔޭގައި(         =  ްަކލޭމެންނާ ) އުޅުނީ ައހުރެމެން  ދުނިޔޭގައި ( ހަމަކަށަވަރުނ 

  .ވެގެންނެވެتبع           = ެ؟ ހެއްެޔވެ ކޮށްދީފާނުدفاع  ަފރާތުން އަހުރެމެންގެ ަކލޭމެން ފަހ

  ؟ހެްއޔެވެ އުފުލައިދީފާނު        =  ިމިންވަރެއް  ފާނުގެއަލ         = 

   .ބުނާނެއެވެ  މީހުން ކިބުރުެވރިވީ، ބޮޑާވެ      = ްއަލިފާނުަގއެވެ. ޭއގައެވެ މިވަނީ އެންމެން އަހުރެމެނ.  

      = ްުކރެއްީވއެވެ حكم هللا  ހަމަކަށަވަރުނ.        = ެމެދުގައި  އަޅުތަކުންގ  

       = ިބުނެެއވެ މީހުން  ތިބި  ަނރަކައިަގއި އަދ.        =  ަحوال  ބެލެެހއްޓެވުމަށް  ަނރަކ

  ބޭކަލުންނަށް  ކުރައްވާފަިއވާ    = ަށެވެބަްއލަވާ ކޮށްދެއްވާدعاء  އަށްرّب  ބޭކަލުންގެ ތިޔ!.        

   = ްލުއިކޮށްދެްއވައިތޯ  އަުހރެމެންނަށް ދުވަހުވެސް އެއ       = ންعذاب     ްއެބޭކަލުނ 

  .ވިދާޅުވާނެއެވެ    =  ެ؟ނުވޭެހއްޔެވެ އަޅެފަހ      =  ެން ول رس ަކލޭމެންގެ ގާތަށް ަކލޭމެންގ 

  ކަުމގައި  ވަޑައިގަންނަވާ      = ާތަކާއިގެން دليل  ބަޔާންވެގެްނވ         = ްދަންނަވާނެެއވެ އެީމހުނ .
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  .ވަޑައިގެންނެވިއެވެ        = ްކުރާށެވެ  ެއއްدعاء  ކުރާނޭ ކަލޭމެން ފަހެ. ވިދާޅުވާނެއެވެ އެބޭކަލުނ.    

     = ިނުެވއެވެدعاء  ކާފަރުންގެ  އަދ.        = ާމެނުވީ  ކަމުގައި ެއއްޗެއް ގެއްިލގެންވ   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 – ދުވަސްަތކުަގއި  ކަްއވަުޅގެ ކުރީ ގެވުމު قيامة قائم  މަުރވުމަށްަފހު ެއބަހީ  – ގައި عامل  ގެ برزخ  ން آل  ގެ فرعون   )46(

 ބޭކަުލންަނށް  މަލާިއކަތް  ބަލަަހއްަޓވާ  ަނރަކަ ( ުދވަުހން قيامة  އަދި . ުހށައެޭޅެނއެވެ އަލިާފނަށް  ަހވީރު ، ހެނދުާނއި
 .] ަވއްދާެށވެ އަށްعذاب  ގަދަ  ެއންމެ ާއލުން  ގެفرعون  ޭބކަލުން ިތޔަ.) [އެްނެގވޭެނެއވެ

 ދަްއަކވާފައި  ވެީރން تفسري علم  ވާަހަކއާމެދު  ހުަށއެޭޅނޭ ނަަރކަައށް އެީމހުން  ރުހަވީ ، ެހނުދނާއި . ދަްނނަެއވެ 
 ދެން . ލެެވނީެއވެ ކޭުކއްޔަށް  ޫދނިަތކެްއގެ ކަޅުކުލަިއގެ ފުރާަނތައް އެީމހުްނގެ: އަކީخالصة  އެއް  ވާަހކަފުޅުތަުކގެ ވާ

  أعلمواهللا .ަވީނއެވެ ގޮްސައއިސް ނަަރކަަޔށް ހަވީރު ، ެހނުދާނއި އެސޮރުމެން 

 ވަުގތު  ކުރާ، حّجة قائم ުޒވާބުކޮށް  ބަަޔކާ އަެނއް ެއްއބަޔަކު ތިެބެގން ނަރަަކއިަގއި ެވރީން ނަރަކަަވންތަ  އަދި  )47(
) ުދނިޭޔގައި . [(ބުާނެނއެވެ  ީމހުްނނަށް  ބޮޑާ، ިކބުރުވެރި ބޮޑެތި، ެދރަމީުހން ުއުޅނު ދެރަޮކށް) ަގއިحياة  ދުިނޔޭގެ (

 ުކޑަ  އަލިފާުނގެ ކިަބިއން ައހުރެެމންގެ  ކަލޭމެން  ފެަހ. ެވެގންެނވެتبع  ކަލޭެމްނނާ ންހަަމކަަށވަރު  ވީ  އަހުެރމެން 
 ]؟ހެްއޔެވެ  ޮކށްދީާފނުدفاع  ކޮށް حتّمل  ނަަމވެސް މިްނވަރެއް

 މިަވނީ  ެއންެމން ައހުރެެމން ހަަމކަަށވަުރން. [ބުާނނެެއވެ ކިބުުރވެީރން ބޮޑާ އުޅުނު ނަަގިއގެން މަތިހަށި  )48(
 .]ނިންަމވާަފެއވެ، ިނާޔކުރަްއވައި  މިަވނީهللا މެުދަގއި އަޅުތަުކްނގެ، ަހމަކަަށވަުރން ައދި. އެވެއަލިފާުނގަ 

 ޭބކަލުްނަނށް مالئكة  ކުރަްއވާަފިއވާحوال  ބެލެެހއްެޓވުމާ  ނަރަކަ ، މީުހން ތިބި  ނަރަަކއިަގއި  އަދި  )49(
رّب  ބޭކަުލންގެ ިތޔަ ލުިއކޮށްެދއްުވމަށްاب عذ ިކބައިން ައހުރެެމންގެ ނަަމވެސް ދުަވހަކު އެންމެ. [ދަްނނަާވެނއެވެ

 .]ަބއްލަާވށެވެ ކޮްށދެްއވާدعاء  އަށް

رسول  ކަލޭމެްނގެ ތަކާިއެގންدليل  ވެގެްނވާبيان ) އުޅުުނިއރު ުދނިޭޔގައި. [(ވިދާުޅާވނެެއވެ އެބޭކަލުން  )50(
 އެީމުހން )] ؟ހެްއެޔވެ ެދއްިވޫނން ަތއް خرب  މި(؟ ެހްއޔެވެ  ުނވޭ ަކުމަގއި ވަޑަިއަގންަނވާ  ގާތަށް  ކަލޭެމްނގެ ބޭކަލުން 

 އެޭބކަުލން .)] ކާފަުރީވއެވެ  އެއަށް  ައހުރެެމން ެއކަަމކު. (ވަޑަިއެގންެނިވއެވެ. އާެއެކވެ. [ދަްނނަާވެނއެވެ
 ަކމުަގއި  ެއއްެޗއް ގެއްިލެގންވާ ެއއީدعاء  ކުރާ ކާަފރުން.] ހަދާެށވެ ކޮށްدعاء  ޮގަވއި ކަލޭެމން. [ވިދާުޅވާެނއެވެ 

 .ެވއެވެ ނު  މެުނވީ
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   ަތުރަޖމާ     

        = )َوِحى اهللا (. ެދއްވަީނ ތިމަްނ  نصرހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ  ކުރެްއވިއެވެ

. رسولރަސްކަލާނެގ     ންނަށެވެ   =  ިވީ ީމހުންނަށާއި ެއވެ  إميانއަދ  .     

  =  ގައި  حياةދުނިޭޔެގ           =  އަިދ ހެކިެދއްާވ ބޭަކލުްނ

 ތެދުވެވަޑައިގަންނަާވ ދުވަހުަގއިވެސް    ްއެދުަވހުނ        =  ްمشرك –އަނިޔާެވރީންނަށ 

. منفع –ންނަށް    ނުކުރާނެެއވެ     =  ެތަކުން  عذرއެމީހުްނގ       =  އެމީހުންނަްށ

.  لعنةހުރީ ހަމަ  .) رمحةެގ (هللا އެވެ   ްނ ދުރުވުެމވެ       އަދި އެމީހުންނަށް ުހީރ =

. . ނަަރަކއެވެ   ހަމަ ނުބައިވެގެންާވ ގޮަވއްޗެވެ        =  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ

.  السآلم عليه موسىރަސްކަލާނެގ  އަްށ ދެއްވީމެވެ   ުތެދުމަގ       =  އަިދ ތިމަްނ

.   ރަސްކަލާނެގ ާވރުތަކުެރއްވީމެވެ    =  ްބަީނ އިސްާރއީލުންނަށ      = /    ފޮތް

     = ުގޮ َنِصْيَحة َوْعظُ  އެއްގެ(ِذكٰرىމަގާއި، އަިދ ތެދ (   ތުން ގެ        = 

   ބުއްދިވެރީންނަށް    =  ޭފަެހ ކަލޭގެފާނު ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ!. اهللا رسول(އ (.!    އެވެ

    =  ްއެކެވެ حقّ ފުޅު ެއއީ  وعدގެ هللا ހަމަކަށަަވރުނ.    =  ިއަދ 

!. (އެބަހީ  دعاءެސވުމަށް އެދި ަކލެޭގފާނު ކަލޭގެފާނު ފާފަ ފުއް އިތުރުުކރެއްވުމަްށ  ثوابކުރައްވާެށވެ

   އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ!.)     =  ެتسبيحުކރުމާއެުކ  محدއަްށ  ربّ އަދި ކަޭލގެފާނުގ 

.   ވިދާޅުވާށެވެ       =  ުހަީވރާިއ، ހެނދުނ       = 

   ުކރާ ީމހުން  جدلހަމަކަށަވަރުްނ      =  ގެ އާޔަތްތަކާމެދު هللا       ެއއްެވްސ

   އެއް ނެތި  حّجةއެއް  دليل   =  އައި  ން އެމީހުންނަށް حضرةގެ هللا        = 
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.    އެމީހުންގެ ހިތްތަކުަގއި ުނވެއެވެ  =  ،ިއާެގ މައްޗަްށ ގަަދވެގަތުމުެގ  رسولމެުނވީ ( تكربّ ބޮޑާކަާމއ

(   އެދުން މެނުވީ        =  حاصلއަިދ އެކަްނ .   ވާޭނ ބަަޔކު ކަމުގަިއ އެމީހުްނ ނުެވއެވެ

      =  ( ްނ ކަލޭގެފާުނ ވާިގ  حضرةގެ هللا (އެމީހުންެގ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވެ، ރައްކާެތރިވުމަށް

   އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ!.    =  ީހަަމކަށަވަރުްނ ެއކަލާނގެއ       =  ައއްސަާވ

.    ވޮޑިގެންވާ، ބައްަލވާ ވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) حياة ދުނިޔޭެގ    )51( قيامة ެވވަޑައިގަންނަާވ قائم ގައިވެސް، އަިދ ހެކިދެްއވާ ޭބކަުލން (މަލާއިކަްތ ބޭަކލުން
ީވ إميان ންނަށާއި، އަދި رسول ދެއްވަނީ ތިަމން ރަސްކަލާނގެ نصر ދުވަހުންވެސް، ތިމަން ރަސްަކލާނގެ 

.މީހުން  ނަށެވެ

) قيامة ( –އެދުވަހަކީ   )52( ތަާކއި، عذر ންނަށް، އެމީހުން ަދއްކާ مشرك އަނިޔާވެރީންނަްށ އެބަހީ  –ދުވަަހކީ
. އެމީހުންނަށް ހުްނނަހުށީ ހަމަ منفع ބަހަނާތަކުން  . لعنة އެއް ުނކުރާނޭ ދުަވހެވެ . އަިދ رمحة ެގ هللا ެއވެ ާއ ދުރުވުެމވެ

.އެމީހުންނަށް ހުންނާނީ ހަމަ ނުބައި . ަނރަކަެއވެ  ކަމުެގ ޮގވައްޗެވެ

. (އެއީ  عليه السآلم  موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުން   )53( ކަމާއި، نىب އަށް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގު ެދއްވީމެވެ
.) އަިދ توراة  . (بىن إسرائيل އެވެ   )عليه السآلمموسى ންނަްށ ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ފޮްތ ވާރުަތކޮށްދެއްވީމެވެ

.)عمل އަށް توراة ންގެ ެތރޭގަިއ بىن إسرائيل  ވެސް ހުއަވަހާަރވުމަށްފަ  ކުރެވެމުން ދިަޔއެވެ

. ىذكرٰ އެއީ ތެދުމަގެއްގެ ގޮތުންާނއި، އަދި ުބއްދިވެރީންަނށް   )54( އެއްެގ نصيحة ާއއި، وعظ އެއްގެ ގޮތުންނެވެ
.  ގޮތުންނެވެ

.!އެވެرسول اهللا (އޭ   )55( حّق ފުޅު ެއއީ وعد ގެ هللا ހަމަކަށަަވރުން  !.) ަކލޭގެފާުނ ކެތްތެިރވެވަޑައިގަްނނަވާށެވެ
. (އެަކލާނެގ  .) އަދި حّق وعد ފުޅު އެީއ وعد ދެއްވުުމގެ نصر ންނަށް رسول އެއްޗެކެވެ ގިނަކުެރއްވުަމްށ ثواب ފުޅެކެވެ

تسبيح ކުރުމާއެުކ محد އަށް رّب . އަިދ ހެނދުނާއި، ަހީވރު ކަޭލގެފާނުގެ !ކަލޭގެފާނު އެިދވަޑައިގަންނަވާށެވެ
.ވިދާ  ޅުވާށެވެ

ކޮްށ ދެކޮޅުހަާދ جدل ތަކަްށ آية ެގ هللا އެއް ނެިތ دليل ން ެއއްވެްސ حضرة ގެ هللا އަދި އެބައިމީހުންނަށް   )56(
. އެމީހުންގެ ހިތްަތކުގައި ބޮޑާކަމާއި،  . (كرب މީހުން ދަންނައެވެ މައްޗަްށ  ފާނުންގެގެحمّمد ވެރިކަން މެނުވީ ނުެވއެވެ

.) އެއީ އެމީހުންނަްށ އޮންނަ އެމީހުންގެ ބޮޑާކަމާއި، އެކަ ޭލގެފާނުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމުގެ ގަދަ އެދުމެވެ
. ފަހެ ކަލޭގެފާުނ އެމީހުންގެ ނުބައިން ަސލާމަތްވެ، ަރއްކާތެިރ  ދުވަހަކުވެސް ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ

. ހަަމކަحضرة ެގ هللا ވެވަޑައިގެންނެވުމަްށ  ށަވަރުްނ ްނ ސަލާމަތްކަާމއި، ރައްކާތެިރކަން އެދިވަޑައިގަންނަވާެށވެ
.  އެކަލާނގެީއ އަްއސަވާވޮޑިގެންވާ، އަދި ބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ ަކާލނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ްހަމަކަަށވަރުްނ އުޑުތަކާިއ، ބިން ހެއްދެވުނ        

.މީސްތަކުން ހެ  =   އްދެވުމަށް ުވރެން މާ ބޮޑެވެ      =  ްއަދި އެކަަމކު ގިނަ މީސްތަކުނ   

    = . ) ނޭނެގއެވެ   (އެކަމެއް           =  އަދި ލޮލަށް ނުފެންަނ

.މީހާއާއި، ޮލލަށް ފެންަނ މީހާާއ ހަމަހަމަެވގެން ނުެވއެ    ވެ   = ،ިއަިދ އީމާންވީ ީމހުންނާއ  

      =  ްކޮށް،صاحل عمل އަިދ އެމީހުނ       =  އަދި ނުބަިއ ކަންތައް ުކިރ

   މީހާއާ  = .   ދާިދ ކުޑަކުޑަކޮށެވެ     ،ްوعظ نصيحة = ކަލޭމެން ހަނދާންކޮށ

   ލިބިގަންނަނީ     =  قيامة ހަމަކަަށވަރުްނ.    ދުވަހަީކ އަންނާޭނ އެްއޗެކެވެ    

= .   އެޔާމެދު ެއއްވެސް ޝަްއކެއް ނެތެވެ      =  އަދި ެއހެންނަމަވެސް ގިަނ

   މީސްތަކުން    = ުއެމީހ. ) ތެދުކޮށް އީމާނެއް ނުެވއެވެ   ން (ެއކަން    = 

.رّب وحى އަތި ތިޔަބައިީމހުންގެ    ކުރެްއވިއެވެ  =  دعاء ތިޔަބައިމީހުން ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެއަްށ . ކުރާެށވެ

    =  ްކުރައްާވހުށީމެވެإجابة ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުްނނަށ.    

    =  ،ެެވރިވެގަންަނ ީމހުންكرب ހަމަކަށަަވރުްނ ބޮޑާވ         =  ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެއަްށ

)دعاء އަޅުކަން ކުރުމާމެުދ (   ުކރުމާމެދު      =  ްއަްށ جهّنم  ނިކަންހުރެ  ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުނ

.   حال ނިކަމެތިވެ، ދެަރެވގެންވާ =    ވަންނަހުއްޓެވެ   =  އެީއ هللا   

    = . ނޑު ލެްއވި ރަސްަކލާނގެެއވެ   ތިޔަބައިމީހުންނަށް ަޓކައި ރޭގަ     =  ެއ

ނޑުގެ ެތރޭގަިއ ތިޔަަބއިމީހުްނ އަރާމުކޮށް، ހަުނހިމޭންާވ ތަނެްއ ކަމުަގއި     ރޭގަ    =  އަިދ

. އަލިާވ އެްއޗެއް ކަމުގައި      އެކަލާނެގ ދުވާުލ ލެްއވިއެވެ     =  ްީއ هللا ހަމަކަށަަވރުނ
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.فضل ނުހަނު    ވަންތަވެިރކަމުގެ ވެިރ ކަލާނގެއެވެ     =  ްމީސްތަކުންެގ މައްޗަށ     

  =  ްއަިދ އެހެެނއްކަމަކު ގިނަ މީސްތަކުނ       =  شكر.  ނުުކރެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ެއކަމަކު ގިަނ   )57( ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި، ބިން ެހއްދެވުން، ީމސްތަކުން ހެއްެދވުމަށްވުެރ މާ ބޮޑެވެ
.މީހުންނަކަށް އެކަމެްއ ނޭ  ނގެއެވެ

.  (އެކަމަށް  جزاء ބައްަލވައި، حساب ވެ ތެދުކުރާނަމަ ަމރުވުަމށްފަހު އަލުން ިދރުއްވަިއ إميان * ދަންނައެވެ
. އެހެީނ އުޑުތަްއ ެއާހ ަގދަފަދަކޮށް، އެއްވެްސ ތަނބަާކ ނުަލިއ ހައްދަަވއި،  ދެއްވުމަށް އިްނކާުރ ނުުކރީހެވެ

ނުޑ މިާހ فلك ކުރާޭނ دور ދާއި، ަތރިތަްއ ހަނ-ތަރިތަކުން ޒީނަތްތެިރކުރަްއވައި، އިރު  ަތއް ލައްަވއި، ބިންގަ
ތަކުްނ خلق ފުރިހަމަކޮށް ަހއްދަވަިއ ގަސްަގހާގެހީްނ ޒީނަތްތެރިކުަރްއވައި ފަރުބަދަތަކުްނ ގަދަުކރައްވައި، 

ން ދެވަަނ ފަަހރަްށ އަކުން ެހއްދެވި ަކލަކަްށ މީސްތަކު نظامކާނާ ލައްަވއި، މިފަދަ ފުިރހަމަ ، އިކައިބޮއިހެދުމަށް ފެނާ
. ކުރެްއވުން ދަިތ ނުވާحمشر ދިރުއްވަިއ  ނޑިއަކަށް ުނއޮޅޭނެއެވެ َربَّنا ال تُزِْغ ނޭކަްނ ސަލާމަްތ ބުއްދިުހރި ެއއްވެްސ ސިކު

لَنا ِمن َلُدْنَك َرْمحًَة إنََّك أَْنَت اْلَوهَّاب   )آمني –قـُُلوبَنا بـَْعَد إْذ َهَديـَْتنا َوَهْب

. ހަމައެފަދައިްނ  އަދި ލޯއަނދިރި  )58( صاحل ެވގެން إميان ީމހަކާއި، ލޮލަށް ފެންނަ މީަހކާ ެއއްވަރު ުނވާނެއެވެ
. ަކލޭމެން كافر ކުރި މީަހކާއި، عمل  عربة އާއި، وعظ އާއި، نصيحة ވެ ުއރެދުނު ީމަހކާވެސް އެއްަވުރ ނުވާނެއެވެ

.  ލިބިގަންނަނީ ހާަދހާވެސް މަދުންނެވެ

. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މީސްތަކުން އެކަްނ ދުވަހަކީ ހަމަކަށަވަقيامة   )59( ރުން ަޝއްކެއް ނެތި އަންނާޭނ ދުވަހެކެވެ
.إميان ތެދުކޮށް، އެކަމަށް   ުނވެއެވެ

. ކަލޭމެން ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގއަށް رّب وحى .) ަކލޭމެންގެ !(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ  )60( دعاء ުކަރއްވައެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ތިަމން ރަސްަކލާނގެއަްށ عاء د. ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެންނަްށ !ކުރާށެވެ އިޖާބަކުަރއްވާހުށީމެވެ
. ނިކަްނހުރެ ނިކަމެތިެވގެންވާ دعاء  އެމީހުން ަނރަކައަްށ حال ނުކޮށް، ބޮޑާވެގަންނަ މީހުްނ ދަންނައެވެ

.  ވަންނަހުއްޓެވެ

ނޑު ެލްއިވ  ެއއީ ކަލޭމެންނަްށ ޓަކަިއ ައރާމުކޮށް، ހަނުހިމޭްނވާ ތަެނއް ކަމުގައި هللا އަދި   )61( ޭރގަ

. ހަމަކަށަވރުން  . އަދި އަލިވާ ވަގުތެއް ކަުމގައި ދުާވލުވެސް ލެއްވީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ ީއ هللا ކަލާނގެއެވެ

. އެކަމަުކ މީސްތަކުން ކުެރ فضل މިސްތަކުންގެ މައްޗަށް ނުހަނު އޯގާވަންތަކަާމއި،  ވަންަތކަމުގެ ވެިރ ކަލާނެގއެވެ

.ނުشكر ގިނަ މީހުން އެކަލާނެގއަށް   ުކރެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        ެربّ އެއީ ތިޔަބައިމީހުްނގ    .   އެވެ    =  ހުރިަހއި ތަކެިތ

.    ހައްދަވާ ކަލާނެގއެވެ       = ) حقّ ެއަކލާނގެ މެނުީވ.   ) އިލާހަުކ ނުވެެއވެ   

   ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ ދޮގުކުެރވޭނީ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ =       = 

.ދޮގު   = އެމީހުން     ހަދަނީ އެފަދައިންނެވެ             ެގ = هللا

  ގަިއވީ ީމހުން ުކާރ ކަމު إنكارއާޔަތްތަކަށް ދެކޮޅުހަަދއި      =    ީއެއ         =

.   ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ލެއްވި ކަލާނގެއެވެ        = ބިންގަޑު އެއީ ހަަމޖެހި ރަގަޅަށް އޮންނައެއްޗެއްެގ

 ގޮތުގައި        ިއަދި އުޑުއެއީ ބިނާއެއްކަމުގައ      =ަދި އެކަލާނގެ ކަލޭމެްނ އ

 ސޫރަކުރެއްވިއެވެ.        =  ެއަިދ އެކަލާނގެ ކަލޭެމންގ( . ސިފަތައް (ސޫރަތައް   ިރވެތިކުެރއްވިެއވެ
         = .   އަދި އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް ރަނގަޅު، ރިޒުގު ދެްއވިއެވެ    

    =  އެީއ ަކލޭމެންގެهللا އެީއ . .  َربُّ  ެއވެ ެއވެ     =  ބަރަކާްތވަންަތެވ هللا ފަެހ

. . އެކަލާނގެ ހެޔޮަތއް ގިަނވެގެން ެވއެވެ   ވޮޑިގެން ވެެއވެ     =  ިَربُّ  އެއީ ތަުކގެވެރ 

.   އެވެ    = ެވާަކލާނގެއެވެިދރިދެމިވޮޑިގެން އީއެަކލާނގ. .        =  އެަކލާނެގ

.  إِلهُ َحقُّ )މެނުވީ ( އަުކ ނުވެެއވެ     = ެއަޅުަކްނ !ުކރާށެވެ ُدَعاء ކަލޭމެން އެކަލާނެގއަށް ފަހ .

  .!ކުރާށެވެ     = ްَحالُ  ތިެރުކރާ إْخآلص އެަކލާނގެއަްށ އަޅުކަނ .       
.هللا ވެގެްނވަނީ  ޙައްޤު އެއްސަނާ ތާރީފާއި ންމެހައިއެ   އަށެވެ    ިَربُّ  = އެއީ ތަުކގެވެރ 

. ހަަމކަަށވަރުްނ ތިަމން ކަލޭގެާފނަްށ ަނީހވެިވެގްނ  =  .    އެވެ  ކަލޭެގފާުނ ިވދާޅުވާެށވެ

.   ވެެއވެ     =  ުއަޅުަކންުކރުމަށް ތިަމން ކަޭލގެާފނ       =  ކަލޭެމން ތިަޔ
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

  ިފަޔަވއި هللا  =     އަޅުަކންކުާރ ަތކެްއޗަށް           =  ބަާޔްނވެެގްނާވ

  ަމންކަޭލގެާފނަްށ ައިއ ިހނުދން ދަލީލު ތި  = ެން  َحْضَرةُ  ގެ  َربُّ ތިމަްނކަލޭގެާފުނގ  

  =  ީއަިދ ތިަމްނކަލޭގެާފނަްށއަމުުރ ެވިވގެްނ ވަނ     = .  ކިޔަަމންތެިރެވ ބޯލެނބުމަެށވެ
        =   ُއަށް  َربُّ  ތަްއ ަހއްަދވާ، ބޮުޑކުރަްއވާ، އެަތކެީތގެ ވެރި َعالَم 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ެއކަާލނގެ ެމނުވީ هللا ކަމުގަިއވާ رّب އެކަލާނެގއީ ހުިރހާ ތަކެތި ހެއްެދވި، ކަލޭެމންގެ  )62( ައުކ هحّق إلٰ ެއވެ

. ަކލޭމެން ެއކަާލނގެ ޮދގުކުރާނީ ކޮންފަދަައކުން ެހއްޔެވެ (އެކަާލނެގއަށް އަޅުަކން ނުކޮްށ، އެަކލާނެގ ؟ ނުވެެއވެ
 ވެ؟)އެއްަކއުވަްނތަ ުނކޮށް ވާނީ ކޮންފަަދއަކުްނ ެހއްޔެ 

. އެްއވެްސ إنكار ެގ އާަޔތްތަކަްށ ދެކޮޅުަހދައި، هللا   )63( ކުރާ ީމހުްނ، ޮދގުހަަދިއ ދެކޮޅުހަަދނީ އެފަދަިއންނެވެ
.  ދަލީެލއް ނެތިެއވެ

ނޑު ލެްއިވ قرار އެއީ ަކލޭމެންަނށް ަޓކައި هللا   )64( ވެ، ހަމަެޖހިގެްނ ތިބެޭވ ތަެނއް ކަުމގަިއ ބިްނގަ
. އަދި ިބނާެއއް ކަމު  އުުޑ ެލއްިވ ަކލާނގެއެެވ. ައދި ަކލޭމެްނ  –ހިާޔވާ ފުރާޅެްއ ަކމުގައި  –ގަިއ ކަލާނގެެއވެ

. އަިދ ރަނގަުޅ صورة   –ިރޒުގު  –ކާާނ حالل ކުރައްވަިއ، އެަކލާނެގ ަކލޭމެްނގެ ސޫރަަތއް ރީތިކުެރއްވިެއވެ
. ެއއީ  . އަިދ ެއީއ ަކލޭމެންެގ هللا އެކަާލނެގ ަކލޭމެްނނަްށ ދެްއވިެއވެ . رّب އެވެ ކާްތ ވަންތަެވ ބަރަهللا ެއވެ

. އަޅުތަުކްނެގ މަްއޗަްށ އެަކލާނގެ ހެޔޮަތކާިއ،  . އެަކލާނގެީއ فضل ވޮޑިގެްނ ެވއެވެ ަވންތަކަްނ ިގނަެވގެްނ ެވއެވެ
.تربّية ތައް ަހއްދަަވއި، عامل   ުކރައްާވ، އަދި އެތަކެިތ ބަަލހަްއަޓވާ ަކލާނގެެއވެ

. އެކަލާ   )65( އަުކ هإلٰ އެްއވެސް ެއހެން حّق ނގެ ިފޔަަވއި އެކަލާނގެއީ ދިރިދެިމވޮޑިގެްނވާ ަކލާނގެެއވެ
. ަފހެ ކަލޭމެްނ  .دعاء އެަކލާނެގއަށް حال ތެރިވެގެްނވާ إخالص ނުވެެއވެ .އަޅުކަްނ ކުރާށެވެ  ކުރާށެވެ

. އެއީ هللا ެވގެްނވަނީ حّق ެއއް ثناء އާިއ تعريف އާިއ، محد އެންމެަހއި  .رّب ތަކުެގ ވެރި عامل އަެށވެ  ެއވެ

. رسول اهللا (އޭ   )66( !.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ ުކާރ دعاء ފިޔަަވއި އެ ަތކެްއޗަށް ަކލޭމެްނ ޮގވަިއ، [هللا އެވެ
. އެީއ ައހުރެންެގ  ވެގެްނ بيان ން حضرة ގެ رّب ތަކެއްޗަްށ އަުޅކަން ކުރުން އަހުރެްނނަށް ަމނާކުރެިވގެން ެވއެވެ

. (އެކަާލނެގއީ دليل  ބަޔާްނވެ، دليل ކަުމގެ ފުިރހަމަ ه إلٰ ވަންަތ ކަމާއި، އެްއކައު حّق معبود އައުމަްށ ފަުހގަެއވެ
.) އަދި ައހުރެންނަްށ އަމުރުެވވިެގން ވަނީ  އަްށ ކިޔަަމންތެރިެވ، رّب ތަުކގެ ވެރި عامل އެނގުމަށްަފހުަގއެވެ

. (އެފަރާތަްށ ެއކަނި އަޅުކަްނ ކުރުމަށެވެ.)]  ބޯލެނބުމަެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = .    ެއކަލލާނެގެއވެ      =  ކަލޭމެްނ ވެީލން ެހއްެދވީ (ކަލޭެމންެގ

ބައްޕަ ކަުމގަިއވާާއދަމު ގެާފނުވެީލން ހެްއދެީވ)    =  ދެން މަިނ ފޮުދވަރަުކން (އެަބީހ

(.  ދެން ކަލޭެމން ހެއްެދީވ މަިނ ފޮުދވަަރކުްނެނވެ      =  ްެދން ަގނޑުލެއިކޮަޅކުނ   

      = . ) ެއކަލާނގެ ކަލޭމެްނ ުކޑަުކއްޖަަކށް ނެުރއްަވއެވެ    ެދން (ަމންަމގެ ަބނުޑން

        =  ެދން ކަލޭެމންެގ ހަިށަގނުޑ ަގދަފަަދ ވެއްަޖއުަމށް ދާނދެްނ އެހިސާަބްށ

.  ފޮނުްއަވއެވެ          =  ެދން ކަޭލމެން މުސްކުޅިްނނަްށ (ސާީޅހުެގ ަމއްަޗށް) ވުަމްށ

.    ޓަކައި ބަިއތިއްަބެއވެ  = .   އަދި ކަލޭމެްނެގ ތެރެިއން ެވެއވެ         = 
(   އޭެގ ކުރީްނ މަުރާވ ީމހުްނ (ެއބަީހ މުްސކުޅިވުުމެގ ކުީރްނ މަރުާވ މީުހން        

ނަޑއެިޅގެްނވާ ުމއްދަަތކަށް ޯފރައްަޖއުަމށް ާދނެދްނ) =    ކަ      =  އަިދ

 . ކަލޭމެން ބުްއދިކޮްށ ވިްސނުމަްށ ަޓކަެއވެ     ީެއކަލާނގެއ         =  ،ާދިރުްއވ

.   މަރުްއވާ ކަލާނެގއެވެ    =  ާފަހެ ެއަކލާނގެ ކަމެއް ިނޔާކުަރއްަވންޏ     

  = ެَوِحىަފހެ އެަކމަކަްށ ެއކަލާނގ . . ާވށެެވ  ުކރަްއވަެއވެ   =  . ެއކަެމއް ެއވީެއވެ

.  އެކަެމްއ ާވނެެއވެ    = ކަޭލގެާފނު ނުަބއްލަަވީނތޯެއވެ؟       = ުާރ ޖަދަުލ ކ

  މީުހންނަށް      ގެ ާއޔަތްތަާކމެދު هللا     =  އެމީުހން އެނބުިރ ަދީނ

   ކޮންަފދަައކުްނ ހެްއެޔވެ؟      = .    ެއީމހުްނނަީކ ޮދުގކުރި މީުހްނނެވެ   
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 ާބަވއިލެްއވި ެއންެމަހއި ފޮތް  ުނވަތަ –ކީރިތި  –ފޮތް  =        =  އަދި ެއ

 އެްއަޗާކިއގެން ތިަމން ރަސްކަލާނގެ ޮފުނއްވި ތަކެިތެވސް  =  ްތިމަން ރަސްކަާލނގެރަސޫުލނ   

       =  ްއެކަުމެގ ނަތީާޖ އެމީުހނ) . ަންށ ނިަކްނހުެރ އެީމުހންަނށް އެނޭގނެެއވެ

  .)އެނޭގނެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެްނ ކަލޭެމްނ  ގެާފނު  آدمއެކަލާނގެީއ ކަލޭެމންެގ ބަްއޕަ  )67( ވެލީްނހެްއދެިވ ކަާލނެގއެވެ

ނުޑން ކުޑަކުަޑ ުކއްެޖއްެގ  މަނިފޮުދވަަރކުން، ެދން ަގނޑުލެިއކޮޅަުކން ހައްަދަވއި، ދެްނ ަމއިްނގެ ބަ

. ދެްނ ސި ނުޑ ގަަދވެްއޖައުަމްށ ާދނދެްނ،ެނވެ . ެދން ކަލޭެމންެގ ހަިށގަ ފައިަގިއ ނެުރްއވާ ކަލާނެގއެވެ

. އަިދ  –ެއީއ ސާޅީސް ައހަުރގެ ަމްއޗަްށ  –މުސްކުޅިެވއްަޖއުމަްށ ާދނެދން  ކަލޭމެްނ ފޯުރކުރަްއަވއެވެ

. ައދި ެއއަްށވު ގަިއ عمر ރެަމއްޗށް ކަލޭމެްނގެ ތެޭރަގއި ޭއގެ ުކރީން މަރުވާ މީުހްނ ވެެއވެ

. . މި ހުރިާހ ަވރުވަަރަކށް މީސްތަުކްނގެ  ނަޑއެޅިަފއިވާީމުހންެވެއވެ ަތއް ލަްއވާަފއި ިމަވީނ عمر ކަ

 ަގއެެވ مقصد ކުރުުމގެ حاصل އެްއ عربة މިކަްނކަމާެމދު ވެސް ކަލޭެމްނ ވިްސނަިއ، ުބއްިދކޮށް ެއިއން 

. އަދި އެކަާލނގެ ކަެމއް ިއރާދަކުަރްއވައި، އެކަލާނެގއީ ަތކެތި ދިުރްއވާ އަދި މަރުްއވާ ކަ )68( ާލނގެެއވެ

] ިމހެްނ  . އެިހނުދްނ ެއކަެމއް ެވ وحى ނިްނމެވުަމށް މިްނވަުރކުރަްއވަިއފިްއޔާ، ެއކަަމކަްށ [ވާށޭ ކުަރްއވަެއވެ

(. . ެއންެގވި ގޮާތ ތަާފތެއް ުނވެެއވެ . (ަލހެްއ ަފހެްއ ުނެވއެވެ  ނިުމނީެއވެ

ގެ ާއޔަތްަތކާމެދު އިދިކޮަޅށް ޖަދަލުުކރާ މީސްތަުކްނަންށ هللا ެއއް ެނތި) دليل ެއއް حّجة (އެްއވެސް  )69(

. އެފަަދ ީމހުްނނަްށ ަރނގަޅަްށ مشرك ކަލޭގެާފނު ނުަބއްލަަވމުތޯެއވެ؟ ެއީއ  ވެ ެއނުގމަށްަފހުވެްސ بيان ްނެނވެ

 ނުެވ، އެީމހުްނ ެއނބުިރެގން އެ ަދީނ ޮކންފަަދއަުކން ހެްއެޔވެ؟إميان އެ އާަޔތްތަަކށް 

ދޮުގކޮށް، އަިދ ެއ އެްއޗަާކިއގެްނ ިތމަްނ  –ފޮތްަތއް مساوى ުނވަަތ އެންެމަހއި  – قـُْرآنކީރިތި   )70(

. އެމީުހްނގެ އެ رسول  ރަސްކަލާނގެ  ގެ ނުަބއިަކްނ عمل ން ފޮުނވި ތަކެިތ ޮދގުކުާރ މީސްތަުކން ަދްނނަެއވެ

. (އެީއ  .قيامة ނިަކންހުެރ އެމީުހްނނަށް ެއނިގދާެނެއވެ  )ދުަވުހންެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ްކަސްތަޅުތަްއ އެޅެވޭހިނދުނ     =  އެމީހުންެގ ކަނދުރާތަުކގަިއ     

   އަިދ ޗޭނުތަކާއި، =     = .  ދެްނ އެމީހުްނ ދަމާފަިއ ގެނެވޭެނއެވެ    =  ހޫނުަކްނ

   ނިހާޔަތަށް ގޮސްފައިވާ ހޫނު ފެނުގައި      =  ިދެން ނަރަކަިއގައ        = 

. . ނަރަކަިއގެ ަދރަށް ވާނެއެވެ    އެމީހުން އެންދޭނެެއވެ      = ..  ދެްނ އެމީހުންނަްށ ބުނެވޭނެއެވެ
           = ްުކރިކަމުގަިއ ވީ ތަކެިތ ކޮބަިއހެއްޔެވެ؟ ޝަީރކުކަލޭމެނ       

 =  ފިޔަވަިއ هللا  = .    އެމީހުން ބުނާނެެއވެ     = އަުހރެމެންގެ ކިބައިން ގެއްިލގެްނ

.  .ހިނގައްޖެއެވެ          =ކުރާކަމުަގިއ  ދުޢާ ވާައހުރެމެން ގޮ އަިދ ކިއެއްހެްއޔެވެ؟

.  ނުވަމުއެވެ      .=  ްމީެގ ކުރީްނ ެއއްވެްސ އެްއޗަކަށ     =.   އެފަަދއިންނެވެ   

      = تََعالىاهللا .  ކާފަރުން ަމގުފުރައްދަާވކަމުގައި ވަނީ   ީކަލޭމެންނަށް އެހެން އެވ . 
       = ..  ަކލޭމެން އުފާުކރިކަމުގަިއ ވީ ަކންތަކުންނެވެ     = .   ބިމުގައި  

 =  ްއަާކ ނުލައި  ޙައްޤު  އެއްވެސ .          =ަވެ، މަތިހަިށ ދި ކަލޭމެްނ ބޮޑާއ

 . ނެގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ   ެއެމީހުންނަށް އ)(. . ްނގޭނެެއވެ   .ކަލޭމެން ވަންނާށެވެ     = 

.  ނަރަކައިގެ ޮދރުތަކުން    = .  އެތާ ދެމިތިބޭ ގޮތަށް  = ..  ފަހެ ނުބައިވެގެން ވެއެވެ
      = ުކިުބރ .   ވެިރވެ، ބޮޑާވެގަންނަ މީހުން ގޮސް ތިބޭތަން  =  ފަހެ ކަޭލގެފާުނ

  ..!ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ    = ްَحقُّ  ފުޅު ެއއީ ހަމަ  َوْعدُ ގެ هللا  ހަމަކަށަަވރުނ 

..  އެކެވެ       =..   ެއހެންާޏ ތިމަން ރަްސކަލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ދަްއކަވާހުށީމެވެ  
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   =ަޢަޒާބު (ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ޢަޒާބު ކުެރްއވި ބައެއް َوْعدُ  ސްަކލާނގެ އެީމހުންނަށްތިމަން ރ ( .  

      = ްތިމަން ރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާުނގެ މަުރ  އައުމުެގ ކުރީން) َعَذابُ ނުވަަތ (އެމީހުންނަށ

..  ހިއްޕަވާހުށީމެވެ        = ްޢަރުޖޫފަެހ އެމީހުނ .  ވާީނ ހަމަ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އަށެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެމީހުންގެ ކަނދުރާތަާކއި، ކަރުަތކުގައި ކަްސތަޅުތަކާއި، ޗޭނުތައް އެޅެވި، ނަރަަކއަށް ދަމާފަިއ    )71(
.  ގެނެވޭހިނދުއެވެ

. ދެްނ يممحދެން، ހޫނުކަން ނިހާޔަތަށް ގޮސްފައިވާ [   )72( . ކިޔާ ހޫނު ފެނުަގއި ދެމެވޭ ދުަވހުންނެވެ ] އެވެ
. (އެދުވަހުން އެމީހުންނަށް އެ ހަދާ ޮދގު ނުބައިަކްނ  ނަރަކައިގެ ގަދަ އަލިފާނުަގއި އެންދޭ ދުވަހުންެނވެ

(.  އެނގޭނެއެވެ
.) [ކަލޭެމްނ ބޭކަލުން ވިދާޅުވާނެއެ مالئكة (އަދި އެ ވަގުުތ އެމީހުން ެދރަކޮށް، ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން  ވެ

 ކުިރ ތަކެތި ޮކބައިެހއްޔެވެ؟شريك ދުނިޔޭގައި 
ފިަޔވަިއ (ެއ ތަކެއްޗަްށ އަޅުކަންުކިރ ބުދުތައް ފަެހ މިާހރު ކޮބައިހެްއޔެވެ؟)] އެަވގުތު އެމީުހްނ [هللا   )74(،)73(

. އަުހރެމެންނަށް . [އެތަކެިތ ައހުރެމެންެގ ކިބައިްނ ެގއްިލގެން ހިނަގއްޖެއެވެ އެތަކެިތ ނުފެނެއެެވ.  ދަންނަވާނެއެވެ
ކޮށް، އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު ކަމުަގިއ دعاء އަދި ކިެޔްއ ހެއްެޔވެ؟ މީެގ ކުީރގަިއ އަުހރެމެްނ އެއްެވްސ އެްއޗަކަްށ 

.] (ެއހިސާބަށް ދިަޔއީމާ އެީމހުން ެއ އަޅުކަން ކުިރ ބުދުތަކަކީ އަިދ  ިފޔަވަިއ އަޅުކަންކުިރ އެންމެަހިއ هللا ނުވެއެވެ
. އެކަމަުކ ދެްނ ކުރާނީ ކިޔެްއ ެހއްޔެވެ؟) ފަެހ އްޗެތިކަްނ އެ އެباطل ތަކެއްޗަީކ  ވެއްެޖ كافر އަށްهللا ގިދާނެއެވެ

.  މީސްތަކުން  އެަކލާނގެ ަމގުފުރައްަދވަނީ އެފަދައިންނެވެ
.) [ކަލޭމެންނަށް ިތަޔ   )75( (هللا ީވ ކަލޭމެްނ ދުނިޔޭގަިއ އުޅުނުިއރު عذاب حّق (އެމީހުންނަށް އެންެގވޭނެއެވެ

) އުރެދި  . އަށް  އެކަުމގައި އުފާކޮށް، އަދި ބިމުަގއި ބޮޑާވެ، ކިބުރުވެިރވެ އުޅުމުެގ ސަބަބުންނެވެ
އެްއ ނެތްކަން އެނގި މާޔޫްސ ِفْدية ން ސަލާމަތްވުމަށް ދޭނޭ عذاب އަދި  –(އެމީހުން ދެރަކޮށްލުމުެގ ގޮތުން   )76(

.) [ކަލޭމެްނ ނަރަަކިއގެ ދޮރުތަކުްނ  –ވުމުން  . އެތާ ދެމިތިބޭނޭ ބަޔަުކެގ އެމީހުންނަްށ އެންގޭނެެއވެ ވަންނާށެވެ
. .قبول ބަްސ حّق  ގޮތުގައެވެ  ނުުކރި، ބޮޑާ، ކިބުުރވެރީން ގޮސް ތިބޭ ތަނަކީވާ ނުބަިއ ތަނެކެވެ

حّق ފުޅު ެއީއ وعد ެގ هللا . ހަމަކަަށވަރުްނ !.) ކަޭލގެފާނު ކެތްތެރިެވވަޑައިގަްނނަވާށެވެ!އެވެرسول اهللا (އޭ   )77(
) . .) އެހެްނޏާ ތިމަްނ نصر ށް އެކަލާނގެ ންނަرسول އެއްޗެކެވެ . ނުިކޔަމަންތެރީން ހަލާކު ކުރަްއާވނެއެވެ ދެއްވާނެއެވެ

. (އެީއ وعد ރަސްކަލާނެގ އެ ކާފަރުންނަށް  ުކރައްވާަފއިާވ ބައެްއ ކަްނތައް ދުނިޔޭަގއި ކަލޭގެފާނަްށ ދައްަކވާހުށީމެވެ

.) ނުވަތަ އެމީހުންނަށް  އެމީހުން ދެަރވުމާއި،، ވުމާއި، ަހއްޔަުރވުމާއިقتل އެމީހުން  ައއުމުެގ عذاب މި ކަންކަމެވެ

. ދެން  ވުްނ رجوع ދުވަހުން އެމީހުން އެނުބރި قيامة ކުރީން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ަކލޭގެފާނު މަރުގަންަނވާހުށީމެވެ

. ދެން ޭއރުން ެއމީހުންނަށް حضرة ހުރީ ހަމަ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ  .عذاب އަށެވެ  ދެއްވާހުށީެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ެބޭަކލުން ފޮނުއްވީމެވެ  َرُسولُ  އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަްސކަލާނގ     

 ކަޭލގެފާނުގެ ުކރީން=             = ގެ އޭގެ ތެެރއިން ކަޭލގެފާނަށް ތިމަން ރަސްަކލާނ 

. އެބޭކަލުންގެ ވާހަކަ   އެންގެިވ ބޭކަލުން ވެއެވެ    = ެއަދި އޭެގ ތެރޭަގއި ެވއެވ .       

  =   ެނާންަގވާ ބޭަކލުންވެސް  ވާހަކަކަޭލގެފާނަށް ތިމަން ރަްސކަލާނެގ އެބޭަކލުންގ      

= .   އަދި އެއްވެްސ ބޭަކލަކަްށ ނުވެެއވެ      = ްއެްއ ގެންނެވުމެއް  ُمْعِجَزةއެްއވެސ  

    = ެގ ފުޅަށް މެނުވީ هللا        = َعَذابُ ެގ ފުޅު އަތުވެއްޖެްއޔާ (هللا ދެންފަެހ 

(   ދެއްވުމުގެ ަވގުތު އަތުެވއްޖެއްޔާ   = ُّއަށް ނިޔާކުެރވިَحق) . .) َحقُّ ދެއެވެ  އަްށ އަށް ނިމިދެއެވެ
       =ެއަދި ެއވަގުތުން ެގއްލި ހަލާުކވެ ދެެއވ .    =  ُއެންމެން  ކުރާ  بَاِطل 

     = އެއީ هللا       = ިنََعم ކަލޭމެންނަށް ޓަކައ .  ސޫިފ ެލއްިވ ކަލާނެގއެވެ
     = ޭއެގ ބައެްއ ތަކެތީެގ ަމއްޗަްށ ކަލޭމެްނ ސަާވރުވުމަްށ       =  އަިދ

  އޭގެ ަބއެްއ ތަކެތީން ކަލޭމެން ކެއުމަށް        ިަތްއ  މަންފާއެތަކެތީގަިއ ަކލޭމެންނަށް= އަދ

.  ވެއެވެ        = ްއަިދ އެތަކެތީެގ މަތީގައި ަކލޭމެން ބޭނުންތައް ުފއްދުމަށ   

     = ޭކަލޭމެްނ އެދ    = ިޖަނަވާރުެގ މަތީގައ (  އަިދ ެއ ( ފަދަ     =  އަިދ

(  ނައުދޯނގުފަހަުރ މަތީގައްޔާއި، (މޫދުގަިއ ދުއްާވ އުޅަނދުގައި     =ްަކލޭމެނ .  އުފުެލވެއެވެ
        =) ެަތއް ދައްކަަވއެވެ  َعآلَمة ތެރިކަުމގެ) قُْدَرةއަދި ެއކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށް އެަކާލނގ .

       = ގެ ކޮްނ އަކާމެދުގަިއ ހެްއޔެވެ؟هللا ފަެހ       = ަކލޭމެން އިންާކރުޮކްށ

 ދެކޮޅުހަދާނީ؟
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. رسول އަދި ހަަމކަަށވަރުްނ ތިަމން ރަްސކަލާނގެ ކަލޭެގފާުނގެ ކުީރްނވެސް   )78( ބޭޭބކަލުްނ ފޮުންއވީެމވެ

. އަިދ خرب އޭެގތެރޭަގިއ އެޭބކަލުްނެގ  ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ ކަލޭގެާފނަްށ ިކޔަިއދެްއިވ ބޭކަުލްނ ެވެއވެ

. އަިދ ެއއިްނ އެްއެވްސ خرب ޭބކަލުްނެގ އޭެގތެރޭަގިއ އެ ކަލޭގެާފނަްށ ިކޔަިއނުެދއްާވ ޭބކަލުްނ ެވެއވެ

. ެދންަފެހ معجزة ފުޅަށް ެމުނވީ އެްއވެސް إذن ގެ هللا ބޭކަލަކަށް  އެްއ ެގްނނެވުަމކީ ާވނޭކަެމއް ނޫެނވެ

ުތގަިއ ިނޔާކުެރިވ ގޮحّق ފުޅު ައއުުމްނ أمر ެގ هللا ައއިްސ ޖެިހ، وقت ައއުުމެގ عذاب އެބަެއްއެގ މަްއޗަްށ 

) . .) އެިހނުދން، باطل ލިބި، نصر އަްށ حّق ނިމިެދއެވެ ވެީރން ގެއްިލ أهل ެގ باطل ހަލާުކވެ ދެެއވެ

.! އިްސވެިދޔަ  . (އެހިސާބަްށ ދާނދެްނ ކަލޭގެާފުނވެސް ކެތްތެިރވެވަަޑިއގަްނަނވާެށވެ رسول ހަލާކުެވދެެއވެ
 .)!ެވވަަޑއިަގްނނަާވށެވެ إقتداء ބޭކަލުްނނާ 

. ެއީއ ޭއެގ ަބއެްއ نعم ީއ ކަލޭމެްނނަްށ ޓަަކިއ هللا   )79( ސޫީފެގ ަވްއތަރުތަްއ ެލއްިވ ކަލާނގެެއވެ

.، ތަކެްއޗަްށ ކަލޭެމން ަސވާުރވުމަާށއި  އަދި ޭއގެ ަބއެްއ ަތެކތީން ކަލޭެމން ެކއުަމށް ަޓަކއެވެ

. އަިދ ެއ ަތކެތީ منفع އެ ތަކެީތގަިއ ކަލޭެމންަނށް ޓަަކއި ިގނަުގނަ   )80( ގެ ަމތީަގްއޔާއި، ައިދ ތައް ެވއެވެ

މޫދުަގއި ުދވާ އުޅަނދުތަުކަގއި ކަލޭެމން އެދޭ ތަކެިތ އެއްަތުނން އަެނއް ަތނަްށ އުފުަލއި، ޭބުނންަތްއ 

.، ައދި ކަލޭމެްނވެސް ޭއގެ ަބެއއް .نعم  ފުއްަދއި ހަދަުމެއވެ  ސޫފީގެ ަމްއޗަށް ަސވާުރވެ، ދަތުރުކުަރމުެއވެ

. دليل ތެރިކަުމގެ قدرة ށް ެއކަލާނގެ އަދި އެކަާލނގެ ތިޔަަބއިީމުހންނަ )81( ތައް އެކި ގޮްތގޮުތން ަދއްަކވަެއވެ

އަކަްށ دليل ތަކުގެ ތެރެިއން ކަލޭމެްނަނށް ިއންކާުރކޮށް، ެދކޮޅުެހދޭނީ ޮކން دليل ެގ  تََعالىهللا ފަހެ 

 ހެްއޔެވެ؟
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

           އެމީހުްނ ފަެހ ބިމުގަިއ ހިނގާބިނގާެވ ދަތުރުފަތުުރކޮށް ނުހަދަީނ ބާވަެއވެ؟ = 
    ިކޮށް  َحاِصلُ   ِعْبَرة ދެން އެމީހުން –= އަިދ އެމީހުން ަބލައ          ފަހުޮކުޅ =

/ ފަުހކޮޅު ެވގެންދިޔަ ގޮތް   ވެގެންދިޔަީއ ކިހިނެްއކަން      އެމީހުންެގ ކުީރ އުުޅުނ =

) މީހުންގެ   (އެބާވަތުގެ ުނކިޔަމަންތެރި       ެގޮތުން ާމ َعَدُد  = އެީމހުން ީވ މިމީހުންނަށްުވރ

.  ގިނަ ކަމުގަެއވެ    .  = ާބރުގެ ގޮތުންވެްސ މާ ގަދަ ކަމުގަެއވެ        = އަިދ

ނޑުފަޅުގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ( ) ބިމުަގއި އަަސރު މާ ގަަދ ނާއި އަދިމިނޫންވެސްުކރުމާއި، ާކރުޚާނާޔާއި، ދަ

.  ކަމުގައެވެ      .  = ަފހެ އެމީހުންނަކަށް އެއްވެސް ކަމެްއ ފުއްދައެއް ނުދިެނވެ     

    ްއެީމހުން ހޯދި އެއްވެސް އެއްޗަކުން = އެމީހުން ކިުރ ެއއްވެސ /   ކަމަކުން    

ވަޑަިއގެންނެވިހިނދުން = ފަެހ އެމީހުންެގ ގާތަށް       ބަޔާންެވގެންވާ ަދލީލުތަާކއިގެްނ =

 ބޭޭބކަލުްނ رسول  އެމީހުންގެ    . = އެމީހުްނ އުފާުކރިއެވެ       =  ުެގ  ޢިލްމ

. އެއީ ދުނިޭޔގެ ޢިލްމު  ގޮތުން އެމީހުންގެ އަތުގައި ވާ ތަކެއްޗާމެދު (އެމީހުން ބެޭހ  ކަންކަމާ އޭ ކިޔާ ތަެކްއޗަށް

.  َمْعلُوَمات ބައެއް  )އެވެ    .  = އަދި އެީމހުން ވަށައިަލއިފިއެވެ            

 = ީَعَذابُ  އެކަމާމެދު އެމީހުން ަމލާމާތްކުރާ ކަމުގައި ވީ ަކންތައް (އެއ (.  އެވެ        

  އާއި ކޯފާ ދުށް ހިނދުން َعَذابُ  ލާނގެދެންފަހެ އެމީހުން ތިމަން ރަސްކަ=          

. ެއއްކައުވަންަތ = . އީމާން ރެމެންއަށް އަހު هللا އެމީހުން ބުްނޏެވެ  ވެއްޖައީެމވެ    އަިދ އަުހރެމެްނ

.  ކާފަރުވެއްޖައީމެވެ         =  ްކުރިކަުމގަިއ ީވ  އަހުރެމެްނ ެއ ތަކެްއޗަްށ އަޅުކަނ

 ތަކެއޗަށް       = ްވެސް މަންފާއެއްއެީމހުންނަށް ފަހެ ެއއ .  ުނކުރިެއވެ    އެމީހުްނެގ

 އީމާންކަމަކުން އެ        = ެފެނުނު ހިނދުން  އާިއ ކޯާފ  َعَذابُ  ތިމަން ރަްސކަާލނގ    
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މާނަ  ގެسورة غافر        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 =  ީهللا އެއ. . ކަންތައް ގެންަދވާ ގޮތެވެ  ެގ ސުންނަތެވެ         =   އިސްވެދިަޔ

  ނާމެދު ވެސްއެކަލާނގެ އަޅުތަކުން        = ައއި އާިއ ކޯފާ َعَذابُ އަދި އެހިނދު (އެަބީހ ( ހިނދު

.  ގެއްލި ހަލާުކވީއެވެ     ްކާފަރުީވ މީސްތަކުނ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މުގެ އެތަންމިތާ ހިނގާބިނގާވެ، ދަތުރުފަުތރުކޮްށ ގެ ބިجزيرةالعرب  –ން قريش ގެ يعىن مّكة  –އެމީހުން   )82(
. قوم، مثود ގެފާނުންެގ صاحل ނަހަދަނީ ބާވައެވެ؟! (އެތާނެގ އުުތރުން  ބާަގއިގެ ީމހުންގެ އަސަރުތަްއ ެއ ހުީރއެވެ

. ހުޅަނުގ ފަރާތުގަިއ عاد ދެކުނުގައި  . އަިދ ެގ އަަސރުތަކެވެقوم ގެފާނުގެ شعيب ބާގަިއގެ މީހުްނގެ އަަސރުތަްއ ވެެއވެ
.) އެމީހުްނ އެތަންތަން ަބލަިއ لوط قوم  ތަުކގެ ެތރެިއްނ قوم ނުކުރަީނ ބާވަެއވެ؟! އިސްވެދިަޔ عربة حاصل ެގ އަަސރެވެ

. ެއ قوم ބޭކަލުން ދޮގުުކރި رسول  أّمة ަތކުގެ ަފހުކޮޅު އެމީހުްނގެ ނިމުްނ ވީ ކޮްނ ފަދައަކުންކަން އެނގޭަވރު ވާެނއެވެ
.  ގެ ގޮތުންعدد ތަކުގެ މީހުން  . ބާރުގެ ގޮތުން މާ ވަުރގަދައެވެ فّناىن ކުރުމާއި، عمارة މި މީހުންނަށްވުެރ މާ ގިނައެވެ

. ނަމަވެްސ  ނުކިޔަމަންތެރީންެގ  –ގެ ކޯފާ ައއިހިނދުން هللا ގޮތުން ބިމުގައި އެމީހުންެގ އަސަރު މާ ގަދައެވެ
އެއްޗަކުން އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެްސ  އެމީހުން ުކރި ކަމަކުން، ައދި އެމީހުން ހޯދި –އައިހިނދުން عذاب މައްޗަށް 

. . ަބރުބާދުވެގެްނ ދިޔައީެއވެ  ފައިދާއެއް ނުުކރިއެވެ

ބޭަކލުން ވަޑައިގަތީމަިއ، رسول އާއިގެްނ އެީމހުންެގ معجزة ާއއި، دليل ވެގެްނވާ بيان ފަހެ އެީމހުންެގ ގާތަްށ   )83(
. (އެީއ ދުނިޔޭެގ އެެވ ކި علم އެމީހުން އުފާކުީރ އެީމހުންެގ އަތުަގއިާވ އެމީހުްނ  ެގ ޭބރުފުށާެބޭހ حياة ޔާ ތަެކއްޗަށެވެ

./ ނުވަތަ ޝައްާކއި،  . އެއަށް خيال އާއި، وهم ކުޑަ އެނގުންކޮޅެކެވެ . މިހާރަކަްށ علم ން ކިޔަނީ جاهل ތަކެކެވެ ެއވެ
تعليم ްސކޮށްދީ، ކޮޅެއް ކުޑަކުދީންެގ ޅަފަތުގައި ދަمعلومات އާ ނުބެޭހ ކުޑަ إسالم دين އައިސް މިއުޅޭ މީސްަތކުންވެސް 

 –ިކޔަމުން މިާދ ދިއުމާ އެއްވެްސ ތަފާތެްއ ވޭާބވައެވެ؟!) ދެންފަެހ އެކަމަްށ އެމީހުްނ މަލާމާތްުކރި ކަންަތއް ، تعليم 
. –عذاب ެގ هللا އެބަހީ   އެމީހުން ވަށަިއލީއެވެ

. [ެއއްކައުވަންަތ ފެނުނުހިނދުްނ އެعذاب ފަހެ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ   )84( އަްށ ައހުރެމެްނ هللا ާކފަރުން ބުނެެއވެ
. އަިދ މީެގ ުކރީން ައހުރެމެްނ ެއ ތަކެްއޗަށް އަޅުކަންކޮްށ  ކުިރ شريك އާިއ އެތަެކއްާޗ هللا އީމާންވެއްޖައީމެވެ
[. . އެތަކެިތ ދޫކޮށްލައިފީމެވެ ެއީއ  މިބާވަތުެގ އީމާންކަމަކީ  އެންމެހައި ތަެކއްޗަށް ައހުރެމެްނ ކާފަރުެވއްޖައީމެވެ

މަޅިފަތީގާ ޖެހުމުްނ ކުކުޅު ަޙރާމްކުަޅެއ  –أستغفار (([ވަޅިނެރޭތަން ެދކެފާ ހާކުޅައޭ    ށް ވިދާޅުވިގޮތަصالح الّدين 
.  ބާޒު])) . މައްަސލަޖެހިތާށިވީާމ ދެންާވތައުބާގެ ފައިދާނުުކރާގޮތަށެވެ  މިކަހަަލ އީމާންކަމެކެވެ

ވީ އީމާންކަމަކުްނ  އެމީހުންނަށް ެފނުނުހިނދުން ދެން އެމީހުން އެعذاب ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ   )85(

. އެީއ އިްސވެދިޔަ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާެމުދ منفع އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެްސ  . ނުވެްސ ކުާރނެއެވެ އެއް ުނކުރިެއވެ

. އެަކލާނެގ  . ދެްނ އަިދ سّنة ވެސް ެއކަލާނެގ ކަންތަްއ ގެންދަާވ ގޮެތވެ ައއިސް ޖެހުމުްނ ދެްނ عذاب އެވެ

.އެހިނދުން އެންމެހަިއ ކާފަރުްނ   واهللا أعلم ގެްއލި ހަލާުކވީއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة فّصلت
uv 

  

 )54(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       فّصلتُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

   އެވެ هللا މި އަކުރުތަކުގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަަމ .    = ެއްވުމެކެވެމިއީ ބާވައިލ. 
        =ން  حضرةެގ هللا  ވަންތަ رحيم ވަންތަ رحمن    =  މިީއ

.  ފޮތެކެވެ      =  حكم( ވެގެންވާ  تفصيلއެ ފޮތުެގ އާޔަތްތަްއ (  ތަްއ ބަޔާންެވގެންވާ    

    =ށް އެއްެގ ގޮތަ قُْرآنބަހުން ާވ  عرب        = ދަންނަ ަބޔަކަށް (އެަބހީ ެއ

 )ން ާބވައިަލއްވާފައިާވ ފޮތެއް ކަްނ އެމީހުން ދަންނަ حضرةެގ هللا ފޮތަކީ     = އަށް ިކޔަމަންީވ (هللا

) އުފާެވިރ ކަމުެގ   ގައި حال ޭދ  خبرމީހުންނަށް    = ބިުރވެރިކަ عداوةެގ هللا (އަިދ ( މުެގ ތެރީންނަށް

 ގައްޔާއި  حالޭދ  خبر  =  ފަެހ އެނބުިރ.  ުފރަގަސްދީފިއެވެ  =  އެމީހުންުކރެ ގިަނ

   ންމީހު     = ެުނއަހަެއވ /. . ފަެހ އެީމހުން ުނައހާނެއެވެ     =  އަދި އެމީހުްނ

. ބުންޏެވެ     =ައްައހުރެމެންގެ ހިތްތ       =. . މަތިޖެހިގެން ެވއެވެ  ބަންދުވެގެން ެވއެވެ
         =ަށް އެ އެއްޗަކަށް ކަލޭގެފާނު އަހުރެެމންނަށް ތިޔަ ގޮވާލަްއވާ އެްއޗަކ       = 

. ެއވެ އަދި އަުހރެމެންގެ ކަންފަތުަގއި ވެ  = ަބީރުކ .  މެއް ަބއްަކމެއް          =  އަިދ

.  އަހުރެމެންނާ ކަލޭގެފާާނ ދެމެދު ވެއެވެ  = ްހުަރހެއ /  ަފރުދާއެއް    = ފަެހ ކަޭލގެފާުނ
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

) ުކރައްވާށެވެ   .!(ކުރައްވާޭނ ކަމެއް        = އަދި އަހުރެމެްނ ކަންތަްއ ުކރާނޭ ގޮަތކަްށ

. އަހުރެމެން ކަންތައް    ުކރާ ހުށީމެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ެގ هللا ހަމައެކަިނ  مرادމި އަކުރުތަަކކީ، އަިދ މިފަަދ އެހެްނ އަުކރުތަކެޭކ އެއްފަދައިްނ ޭއެގ ފުރިހަަމ  حم  )1(

.  ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ ތެޭރގައިާވ އަުކރުތަކެކެވެ

. حضرةެގ هللا ވަންތަ  رحيمވަންތަ  رمحنއަކީ  قُْرآنމި  )2(  ން ބާވައިަލއްވާ ާބވައިެލއްވުމެކެވެ

. حكمވެގެްނވާ އަިދ  تفصيلތަްއ  آيةމިއީ އެ ފޮތުގެ  )3(  ތަްއ ބަޔާންވެގެންާވ ފޮތެކެވެ

.  قرءانބަހުން ާބވައިަލއްވާފަިއވާ  عربއަދި މިއީ  . މިފޮްތ އެގޮތަްށ ބާވަިއލައްވާފަިއ މިވަީނ ދަންނަ ބަޔަކަެށވެ އެކެވެ

. އެމީހުްނ  حضرةގެ هللا ފޮތަކީ  އެބަހީ މި ން ބާވަިއލައްވާަފއިވާ ފޮތެްއކަން ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެއެވެ

.  ދަންނާނެއެވެ

ގައެެވ.  حالއަށް ކިޔަމަންތެރިީވ މީސްތަކުންނަށް އުފާެވރިކަމުގެ ދެްއވާ هللا އެފޮތް ބާވައިލައްވާފަިއ ވަނީ  )4(

.) އަދި ެއ  خربއްެސވުމާއި، ުސވަރުެގ ލިބޭނޭ ކަުމގެ އުފާެވރި ެގ ރުهللا ދުވަހުްނ އެމީހުންނަށް  قيامة(އެއީ  އެވެ

. (އެބަހީ  حالކުރައްވާ  إنذارއަށް ނުކިޔަމަންތެިރވީ މީުހންނަށް هللا ފޮތް ބާވައިލަްއވާފައި ވަނީ   قيامةގަެއވެ

.) خربުހރކަމުގެ ިބރުެވރި  عذابގެ ކޯާފއާއި، ނަަރކައިެގ هللا ދުވަހުން އެމީހުންނަްށ   އެވެ

.) ޭއ  ގެފާނަށް حممدދި އެ ކާފަރުން (އަ )5( . حممدދެންނެވިއެވެ އަހުރެމެންެގ ހިތްތައް މި ވަީނ  !ގެފާނެވެ

. އަިދ ައހުރެމެންެގ ކަންފަތްތަުކަގިއ  ކަލޭގެފާުނ ތިަޔ ވިދާޅުާވ އެްއޗެްއ ނުވިސްޭނ ގޮތުްނ މަތިޖެިހ ބަންދުވެފަެއވެ

) ބައްކަެމއް ޖެހިފަ . އަދި އަުހރެމެންނާއި، ކަޭލގެފާނާ ދެމެދު މިަވީނ މި ވަނީ (ތިޔަ އަޑު ނުއިވޭނޭ ގޮތުން ެއވެ

. (އެއީ  . ުހރަހެެކވެ .) އެހެންވީމާ، ަކލޭގެފާނު  معنوىފަރުދާއެކެވެ . ދެކޮޅުެވރި ކަމެކެވެ ގަިއވާ ގޮތަްށ  دينހުަރހެކެވެ

. ައހުރެމެންވެްސ ައހުރެމެންެގ  عملކަލޭގެފާނު   .ުކރާނަމެވެ عملގައިާވ ގޮތަްށ  دينކުަރއްވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ هللا رسول(ޭއ (.!.        = ތިމަން ކަޭލގެފާނު ވާކަްނ

. آدمކަށަވަީރ    ލަ ިތޔަބައިީމހުން ަކަހ =  ެގ ދަރިޔަުކ ކަމުގައެވެ     = ަްނ ަކލޭގެފާނަްށ ތިމ

 .އިްއވެވެެއވެ وحى     = ީހަމަކަށަވަރުްނ ތިަޔބައިމީހުންގެ އަކ      =  ެإلهހަަމ އެންމ 

.  އެކެވެ       =.   ފަެހ ެއހެންވެ ިތޔަބަިއމީހުން އެަކލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރވެ ސީދާވާެށވެ

  =  ެަގއި حضرةއަދި އެަކލާނގ .   ފާފަފުއްސެުވމަށް އެދޭށެވެ       =  އަިދ

. (ނަރަަކއިެގ ގަދަ  ويلންނަށް  مشرك .) عذابހުއްެޓވެ  ން  مشركއެމީހުން = އެބަީހ އެ  =  ހުއްެޓވެ

         =ެޒަކާްތ ނުނ . .ޒަކާތް ނުދެއެވެ    ރެއެވެ    = ްއަދި އެީމހުނ 

  ދުވަހަށް  آخرة      = . ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ކާފަރުވަނީެއވެ    ކަ   = 

   ވީ މީސްތަކުން إيمانހަމަކަށަވަރުން        = ްތައް ުކރި عمل صالحއަދި އެީމހުނ  
      =.  އެމީހުންނަށް ދަރުަމ ހުއްެޓވެ       =ާނޑިދިއުމެއް ނުވ   ކެ    ޭއ)

.!އެވެ اهللا رسول   !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ      =ިތޔަބައިމީހުްނ ކާފަރުވަީނ ހެްއޔެވެ؟ 
        =ެބިްނ ެހއްދެިވ ކަލާނގ(  އަްށ (ބިން ހެއްެދވި ަފރާތަށް    =  ދެދުވަުހެގ

  ތެރޭގައި     = ެ؟އަިދ އެކަލާނގެއަްށ ތިޔަބައިީމހުން ލަީނ ހެްއޔެވ    = ންތަކެއް  شريك   

    =ީެއއ       =ربّ ތަކުެގ ެވރި  عامل .   ެއވެ         = ިއަދ  

. ) ަފރުބަދަތައް ލެްއވިއެވެ   އެކަލާނެގ އެތާނަގއި (އެ ބިމުަގއި     = ިއެތާނެގ މަތީގައ        
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

= .  އަދި އެަކލާނގެ އެތާނަގއި ބަރަކާތް ލެއްިވއެވެ      = އަދި އެކަލާނގެ އެތާނގައި މިންަވުރ

.  ކުރެއްިވއެވެ      = ާކާނ /    އެތާނެގ ރިޒުގު           = ިހަތަުރ ދުަވހުެގ ެތރޭގައ     

   ބަރާަބރަށް=    = ްސުވާުލކުރާ ަބޔަކަށ.   

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 آدم. ހަމަަކށަވަރުން ތިމަން ަކލޭގެފާނީ ތިޔަބައިީމހުން ކަަހލަ !ވިދާޅުވާށެވެ.) ކަލޭގެފާނު !އެވެ اهللا رسول(އޭ   )6(

. އެކަމަުކ ތިމަން ކަލޭގެފާނަްށ  .  وحىގެ ދަިރއެކެވެ  وحىގެ هللا (ތިމަްނ ކަޭލގެފާނަށް  –ިއްއވެވެއެވެ

.) އަދި އެ  . ހަމަަކށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުްނގެ  وحىބާވައިލަްއވައެވެ  إلهކީ ހަމަ އެންމެ އަ إلهގެ ެތރޭގައި ވެއެވެ

. އެހެންވެ ތިޔަަބއިމީހުން އެަކލާނގެއަށް އަޅުކަންކޮްށ ސީދާ މަގުގައި ތިބޭށެވެ . އަދި ފާފަފުއްސެވުަމްށ !އެކެވެ

. ެއއީ ނަަރކައިގެ ަވިކ  ويل ކުރާ މީސްތަކުންނަށް ހުރީشريكއަްށ هللا . އަދި !އެދޭށެވެ ގައި  حضرةއެކަލާނގެ  އެވެ

. ނުވަަތ ނަރަކަ  عذاب . عذابއިގެ ގަދަފަދަ އެކެވެ  އެވެ

ނަޑއެޅިގެން އެމީހުްނ  مشركއެ  )7( . އަދި ކަ ންެވްސ  يقنيދުަވހަްށ ހަމަ  آخرةންެގ މީހުން ޒަކާްތ ނުނެެރއެވެ

 ކާފަރުވަނީއެވެ 

.) އެމީހުންނަށް  عمل صاحلވެގެން  إميانހަމަކަށަވަރުން  )8( ދުވަހުން ުހީރ  آخرةކުރި ީމހުން (ދަންނައެވެ

ނޑިދިއުމެއް ނު . ثوابވާ ދަރުމަާޔއި، ކެ  ެއވެ

. ދެދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ބިން ހެއްެދވި ަކލާނގެއަްށ !.) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!އެވެ اهللا رسولއޭ ( )9(

 –ބައިވެރިންތަކެއް  –ންތަކެއް  شريكތިޔަބައިމީހުން ކާފަރުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ެއކަލާނގެއަށް 

ަތއް ހައްދަވަިއ ބޮޑުކުރައްވާ، އަދި އެަތކެތި ބަަލހައްޓަާވ  عاملއެކަލާނގެ އެީއ ؟ ލައި ހަމަޖަްއސަނީ ހެްއޔެވެ

. އެ ހުރިަހއި ތަކެީތގެ  . ربّ ކަލާނގެއެވެ  ެއވެ

. އަދި ެއ ބިމުގަިއ   )10(  بركاةއަދި އުފުލިފަިއވާ ވަުރގަދަ ަފރުބަދަތަކެްއ އެަކލާނެގ އެ ބިމުަގއި ހަރުުކރެއްިވއެވެ

. އަިދ އެ ބިމުަގއި އަޅުތަކުންނަށް ޓަަކިއ މިންވަރުުކރަްއވައި  خرياتްނވާ ލައްވަިއ ގިނަގުނަވެގެނ  ތަްއ ލެއްިވއެވެ

. އެކަްނ ެއގޮތަށް މިންަވރުކުރަްއވަިއ ބަރާަބރު ކުރެްއވީ ުކރީެގ  وسيلة ލައްަވއި އުޅެވޭނޭ  رزق ތަްއ ެލއްވިއެވެ

 . ީވ ކިތަްއ ުދވަހުެގ ެތރޭގައިޯތ މީހަުކ އެަތކެތި ެހއްދެهللا ދެދުވަހާއެުކ މުޅިއެުކ ހަަތރުދުވަުހގެ ެތރޭަގއެވެ

. عبارة ެއއްެގ ގޮތުން ާއޔަތުގެ ަފހު جوابސުއާލުކޮށްފިނަމަ ޭއގެ   ވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެإستواىދެން އެަކލާނގ .    ވެ ވޮޑިގެންނެިވއެވެ       = ްއުޑަށ    

     = ާނޑަކަށް ވެގެްނވ . (އޭިތ ދުންގަ ނޑަކަށެވެ    )حالއޭިތ ވަީނ ދުންގަ       = އެކަލާނެގ

. وحى (އުޑަށް)އެއަށް  ުކރެއްިވއެވެ   = ެوحىއަިދ ބިމަށް ވެސް (ބިމަށް ވެސް އެަކލާނގ 

(.  ކުރެއްިވއެވެ   =.  ތިަޔ ދެއެތި އަންނާެށވެ       =  ކިޔަމަންތެިރވެގެން ުނވަތަ ނުުރހިގެންާވ

   حال    =.   އެ ދޭިތ ދެންނެވިއެވެ       = ާއަޅަމެން  حالކިޔަމަންެތރިވެެގްނވ

.  އަތުވެއްޖައީމެވެ   = .  ފަެހ އެކަލާނެގ ެއ އުުޑ ނިޔާކުރެއްިވއެވެ     = ްހަްތ އުޑަށ 
    =  ިދެދުަވހުެގ ތެޭރގައ     =  ިوحىއަދ .  ުކރެއްިވއެވެ          = 

  ކޮންމެ އުޑަކަށްވެސް ެއ އުޑެއްެގ ކަންތައް           = އަދި ދުނިޭޔގެ އުޑު (އެންމެ ގާްތ

) ތިމަން ަރސްކަލާ .އުޑު  ނެގ ޒީނަތްތެރިުކރެއްވީެމވެ    =ްބައްތިތަަކކުން (ަތރިތަކުނ(      =

 އަދި ަރއްކާތެިރ ކުެރއްވުމަށް     = ީއެއ          = ގަދަފަދަވަންތަ، އަިދ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ މިންަވރުކުެރއްވުމެވެ  =  ްވުމާއި،  إميانފަެހ އެބައިމީހުްނ (އެކަލާނގެއަށ

) އެނބުރި  ފިުކރު އެތަކެއްޗަށް ވިސްނާ  އްޔާއި،ފުަރގަސްީދފިުކރުމުން   = ( ފަހެ ކަޭލގެފާނު (އެމީހުންނަށް

  !ވިދާޅުވާށެވެ   = ެއްވަދެ خربތިމަން ކަލޭގެފާނު ތިޔަަބިއމީހުންނަށް ބިރުވެރިކަން ހުރިކަުމގ.  މެވެ
    = ެުކއްލިައކަށް ަމރުެވ ތަންޑާ ވާފަދަ ކަެމއް އަތުެވދާނޭ ކަމުގ             

    ބާގަިއގެ މީހުންނަްށ އަިއ އެތިފަހަރުފަދަ  مثودބާގައިެގ މީހުންނަށާއި،  عاد =
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެންފަެހ ެއ އުޑަށާއި، އަިދ   )11( ނޑަކަށެވެ . ޭއރު ެއ ުއޑު އޮތީ ދުންގަ ދެން އެކަލާނެގ ިއރާދަކުެރއްވީ އުޑަށެވެ

. ތިޔަ ދެއެތި ުރިހ ކިޔަމަންވެގެން ނުވަތަ ނުުރހި ނަމަވެސް ތިމަްނ  وحىބިމަށް އެކަލާނގެ  ުކރެްއވިއެވެ

. އެ ދޭިތ ދެންނެވިއެ حضرةރަސްކަލާނެގ  . ކިޔަމަންތެރިވެގެްނވާ އަށް އަންނާށެވެ . حالވެ  އަޅަމެން މި އަީއއެވެ

. އަދި ކޮންެމ  )12( . ެއއީ ދެދުވަުހގެ ތެޭރގައެވެ ފަހެ އެކަލާނގެ އެ އުޑުތައް ހަތް އުޑަކަށް ނިޔަުކެރއްވިއެވެ

. އަިދ ދުނިޔެާއ އެންެމ ގާްތ އުުޑ ބައްތި ނޑައެޅިފައިާވ ކަންތައްަތއް އެންގެީވމެވެ ތަކަކުްނ އުޑަކަށް ެއ އުޑަކަްށ ކަ

. އަދި އެ ަތރިތައް ެއއީ ަރއްކާތެރިުކރަްއާވ  . އެބަހީ ަތރިތަކުން ޒީނަތްތެރި ުކެރއްވީމެވެ ޒީަނތްތެރި ކުރެްއވީމެވެ

. (ެއއީ އުޑުން ަވއްކަންކުރަ .) އަިދ  شيطانްނ ދާ ޖިންނި ތަކެތި ކަމުަގއި ލެއްިވއެވެ ންނާ ދިމާއަްށ ުއކުމަށެވެ

ދަ ކީރިިތވަންތަ، އަދި އެންމެހައި ކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނެގ އިސްވެދިޔަ އެންމެަހއި ކަންކަމަކީ ގަ

.  މިންވަރުކުަރއްވާ، ހަމަޖައްަސވާފައިާވ ކަންކަމެވެ

ހެއްދެވި ަތކެއްަޗްށ هللا ނުވެ  إميانއަށް هللا ންގެ މީހުން  مشرك.) ފަހެ އެމީހުން އެބަހީ !އެވެ اهللا رسول(އޭ  )13(

.   ފިއްޔާުފރަގަސްދީ ނުކޮށް އެނބުރި فكرވިސްނައި  ބާގަިއެގ  عادަކލޭގެފާުނ އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ

 މީހުންނަށާއި،     ައެބަހީ ކުްއލިއަކަށް ަމރުވެ ތަންާޑ  –ެއއް  صاعقةބާގައިގެ މީހުންގެ މަްއޗަށް އައި ަކަހލ

.  މެވެޭލގެފާނު ކުަރއްވަތިމަންކަذارإنތިޔަބައިމީހުންެގ މައްޗަށް އަުތވެދާޭނ ކަމުގެ ބިރުެވރި  –ވާފަދަ އެތިފަހަެރއް 

.އްވަދެ خرب އެކަމުގެ  މެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ން ވަޑަިއގެންނެވި ހިނދު  رسولއެމީހުންެގ ގާތަްށ        =  އެމީހުްނެގ

) رسولކުރިމަތީން (ުކރީ   ން     =  ން  رسولއަިދ އެމީހުންެގ ފަހަތުންނާިއ (ފަހުެގ   

   =  ްނުތިޔަބައިީމހުން އަޅުކަނ(. . (އެޭބކަލުްނ އެފަދައިން ޮގވައިެލއްވިެއވެ އަްށ هللا  =   ުކރާށެވެ

 މެނުވީ   = ްއެމީހުނ..  ދެންނެިވއެވެ         = ެއެދިވޮޑިގެންނެވިނަމަ  ربّ އަޅަމެންގ   

   = (. . (ފޮނުއްވައިފީހެވެ  މަލާއިކަްތ ބޭކަލަުކ ބާވަިއލައްަވއިފީހެވެ  =  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުްނ

 އަހުރެމެން        = ްެއ އެްއޗަކާިއގެން ތިަޔ ބޭކަލުްނ ފޮނުވުުނ ތަކެްއޗަށ      =

.ކާފިރުވެގެ  ން ވަެމވެ      = ެعادފަހ .  ބާގައިގެ ީމހުން ދަންނައެވެ    =  ފަހެ އެމީހުްނ

. ބޮޑާ ވީއެވެ    ކިބުރުވެިރ ވީއެވެ      ިބިމުަގއ     = ّއަާކ ނުަލއި حق      =  ައިދ

.  އެމީހުން ބުންެޏވެ         = ބާރުެގ ގޮތުްނ އަުހރެމެންނަށްވުެރ ގަދަފަދަީއ ކޮންބައެްއ ހެްއޔެވެ؟  

      = ެ؟އެމީހުން ފަހެ ނުދެކެނީ ާބވައެވ.    = ްއެއީهللا ހަަމކަށަވަރުނ     

   = ކަލާނގެކަންއެމީހުން ހެއްދެިވ.          =ްނަށްުވރެ ެއކަލާނގެ ާބރުެގ އެމީހުނ

.  ގޮތުން ގަދަފަދަކަން މާ ބޮޑެވެ   = .  އަިދ އެމީހުްނ ވިއެވެ          =  ތިމަްނ

  ރަސްކަލާނެގ ާއޔަތްތަކަށް ެދކޮޅުހަދާ ކަުމގައި      = ާނގެ އެމީހުންެގ ފަެހ ތިމަން ރަސްކަލ

.މައްޗަށް ފޮނު  ްއވީމެވެ    = ްފިނިގަދަ ައޑުގަދަ ވަެޔއ          =  ސުންާޕ

   ދުވަސްތަކެއްގައި       =(ްއެމީހުން ރަަހ ލިިބގަތުމަށ) އެމީހުންނަްށ ރަަހ ދެްއކުމަށް ޓަކަިއ   

  =  ެގެ  عذابދެރަކަމާއި، ިނކަމެތިކަމުގ       =  ަގއި حياةދުނިޔޭެގ    
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   = ްعذاب ގެ  آخرةއަދި ހަމަކަަށވަރުނ     = .  ދެރަކަާމއި، ނިކަމެތިކަން މާ ބޮޑެވެ   
     = ްنصرއަދި އެމީހުންނަށ .   ނުލިބޭނެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ބޭކަލުން ވަޑަިއގެންެނިވ  رسولއެއީ އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އެީމހުންގެ ުކރީންނާއި، އެމީހުންގެ ފަހަތުން  )14(

. (އެމީހުްނގެ ކުީރ ބޭކަލުންެގ  .  أّمةއަކީ ކޮންެމ  مرادހިނދުގައެވެ އެއްެގ ކުީރގައި ވަޑަިއގެންނެވި ބޭަކލުންނެވެ

އަކަާށއި، ދެންވެްސ ެއއަށް ަފހު ވަޑައިގެންނެިވ  أّمةލެޭވ ބޭކަލުންނަީކ ކޮންެމ ފަހުގެ ޭބކަލުްނ ކަމުގަިއ ބެ 

.) ިމ ހުިރހަިއ ބޭކަލުްނ ވެްސ ެއ ބޭަކލެއްެގ  ައްށ هللا އަްށ ގޮާވލައްވާަފއި ވަނީ "ިތޔަބައިމީހުްނ  أّمةބޭކަލުންނެވެ

. ޭއގެ  ." މިފަދައިންނެވެ .ގެ މީ أّمةގައި އެ  جوابމެނުވީ އަޅުކަން ނުކުރާށެވެ  اهللا ހުްނ ދަންނަވައެވެ

. ފަެހ ައހުރެމެްނ މިވަީނ ތިަޔ مالئكةޭބކަލަުކ ކަމުަގއި  رسولއެދިވޮޑިގެންނެިވ ނަމަ  ޭބަކލަކު ފޮނުްއވައިފީެހވެ

 .ބޭކަލުން ެއ އެއްަޗކާއިގެްނ ފޮނުއްވުނު ަތކެއްޗަްށ ކާފަރުެވގެްނނެެވ.' މިއެވެ

. (އެމީހު عادފަހެ  )15( .) އެމީުހްނ  قومގެފާނުންގެ  هودން ެއއީ ބާގައިގެ މީހުން ދަންނައެވެ ގެ މީހުންނެވެ

. އަދި އެމިހުްނ ބުނީ އަުހރެމެންނަށް ުވރެްނ  حقّ އެއްވެސް  އެއް ނެިތ ބިންމަތީގައި ކިުބރުެވރިވެ ޮބޑާެވަގތީއެވެ

ްސ (އެބަހީ ައހުރެމެންނަށް ވުރެ ާބރުގަަދ އެކަުކވެ؟ ބާރުގަދައީ ަފހެ ކޮންބަެއއް ހެއްޔެވެ؟ ކާުކ ހެއްެޔވެ

. ޭއގެ  ) އެމީހުްނ ހެއްެދވީ ހަމަކަށަަވރުން هللا ގަިއ  جوابނުހުންނާނެއެވެ . އެީމހުންނަށްވުެރ هللا އަްނގަވަނީ އެވެ

. އަިދ އެމީހުްނ ީވ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަަކްށ  އެކަލާނެގ ބާުރގެ ގޮތުން ާމ ގަދަފަދަވަންތަެވ ވޮޑިގެްނ ެވއެވެ

.ދެކޮޅުހަދާ، އަދި އިންާކރުކުާރ ބަޔަުކ ކަމު  ގަެއވެ

) އެމީހުންެގ މައް )16( ، ޗަްށ ަވރަްށ ފިނިގަދަ ދެންފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ (އެީމހުން ހަލާކުުކރެއްވުމަށް

 (. . (އެއީ ހަތް ރެޔާއި، އަށް ުދވަހެވެ . އެއީ ެއީމހުންނަށް ސުންޕާ ދުވަސްތަކެކެވެ އަޑުފަށްހުރި ވަޔެއް ފޮުނއްވީމެވެ

ގެ ަރަހ  عذابތިކަމުގެ ގައިވެސް ދެަރކަމާއި، ނިކަމެ حياةމި ދުނިޔޭގެ  އެގޮތަށް އެކަން ހިންެގވީ އެމީހުންނަށް

. އަދި  . އެމީހުންނަށް އެއްވެްސ  عذابެގ  آخرةދެއްކެވުމަށެވެ  نصرއެއަްށވުެރ މާ ދެރަވެަފއި ނިކަމެތިކަން ބޮޑެވެ

.  އެއް އެުދވަހުން ުނލިބޭ ުހއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =  مثودއަިދ .  ބާަގއިެގ މީހުްނ ދަންނައެވެ     =  ފަެހ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ

.  ތެދުމަގު ބަޔާން ކޮށްދެއްވީމެވެ       =  ކަނުކަަމްށ ( ފަެހ އެމީހުްނ (ކާފަުރ ކަމުގެ

.  ލޯބިކުރީެއވެ      = ުތެދުމަުގގެ ބަދަުލގައި ތެދ /   މަގުެގ މައްޗަށް    = ްއެމީހުންެގ  ފަހެދެނ

.  ގައިގަިއ ހިިފއެވެ        =  ނޑު عذابދެަރކަމާއި، ނިކަމެތިކަމުެގ  ެގ އަޑުފަށްގަ  

        = ުން އެމީހުްނ ކުރަމުްނ ދިަޔ ކަންތަުކގެ ސަބަބ      =  އަިދ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ

.   ސަލާމަތް ުކރެްއވީމެވެ   = ްއީމާންީވ ީމސްތަކުނ       =  އަިދ އެމީހުްނ

) شركވެރިްނ ކަމުގަިއވި ( تقوى   އާއި، ުއރެދުމުން ރައްކާތެިރެވގެން ީވ ބަޔަުކ ކަމުގައި      =  އަިދ

 ކުރެވޭ ުދވަހު  مجع –ކުރެވޭ ދުަވހު  حمشر   =  ތެރީން عداوةގެ هللا        = / ނަރަަކއަށް

   އަލިފާނަށް    =  ާحالފަހެ އެބައިމީުހން އެކުއެކު ބަނދެިވގެންވ       

     = ެގެނެިވއްޖެ ހިނދުން  –ވިއްަޖއުމަށް ާދނދެން އެމީހުން އެ ަނރަކައަްށ ގެންދ)     = 

.   އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ހެކިޭދ ުހއްޓެވެ     =  އެމީހުންެގ އިވުންތަކާއި، ފެނުންތަްއ

 (ކަންފަތްތަކާއި، ލޯތަްއ)     =،ިއަދި އެީމހުްނގެ ހަންތަާކއ         = 

) ުކރަމުން ދިޔަ ކަމުގަިއވީ ކަންތަ  ކަށް އެމީހުން (ދުނިޔޭގައި        = އަދި އެީމހުން އެމީހުންެގ

.   ހަންތަކަށް ބުނާނެއެވެ   =ތިޔަބައިީމުހން ހެކިދިނީ ކީއްެވގެން ހެއްެޔވެ؟     = 

/ އަހުރެމެ  ންނާ އިދިކޮޅަށްއަހުރެމެންެގ މައްޗަށް   = . ) ބުނާނެެއވެ  އެަތކެތި (އެ ހަންތައް    

.އަހުރެމެންނަށް ބަސްބުނުމުهللا  =  ގެ ާބރު ދެްއވީއެވެ   =  އެަކލާނގެއީ ބަސްމޮށުންެތރިކަން ދެއްިވ
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.  ކަލާނގެއެވެ    = ްކޮންެމ ެއއްޗަކަށ      = .   ިތޔަބައިމީހުްނ ހެއްެދީވ އެކަލާނގެއެވެ

      = ްއެންމެ ފުރަތަަމއަށ        = ިވުްނ  رجوع އަދި ތިޔަަބއިމީހުން އެނބުރ

. حضرةވަނީވެސް ހަަމ އެަކލާނގެ      އަށެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެީއ ބާ مثودއަދި  )17( .) ފަެހ ތިަމްނ  قوم ގެފާނުންގެ  صاحلަގއިެގ މީހުްނ ދަންނައެވެ ގެ ީމހުންނެވެ

. ފަހެ އެމީހުން ކަމާއި، ތެދުމަުގގެ މައްަޗްށ  إميان ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ބަޔާންކޮށްދެްއވީމެވެ

. ެއކަމަ إختيارކާފަރުކަމުެގ އަނދިރިކަާމއި، ކަނުކަްނ  . ދެންފަެހ  ނިކަމެތިކަމާއި، ލޯިބ ކު  ށްުކރީއެވެ ީރއެވެ

. ެއ އަޑުފަށުން އެމީހުން ހަލާުކވެެގްނ  عذابދެރަކަމުގެ  ނޑު އެމީހުންނަްށ އައިްސ ޖެހުނެވެ ެގ އަޑުފަށްގަ

. . ެއއީ އެމީހުްނ ުކރަމުންދިޔަ ކަންތަކުެގ ސަބަބުންެނވެ  ދިޔައީއެވެ

ން ތިމަން ރަސްަކލާނެގ  مؤمن ވެރި  تقوى އާއި، އުރެދުމުން ރައްކާެތރިވެގެން ިތބި) شركއަދި ( )18(

.  ރައްކާތެިރކުރަްއވައި ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ

މަފުޅު ހަނދު –ުކރެވޭ ުދވަސް  مجعނަރަކައަްށ  –ދުަވްސ  قيامةުކރެޭވ  حمشرތެރީން  عداوةގެ هللا އަދި  )19(

 . ފަުހގެ މީާހއަށް ދާނދެްނ  އެދުަވހުން އެމީހުްނ ތިބޭނީ އެންމެ ފުރަތަަމ މީހާއިން ފެށިގެްނ އެންމެކުރައްވާެށވެ

. މަލާއިކަްތ ބޭކަލުްނގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި  . مجعބަނދެވިގެންނެވެ  ވެގެންނެވެ

އެބައިމީހުން އެ ނަރަކަާޔ ހަމައަށް ގެނެވުނީމާ އެީމހުންގެ ކަންފަތްތަކާއި (އިވުންތަކާއި)، ފެނުންތަކާިއ  )20(

. ެއީއ އެމީުހްނ (ލޯތަކާއި)،  އަދި އެމީހުންެގ ހަންތަްއ އެމީހުންެގ މައް ޗަްށ އެމީހުންާނ އިދިކޮޅަްށ ހެކިދޭނެެއވެ

.  ދުނިޔޭގައި ތިބެގެްނ ކުރަމުްނ ގެންދިޔަ ނުަބއި ކަންކަމާމެދުަގެއވެ

. އަުހރެމެންނާ އިދިކޮޅަށް ތިޔަަބއިމީހުން ހެކިދެީނ  )21( އަދި އެމީހުން އެމީހުންގެ ގުނަވަންތަކާ ދިމާއަްށ ބުނާެނއެވެ

. ހުރިހާ އެއްޗަކަްށވެސް ވާަހކަދައްކަިއ، ކީއްވެގެން ެހއްޔެވެ؟ އެހި . ބުނާނެއެވެ ނދު އެތަކެތި ޖަވާބުދޭނެެއވެ

. (ތިޔަބައިީމހުން ެއ ނުަބިއ هللا ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ެދއްވި  ައހުރެމެންނަށްވެްސ ވާަހކަދެއްކުމުގެ ާބރު ދެއްީވއެވެ

.) ައދި އެަކލާނގެ حاضرކަންތައްތައް ކުރިިއރު އަުހރެމެން  ީއ ތިޔަބައިމީހުްނ އެންެމ ފުރަތަމަވެްސ ވެގެން ވީމުއެވެ

. އަދި ިތޔަބައިމީހުން . حضرة ވުްނ ވަނީެވސް ހަމަ ެއކަލާނގެ  رجوع ހެއްދެވި ކަލާނގެެއވެ  އަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        ިތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާުކާރ ކަމުގައި ނުވެ  = އަދ.     އެވެ    =

 ތިޔަބައިމީހުންެގ މައްޗަްށ ެހކިދިނުމުން        =  ( ތިޔަބައިީމހުންެގ އިވުންތަްއ (ކަންފަތްތައް

(   އަދި ތިޔަބައިމީހުންެގ ފެނުންތައް ކަމުގަިއ ވިޔަްސ (ލޯަތއް ކަމުގައި ވިޔަސް   =  އަިދ

 އިމީހުންގެ ހަންތަްއ ވިޔަސް ތިޔަބަ       = .    އަދި އެހެްނ ނަމަވެސް ިތޔަބައިމީހުްނ ހީުކރީއެވެ

      = ްދެނެވޮޑިގެން ނުވާ ކަމުގައި هللا ހަމަކަަށވަރުނ          =

  ތިޔަބައިމީހުން ުކާރ ގިނަ ކަންތައް      =  ްތިޔަބައިމީހުްނގެ ެއ ީހކުރުނ       =

 ރި ތިޔަބައިމީހުން އެ ީހކު   = ެއާމެދު ربّ  ތިޔަބައިމީހުންގ     =  ެއކަން ތިޔަބައިމީހުން ހަލާުކ

.    ކުރީއެވެ       =.ދެން ތިޔަަބއިމީހުން ީވއެެވ       ެްއލި ަހލާކުެވގެން ާވ ގ

  މީހުންގެ ެތރެއިން     =  ްފަެހ އެބައިީމހުން ކެތްކުރިއަސ             = ނަރަަކ

.    އެއީ އެމީހުްނ ގޮްސ ތިބޭެނ ޓިކާނާެއވެ        =  އަިދ އެމީހުްނ ދުނިޔެއަްށ އަލުްނ އައިްސ

 ކަންތަްއ ކުރަްނ އެދުނަސް ރުހިވޮޑިގަންނަާވ       =.     ފަހެ އެމީހުން ުނވެއެވެ    

 ރުހިވޮިޑގަތުން ލިބޭ ީމހުންެގ ތެރެއިން =          = އަިދ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނގެ ަމއްޗަްށ

.    ފާކުރެއްވީމެވެ   =)شيطان  ( / އެކުެވރީންތަކެއް  ތެރީން  رمحةްނގެ    ތަކެއް      =  ދެްނ

.) فاحشަތކާއި،  شهوةއެސޮރުމެން އެމީހުންނަްށ ޒީނަތްތެރިކޮށްދީ (ދުނިޭޔގެ     ކަންތައްތައް ޒީނަތްެތރިކޮށްދިނީ އެވެ

       =(  އެމީހުންގެ ކުރިމަީތގައިވާ ތަކެީތގެ (ދުނިޔޭގެ ކަންކަމުގެ    =  އަިދ

:  آخرةއެމީހުންގެ ފަހަުތގައިާވ ކަންކަމުެގއާއި، ( ނާންނާނޭ ކަމުގައި، ހިސާބު ެބއްލެވުން،  آخرةެގ ކަންކަމުަގއި

(.    ނަރަކަ، ސުވަުރގެ، މި ތަންތަނާއި، އެކަންކަން ނެތްކަމުގައި ހަދައި ދުނިޔެ ޒީނަތްތެރި ކުރަމުން ގެންދިޔައީއެވެ
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       = ) ބަސްފުޅު عذابއަދި އެީމހުންގެ މައްޗަްށ ( . حقّ ގެ    ވެއްޖެެއވެ      

   = ަތއް ފަދައިން  أّمةިއސްވެދިަޔ      =  ިއެމީހުްނގެ ުކރީގައ        

   ޖިންނީންގެ ެތރެއިންނާއި، އިންސާނުންެގ ތެރެއިން =        =.   ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުން ވިެއވެ

     =ަޔަުކ ކަމުަގއި ގެއްިލ ަހލާކުވެގެްނވީ ބ    

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 يعىن، އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އިވުންތަކާއި، އެބަީހ ކަންަފތްތަކާއި، އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ފެނުންތަާކއި )22(

ލޯތަކާއި، އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ހަންތައް، އެބަީހ އެންމެހަިއ ގުނަވަންތަްއ ތިޔަބައިމީހުންެގ މައްޗަްށ ހެކިނުޭދޭނ 

. އަިދ  ގޮތުން ތިޔަބައިމީހުން އެ ނުބައިކަންތައް ކުރަމުން ދިޔަިއުރ ވަންހަނާކޮށް، ނިވައިކުރި ކަމުގައި ނުެވއެވެ

ދެނެވޮޑިނުގަންަނވާޭނ هللا ހީުކީރ ތިޔަބައިމީހުްނ ުކަރމުންދާ ގިަނ ކަންތައްތަްއ  ކިޔެްއ ހެއްެޔވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން 

.  ކަމަށެވެ

އާމެުދ  ربّ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ގެއްިލ ަހލާކުެވގެންާވ މީސްަތކުން ކަމުަގއި ިތޔަީވ ތިޔަބައިމީހުންެގ  )23(

. ) ހީއެވެ  ތިޔަބައިމީހުން ތިަޔ ކުިރ (ނުބައި

. ދެންފަހެ އެމީހުން ކެތް )24( ުކރިޔަސް އަދި ކެތް ުނކުރިަޔސް އެމީހުން ގޮސް ތިބޭނޭ ތަނަީކ ހަމަ ަނރަކަެއވެ

. އަިދ އެީމހުން ައލުން ދުިނޔެއަްށ އައިްސ  . އެތަނުން ނުކުތުމެްއ ނެތެވެ ރުހިވޮޑިގަންަނާވ هللا އެހެން ގޮތެްއ ނެތެވެ

.ދައްކަްނ އެދުނަސް އެމީހުންނަީކ އެފަދަ ުހއްދައެ عذرގޮތަށް އުޅޭން އެދުނަްސ   ްއ ލިބޭނޭ ބަެއއް ނޫނެވެ

. (އެބަހީ  )25(  مشركގެ  مّكةއަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ެއުކވެރީންތަކެއް ފާުކރެްއވީމެވެ

ތެރީންތަކެްއ ކަމުަގއި ަޝއިތާނުންތަކެްއ  رمحةތަކުްނގެ މަްއޗަށް ެއކުވެިރ ސް ންނާއި، ދެންވެސް އެބާވަތުެގ މީ

.) ދެންަފހެ ެގ ކަންތަްއ ޒީނަތްެތިރ  آخرةެއ ޝައިތާނުންތަްއ އެބައިމީުހންނަށް ދުނިޔެއާއި،  ފާކުރެއްވީމެވެ

. (އެއީ ދުނިޭޔގެ  އެންމެަހިއ  فاحشކުރުާމއި، އުރެދުންތަކަށް ައރަިއގަތުމާއި،  شركއަށް هللا ގައި  حياةކޮށްދެއެވެ

 . ކަމަށާއި، މަުރވުމަށްފަހު ދެްނ ނިމުީނ ނާންނާނޭ  آخرةޒީނަތްތެިރ ކޮށްދިނުމަީކ  آخرةކަމެއް ޒީނަތްތެރިކޮށްދިނުމެވެ

. ޭއގެ ސަބަބުން  وسواسތަކަށް ހިސާބުެބއްލެވުމެްއ ނެތްކަމަށް  عملކަމަށާއި،   فاحشދީ ަހއްލަިއ ހެދުމެވެ

.) عمرއެންމެހައި ކަމެްއގަިއ ގެނބިތިބެ   ހުސްކޮްށލުމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ީވ މީސްތަކުްނ ބު كافرއަިދ.    ނެެއވެ    =ެތިޔަަބއިމީހުން ާނހާށެވ!.   

    =  ިއަށް  ُقرآنމ      = ެައދި އެއަށް ހަޅޭަލވާ، އަޑުގަދަކޮްށ ހޯބޯަލވާ ހަދާެށވ! .

.)، ޅޭލަވައިކިޔަާވ ަވގުތު ހަ ُقرآن(އެބަހީ އެ    އަޑުގަދަކޮށް، ހޯޯބލަވައި، ގަޑުބަޑުކުރާށެވެ   

 =.   އެއީ ިތޔަބައިމީހުން ގަަދވޭތޯއެވެ     =  ަފހެ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ރަހަދައްަކާވ

.   ހުށީމެވެ   ްކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަށ       =  ާއަކުން  عذابގަދަވެގެްނވ 
      =) ގަދަވެގެންާވ ޖަާޒ  قيامةއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ  އެމީހުންނަްށ ( ދުަވހުން

.  ދެއްވާހުށީމެވެ           = އެމީހުްނ ދުނިޔޭގައި ކުރަމުންދިޔަ ނުބަިއ

  ަބއކަށްވުރެ ނުކަންތަ    = ީއެއ         = عدوّ ގެ هللا .  ންގެ ޖަޒާެއވެ    

= .  އެއީ ނަަރކައެވެ       =.   ދެމިހުންނަނިވި ޮގވަތި =    އެމީހުންނަށް އެތާނަގއި ވެއެވެ

  = ްޖަޒައެްއގެ ގޮތުނ       = ްކުިރ ކަންތަކުން އެމީހުނ        =  ތިމަން ރަސްކަލާނެގ

   އާޔަތްތަކާމެދު      = ީއިންާކރުކޮށް ދެކޮޅުަހދާ ކަމުގައި ވީތ    
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)26(  . ! މި އަދި ކާފަރުންެގ މީހުްނ އެއްަބޔަުކ އަނެްއ ބަޔަކަްށ ބުނެއެވެ ކިޔަާވ ައުޑ  ُقرآنޭއ ަކލޭމެންނޭވެ

.!ކަލޭމެން ނާހާށެވެ (އެީއ  !. އަދި ެއ ކިޔަާވއިރު ހަޅޭލަވައި، އަޑުަގދަކޮށް، ައތްތިލަބަޑިޖަހައި، ހޯޯބލަވަިއހަދާށެވެ

.) އަދި އޭރުްނ  ُقرآن  حمّمدއަާށއި،  دين إسالمކިޔަވާ އަޑުއަހަިއގެން އަަސރުކޮށް ތެދުމަގަށް އަތުވެާދނޭތީއެވެ

. ަކލޭެމން ގަދަވުމުެގ ެގ . أّميدފާނުގެ މައްޗަްށ ކަލޭމެްނ ގަދަވެދާނޭ ކަންނޭނގެއެވެ  ަގއެވެ

.) ހަމަކަަށވަރުްނ ކާފަުރވީ މީސްަތކުންނަށް ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ  وحىއެފަދަ ީމހުންނާމެދު (هللا  )27( ކުރަްއވައެވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ދު عذابގަދަވެގެންާވ  ނިޔޭަގއި ތިެބގެން ުކރާ ނުބަިއ ނުލަާފ ދެްއވާހުށީމެވެ

.  ކަންތަކަށް، ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ހެޔޮަވރު ޖަޒާ ދެްއވާހުށީމެވެ

. އެީމހުން އެާތ އަބަދީ ގޮެތއްގަިއ ދެމިތިޭބ  عدوّ ގެ هللا  )28( . އަލިފާނެވެ ންގެ ެއ ޖަޒާއަކީ ހަމަ ސީދާ ަނރަކައެވެ

. ެއއީ އެމީހުްނ ދުނިޔޭގަިއ ތިބެގެްނ  .ގެ އާ هللا ހުއްޓެވެ  ޔަތްތަަކށް އިންކާރުކޮްށ ދެކޮޅުހެދުމުެގ ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ

. ފަހުެގ މި ތިން އާޔަތުން ސިަފވެގެން މިާދ ކާަފރުންނާއި، އެމީހުްނގެ  ތަކާއި، މިާހުރ  عملދަންނައެވެ

ުހިރ އާ އެއްވެސް ތަފާެތއް އެބަ عملއަިދ މި މީހުންގެ ، ންނާއި إسالمކާފަރުންނާއި، ޑުޕްލިކޭޓް  ذيبމިތިބި 

. އެީމހުން ެއ ޒަމާނުގަިއ ެއ އުޅުީނ   هللا َصلَّى اهللا رسولބާވައެވެ؟ ބުއްދިެވރީން ވިސްނައިލާްނ ރަނގަޅު ކަމެެކވެ

. ކިޔަާވ ވިދާޅުވާން ފެށީާމ ހަޅޭަލވަިއ  ُقرآن وسلم َعلَْيه ިކަޔވާ ވިދާޅުވާ އަުޑ މީހަކަްށ އިވުަނ ނުޭދން ވެގެންނެވެ

. ُقرآنހޯޯބލަވަިއ މިޒާތުގެ ކަންތަްއ ކޮށް  އަޑުގަދަކޮށް، އަތްތިލަބަޑިޖަހައި   ގެ އަޑު ބަންދުުކރީެއވެ

ގެ އަޑު ނުއިއްވޭތޯ،  ُقرآن އާ ދުރަށް ގެންދެވޭތޯ تعليمގެ  دين إسالمއާއި، އަދި  ُقرآنމިޒަމާނުގައިވެސް 

. ُقرآنއަދި ުކއްޖަކުވެްސ ެއ  އެީއ އެްނެމ  تعليمނުެބޭހ އާ  ُقرآن ކިަޔވައިފާނެީތ ނުކިޔަަވިއ ވާނޭހަިއ ގޮތެްއ ހަދަނީއެވެ

ކަމުަގއި ހަދައި، ރެޔާއި، ުދވާުލ ރެޑިޔޯތަާކއި، ޓީވީތަކުްނ ޒާތްޒާތުގެ ނަންނަމުގަިއ ޕްޮރގްރާމްތަްއ  تعليمމަތީ 

ަމހުގެ ރޭތަުކގައިވެސް ހިނގަމުން ދާިއރު އަދި އެހެްނ  رمضانހިންގައި، ކުޅިވަުރގެ ތަފާތު ވާދަެވރި މުބާރާތްތައް 

.  މަސްމަހު ހުންނާނީ  ވެގެްނާވ  مشهورެގ މައްަސރުެގ ނަމުން  ُقرآنަމހަކީ  رمضانކިާހ ފެންވަަރކަށް ބާަވއެވެ

 . . .  ِفْيهِ  َواْلَغوْ މައްސަރެވެ . ތަފާތުވަީނ ޒަމާނާއި ީމހުންނެވެ  عملވާޭނ ަވރެްއ އަިދ މީެގ އިުތރަށްެވސް ވޭާބވައެވެ

.  األبصار ياأوىل فاعتربوا ގައި ތަފާތު ވާކަމަކަށް ނުފެނުނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = (. . (ނަރަކަިއގާ ތިެބގެން ބުނާނެއެވެ  އަދި ކާަފރުީވ މީސްތަކުން ބުެނއެވެ      

! ربّ އަޅަމެންގެ =  . އަޅަމެންނަށް ދައްކަވާނދޭވެ   އެވެ  = ްމަގުފުެރއްދި ދެމީހުްނ  އަޅަމެނ

 (ދެޕާޓީ)    =  ްޖިންނީންެގ ތެރެއިންާނއި، އިންސާނުންެގ ތެރެއިނ   =  އަލަމެްނ

. . ދެޕާޓީ ލާހުށީެމވެ  އެ ދެމީހުން ލާހުށީމެވެ      = ްއަޅަމެންގެ ފައިތިލަތަުކގެ ދަށަށ    = 

. އެ ދެމީހުން  ނުވަތަ ދެޕާޓީ ވުމަށް ޓަކަެއވެ      =.    އެންމެ ދަށުގަިއވާ މީހުންގެ ެތރެއިން

     = ްހަމަކަަށވަރުްނ ބުނި ީމހުނ      =  ެهللا އަީކ  ربّ އަޅަމެންގ.  އެވެ  

    =  ްއެމީހުނ (  ވެތިބި قائمދެން (އެ ބަސްމަތީގައި     = އެބައިމީހުްނގެ ގާތަްށ

. (ެއީއ މަރަްށ   ާވ ވަގުތުއެެވ.) حاضرވަޑައިގަްނނަާވ ހުއްެޓވެ    =  ްމަާލއިކަްތ ބޭކަލުނ  

    =. .) ތިޔަބައިމީހުްނ ބިުރ ނުގަންނާށެވެ   (އެބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާނެެއވެ  =  އަދި ތިޔަަބއިމީހުްނ

.  ހިތާމަ ނުކުރާެށވެ       = .  އަދި ުސަވރުގެ ހުިރ ކަމުގެ އުފާ ުކރާށެވެ  =  ެއ

 ސުވަރުެގއަކީ         =  ްوعدތިޔަބައިމީުހންނަށ .   ެވވިފައިާވ ތަނެވެ   = 

.ތިމަން ބޭކަލުންނީ ތިޔަ  ބައިމީހުންނަށް ރަްއކާތެރިކަން ދޭ ައދި އެހީތެރިކަން ދޭ ބޭަކލުންނީމުއެވެ     

  =  ގައި  حياةދުނިޔޭެގ      =  ގައިެވސް  آخرةއަިދ    =  ފަެހ އެތާނގައި (ެއ

. ) ިތޔަބައިމީހުންނަށް ވެއެވެ  ސުވަރުޭގގައި        =  ތައް އެދޭހަިއ  نفسިތޔަބައިމީހުންެގ

 ކަމެއް          .    = އަދި ަކލޭމެްނ އެދި ދަންނަވާާހ އެްއޗެއް އެތާގަިއ ކަލޭމެނަށްެވއެވެ

   =) . .) مهمانެއއީ މެހުމާންދާރީ ކަމެކެވެ   ންނަށް ތަްއޔާރުވެފަިއވާ ތަކެއްެޗވެ      

    ލެްއވުން ބޮޑުވެގެްނވާ ަކެލއްގެ ފަރާތުން  رمحةގިަނގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ  =
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)  عذابއަދި ކާފަރުވީ މީސްތަކުން (ނަަރކައިެގ  )29( .އޭއަޅަމެންގެهللاލިބެމުންދާ ވަގުތު .  ربّ އަށްދަންނަވާނެެއވެ އެވެ

. !ންނީންނާއި، އިންސާނުންގެ ތެެރއިން އަަޅމެން މަގުުފރެއްދިެދމީހުން ނުވަތަ ދެޕާީޓ އަޅަމެންނަށް ދައްކަވާނދޭވެޖި

. (އެއީ  . ެއއީ އެ ދެފަރާތް އަޅަމެންގެ އެންމެ ދަށަްށ ލުމަށެވެ އެ ދެފަރާތް އަޅަމެންގެ ފައިތިލަަތކުގެދަށަށް ލާހުށީމެވެ

.)ގަަދވުމަށް ޓަކައެ  عذابއެމީހުންނަށް   ވެ

. އެއްބައި ބޭަކލުްނ  . މިއާޔަތުގައި މިވާ ަމގުފުރެއްދި ދެމީހުންނާމެދު ަބސް ތަފާތުވެގެން ވެެއވެ ދަންނައެވެ

ުކރުމާއި، ިމ ކަންކަމަްށ ވަސްވާސްީދ،  شركކަމާއި،  كافرނެްގ ެތރެއިްނ އިންސާނުންނަށް  شيطانވިދާޅުވަނީ އެީއ 

. ން شيطانމީސްތަކުން ލަންބައި، މަގުްނ ނެއްޓުިވ  އާދަމުެގ ދަރީންެގ އަިދ އަނެއްަބއިބޭކަލުންވިދާޅުވަީނ ެއއީ ކަމަށެވެ

.ކަމަށެން ކާފަރުކަުމގެ ބޮެޑތި ވެރީންތެރެއިން އެފަަދ ކަންކަން ޒީނަތްތެިރކޮށްދި  ވެ

ގެ މަތީ،  توحيدއެއް ނުކޮށް  شريكއޭ ބުނެ ދެން އެގޮތުެގ މަތީގައި (هللا އެއީ  ربّ  ތިމާމެންގެ )30(

) ކިޔަމަންތެރިކަމާއެ އަްށ   ميدانގެ  حمشرާވ ަވގުތު، ނުވަތަ ކަށްވަޅުން  حاضرވެ ތިިބ މީހުން (ަމރަށް  قائمކު

. އެމިހުންގެ ގާތަށް  ) ދަންނައެވެ . (އަދި އެ ބޭަކލުްނ  مالئكةެގ  رمحةނުކުންނަ ވަގުތު ބޭކަލުން ވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ

. އަިދ ހިތާ .) ތިޔަބައިމީހުން ިބރު ނުގަންނާށެވެ . އަދި ތިޔަބައިީމހުންނަްށ  ވިދާޅުވާނެއެވެ މަވެސް ނުުކރާށެވެ

. އެީއ ތިޔަބައިމީހުންަނށް ދެއްވުމަށް  .  وعدސުވަރުެގ ުހރިކަމުެގ އުފާ ކުރާށެވެ  وعدهللا ވެވިގެންާވ ތަނެވެ

.  ކުރައްވާަފިއވާ ތަނެވެ

ރަްއކާތެިރ  ގަިއވެސް ތިޔަބައިީމހުން حياةގެ  آخرةަގއިވެސް، އަިދ  حياةދުނިޔޭގެ    ބޭކަލުންނީތިމަން )31(

. އަިދ ސުވަރުޭގގައި ިތޔަބައިމީހުްނ ހިތްއެދޭަހއި ކަމެއް   نفسކުރައްވާ، އަދި އެހީތެިރކަން ަބހައްޓަާވ ބޭކަލުންެނވެ

.  ތައް އެކަންކަމަްށ ދަހިވެތިާވ އެންމެަހއި ކަމެްއ ވެެއވެ

ންނަްށ  مهمانލާނގެ ލެްއުވން ބޮޑުވެގެންވާ ަކލާނގެ ެއކަ رمحةއެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ އަދި  )32(

) . . މެހްމާންދާރީ ކަމެވެ  )آمني. منهم اجعلىن اللهمތައްޔާރުކޮށްދެްއވާފައިާވ ތަކެއްެޗވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =ބަސްބުނުމުެގ ގޮތުން އެންމެ ހެޔޮެވގެންވަނީ ވަިކ ކާުކހެއްޔެވެ؟         

 އަށް ގޮިވ މީހަކަށްުވރެ  حضرةގެ هللا =       =  ާކުރި  صاحلއަދި އޭނ     = އަދި އޭާނ

 ބުނި      =  ީإسالمހަމަކަަށވަރުން ައހުރެން ވަނ  . ްނެގ  مسلمންގެ ތެެރއިންނެވެ

.   ތެރެއިންނެވެ    =ައަދި ހަމ.   ހަމަވެގެްނ ނުެވެއވެ      =  ،ިެހޔޮ ކަންތަކާއ

 އަދި ނުބައި ކަންތަކާއި،  =  ( . دفاع(ުނބައި ކަންތައް ./ ދުރުުކރާށެވެ  ކުރާށެވެ        =

/ އެހެން ހަަދއިފިއްޔާ  =  ހެޔޮ ކަންތަކުން    އޭރުން             = ަކލެޔާއި، އެމީަހާކ

 ތެރިކަމެްއ ވާމީހާ  عداوةދެމެދު    = އޭނާ ކޮންަފދަ ހެއްެޔވެ؟      = ވަފާތެިރ

.  އެކުވެިރއެއް ފަދަެއވެ    =  حاصلއަދި އެކަްނ .    ނުވާެނއެވެ   = 

 އްޖެ ބަޔަކަށް މެނުވީ ކެތްތެރިވެ    = .   އަދި އެަކން ނުލިބޭނެއެވެ       = 

) ެވރިޔަކަްށ މެނުވީ  ثوابބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބުގެ (  ގެ       =  އަދި ކަެލއަށް ހިްތވަރުދިނުެމްއ

  އަތުވެއްޖެއްޔާިއ/ ވަްސވާސްދިނުމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާއި،    = ްޝައިތާނުެގ ފަރާތުނ  = 

 ވަސްވާހަކުން      =  ެمحايةްނ ރައްކާތެިރކަމާއި،  حضرةގެ هللا ފަހ .  އެިދގަންނާށެވެ   =

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގެއީ      =  ައއްސަާވ ވޮޑިގެންވާ، ދެެނވޮޑިގެްނާވ

.ކަ  ލާނގެއެވެ    = ) ެقدرةއަިދ އެކަލާނގ . ) ަދލީލުތަުކގެ ެތރެއިްނ ވެެއވެ  ތެރިކަމުގެ   

  =  ުނޑާއި، ދުވާލ  ޭރގަ   = ،ިއަދި އިރާއި، ހަނދާއ       = 

. (އަޅުކަން ނުުކރާށެ سجدةިތޔަބައިމީހުން  .)ނުުކރާށެވެ  ވެ    =  ިއރަށް ވިޔަސް އަިދ

 ހަނދަށް ވިޔަސް       = سجدةއަށް هللا އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ (. . (އަޅުކަން ުކާރށެވެ    ކުރާށެވެ
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    = .   ެއކަލާނެގއީ އެތަކެިތ ހެއްެދވި ކަލާނގެއެވެ    = ތިޔަބަިއ މީުހްނ

 ވަންޏާ        =  ިެއކަލާނެގއަށް ެއަކނި އަޅުކަންކުރާ ކަުމގައ    

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އަދި މީސްތަުކންނަށް  عمل صاحلކޮށް ( عملތިމާ ހެޔޮ   )33( ގެ ަމގަށް ޮގވައި، އަދި އަުހރެން މިަވީނ هللا ކޮށް

ހެިދ މީހަކަްށވުެރ ބަސްބުނުމުެގ ގޮތުްނ ހެޮޔވެގެންވަީނ ދެްނ ކާުކ ހެްއޔެވެ؟ އެބަީހ ންެގ ތެެރއިންނޭ ބުނެ مسلم

.  އެއަށްވުެރ ހެޮޔ މީހަުކ ނުވެއެވެ

ގެ މަގަށް އެހެން ީމހުންނަށް ގޮވަިއލި މީހަުކ هللا ކޮށް، ދެން  عمل صاحلއަކަށްވެ ހުރެ  مسلمފަހެ ތިމާ 

. ެއއަށް .އެއީ އެންމެަހއި ެހވެްއ ޖަމާކުރި ީމހެކެވެ  ވުެރ ހެޮޔ ީމހަކު ނުހުންނާނެެއވެ

. (ެއ ދެކަންތަކުގަިއ  )34( ވެ ފައުޅުެވގެްނާވ  بيانއަދި ހެޔޮކަންތަކާއި، ނުބައި ކަންތަާކ ހަމަހަަމވެގެން ނުވެއެވެ

.) ހެޮޔ ކަންތަކުން ނުބައި ކަންތައް ދުުރކުރާށެވެ . (އެބަހީ ކަެލއަށް ނުބައި ކަެމއް ކުިރ މީހަކަށް ަކޭލ !ތަފާތު ވެއެވެ

. حسانإ ތެރިކަމެްއ ާވ މީާހ ކަެލއަށް ަޓކަިއ  عداوة ) އޭރުްނ ަކލެޔާއި، އެީމހަކާ ދެމެދު!ތެިރވެ، ހެޮޔކަން ކޮށްދޭށެވެ

. رمحةގާތް   ތެރި، ވަފާތެރި އެކުެވރިޔަކަށް ވެދާނެއެވެ

. (އެބަހީ ީމހަކު ތިމާއަ حاصلއަދި ކެތްތެރިވެއްޖެ ބަޔަކަްށ މެނުވީ އެފަދަ ކަްނތައް  )35( ްށ ނުވާނެއެވެ

ެތރިވެ، ހެޮޔކޮށް ހިތޭީނ ަވރަށް ބޮޑެތި ކެތްެތރި، މާްތ  إحسانނުބައިކަމެއް ުކރީމައި، އޭެގ ބަދަުލގައި އެީމހަކަށް 

.) ވަރަްށ ބޮޑު ނަސީބުގެ ވެރިައކަށް މެނުީވ އެފަަދ ބޮޑު  . حاصلއާއި، މާތްކަްނ  ثوابމީހުންނަށެވެ  ނުކުރެވޭެނއެވެ

ެތރިވުަމްށ  إحسانއެބަހީ ނުބައި ކަންތަްއ ކުރި ީމހަކަށް  –ދަ ކަންތައް އާގެ ފަރާތުން (އެފަ شيطانއަދި   )36(

) ަވސްވާސްތެިރކަމެއް އަުތވެއްޖެއްޔާ، ައްއސަވާ ވޮޑިގެންވާ، އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގ   حضرةހުރަސްއަޅާ ފަދަ

 .!ން ރައްކާެތރިކަމާއި، ަސލާމަތްކަން އެދޭެށވެ

ނޑާއި، ދުާވލާއި، ިއރާއި  )37( ގެ ކުޅަދުންވަންަތ ކަމާއި، ހައިަބ ބޮޑުކަމުގެ މަްއޗަްށ هللا ހަނދަީކ ، އަދި ރޭގަ

. (ަފހެ އެފަަދ ބޮޑެތި  ން ެއހާ ުފރިހަމަކޮްށ ހެއްެދވި ަކަލުކ  خملوقދަލީލުކުާރ ދަީލލުތަކުެގ ތެެރއިން ާވ ދަީލލެވެ

. ަޔސް، އަިދ ަހނދަްށ ިވޔަްސ ) ފަެހ ިތޔަބައިމީހުން އިރަްށ ވި؟ކިހާ ބޮޑުވެަފއި ކުޅަދުންވަންތަވެިރ ވާޭނ ހެްއޔެވެ

. އަިދ އެތަކެިތ ހެއްެދވި ަކލާނގެއަްށ  سجدة .  سجدةނުކުރާށެވެ .) ތިޔަބައިމީހުްނ  سجدةއަްށ (هللا ކުރާެށވެ ކުރާެށވެ

.  سجدةއަްށ އެކަިނ هللا ުނކޮށް އެކަލާނެގއަށް އެކަިނ އަޅުކަންކުާރ ކަމުގަިއ ވަންާޏ  شريكއެކަލާނގެާއ  ކުރާެށވެ

.  އަޅުކަން ކުރާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ީނުކޮށް އެަކލާނގެއަްށ  شريكއަްށ هللا ަފހެ އެމީހުްނ ބޮޑާވެ، މަނާވެގެންިފއްޔާއި (އެަބހ

) ވެސް   އެކަނި އަޅުކަންުކރުމާމެދު ބޮޑާވެގެންފިއްާޔއި       = ެެގ  ربّ  ފަެހ ކަޭލގެފާނުންގ

) مالئكةގަިއވާ ޭބކަލުްނ ( حضرة  ން      =  تسبيحއެކަލާނގެއަްށ .  ވިދާޅުވެެއވެ     

ނޑާއި، ދުވާލު  =    ޭރގަ      = ިއަދި އެ ބޭަކލުން ފޫހ.    ވަޑައި ނުގަންަނވައެވެ

      =قدرةެގ (އަިދ އެަކލާނ . ) ަދލީުލތަކުގެ ެތރެއިްނ ވެެއވެ  ތެރިކަމުގެ    = ހަަމކަށަވަރުްނ

  ގެފާނު ކަލޭ       = ނޑު މަރުވެފަިއ ވަނިކޮްށ ) ބިްނގަ (ެއއްވެްސ ގަހެްއ ނެތި

  .ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެެވ       = ދެންފަެހ ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ޭއެގ މައްަޗްށ

 ވެއްސަވައިފިްއޔާ     =ްފެނ       =ދެން ގަސްަތްއ  حركاة) . ތެރިެވ ބޮޑުެވ ފުފިދެއެވެ

(.     ފަޅައެވެ       =ަނޑު ދިރުހ   އްވި ަކލާނގެ މަކަަށވަރުން ެއ ބިންގަ       

. يقني=  ) ިދރުއްވާ ހުއްޓެވެ  ންވެސް މަުރވި ތަކެތި (ދެވަނަ ަފހަރަށް         = 

 އެަކލާނގެ  ވެސްހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ ކަެމއްގެ މައްޗަށް      =ްާވ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެނ

.    ކަލާނގެއެވެ       =ްމާަނ ފިޔަވަިއ ނުބަިއ  حقّ ކާފަރުާވ މީހުން، ުނވަތަ ހަމަކަށަވރުނ

   ކުާރ މީސްތަކުން  تأويل މާނަ       = ުތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ ާއޔަތްތަކާމެދ         

  =.    ތިމަން ރަސްަކލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެން ުނވެއެވެ           = ަހެ ަނރަކަައްށ ައޅެފ

  އެއްލެޭވ މީހަކު ހެއްޔެވެ؟    = ީހެޔޮެވގެން ވަނ                = ނުވަތަ އަމާންކަމާެއުކ

   އަންނަ މީހާ ހެއްޔެވެ؟        =ދުަވހުން قيامة           = ިތޔަބައިމީުހްނ
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.ކު عملއެދޭ ގޮތަކަްށ   ރާށެވެ    = ެހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނގ      = ތިޔަބައިމީހުްނ ކުާރަހިއ

 ކަމެއް     =.    ަބްއލަާވ ވޮޑިގެން ވެއެވެ   = ހަމަކަަށވރުްނ ކާފިުރީވ

  މީސްތަކުން   = ިއަށް  قرءانީކރިތ       =  ްއެީމހުން ގާތަށް އަިއ ހިނދުނ     =

(  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއއީ (ެއ ފޮތަކީ      = ްعّزةހަމަކަށަަވރުނ .  ެތރި ެވގެންވާ ފޮެތކެވެ

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ބޮޑާެވގެންފިްއާޔ هللا ކޮށް ނު شريك. ފަހެ އެބައިމީހުން !އެވެ اهللا رسولއޭ   )38(

. ކަލޭގެފާނުންގެ  ނޑާއި، ދުާވލު އެަކލާނގެއަށް  مالئكة ގައިވާ  حضرةގެ  ربّ ދަންނައެވެ  تسبيحބޭކަލުން ރޭގަ

. އެަކލާނގެ ހުސް  . طاهرވިދާޅުވެއެވެ . އަދި އެޭބކަލުން ފޫިހވެވަޑައި ުނގަންނަވައެވެ  ވަންތަުކރެއެވެ

. ދެންފަެހ (ވާރޭ ނުވެ   )39( ނޑު ަކލޭ ދެކޭެނއެވެ ) މަރުެވ ަހނަފަސްވެފައިވާ ބިންގަ ހި ގިނަދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން

ނޑު  ނޑުެގ މައްޗަްށ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ވާޭރ ެވއްސެުވމުން ބިންގަ ެތރިެވ ބޮޑުވެ، ފުފިަލއި ދެްނ  حركاةއެ ބިންގަ

.ގަސްތައް ފަޅާތަން ކަލޭ ތަުކގެ ތެރެއިން ާވ  عالمةެތރިކަމުގެ  قدرةއެކަލާނގެ  ެއއީ ގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެވެ

ނޑު ެއގޮތަށް ދިރުްއވި ކަލާނެގ އެކަލާނެގ ައޅުތަކުން  . ފަހެ އެ ބިންގަ ުކރެއްވުމަށް ޓަަކިއ  حمشرކަމެކެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައްޗަްށ ެއކަލާނެގ ކުޅަދުންވަ ންތަެވ މަރުވެފައިާވ މީސްތަކުްނ ދިރުްއވާ ހުއްޓެވެ

.  ވޮޑިގެން ވެެއވެ

ކޮށް އެއިްނ  تأويلހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް ކާަފރުވާ މީހުން ނުވަތަ އެ އާޔަތްތައް   )40(

އެދެވޭ މާަނ ފިޔަަވއި އެހެނިހެްނ މާަނތަކަްށ ބަދަލުކޮްށ ައނބުރަމުންދާ މީސްތަކުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނގެައްށ 

.)ވަންހަނާވެގެްނ ނުވެއެވެ  . (އެމީހުންނަށް ނިކަންުހރެ އެމީހުން އެ ކުާރ ނުބައިކަމުެގ ޖަޒާ ދެއްޭވ ހުްއޓެވެ

)   ހެޔޮެވގެންވަނީ قيامة( އަޅެފަހެ ަނރަކައަށް  އެއްލެޭވ މީހާ ެހއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެުދވަހުްނ  ދުަވހުން

.  عملން އެދޭ ގޮތަކަށް އެއްވެްސ ބިރުެވރިކަމެްއ ނެތި އަމާންކަާމއެކު އަންނަ މީާހ ެހއްޔެވެ؟ ިތޔަބައިމީހު ކުރާެށވެ

. ެއކަންކަމަށް ބަްއލަވާ ވޮޑިގެްނ  ހަމަކަށަވަރުން ިތޔަބައިމީހުން ުކރާަހއި ކަމެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެން ވެއެވެ

.  ވެއެވެ

ެއއަށް ކާަފރުީވ  –އައިހިނުދ  قرآن އެބަީހ ކީރިިތ  –އަިއހިނދު  ذكرހަމަކަށަވަރުްނ އެބައިީމހުންގެ ގާތަށް   )41(

.) ހަމަކަށަވަރުްނ އެފޮތަކީ އެފަަދ މީ . (އެކަމަށް ުފރިހަމަ ޖަޒާ އެމުީހްނނަށް ދެއްވޭނެއެވެ ސްތަކުން ދަންނައެވެ

. ( عّزةދެވަނައެއް ނެތް  .) حكمތެިރ ފޮތެކެވެ  ަތއް ގަަދވެގެންާވ ފޮތެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ަباطلށް އެއ (. . (ައދި ނުވެސް އަންނާނެއެވެ  ކަމެްއ ނާދެއެވެ       އޭެގ

   ކުރިމަތިން   =ްއަިދ ޭއެގ ަފހަތުން ިވޔަސ      = ނުވަަތ) . އެީއ ބާަވއިލެްއވުމެކެވެ

(.  އެއީ ބާވަިއލައްވާފަިއވާ ފޮތެކެވެ      =ލިބިވޮޑިގެްނާވ  محدވަންތަ، އަދި  حكمة

 ން  حضرةކަލާނގެ       = (. . (ަކލޭގެފާނާ ދިމާއަްށ ނުބުނެއެވެ    ަކލޭގެފާނާމެދު ުނބުނެވެއެވެ

     = (  ހަމަކަށަަވރުން ބުނެވުނު ތަކެތި މެނުވީ (ުބނެވުނު ފަދައިން މެނުވީ  =  (ިއސްވެދިަޔ)

 ވެސް  ލުންނަށްބޭކަ رسول     =  ެަކލޭގެފާނުންެގ ކުރީގ      = ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނުންެގ

 އެއީ  ربّ     =ެނޑައެޅިގެން ފާަފ ފުއްސެުވމުގެ ެވރި ކަލާނެގކަން ކަަށވަެރވ  .ކަ    

   = ިެގ ެވރި ކަލާނގެ  عذابންދެނިިވ ވޭ އަދ.  ެއވެ      = އަދި ތިމަްނ ރަސްކަލާނެގ ެއ

 ފޮތް ލެްއވިނަމަ      =قرآن َعَجِمى  /  އެްއ ކަމުަގއި  قرآنނޫން  عربއެްއ ަކމުގައި    =

.  ހަމަކަށަވރުްނ އެމީހުްނ ބުނީހެވެ      =تفصيلެވ  بيان  . ަބހުްނ  عرب(ވެގެންވާޭނ ނަމައެވެ

(.   އޮޅުންފިލާ ގޮތަށް ވާނޭ ނަމައެވެ   = ްޭއގެ ާއޔަތްތައ      =ބަސް ނޫްނ  عرب

 އެއް ހެއްޔެވެ؟ رسول عربބަހަކާއި،    =ޭކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ اهللا رسول (އ (.!.    

   =  ީށް ސްތަކުންނަީވ މި إميانެއއ       =  (  شفاءތެދުަމގަކާއި، އަދި (ަބލިތަކަށް ވާ

. . ފަރުާވއެކެވެ    އެކެވެ    =(.  އަދި އީމާންނުވާ މީސްތަކުން (ދަންނަެއވެ  

    = .  އެމީހުންގެ ކަންފަތްތަުކގެ މަތީގައި ަބށްކަމެއް ވެއެވެ   = ްއެފޮތ /    އަދި އޭތި

   = .  އެމީހުްނގެ މައްޗަށް އަނިދރިވެގެން ވެއެވެ         = އެމީހުންނަްށ

.   ގޮވޭނެއެވެ     = ްދުުރ ތާކުނ    
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކަމެްއ ނާންނާނޭ ފޮތެެވ.  باطلެގ ކުރިމަތީންވެްސ އަިދ އެފޮުތގެ ފަަހތުން ވިޔަްސ އެފޮތަްށ އެފޮތުއެފޮތްވަނީ   )42(

. އަދި އެފޮތް   باطلއެބަހީ އެ ފޮުތގެ ުކރީ ބާަވއިލެްއވުނު ފޮތްތަކުގަިއވެސް ެއ ފޮތް ދޮގުކުރެވޭޭނ ގޮތެްއ ނެތެވެ

. ެއއީ   محدއެންމެަހއި ކަންކަމަްށ  ލާނގެ ަވންތަ، އަދި ެއކަ حكمةކުރާނޭ ފޮތެްއ ދެން ނާންަނ ހުއްެޓވެ

. حضرةލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގ   ްނ ބާވަިއލައްވާފަިއވާ ބާަވއިލެްއވުމެކެވެ

. اهللا رسولއޭ   )43(  رسولަތކުގައި އުޅުނު ކާފަރުންވެސް އެމީހުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު  أّمةއިްސވެދިޔަ  !އެވެ

ެގ ކާަފރުންވެސް ކަލޭގެފާާނ  قومން މެުނވީ ކަޭލގެފާނުންގެ ބޭކަލުންނާ ދިމާއަށްވެްސ ބުނަމުން ގެންދިަޔ ފަދައި

. (އެމީހުންވެސް އެމީހުންެގ  . ބުނަނީ ދާދި އެއްަކހަލަ ގޮތަަކށެވެ ބޭބޭކަލުންނަްށ  رسولދިމާއަށް ބުނާކަމުގައި ނުވެއެވެ

. ުނވަތަ  . ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އެބާވަ سحرބުނަނީ މޮޔައެއް ކަމަށެވެ ުތގެ ކޮންމެވެްސ ޖެހިަފއިވާ ީމހަކު ކަމަށެވެ

. ކަޭލގެފާނާ ދިާމއަށްވެްސ ކަޭލގެފާނުންެގ  ެގ ީމހުން ެއ ބުނަނީ ދޮުގވެިރއެކޭ، މޮަޔއެކޭ،  قومނުބައި ެއއްޗެކެވެ

. ދެންވެްސ މިބާވަތުގެ ނުބަިއ  سحرނުވަތަ ޅެންވެިރއެޭކ ނުވަަތ  . ވާހަަކ ހަަމ ެއްއ  لفظޖެހިފައެވެ ެއކެވެ

. ތަނާއި، މީހުންނާ ތަފާ . ެއކަމާ ދެރަފުޅުވާނޭ ކަމެްއ ވާހަކައެެކވެ . އެހެން ީވއިރު އެއީ އާކަމެއް ނޫނެވެ ތީއެވެ

(.  ނެތެވެ

.  رجوعއަްށ هللا ، ވެ توبةހަމަކަށަވަރުން  ވެއްޖެ ީމހަކަށް އެަކާލނގެއީ ފާފަ ފުއްސެވުމުެގ ވެިރ ކަލާނެގއެވެ

.ދެއްވުމުގެ ެވރި ކަ عذابއަދި ނުކިޔަމަންތެރިެވއްޖެ މީހަކަްށ ވޭްނ ގަދަވެގެްނވާ   ލާނެގއެވެ

ބާަވއިލެްއވިނަމަ ހަމަކަަށވަރުްނ ެއ  قرءانބަސް ނޫން ެއހެން ބަހަކުްނ ތިމަން ަރްސކަލާނގެ އެ  عربދި އަ )44(

. މި ފޮުތގެ އާޔަތްަތއް  ) ވާނޭނަމަ ިކހައި ރަނގަުޅ  عربކޮށް އޮޅުްނފިލާ ގޮތަށް ( تفصيلކާފަރުން ބުނީހެވެ ބަހުން

)  عربަބހުން ( عجمىޭބކަލަކާއި،  رسولާވހަކަދައްާކ  ބަހުން عربހެއްޔެވެ؟ ިމހާރު ިމ ހުީރ  ބަސް ނޫން ަބހަކުން

. އަހުރެމެން ވެސް ިމ ވާހަކަަދއްކަނީ  . (މިީއ އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ ނޫނެވެ  عربވާ ފޮތެކެވެ

 (. . މި ބާވަތުގެ ބަހަނާތަކެއް ދެއްީކހެވެ . ފޮތް ތިޔަ ވަނީ އެހެން ބަަހކުންނެވެ . اهللا رسولއޭ ބަހުންނެވެ  !އެވެ

. އަދި އެކިެއކި ބަލިތަކަްށ ވާ  . އެއީ މީސްތަކުންނަށް ވާ ތެދުމަގެެކވެ . ަބިލ  شفاءކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ އެެކވެ

. އެހެންނަމަވެސް އީމާންނުވާ ިމސްތަކުންގެ ކަންފަތްތަކުގައި ެއވަނީ ( ބަހެްއ  حقّ ފަސޭހަކޮށްދޭ ފަރުވާެއކެވެ

) ހުަރހެއް ) ެއ  ނުވަންނާނޭ ގޮތުން . އަދި އެމީުހންގެ ލޯތައް އެ ވަނީ (ހުޅުވިފައި ުހރުމާއެކުވެސް އެޅި ބަންދުވެަފއެވެ

. ބަޔަކަށް ދުރުން ޮގވާ މީހަކު ފަަދއިން އަުޑ  حقّ ގެ  قرءان އާއި، ައލިކަން ނުފެންނާނޭ ގޮތުން އަނދިިރެވފައެވެ

. އެގޮތަށް އެ . ޮގޭވ އިވުނަސް ގޮާވ އެްއޗެްއ އޮޅުން ނުފިާލ ބަަޔކަށް ވެފައެވެ މީހުންނަށްވެްސ ދުރުްނ ގޮވެީނއެވެ

.  އެއްޗެްއ ނޭނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  އަ َعَلْيه السآلم موسىއަިދ ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ.    ްށ ދެއްވީމެވެ

   =) توراةފޮްތ(       = ުإختالفފަެހ ެއ ފޮާތމެދ .  ވެވުނެވެ       

) ނުވާަނމަ =   އަިދ އިްސވެ ގޮސްފައިާވ ކަލިމަެއއް (ބަސްފުޅެއް  =  ެحضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުންގ 

   ން     = ްހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނގެ މެދުގައި ނިޔާކުެރވި ނިމިއ.  ޖައީހެވެ    = ައިދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުން ެއ ވަނީ      = .  ޝައްެކްއގައެވެ       ޝަްއުކ   އާމެދު  قرآن

. حالކުރާ    ގަެއވެ       = ިعمل صاحلއަދ .  ކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ     =  ަފެހ

. نفسަލ އެއީ އޭާނގެ އަިމއް   އަށެވެ  =  ްކޮށްފި މީހާ  عملއަިދ ނުބައިކޮށ     = ަފހެ ެއީއ

(. . (އެބަީހ އޭ ގެ ނުބަިއ އޮތީ އޭާނގެ ަމއްޗަށެވެ  އޭނާގެ މައްޗަެށވެ      ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ 

.  ނުވެއެވެ    = ިއަނިާޔ ކުަރއްވާ ަކލަުކ ކަމުގައ    =ްއަޅުތަކުންނަށ 
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ސައްވީސް ވަަނ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
.  موسىއަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ  )45( . ފަހެ ެއ  توراةެގފާނަށް ފޮތް ދެއްވީމެވެ ދެްއވީމެވެ

. (އެީމހުންގެ ެތރޭގަިއވެސް ިތބީ އެ إختالفފޮތާމެދުވެސް  ފޮްތ ތެދުކުިރ މީހުންނާއި، ެއ ފޮތް ޮދުގކުިރ  ެވވުނެވެ

. ެއ ފޮތަށް  .) ފަެހ ކަޭލގެފާނުންގެ  عملމީހުންނެވެ ްނ  حضرةެގ  ربّ ކުިރ މީހުންނާއި، ނުކުާރ ީމހުންނެވެ

ދެްއވުން ފަސްުކރެއްވުމަށް ަބސްފުުޅ  جزاءއިމީހުންަނށް ނިޔާކޮށް ބަސްފުޅެއް އިސްވެ ގޮސްފައި ުނވާނަމަ އެބަީހ އެބަ

) މި ދުނިޔޭގައި އެމީހުންެގ މެދުގައި ނިޔާުކރެިވ ނުވާ . އަިދ އެމީހުން އެ ވަީނ ިމ  ކުރެވި فيصلةނަމަ ނިިމއްޖައީހެވެ

. شكّ އާމެދު  قرءان  ެއއްގަެއވެ

. އެމީާހ ެއ ކުިރ ެހޔޮކަމެއްެގ ދަރުަމ އޮންނާީނ ހަަމ  َعَملُ   َصاِلحُ   ވެ إميانއަދި   )46( ކޮށްިފ މީާހ ދަންނައެވެ

. އަިދ ނަފުސަށް ނުބައިކުރި ީމހާގެ ނުބަިއކަން ހުންނާނީވެްސ ަހަމ އެމީހަކަށެވެ . އޭެގ ފައިދާ އޭާނއަށް ުކރާނެއެވެ

) ަކލަުކ  . އަދި އަޅުތަކުންަނށް އަނިޔާވެިރވެ ވޮޑިގެްނވާ (އަނިޔާ ކުރަްއވާ . އޭގެ ުބރަ އޭނާ އުފުލާނެެއވެ އޭނާއަށެވެ

. َربُّ  ކަމުގައި ަކލޭގެފާނުންގެ   ނުެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

   =  حضرةރައްދުވާނީ ެއކަލާނެގ .     އަށް އެކަންެޏވެ    = ވުމާ ބެހޭ އެންމެަހިއ  قيامة

/ އެންމެހަިއ އެނގުމެއް  علم   އެއް     =،ިއަދި ނުކުންނަހައި ަތކެއްޗާއ       = ޭާވެގ މ

) ތެރެއިން    (ގަްސގަުހގެ މަތިަވރުގެތެެރއިން    = ްއޭެގ އިހާަތކުނ /    އޭެގ ފުޅަފިތަކުން  

     =،ިއަިދ އުފުާލހަިއ ތަކެްއޗާއ      = ްކޮންެމ އަްނހެން އެއްޗެއ         =

.   އަދި ދަިރ ުނވިހަެއވެ  =   ީއެކަލާނެގ ެދނެވޮޑިގަތުމާއެކުގަިއ މެނުވ          = 

) ގޮޭވ ދުަވހުން  مشركއަދި އެީމހުންނަށް (އެަބީހ      ންނަށް   = شريكތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ 

   ންތައް ކޮބަިއ ހެއްެޔވެ؟   = .   އެމީހުްނ ދަންނަވާެނއެވެ  = ަމެން އިބަރަްސކަލާނެގއަްށ އަޅ

. إعالن  ކޮށް ދަންނަވަމެވެ          = ްެހކިދޭޭނ  شريك(އިބަރަސްކަލާނގެއަށ ( އަކު ވާކަމަށް

.    އެކަކުވެސް އަޅަމެންގެ ތެރެއިން ނުެވއެވެ      = އަދި އެމީހުްނގެ ކިބައިން ގެއްިލގެްނ

.    ހިނގައްޖެއެވެ         = دعاءއެމީހުްނ ގޮާވ (   ކުިރ ތަކެިތ (އެންމެހަިއ ބުދުތައް   

  =(    މީގެ ުކރީން (ދުނިޭޔގައި     = ްيقنيައދި އެީމުހންނަށ .  ވެއްޖެެއވެ      = އެމީހުންނަްށ

   ނުވާކަން      = ޭތަނެއް ސްއެއްވެސަލާމަތްވާްނ ފިލަިއގެން ދާނ         

= . . ފޫިހ ނުވާނެެއވެ    އިންސާނާ ޫފހި ުނވެއެވެ       =  ިدعاءހެޮޔ ކަންތަކަްށ އެދ  . ކުރުމުން

. އާއި، ެވރިކަމާއި، މަިތވެރިކަްނ ދެއްވުން ެއދުމުގައ صّحة(މުދަލާއި،     )ފޫހި ުނވާނެއެވެ       

/ އުނދަުގލެއް ެޖހިއްޖެއްޔާ (އަ=   ) فقريދި އޭނާއަށް ނުބަެއއް / ެދރަކަމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާއި / ބަލިމަޑުކަމެއް    ކަމެއް

      =  ،ެَرْحَمةގެ هللا ފަެހ އޭނާ ާނއުއްމީދުވ .     ން މުޅީން މާޔޫސްެވ ދެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فّصلت        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. އެކަާމ  حضرةދުވަާހ ބެހޭ އެންެމހައި އެނގުމެއް ރައްދުެވެގން ވަނީ ހަމަެއކަނި އެަކލާނގެ  قيامة  )47( އަށެވެ

. އެއީ  ގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަންކަމުެގ  الغيب علمބެހޭ އެއްވެްސ އެނގުމެއް އެހެން ެއއްވެސް ީމހަކަށް ނޭނޭގނެއެވެ

. އަދި ގަސްގަުހގެ ޭމވާ ގޮފި / ފުޅަފީެގ ނުވަަތ އެތުެގ ތެެރއިން މޭާވެއްއ ތެރެއިން އެްއ ކަމެވެ ނޑުގެ  ތެރެއިން ގަ

ނޑުގަިއވާ ަދރިއެްއ ވިަޔސް އަދި ަދރިޔަކު ވިހެޔަްސ މިއިން އެއްވެްސ ކަމެްއ  ނޑު ތަކެތީގެ ބަ ވިޔަސް އަިދ މާބަ

.هللا   ެގ ދެނެވޮޑިގަތުމާއެކު މެުނވީ ނުހިނގައެވެ

ިރ ަކލާނގެއާއި، އެހެން ަތކެއްާޗ ޝަރީުކ ުކާރ ފަހެ މި ުހރިާހ ކަމެްއ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ މަިތވެ

. އެމީހުންނާ  . ދުނިޭޔަގިއ هللا ކުރަްއވައި  خماطبމީހުންނަށް ގޮވޭނޭ ދުަވސް ހަނދާންުކރާށެވެ އަްނގަވާނެއެވެ

ގަިއ  جوابންތައް ފަހެ ކޮބަިއހެއްޔެވެ؟ އޭެގ  شريكކޮށް އުޅުނު  شريكތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ރަްސކަލާނެގއާ 

. އިަބރަސްކަލާނގެއެމީހުން ދަ ކަމަށް އަޅަމެްނ ާވ އަުކ ވާކަމުގައި ހެކިދޭނޭ އެަކކުވެސް ނު شريكއަށް ންނަވާނެއެވެ

. إعالنއިބަރަސްކަލާނގެއަށް   ކޮްށ ދަންނަވަމެވެ

) ގޮވައި، (هللا އަދި މީގެ ކުރީ، އެބަހީ އެަބއިމީހުން ދުނިޔޭަގއި ުއޅުނުއިރު   )48( ކޮށް އުުޅުނ  دعاءފިަޔވައި

.) އަިދ އެންމެހައި ތަ . (އެދުވަހުްނ އެތަކެިތ ނުފެންނާނެއެވެ ކެިތ އެމީހުންެގ ކިބައިން ގެއްިލގެން ދިަޔީއއެވެ

އާއި، ކޯާފއިން ފިލަިއގެން ސަލާަމތްވާން ދާނޭ އެއްވެްސ ތަނެއް ނެތްކަން އެީމހުންނަްށ  عذابެގ هللا އެހިނދުން 

. يقنيރަނގަޅަށް   ވެދާނެއެވެ

. (އެބަހީ މުދަާލއި،   ގައިމުުކރު دعاءހެޔޮ ކަންތަކަށް އެދި   )49( އާއި،  صّحةއިންާސނާ ފޫހި ނުވެއެވެ

.) އަިދ  دعاءވެރިކަމާއި، އަދި މަތިެވރި ަދރަޖަދެއްވުްނ އެިދ  . ފޫިހ ނުވެސްވާެނއެވެ ކުުރމުގައި ފޫިހ ނުވެެއވެ

/ ނުވަަތ ނުބައިކަމެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާއި، އޭނާ ނާއުއްމީދުެވ  މުޅީން މާޔޫްސ ްނ  رمحةެގ هللا އޭނާއަށް އުނދަުގލެއް

. (އެބަހީ އޭނާއަށް  / އަިދ ދެރަކަމެއް ދިމާވެއްެޖއްޔާއި، އޭނާ މުޅީން މާޔޫސްެވ  فقريވެދެއެވެ / ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމެއް

.) މިއީ  . حالކޮށް އިންސާނުންގެ  عامّ ނާއުއްމީދު ވެދެެއވެ  ހުްނނަ ގޮތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = (    އަދި ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އޭނާއަްށ ަރހަ ދައްކަވައިފިއްާޔ (ދެްއވައިފިއްޔާ       =

     އެއްގެ  رمحةން  حضرةތިމަން ރަސްކަލާނެގ       =  ،ިއޭާނއަށް ޖެހުނު ދަްއޗާއ

   އުނދަގުލަށްފަހު     =ްހަމަކަަށވަރުނ .     އޭނާ ބުނާނެއެވެ        = މިއީ އަުހރެްނެގ

. حقّ ން އަުހރެންނަށް  عمل     ީވ އެއްެޗކެވެ       =) .  يقنيއަިދ އަުހރެން ީހ ނުކުރަމެވެ

(.     ނުކުރަމެވެ         =ގާއިމުވާޭނ ކަމަށް قيامة        =  އަދި އަހުރެްނ

   ނބުރި ހިނގައްޖެްއޔާވެސް އެ      =  އަށް  حضرةެގ  ربّ އަުހރެންެގ        = 

. حضرةހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ  . ހުންނާނެއެވެ     ގައި އަހުރެންނަްށ ވެެއވެ     = ،ިكرامةމާތްކަމާއ 

    އަދި ސުަވރުގެ        =  ަފހެ ހަަމކަށަވަރުްނ ކާަފރުީވ މީސްތަކުންނަށް ތިމަްނ

. خربރަސްކަލާނެގ     ދެއްާވ ހުށީމެވެ      = ިގެ  عمل އެީމހުން ުކރ            =

.     އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ އެީމހުންނަށް ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ ރަހަަދއްކާ ހުށީމެވެ       =

  އެްއގެ عذابވަރަށްވެްސ ގަދަފަދަ       =ެދެއްަވއިފިއްޔާ ِنْعَمةައދި ތިމަން ރަސްަކލާނގ     

  = ެقواعد عامّ  އިންސާނާއަށް (ިމއީ އިންސާނުްނގ (. ފަހެ އޭނާ އެނުބިރ =     އެވެ

.ފުރަގަސްދެ     އެވެ     =  ިއަދ .    އޭނާ ޭއނާގެ ފަރާތަްށ މަތިެވރިެވ ބޮޑާވެގަނެެއވެ  

     = ާއަދި އޭނާއާށް ނުބައެްއ ދިމާވެއްޖެއްޔ          =  ދެންފަހެ އޭާނ

. دعاءވަރަށް ފުޅާ    ެގ ެވރިއަކަށް ވެދެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

ްނ  حضرةދެރައަކަށްފަހު ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ، ައކާއި مصيبةއަދި އެ އިންސަނާއަށް ޖެހުުނ ކޮންމެވެސް   )50(

. މިއީ ައހުރެްނ ކުިރ  ެއއްެގ ަރަހ އޭނާއަްށ ދައްކަަވއިފިއްާޔ އޭނާ  رمحة ެގ ސަބަބުްނ އަުހރެންނަްށ  عملބުނާނެއެވެ

/  ކަމުގައި ވާތީ ައހުރެންނަށް حقّ މި ލިބެން  . އަހުރެން ހީުކރާ ގޮތުަގއި ކުރާ ގޮތުގަިއ  يقنيލިބުނު ެއއްޗެެކވެ

. އަިދ ތިަޔ ބުނާގޮތަށް ެދން  قيامةތިޔަބުނާ  ުދވަސް އަޔަސް، އެތާނގައިވެްސ އަުހރެންެގ  قيامةއެްއ ނާންނާނެއެވެ

. كرامةްނ އަުހރެންނަށް މާތްކަމާއި،  حضرةގެ  ربّ   އާއި، އަިދ ސުވަރުެގ ހުންނާނެއެވެ

އެމީހުންނަްށ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ  خربކާފަުރވީ މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން ކުިރ ކަންތަކުެގ ފަހެ 

. އަދި އެމީހުންނަށް ަވރަށް ގަދަވެގެްނވާ  . عذابއަންގަވާ ހުށީމެވެ  ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ެދއްވާ ހުށީމެވެ

އެްއ ދެއްވައި، ތަނަވަްސކަމެްއ  نعمة ައކީ ތިމަން ރަްސަކލާނގެ އޭނާއަށް قواعدކޮށް އިންސާނާގެ  عامّ އަދި   )51(

. ދެއްވައިފިއްޔާ އެނބުރި ކުރުން ފިަޔވައި އެނުބިރ   شكرއެަބހީ ތިމަްނ ރަސްކަލާނގެއަށް  ުފރަގަސް ދިނުމެވެ

. އަދި ތިމާ އަމިއްަލއަށް ބޮޑާވެ  . އެހެްނ އުޅެނިކޮށްވެްސ  كربނުކިޔަމަންތެރިވެގަނެެއވެ ވެިރވެ މަތިހަށިނަަގއެވެ

ކޮްށ  دعاءދިގުކޮށް، ތަނަވަސްކޮްށ ، ބަެއއް އަިދ ދެަރކަމެއް ދިާމވެއްޖެއްާޔ ދެން އޭާނ ވަރަްށ ފުޅާކޮށްއޭނާއަށް ނު

.  ހަދައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ޭކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ اهللا رسول(އ (.!.        = ަން ކަލޭގެފާނަްށ ތިޔަބައިމީހުްނ ތިމ

. خربނިކަން      ދީބަލާށެވެ  =  ެވަންޏާ  قرآنއ           = ން ާވ  حضرةގެ هللا

   ފޮތެއް ކަމުގައި       =  ިދެްނ ެއ ޮފތަށް ތިޔަބައިމީހުްނ ކާފަރުވ       = 

   މަގުފުރެދުން ބޮޑީ ފަހެ ކާކު ހެއްެޔވެ؟    =  ެވާ މީހަކަށް ވުރ          =

   ެތރި ކަުމގައި  عداوةދުރުވެގެންާވ އަބާއްޖަެވރިކަމާއި،         =  ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ނިކަންުހެރ

) ަދލީލުަތކާއި، ހެކިތައް ދައްަކވާ ހުށީމެވެ قدرةއެމީހުންނަށް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ (     .ތެރިކަމުގެ     

   ބިމާއި، އުޑުެގ އެކިއެިކ ކަްނކޮޅުތަކުގަިއ އެިކ ގޮތްގޮަތށް=       =  نفسއަދި އެމީހުންެގ 

   ތަކުގައިވެސް       = ިވެ، ކަށަަވރުެވއްޖައުމަްށ  بيانއެމީހުންނަްށ ރަނގަޅަށް އެނގ

ާއއި، هللا ބާަވއިލެްއވި  قرآنއާއި،  قرآنކަން (އެބަީހ  حقّ ހަމަކަަށވަރުން އެީއ  =        ދާނދެން

) حقّ އެީއ   حمّمدއަދި ބާވަިއލެއްޭވ ފަރާތް،     ކަން      =  އަޅެފަހެ ނުފުދޭ ެހއްޔެވެ؟

(    (ހެކިވެިރޔަކު ކަމުގައި   = ަربّ ލޭގެފާނުންެގ ކ         =ަށަވަރުްނ އެަކލާނގެ ހަމަކ      

     = ްކޮންމެ ކަމެއްގެ މަްއޗަށ        =.  =    ެހކިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ

.    ދަންނާށެވެ        =.    އެީމހުން ހަމަކަށަވަުރން އެވަީނ ޝަްއކެއްގަެއވެ        
.=      އާ ބައްަދލުވާނޭ ކަމުގެ  ربّ އެމީހުންގެ =      ދަންނާށެވެ  =  ެހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގ   

   =  ްުހރިާހ އެްއޗެއ      ( (ދެނެވޮޑިގަތުމާއި، ކުޅަދުންވަންތަކަމުެގ ގޮތުން

.  ލާވަށައިަލއިގެން ވެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. اهللا رسولއޭ   )52( . ތިމަްނ !ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ !އެވެ . ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ބުނެބަލާެށވެ

ްނ ކަމުަގިއ ވެފަިއ ދެްނ ތިޔަބައިމީހުްނ  حضرةެގ هللا ާބވައިަލއްވާފަިއ ވަީނ  قرآن . އެ!ދީަބލާށެވެ خربކަލޭގެފާނަްށ 

ވާނީ އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފުރެިދގެްނާވ އެފަދަމީހާ އި، ދެން ވާނީ ިކހިނެއް ހެއްޔެެވ؟ (އެ ފޮތަށް ކާފަުރވެއްޖެއްޔާ 

.) ނުހަނު ބޮޑަށް ދެކޮޅުވެިރވެ  ތެރި ެވގެންވާ މީހަކަށްުވރެ ބޮޑަށް މަގުފުރެދިގެން ވަނީ ާކުކ  عداوةމީހަކު ކަމުގައެވެ

.  ހެއްޔެވެ؟ އެބަީހ އޭނާއަީކ އެަވރަށް މަގުުފރެދިގެންާވ މީހެކެވެ

ކަމާއި، އަދި ެއ ފޮތާއިގެްނ ވަޑައިގެންެނީވ هللا ތެުދ ކަމާއި، އެފޮްތ ބާަވއިލަްއވާފަިއވަނީ  حقّ ައކީ  قرآن  )53(

ތަކުގައި، އެބަީހ އުޑާއި، ބިުމގެ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ  أفق ކަން ރަނގަޅަށް އެނގި، ބަޔާްނ ވާނދެން މުޅި  حمّمد

. އަިދ ަކލޭގެފާުނ ހައްދަަވިއ ބޮޑުުކރެއްިވ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ އެިކއެިކ ދަލީލު، މީސްތަކުންނަ ްށ ދައްަކވާ ހުށީެމވެ

 عملއެއީ ެހކި ދެްއވާ ަފރާތެއް ކަުމގައި ަފހެ ނުފުދޭ ހެއްެޔވެ؟ (އެބަީހ ކާފަރުްނ ުކރަމުން ގެންާދ ނުބައި  ربّ 

ދެްއވާ ަފރާެތްއ  ހެކި  ިއ މިކަންކަމަށް ްނ ކަމުެގ މަްއޗަށާ حضرةގެ هللا ބާަވއިލަްއވާފަިއ ވަީނ  قرآنއި، އަިދ ށާތަކަ

 ނުފުދޭ ެހއްޔެވެ؟هللا ކަމުގައި 

. އެމީހުްނ އެވަީނ ހަމަކަށަަވރުންވެްސ އެމީހުންގެ   )54( .  ربّ ދަންނައެވެ އާ ބައްަދލުވުމާމެދު ަޝއްކެއްަގއެވެ

.) ދަންނާށެެވ.  عذابާއއި،  ثوابބެއްެލވުމާއި،  حسابއަށް ފޮނުްއވުމާއި،  حمشر( ދެއްވުމާމެުދ ޝައްކެްއގައެވެ

.ހަމަ  ކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމާއި، ކުޅަދުންވަންތަކަްނ އެންމެހަިއ ތަކެތީގެ ވަށައިގެްނ ވެެއވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة شورى
uv 

  

 )53(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        شورىُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

      ަهللا އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ ހަމަ  مرادކުރުތަުކގެ މި އ.   ެއވެ       =

.   އެފަދައިންނެވެ       = ްوحىަކލޭގެފާނަށ  /   އިއްަވވަނީ وحىާބވައިލަްއވަނީ      = އަިދ

  ބޭބޭކަލުންނަށާއި،      = ެކަޭލގެފާނުންގެ ކުރީގ         =حكمةވަންަތ  عّزة 

.هللا ވަންތަ    އެވެ    = خاصّ ެވ  ملكއެަކލާނގެއަްށ .   ވެގެން ވެއެވެ          

      =ިއުޑުތަކާއި، ބިުމގައި ާވހައި ަތކެތ       = ީއަދި އެަކލާނގެއ            =

  ވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އަިދ ހައިބަބޮޑު މާތްވަންތަ ކަލާނެގއެެވ.މަތި       = އުޑުތަްއ

.  =  ފަޅަފަޅައިގެންދާން ގާތްވެގެން ވެއެވެ      ްެއބައިމީހުންގެ ބޯމަތިނ            =

. (ހުްސ ވި تسبيحއަދި މަާލއިކަްތ ބޭކަލުްނ  .) طاهرދާޅުވެއެވެ  ަވންތަ ކުެރއެވެ      = ربّ އެބޭަކލުންެގ 

  ުކރުމާއެކު محدއަށް        = ިدعاءއަިދ ފާފަ ފުްއސެވުން އެދ .  ކުެރއެވެ        = 
. ހަމަކަށަވަ=       ބިންމަތީގައި ވާ މީސްތަކުންނަށް   އީهللا ރުން ދަންނާށެވެ       

  = ިرمحةެއއީ ގިނަގިނައިްނ ފާފަ ފުއްަސވާ އަދ .    ލެއްވުްނ ބޮޑު ަކލާނގެއެވެ       = އަިދ

  ކުާރ މީހުން  إختيار            = ويلّ ެއކަލާނެގ ފިޔަވަިއ (     ން (ބުދުތައް    

. عملއެމީހުްނގެ  =     ަތއް ބަްއލަވައި، ރައްކާެތރިކުަރއްވާ ުހއްޓެވެ        = އަިދ ކަޭލގެފާުނ
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.   އެމީހުންގެ މަްއޗަކަށް ުނވެއެވެ       =އެމީހުންެގ  حوال / ތަާކ  عملކުަރއްވާފައިާވ މީހަުކ ކަމުަގއި

.ކަމުގަ  ބޭކަަލކު ވެވަޑައިގެން ވާ حوال  އެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
       އެވެهللا މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ ހަމަ  އެންމެ مرادިމ އަުކރުތަކުެގ. 

 وحىބޭަކލުންނަށްވެސް  نىبބާވަިއލަްއަވނީ ކަލޭގެފާނުންެގ ުކރީެގ  وحىهللا ކަޭލގެފާނަށް  !. اهللا رسولއޭ    )3(

. (އެީއ   نبّوةދުވަްސ އޮތްކަމަށާއި،  قيامةއަށް ގޮާވލެއްވުމާއި،  توحيدބާވައިލެްއވި ފަދައިންެނވެ

. . .) ެއ   .ންނެވެ حضرةގެ هللا ވަންަތ  حكمةވަްނތަ  عّزةާބވައިަލއްވަނީ  وحىސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށެވެ

. އަދި އެަކލާނގެީއ ވެގެންވަނީ ހަމަ އެ ملكވެ  خاصّ އުޑުތަކާއި، ބިމުގައި ވާހައި ތަކެތި   )4( ކަލާނެގއަށެވެ

.  މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ، މާތްެވގެންވާ، ަހއިބަ ބޮޑުވެގެްނވާ ަކާލނގެއެވެ

. (ނުވަަތ ، ގެ ީކރިތިވަންަތ ކަމާއިهللا   )5( މާތްކަމުްނ އުޑުތަްއ ކުދިުކދިވެ ފަޅަފަޅައިގެންދިއުން ގާތްވެގެްނ ެވއެވެ

. ނުވަަތ ބޭކަލުންެގ ގިނަކަމުން އުޑު ފަޅަިއގެން مالئكة އަްށ ދަރިަކލަކު ވާ ކަމުަގިއ هللا ދިއުން ގާތްެވެގން ވެއެވެ

. މި ތިންގޮތަްށ ިމ އާޔަްތ  مشرك  تأويلން ބުާނ ނުބައި ަބހުެގ ސަބަބުްނ އުޑު ފަޅައިގެންދިުއން ގާތްެވގެން ވެއެވެ

.  )أعلم واهللا ކުރައްަވއެވެ

ވިދާޅުވެއެެވ.  تسبيحުކރުމާއެކު،  محدއަްށ  ربّ ބޭަކލުްނ ެއ ބޭކަލުްނ ަހއްދަވަިއ ބޮޑުކުެރއްިވ  مالئكةއަދި 

.  حضرةގެ هللا އަދި ބިންމަތީގައިާވ މީސްތަކުންނަށް ފާފަ ފުއްެސވުމަށް އެ ބޭކަލުްނ    ގައި ދަންނަަވއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  . رمحةއީ ގިަނގިނައިން ފާފަ ުފއްަސވާ އަދި هللا ދަންނާށެވެ  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

 إختيارްނ ތަކެްއ (އަޅުކަްނ ުކރާނޭ ބުދުތަކެްއ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ އެްއޗެތިތަކެްއ  ويلّ ނެގ ފިޔަަވއި އަދި އެކަލާ )6(

 . . (ދެްނ  عملއެމީހުން ެއ ކުާރހައި هللا ކުރާ މީހުން ދަންނައެވެ ަތކެއް ބައްަލވައި، ަރއްކާތެރިުކރައްާވ ހުއްެޓވެ

.)  قيامة ުކރަްއވާފައިާވ  حوالއަިދ އެމީހުންެގ ކަންތަްއ ބެްއލެވުމަްށ ދުަވހުްނ އެއަްށ ފުިރހަަމ ޖަޒާ ދެްއާވ ހުއްެޓވެ

.  ބޭކަލަކު ކަުމގައި ކަލޭގެފާުނ ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =.   އަިދ އެފަދައިންނެވެ           = ްوحىތިމަން ރަސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނަށ 

  އިލެްއވީބާވަ         =ެއއް قرءانބަހުންާވ  عرب         = ުުކރެއްވުމަށެެވ.  إنذارަކލޭގެފާނ

   )إنذارއަތުވެދާޭނ ކަމުެގ  عذاب(      =ެވރީންނަށް) أهلގެ  مّكةއަްށ ( مّكة          

  އި،އަިދ އެ ރަްށ ވަށައިގެްނވާ މީހުންނަށާ=         = ކުރަްއވަިއ (ބިރުެވރިކަމުގެ  إنذارއަިދ ކަލޭގެފާުނ 

  ދެއްވައި) خرب        =قيامةވާ  مجعވާ ދުވަުހގެ (އެންމެހައި މީސްތަކުން އެއްތަަނކަށް  مجع 

(    ދުވަހުގެ     = ައެދުަވސް އ) . .)އެ ުދވަހާމެދު އެއްވެްސ ޝައްކެއް ނެެތވެ   ންނާނެއެވެ  

        =. ނޑެއް ސުވަުރގެއަށެވެ   އެއްަބއިގަ           = އަދި އަެންއ

(. . (ނަރަކައަެށވެ ނޑެއް އަލިފާނަެށވެ ބައިގަ        = އެދިވޮޑިގެންެނިވ هللا އަިދ / އިރާދަުކރެްއވިނަމަ

.އެ=       ނަމަ   ކަލާނެގ އެމީހުްނ ަލއްވައިީފހެވެ         = އަކަށް  أّمةއެްއ      

  އަދި ެއހެން ނަމަވެސް=               = އެަކލާނގެ އިރާދަުކރެއްވި އަޅަކު އެކަލާނެގ

.   ވައްދަވައެވެ         =  އަށް رمحةއެކަލާނެގ        =   . އަދި އަނިާޔވެރީން ދަންަނއެވެ

.) مشرك(   ން ދަންނައެވެ           =.  ެއމިހުންނަކަށް އެއްވެސް ަސހަޯރވެރިޔަުކ ނުވެއެވެ

       = نصرއަިދ .   ދީ ވާގިެވރިވާޭނ މީހަުކ ިވޔަސް ނުވެެއވެ       = އަިދ ކިޔެްއ

.  يعىنހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން  . إختيارކާފަރުން ހިީފއެވެ ުކރީއެވެ            =  އެކަލާނގެ ިފޔަވަިއ

  ން ަތކެއް) إلهން ތަެކއް (ބުުދގެ  ويلّ             = هللا ފަެހ . / ويلّ އެއީެއވެ ައީކ  إله حقيقي އަކީ

.هللا    އެވެ           = ާމަރުވެފައިވ.   ަތެކތި ދިރުވަނީ ހަމަ އެަކލާނގެެއވެ      

         = .   އަދި އެަކލާނެގ ކޮންމެ ކަމެްއގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެން ެވއެވެ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ބާވަިއލެއްިވ  وحىގެ ަބހުން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ  قومއްެގ ޭބކަލަކަްށވެސް ެއ ބޭަކލެ رسول މެއަދި ކޮން  )7(

ގެ މީހުންެގ  قومާބވައި މި ލެްއވީ ަކލޭގެފާނުންގެ  وحىފަދައިން ކަލޭގެފާނަށްވެސް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ 

. އެީއ  . އެީއ  قرآنބަހުްނ ާވ  عربބަހުންނެވެ ެގ މީހުންނަށާއި، ދެންވެްސ ެއރަްށ  مّكةއެްއގެ ގޮތުންެނވެ

) ވަށައި  إنذارއަތުވެދާނޭ ކަމުގެ ވާަހކައިން ކަޭލގެފާނު  عذابގެން ާވހައި ބަޔަކަށް (އެންެމހައި މީސްތަކުންނަށް

. އަިދ ެއ ދުވަާހމެދު އެއްވެްސ ޝަްއކެްއ ނުވާ  خربކުރައްަވއި، ބިުރވެރިކަުމގެ  ުދވަހާމެދުވެްސ  قيامةދެއްވުމަެށވެ

. ފަެހ ެއ  إنذارކަލޭގެފާުނ  )  حسابދުަވހުން ެއއްބަޔަުކ ވާީނ (ކުރެްއވުމަްށ ޓަކައެވެ ބެްއލެވުމަށްފަހު

. . (ތިންވަނަ ތަނެްއ ނުވެެއވެ . ައިލފާނުގައެވެ . އަިދ އަނެްއ ބަޔަުކ ވާނީ ަނރަކައިަގއެވެ  )ސުވަރުޭގގައެވެ

.  އަިދ  دينއަކަްށ (އެްއ  أّمةއިރާަދކުރެްއވިނަމަ ެއ އެންމެން އެްއ هللا އަިދ   )8( ) ަލއްވައިފީެހވެ އަކަށް

. (ެއއީ  رمحةމަވެސް އެަކލާނގެ ިއރާދަކުެރއްވި އަޅަކު އެކަލާނގެ އެހެންނަ ގައި ދެނެވޮޑިގެްނާވ  أزلއަށް ވައްަދވައެވެ

.) އަދި އަނިޔާެވރީން،  . އެމީހުންނަށް އެ ދުވަހުން އެއްވެްސ  مشرك يعىنރަނގަޅު، މާތް މީހުންނެވެ ން ދަންނައެވެ

. ވެިރޔަކު نصرސަހަރޯެވރިއެއް، އެހީތެިރއެއް، އަިދ   ވިޔަސް ުނވެއެވެ

ކޮްށ  إختيارން ކަުމގައި ަބލައި  إلهފިަޔވައި ބުދުތަކެއް هللا އަދި ކިޔެްއހެއްެޔވެ؟ އެ ކާފަރުންގެ ީމހުން   )9(

 . /  حقيقةހެދީއެވެ . (ތަެކތި ދިުރއްވައި، ރިޒުުގ ދެްއވައި، ފައިދާާވ ކަންތަކާއި، هللا ައީކ ހަަމ  إلهގަިއ ެވރިޔަކީ އެވެ

.) އަދި މަރުވެފަިއވާ ތަކެތި ދިުރއްވަނީވެްސ ހަަމ  ގެއްލުންވާ ކަންތައްވެސް ޖަްއސަވަނީ ހަމަ އެކަލާނެގއެވެ

. . އަދި ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައްޗަްށ އެަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެްނ ވެއެވެ  އެކަލާނގެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          =ިވެ ދެބަްސވީ ކޮންމެ ކަމެއް  إختالفެއކަމެއްގަިއ ތިޔަބައިމީުހން  އަދ      

) دينކަންކަުމގެ ެތރެއިްނ (=     ެގ އަޅުކަމުެގ ތެެރއިން             = حكمފަެހ ެއކަމެއްެގ 

. حضرةގެ هللا ވަނީ    ަގއެވެ           = ީެއއީ އަުހރެންهللا އެއ . . ربّ ގެ އެވެ   އެވެ  

      =.   އަހުރެްނ ބަރޯާސކޮށް، ބުަރވަނި ހަަމއެކަިނ އެކަލާނގެއަށެވެ       =  އަިދ

. رجوعވެ  توبة އަހުރެން  ވަނީ ހަަމ އެފަރާތަށެވެ        = އެއީ ނެތުުމގެ ތެރެއިްނ އުޑުަތްއ

  .ހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ      = ،ިއަިދ ބިމާއ         = އެކަލާނގެ ިތޔަބައިމީހުންނަްށ

(. . (ހެއްެދވިއެވެ    ލެއްވިެއވެ          = ްތިޔަބައިީމހުންގެ ޖިންސުްނ އަނބީންތައ    

       = ިސޫފީގެ ތެރެއިންެވސް އެކަާލނގެ ލެއްިވއެވެ نعمއަދ.          =  ޖޯޑުތަެކްއ

( / ިފރިހެްނ ތަކެތި   (އަންހެން       =ެތިޔަބައިމީހުްނ  قواعد ެއކަާލނގެ ެއގޮތުެގ މަތީގަިއ (އ ( ން

.    ހައްދަވައެވެ     =  ްއެއ /   ގެ ހަމަ އެަކއްޗެްއ ނުވެއެެވ. مثالއެކަލާނެގއާ އެއްފަދަ

           =ައ.   ދި އެކަލާނގެއީ ައއްސަވާ ވޮޑިގެންވާ، ބަްއލަވާ ވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

      = ްخاصّ ެވ  ملكއެކަލާނގެއަށ .   ވެގެްނ ވެެއވެ          =  ،އުޑުތަކާިއ

ނޑިތައް خزانةބިމުގެ    ) ނުވަަތ މުިޅ ެއ ތަންތާނެގ މުގޫެވރިކަންތަްއ (އެތަންތާނގެ ތަޅުދަ        =

.   އެކަލާނގެ ރިޒުގު ތަަނވަސް ުކރައްަވއެވެ        ްއެކަލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނވި ފަރާތަކަށ        
  = . ) އަދި ދަތިުކަރއްވައެވެ   (އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގެންެނވި ފަރާތަކަށް     = ެއީ ހަމަކަަށވަރުން އެަކލާނގ  

         =ްހުިރހާ އެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިެގނ.  ވާކަލާނގެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
،  حكمވެ، ިތޔަބައިމީހުން އަރަިއރުންާވ ކޮންމެ ކަެމއްެގ  إختالفއަދި އެ ކަންކަމުގަިއ ދެބަސްވެ،   )10(

. حضرةގެ هللا ގޮތް،  حقّ  އެކަމުގެ . އެކަލާނގެ ފޮތުގައި ވެެއވެ . ޭއ  دين إسالم ަގއި ވެެއވެ ގައި ވެެއވެ

! ެއއީ  . ެއއީ އަހުރެްނގެ هللا މީސްތަކުންނޭވެ . އަހުރެްނ ބަރޯސާކޮށް، އިތުބާުރކޮށް،  ربّ އެވެ ކޮްށ ހަަދީނ  وكيلއެވެ

. އަދި އަުހރެން  .وعرجވެ  توبةހަމައެކަނި ެއކަލާނގަެއެށވެ   ވަީނވެސް ހަމަެއކަނި އެަފރާތަށެވެ

. އަދި ިތޔަބައިމީހުންނަށް ޓަކަިއ  )11( އެކަލާނގެއީ ނެތުމުގެ ެތރެއިން އުޑުތަާކއި، ބިން ެހއްދެވި ކަލާނގެއެވެ

. އަިދ  ނަފުސުތަކުންތިޔަބައިމީހުންެގ  ސޫފީެގ  نعمއެކަލާނެގ ތިޔަަބއިމީހުންަނށް އަނބީންތަކެްއ ެލއްވިެއވެ

. އަިދ އެ ތެރެއިންވެސް / ިފރިހެން ޖޯޑުޖޯޑު ވާގޮތަްށ ެލއްވިއެވެ ގެ މަތީން، ެއކަލާނެގ  نظام އަންހެން

. އަދި އެކަލާނގެާއ އެއްފަދަ، އެްއ ިމސާލުެވވޭ ހަަމ އެކެްއޗެއްވެްސ  ތިޔަބައިމީހުން ަހއްދަވަމުން ގެންދަަވއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ އައްސަާވ ވޮޑިގެންވާ، އަދި ބަްއަލވާ ވޮޑިގެ .ނުވެއެވެ  ންާވ ކަލާނގެއެވެ

ނޑިތައް ނުވަތަ އެތަންތާނގެ އެންމެހަިއ  خزانةއުޑުތަކާއި، ބިމުެގ   )12( ތައް، އަިދ އެ ތަންާތނގެ ތަޅުދަ

. އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް ރިުޒުގ  خاصّ ވެރިކަމެއް  ވެ މިލްުކވެގެން ވަީނ ހަމައެކަނި ެއކަލާނެގއަށެވެ

. އަިދ އެކަ . ހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގ ތަނަވަސްކުރަްއވައެވެ ލާނގެ އެދިވޮިޑގެންނެވި އަޅަަކށް ރިޒުގު ދަތިުކރައްަވއެވެ

 .ވާަކލާނގެއެވެހުރިާހ އެއްެޗއް، އަިދ ހުިރހާކަމެއް ދެެނވޮޑިގެން
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

     =) حمّمدެއކަލާނެގ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  ެގ ( . شرع އުއްމަތަށް  ުކރެއްިވއެވެ    =

 ތަކުގެ ެތރެއިްނ) أصولާއއި، ދީނުގެ  توحيدދީނުގެ ތެރެއިން (          =نوح   އަށް ެއ

 ކުެރއްވި ކަންކަން  أمرުކރައްވަިއ  وصّيةކަންކަމުން           =ެގ އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނ

  ކަލޭގެފާނަށް ާބވައިެލއްިވ ތަކެތި      =  وصّيةއަިދ ެއ ކަންކަމުްނ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ 

 ކުރެއްިވ ކަންތައްތައް        = عيسىގެފާނަށައި، އަިދ  موسىގެފާނަށާއި،  إبراهيم 

  )عليهم الّسالمގެފާނަށް (     =ްެއީއ  قائم دين އެއީ އެްނމެހައި ބޭކަލުްނވެސ) . ުކރެްއވުމަށެވެ

ކުރުމަށެެވ.  قائمގެ ދެންުހރި ކަންތައްަތއް  شريعةންނަްށ ކިޔަމަންތެިރވުމާއި،  رسولކަމާއި،  إميانއާއި،  توحيد

.) أمرހުރިާހ ބޭކަލުންނަށްެވސް ހަަމ އެްއ    އެކެވެ     =ިެއ ކަންކަުމަގިއ  އަދ

 .!ށެވެަހއްދަވާވެ ނު خالفތަފާތުވެ ކަލުންގެމެދުގަިއ ތިޔަބޭ         = ިންނަށް ަވރަްށ  مشركއަދ

. . ދަތި ކަމަކަށް ވެއްޖެެއވެ   ބޮޑުކަަމކަށް ވެއްޖެއެވެ           = އެ ކަންކަމަށް އެބައިމީހުންނަްށ

.)  اهللا    رسول حمّمد اهللا إالّ  إله الޮގވައިަލއްވާ ކަންަތއް (ބުދުތައް ދޫކޮށް، ކަލޭގެފާނު    އަްށ ސީދާވުމަށެވެ

      = އެބަީހ އެަކލާނގެ  خاصّ އަށް  حضرةއެކަލާނގެ هللا އަިދ) . އަްށ ވަނުމަްށ  دينކުރަްއވައެވެ

.) خاصّ    ކުަރއްވައެވެ     =ިރާަދުކރެއްވި އަޅަކު ެއކަލާނެގ އ       = އަދި އެކަމަްށ

) އެަކާލނގެ ތެދުމަގު ދައްކަަވއެވެ  . (އެބަހީ އެަކލާނގެއަށް ކިޔަމަންވެ، އަޅުކަން ުކރުމަށް       = 

 ިވ އަޅަކަށް  توبةވެ  رجوعއެކަލާނގެއަްށ        = ތަކުެގ  أّمةވެދިޔަ އެބަީހ އިސް  –އަިދ އެމީހުްނ

.   ވަކިަވކިވެ ަބއިބައި ނުެވއެވެ  –މީހުން         = އެމީހުންެގ ގާތަށް އައުމަށްފަހުަގިއ

 މެނުވީ   =علم           = ،ިވެިރކަމުން حسدއެމީހުްނެގ މެދުގަިއ އޮްތ ދެކޮޅުެވރިކަމާއ  

       ިكلمةފަސްކުެރއްވުމުގެ  عذابކަލިމަފުޅެއް އިްސވެ ގޮްސފައި ނުވާނަމަ (އެއީ  = އަދ 
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

(.  ފުޅެވެ      = ެން  حضرةގެ  ربّ ކަޭލގެފާނުގ          = مّدتނަން ކިއިގެންާވ 

  އަކަށް    = ަީއހެވެ އެމީހުނެްގ މެދުަގއި ނިާޔކުރެވި ނިމިއްޖ.     = އަިދ

 ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން         =) ްنصارى ންނާއި، يهودي يعىنފޮތް ވާރުަތކުރި ީމހުނ (   އިން
      = ަأّمةއެމީހުންެގ ފަހުްނ (އެބަީހ އިްސވެދިޔ (  ތަުކެގ ފަހުން          =

=   .  ާއ އާމެދު ަޝއްކެްއގައެވެ  رسولއާމެދު ނުވަަތ  قرآنއެމީހުްނ ެއ ވަީނ ެއ ހަމަކަށަވަރުްނ 

.  ޝައްކު ުކރާ ބަޔަުކ ކަމުަގއި ވެފަެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 شرعން ރަސްަކލާނެގ އަްށ ތިމަ أّمةެގ   حمّمد. ތިޔަބައިމީހުންނަށް، އެބަީހ !އެވެ اهللا رسولއޭ   )13(

ނޑައެޅުއްީވ ( )  أصولެގ  دينކުރައްަވއި ކަ  أمرކުރަްއވައި،  وصّيةއަށްެވސް ހަމަ   نوحތަުކގެ ެތރެއިން
. (އެއީ  ންނަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާއި، ދީނުގެ ަގިއ  رسولކަމާއި،  إميانއެއްކަުއވަންތަކުރުމާއި، هللا ކުރެއްވި ކަްނކަމެވެ

.) އަިދ ކަޭލގެފާނަށް ާބވައިލެްއވި ތަކެްއޗާއި، އަިދ އެ ކަންކަމުން ތިމަްނ ުކރުމަ قائمދެންހުރި ކަންކަްނ  ށެވެ
 أمرުކރައްަވއި  وصّية )عليهم الّسالمގެފާނަްށ ( عيسىގެފާނަށައި، އަިދ  موسىގެފާނަށާއި،  إبراهيمރަސްކަލާނެގ 

. (އެީއ  قائم دينކުރެއްިވ ކަންކަމަކީ ހުިރހާ ބޭަކލުންވެސް   رسول، ކަމާއި إميانއާއި،  توحيدުކެރއްވުމެވެ
 قائمތަްއ  مقصدގަިއ ދެންވެްސ ުހރި  شريعةދީހެުދމިާއ،  زكاةކޮްށ  قائمބޭކަލުންނަށް ކިޔަމަްނ ވުމާއި، ނަމާދު 
.) އަދި އެ ކަންކަމުަގއި ތިޔަބޭ ނޑު  ަކލުންކުރުމެވެ ) ތަފާތުވެ  اصل(މައިގަ  .!ެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެخالفގައި

.!   އަދި ެއ ބައިބައިވެވަޑައިނުގަންނަ  ންނަށް ކަލޭގެފާނު ތިަޔ ގޮަވއިލަްއވާ ކަންތަްއ އެމީހުންަންށ  مشركވާހުށިކަމެވެ
. (ބުދަށް އަޅުކަން ުކރުން ޫދކޮށް،  ފުޅަްށ  كلمةިމ  اهللا رسول حمّمد اهللا إالّ  إله الވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަްށ ވެއްޖެެއވެ

. ހަމައެކަނި  . ކަޭލގެފާނު ދައްަކވާ ފަދައަކުްނ އަޅުކަްނ ެތިރކުރު إخالصއަށް އަޅުކަން هللا ސީދާވުމަށެވެ މަށެވެ
.) އަދި އެކަލާނގެ އެިދވޮޑެިގންނެވި އަޅަކަްށ އެކަާލނގެ   ުކރައްވައި، އެކަަމށް  خاصّ އަްށ ވަނުމަށް  دينކުރުމަށެވެ

. އަދި ެއކަލާނެގ  توفيق ެގ  ندي إسالمވެއްޖެ އަޅަކަްށ އެަކލާނގެ މަގަށް،  توبةވެ،  رجوعއަްށ  حضرةދެއްވަެއވެ
. هدايةމަގަށް، ތެދުމަގު ދައްަކވައި   ދައްކަަވއެވެ

އިންނާއި، ައިދ  نصارى ންނާއި، يهوديތަކުގެ ީމހުން ނުވަތަ  أّمةއެމީހުންގެ ގާތަށް (އެަބހީ އިސްވެިދޔަ  )14(
. އެ علم) ބަޔާްނވެގެންވާ ގެގާތަށްން قريش ީއ އައުމަށްފަުހގައި ެމނުވީ އެމީހުން ވަކިވަިކވީ ކަމުަގއި ނުވެެއވެ

. އަދި ަކލޭގެފާނު ހައްދަަވއި ބޮޑުުކރެއްިވ  حسد، އެމީހުންގެ މެުދގައިާވ ދެކޮޅުވެިރކަމާއި  حضرةގެ  ربّ ވެިރކަމުންނެވެ
ދެއްވުްނ ވަިކ މުއްދަަތކަްށ  عقوبةދެއްަވއި،  عذابއެްއ އިސްެވ ގޮސްފަިއ ުނވާނަމަ (އެބަީހ  كلمةން 

) ހަމަކަށަވަ ރުން ެއމީހުންގެ މެދުގައި ދުނިޔޭަގއިވެސް ނިޔާުކރައްަވިއ ފަސްކުރެއްވުމުގެ ަބސްފުޅު ނުވާނަމަ
. އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އެީމހުންެގ ފަހުްނ (ެއބަހީ އިްސވެދިަޔ   نصارىުނވަތަ ، ތަކުެގ ފަހުން أّمةނިންމަވައިފީހެވެ

) ފޮތް ާވރުތަކުރި މީހުން އެ ވަނީ އެ  يهوديއިންނާއި،  މެުދ އާ  حمّمدއާމެދު ނުވަތަ  قرءانންގެ ފަހުން
.  ކަށަވަރުންވެްސ ޝައްެކއްގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   ކުެރއްިވ ކަމަްށ  شرع دينއެކަމަްށ ޓަކަިއ (ވަިކވަކި ވުމާއި، ަޝއްކު ުކރިކަމަށް ޓަަކއި، ނުވަަތ

(   ޓަކައި        =)ގޮވާަލއްވަިއ އަދި  دين ( )  دعوة(އެ އަށް ެވވަޑައިގެން ސީާދކޮްށ  قائمގެ މަތީ

.   ހުންނަވާށެވެ     =  ްެވވުނު ފަދައިން أمرކަޭލގެފާނަށ     = ިވެވަޑަިއ  تبعއަދ

.   ނުގަންނަވާށެވެ    =އެމީހުންެގ އަމިްއަލ އެދުންތަކ       = އަިދ ަކލޭގެފާުނ

. އަުހރެން ވިދާޅުވާ .  ވެއްޖައީމެވެ  إميانށެވެ        = ާބވައިެލއްިވ ތަކެއްޗަށް هللا      

  =( / ުނވަތަ ފޮތުގަިއވާ ހުރިާހ އެއްަޗކަށް  ފޮުތގެ ތެެރއިން (އެންމެަހއި ފޮތަށް    = އަދި އަހުރެންނަްށ

  ވެވިގެން ވަނީ أمر       = ިެވރި ވުމަށެވެ  عدلޔަބައިމީހުންެގ މެދުގައި ތ.         

. ެއވެ  ربّ އެީއ ައހުރެމެންނާއި، އަިދ ތިޔަބައިީމހުންެގ هللا  =       =  އަުހރެމެންނަށް ައހުރެމެްނ ުކިރ

. (އެަބހީ އެކަމުެގ  .) عذابއާއި،  ثوابކަމެއް ެވއެވެ  ވެއެވެ    =  އަދި ތިޔަަބއިމީހުންނަްށ

. (އެކަުމގެ  .) عذابއާއި،  ثوابތިޔަބައިމީހުން ކުިރ ކަމެއް ެވއެވެ   ވެއެވެ            =  

. (އެބަީހ ައރައިރުްނވެ،  حّجةއަހުރެމެންނާއި، ިތޔަބައިމީހުންނާ ދެމެުދ  ދެއްކުމުެގ  حّجةދެއްކުމެްއ ނުވެއެވެ

.)ބޭނުމެއް ނެތެވެ  . ކަންތައް މިހުީރ ސާފުކޮންނެވެ      = ) ްقيامةއަުހރެމެނ  ( هللا ދުަވހުން

.  ުކރައްވާނެެއވެ  مجع       =  އެނުބރި ދިއުްނ ވަީނ ހަަމ އެަކލާނެގ (  حضرةއަިދ (ައުހރެމެން

.    އަށެވެ      =ެޖަދަލުކުާރ މީސްތަކުން ، އަިދ އަަރއިރުންވ      = އާމެުދ هللا

)(هللا   ގެ ދީނާމެދު          = دينއަށް އިޖާބަދެވުމަށް ަފހު (މީސްތަކުން ެއ  دينެއ 

) إجابއަށް   ދީ، ދީނަށް ވަނުމަށްފަހު       = ވެ، ބޭކާުރ  باطل ތައް ވަނީ دليلއެމީހުންެގ

.ވެގެ  ންނެވެ     = ެގައި  حضرةެގ  ربّ މީހުްނގ        = އަދި އެމީހުންެގ މައްޗަްށ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

.(هللا ހުރީ  ) ކޯފާއެވެ   ގެ         =ަعذاب ެވގެންވާއަދި އެމީހުންނަށް ހުީރ ގަދ 

.    އެއީ هللا =    އެވެ      =) . ންނަށް ފޮތްތަްއ  رسولޮފތް ބާވަިއލެއްިވ ކަލާނގެއެވެ

(.  ބާވައިލެްއވި ކަލާނެގއެވެ    = ّގޮތުގައި  حق     =) ިعدلނުވަތަ ،  عدلއަދި މީޒާނާއ 

(  އިންާސފުކުރެވޭޭނ ތަކެތި        =ަތޯެއވެ؟ދި ަކލޭެގފާނަށް އަންގައިދިީނ ކޮްނ އެްއޗެއްއ   

       =ނުވަތަ  أّميدދުވަސް ގާތްވެގެްނވުން  قيامة) . ދުވަްސ އަވަްސވެ، ގާތްެވގެްނ  قيامةވެއެވެ

.)ވެ     ދާނެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. اهللا رسولއޭ  )15( އާމެދު ނުަވަތ  قرآنކަމަށް ޓަކަިއ ނުވަތަ އެކަމަްށ ޓަކައި (އެބަހީ ބައިަބއިވެ، ވަިކވީ  !އެވެ

) ކަލޭގެފާނު އެީމހުންނަށް (  اهللا رسول )  دين إسالمއާމެދު ޝައްުކ ކުިރ ކަމަށް ޓަަކއި ގެ މަގަށް
. . دينއަިދ ެއ  !ގޮވައިަލއްވާށެވެ ކުެރްއިވ  أمرهللا އެީއ ަކލޭގެފާނަްށ  !މަީތ ސާބިތުކަމާއެުކ ސީދާކޮްށ ހުންނަވާެށވެ
. އަ .!ވެަވޑައިނުގަންނަވާށެވެ تبعދި އެމީހުންގެ އަމިްއލަ އެދުންތަކާ ފަދައިންނެވެ  !. އަދި ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

. (ނުވަަތ ފޮތުަގިއ ބާވަިއލެއްިވ އެންމެަހިއ  إميانއަހުރެްނ މިވަީނ ބާަވއިލެްއިވ އެންމެހަިއ ފޮތަކަްށ  ެވގެންނެވެ
.) އަދި ައހުރެންނަށް  إميانތަކެއްޗަށް  ގަިއ) ތިޔަބައިީމހުންގެ މެދުަގިއ  حكمެގ (هللا ވިގެްނ ވަނީ ވެ  أمرވެގެންނެވެ

. އަދި  عدل . އަުހރެމެން ުކރި  ربّ ެއއީ ައހުރެމެންނާއި، އަދި ތިަޔބައިމީހުންގެ هللا ވެިރވުމަށެވެ އެއްެގ  عملެއވެ
. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުިރ  عذابނުވަަތ  ثوابދަރުމަޔާއި،   އެްއގެ  عملހުންނަހުީށ ހަމަ އަުހެރމެންނަށެވެ
. އަހުރެމެންނާއި، ތިޔަބައިމީހުންނާ ދެެމުދ  عذابނުވަތަ  ثوابދަރުމަޔާއި،  ހުންނަހުށީ ހަމަ ތިޔަބައިީމހުންނަށެވެ

.) އަދި  قائم حّجة . (ކަންތައްތަްއ މި ހުީރ ައލިެވ ސާފުވެފައެވެ ުދވަުހްނ  قيامةކޮށް، ައރަިއރުންވުމެްއ ދެން ނެެތވެ
. އަިދ ައހުރެމެްނ އެނބުިރ ދިއުްނ ވަނީ ހަަމ  مجعން އަުހރެމެން އެންމެهللا އަކަްށ  ميدانއެއް  ކުރަްއވާ ުހއްޓެވެ

. حضرةއެކަލާނެގ   އަެށވެ

 دينގެ هللا އަށް އިޖާބަދެވުމަށްފަހު، އެބަީހ އެދީނަްށ މީސްތަކުްނ ވަެދ ހަމަޖެހުމަށްފަުހ ދެްނ  دينގެ هللا   )16(
. އެީމހުން قائم حّجةއާމެދު ދެކޮޅުހަދައި،  ެގ  ربّ ތައް އެީމހުންގެ  دليلތަކާއި،  حّجةގެ އެ ކުރާ މީހުން ދަންނައެވެ

. އަިދ އެީމހުންގެ މައްޗަްށ ެއވަނީ  باطلގަިއ އެ ވަނީ  حضرة . އެއީ އަިދ هللا ވެ، ޭބކާރުެވގެންނެވެ ެގ ކޯފާއެވެ
. އަިދ  . عذابގަިއ އޭެގ އިތުރަްށ އެމީހުންނަށް ގަަދވެގެންވާ  آخرةދުނިޔޭގައެވެ  ހުއްެޓވެ

. އަިދ  حقّ  ންނަށް  رسولެއީއ هللا   )17( ާބވައިެލްއިވ  ميزانގޮުތގަިއ  حقّ ގޮތުަގއި ފޮްތ ބާަވއިލެްއވި ަކލާނގެެއވެ
. (އެަބހީ  .) އަދި  عدلެވރިކަން، ނުވަތަ  عدلކަލާނގެއެވެ ގާއިުމވުްނ  قيامةއިންސާުފކުރެވޭނޭ ގޮތް ާބވައިެލއްވިެއވެ
. އެކަން ަކލޭގެފާނަށް ައންގަ أّميدދާދި ގާތްވެގެްނ ވުން   ވައިދެއްީވ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ުކރެވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =(. . (ެއއީ މަލާމާތާއި، އިންާކރުގެ ގޮތުންނެވެ    އެ ދުވަްސ އަވަްސވުމަށް އެދެއެވެ

       = ްެއ ުދވަހަށް އީމާންނުވާ މީސްތަކުނ       = އީމާްނީވ ( އަިދ (އެދުަވހަށް

 މީސްތަކުން       =.  އެ ދުަވހާމެދު ބިުރެވތިވެ ފެންކަޅިވެގެން ވެއެވެ    = ަދި އ 

.  އެމީހުން ދަނެއެވެ      =  ކަން  حقّ ހަމަކަށަަވރުން ެއީއ    = ެދަންނާށެވ!.    

    =  ްކޮށް އިންކާރުުކާރ މީސްތަކުން جدلހަމަކަށަަވރުނ         =އާމެދު  قيامة    

     =. =      ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ ެއ ވަީނ ުދރުވެގެންާވ މަގުުފރެދުމެއްގަެއވެ

.هللا   އޯާގވަންތައެވެ  = ްއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންނަށ       =  އެަކލާނގެ އިރާދަުކރެއްިވ

.   ފަރަތަކަށް ރިޒުުގ ދެއްަވއެވެ         = ،ަވަންަތ  عّزةއަިދ އެަކލާނގެއީ ގަދަފަދަވަންތ

. ކަލާނގެއެވެ         =ާއެދޭކަމުަގއި ވާ ީމހ         =ނޑު ( آخرة  آخرةގެ ދަ

) ثوابގެ    އާއި، ދަރުމަ   =.   ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އޭނާއަށް އިތުރުކޮށްެދއްވަމެވެ     = 

ނޑުގަިއ (އޭނާެގ  ) ثوابއޭނާގެ ދަ   ާއއި، ދަރުމަ      =ާއަިދ އެދޭކަމުަގއި ވާ ީމހ  
     =(ާދުނިޔޭގެ އަރާާމއި، މަޖ) ްނޑުބިނ  ހަމައެކަނި ދުނިޔޭެގ ދަ      = ތިމަްނ

.  ރަސްކަލާނެގ އެތަނުން އޭާނއަށް ެދއްވަމެވެ         = آخرة އަިދ .  ގަިއ އޭާނއަކަްށ ނުވެއެވެ
      = ްެހވެއ /    އެއްވެްސ ނަސީބެއް     = ްްނ  شريكނުވަަތ އެީމހުންނަށ

) ވަީނ ެހއްޔެވެ؟   ތަކެއް (ބަިއވެރީްނ ތަކެއް     ކޮށްދޭން  شرعއެމީހުންނަްށ       =
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

  ދީނުގެ ކަންކަމުގައި           ެދއްވާފަިއ ނުވާ ކަްނކަމަށް إذنهللا އެ ކަންަކމުގައ     

  އަދި ނުވިނަމަ =         =ުކރައްވާ ނިޔާުކރެްއވުން (ލަސްުކރެއްވުމުެގ) ބަސްފުޅު فيصلة  

       = ިއެމީހުްނގެ މެދުގައ ( . فيصلةހަމަކަށަވަރުން (ދުނިޔޭގައި   ުކރެވި ނިމިއްޖަީއހެވެ  

    =ައަދި ހަމަކަަށވަރުން އ.    ނިޔާެވރީން ދަންނައެވެ      =

. عذابއެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ       ެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އެ ުދވަްސ  އީމާން ދުަވހަށް قيامةއަދި  )18( ނުާވ މީހުން (ަމލާމާްތ ކުރުމާއި، އިންކާުރކުރުމުެގ ގޮތުން

. އަދި އެދުވަހަްށ އަވަ . އަދި ެއ  إميانސްވުމަްށ އެދެއެވެ ީވ މީހުްނ ެއ ދުވަހާމެދު ބިުރވެތިވެ، ފެންކަޅިވެގެން ވެއެވެ

) އެމީހުން ރަނގަޅަްށ  حقّ ދުވަހެއްކަން (އެދުވަުހގެ ަކންކަމަކީ  حقّ ، ދުވަސް އެއީ ކަށަަވރުން ކަންތައް ކަން

 . . ހަަމ قبولދަނެއެވެ . އަިދ ދަންނައެވެ ުކާރ މީހުން އެ ވަީނ  جدلކަށަަވރުން ެއ ދުވަހާމެުދ އިންާކރުކޮްށ ކުެރއެވެ

. ނޑައެޅިގެން ވަރަށް ުދރަށް މަގުުފރެދި، ވާވަދެަފއެވެ  ކަ

. އެަކލާނެގ ިއރާދަކުރަްއާވ އަޅަކަްށ هللا  )19( އެީއ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަްށ  ނުހަުނ އޯާގަވންތަ ކަލާނގެއެވެ

. (އަދި  .) އަިދ އެަކލާނގެީއ ނުހަުނ  ރިޒުގު ތަނަވަްސ ކޮށްދެްއވައެވެ ިއރާދަކުރެްއވި ައޅަކަށް މަދުކުރައްަވއެވެ

. عّزةގަދަފަދަ ވަންތަ،   ވަންަތ ކަލާނގެއެވެ

އެދިގެްނ މަަސއްކަތްކުާރ މީހާއަށް ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެ އޭނާއަްށ  ثوابދުވަހުގެ ދަރުމަާޔއި،  آخرة )20(

. އަދި  ثوابދަރުމަޔާއި،  ގެ އަރާމާއި، މަޖާ އެިދގެން މަސައްކަްތުކރާ މީާހ  حياةދުނިޔޭެގ އިތުރުކޮށްދެްއވާ ހުށީމެވެ

. ައިދ  ) ދެްއވާހުށީމެވެ . ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް އެ ދުނިޔެއިން (ެދއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ަވރަކަށް ދަންނައެވެ

. ހެޮޔކަމެއް ނު آخرة .ދުވަހުން އޭނާައކަށް އެްއވެސް ނަސީެބއް، އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނުެވއެވެ  ެވއެވެ

) ހަާދޭނ  شرعއިޒުނަ ެދއްވާފަިއ ނުާވ ކަންކަްނ ދީނުގައި هللا އެކަްނކަމަށް   )21( ކޮްށ (ދީނަްށ އުނިއިުތރުކޮށް

) އެބައިމީހުންނަށް ފަެހ ވަނީ ެހއްޔެވެ؟ އަިދ  بدعةތަކާއި،  شركބައިވެރީންތަކެްއ ( ތައް އުފައްދާނޭ ބައިެވީރންތަކެއް

) އެމީހުންގެ މެދުަގިއ ކުެރއްވުމާއި، ނިޔާުކރެއްވުން  فيصلة ލަސްުކރެއްވުމުެގ ބަްސފުޅު ނުވާނަމަ (ދުނިޔޭގައިވެސް

ނޑައެޅިގެން ވޭންދެިނިވ  فيصلة . އަދި ހަމަކަށަވަުރން އަނިޔާވެރީންނަށް ހުީރ ކަ ކުެރވި، ނިޔާކުެރވި ނިމިއްޖަީއހެވެ

. عذاب  އެވެ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

    = ) قيامةއަނިޔާވެރީްނ . ) ަކލޭ ދެކޭނެެއވެ .)ދުވަހުން   (ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

   = ީިބރުން ފެންކަޅިވެގެްނވާތ        = ކުިރ (  عملއެއީ އެމީހުން (ދުނިޭޔގައި

. ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ        =  ތަުކގެ ނަ عملެއ.    ތީޖާ އެީމހުންނަށް ދިމާާވ ހުއްެޓވެ

    =އަދި އީމާންީވ މީސްތަކުނ         = ތައް ކުރި  عمل صاحلއަިދ    

        = .  ެއމީހުްނ ވާހުީށ ސުަވރުޭގގެ ބަީގޗާތަކުގައެވެ         = އެމީހުންަންށ

.މީހުން ހިްތއެދޭހަިއ ކަމެއް ވެއެވެ އެ     =  ަގއި حضرةެގ  ربّ އެމީހުންެގ      =

ނޑައެޅިގެން އެއީ   ކަ         = . . كرامةބޮޑުވެގެންވާ މާތްކަމެވެ   އެވެ     = ެއ

/ އެ ތަކެއްަޗކީ    އެއްޗަކީ          = އެަކލާނގެ މާތް އަޅުތަކުންނަށް އުފާވެރިކަުމެގ هللا

. خرب   ދެއްވާ ތަކެްއޗެވެ    = ީإميانއެމީހުންނަކީ ެއއ .  ީވ މީހުންނެވެ        =

 ތަްއ ުކރި  عمل صاحلއަދި    = ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!އެވެ اهللا رسول(ޭއ (.!        =

. تبليغއެކަމުގެ މައްޗަްށ ( . ނޭދޭނަމެވެ   ުކރެއްވުުމގެ މައްަޗކަްށ) ައހުރެން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިަބއިން ނޭދެމެވެ
   = ްފީއެއ /    ެއއްވެސް އުޖޫރަެއއް          = ާގެ ގާތްކަުމގެ ގޮތުްނ އޮްތ ތިމ

  ްއ މެނުވީ ލޯބިވެތިކަމެ          = ާއަދި ެހޔޮކަމެްއ ކޮށްިފ މީހ      ތިަމްނ

.  ރަސްކަލާނެގ އޭނާއަްށ އިުތރުކޮށްދެއްާވ ހުށީމެވެ        =  ްއެކަމުގަިއ ގިަނ ހެޔޮތަެކއ   = 

 އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން       شكرފުއްސަވާ، ގިނައިން ފާަފ .  ވެިރވެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނެގއެވެ
     =. ެއކަލޭގެފާނު ދޮގުބަސްުފުޅ =    އަދި ިކޔެއް ެހއްޔެވެ؟ އެީމހުން ބުނަނީއެވެ

. ވިދާޅުވީއެވެ          =  ެގ މައްޗަްށ ޮދގެއް ހަދައިގެން هللا        = هللا ފަެހ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 ގެންނެވި ނަމަ އެދިވޮޑި        =  ެއކަލާނގެ، ކަޭލގެފާނުންގެ ހިތްޕުޅު މަތީ ސިްއަކ

.   ޖައްސަވައިފީހެވެ        =   ުފހެލަްއވައިފީެހވެ  ، هللاތަކެިތ  باطلއަިދ.     

. حتقيقސާބިތުކުަރއްވަިއ  حقّ އަދި =     ުކރައްަވއިފީހެވެ      = ެެގ  آنقر ފުޅުތަކުން ( كلمةއެަކލާނގ

  ބަސްފުުޅތަކުން)   =  ެހަމަކަށަަވރުން ެއކަލާނެގއީ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވ.      

 = ިހިތްތަކުެގ އަޑީގަިއ ާވ ތަކެތ   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދުވަހުން ކަޭލގެފާނު، އަނިޔާެވރީންތައް ދެެކވަޑައިގަންނަވާނީ ބިރުްނ ސިހި، ފެންކަޅިވެގެްނ ވާތީއެެވ.  قيامة )22(
. އެ  ތަުކގެ ނަތީާޖ އެމީހުންނަްށ  عملއެއީ އެީމހުްނ ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުިއރު ުކރި ކަންަތއްތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ

. އޭެގ ުފރިހަަމ ޖަ . ެއއީ މިހާރު އެވަީނ ދިމާވެފައެވެ . އަިދ  عذابޒާގެ ެތރެއަްށ ަވދެވިފައެވެ ވެ،  إميانއަްށ هللا ެއވެ
ދުވަހުން ވާހުށީ ުސވަުރގޭގެ ބަީގޗާތަުކެގ  قيامة –ކުރި މީހުން  عمل صاحل –ހެޔޮލަފާކޮށް އުޅުނު މީހުން 

. ހިތަށް ގެންނަންވެސް ނޭނގޭހަިއ ތަނަވަްސ  . އެީމހުން އެޭދހަިއ ކަމެއް އެ نعمةތެރޭގައެވެ ެގ   ربّ މީހުންެގ ގައެވެ
. އަދި ބޮޑުވެގެންާވ ާމތްކަމާއި،  حضرة . كرامةން އެމީހުންނަްށ ހުންނަ ހުއްޓެވެ  އަކީ އެއީެއވެ

ގެ މާތް އަޅުތަކުންނަށް ލިބޭނޭ ކަަމްށ هللا ތައް ކުރި،  عمل صاحلެވގެން  إميانއަކީ  كرامةއެ މާތްކަމާއި،  )23(
. بشارةهللا  ) ވިދާޅުވާށެެވ قريش.) ަކލޭގެފާނު (!އެވެ اهللا رسولޭއ (  ދެއްވާފަިއާވ ތަކެއްެޗވެ . އަުހރެންެގ ިމ !ންނަށް
.  أجورތިޔަބައިމީހުންނަށް އިއްވައިދިނުމަކަށް ތިޔަބައިީމހުންގެ އަތުން އެއްވެސް  رسالة ައކަށް، ޓެކުހަކަށް ނޭދެމެވެ

ތަކުންނަށް އިްއވައިދެވޭންދެްނ މީސް رسالةހަމައެކަނި އެދޭާހވެސް ކަމަކީ ތިާމގެކަމާއި، ގާތްކަުމގެ ލޯތްެބެވ. (އެއީ މި 
.  محايةތިޔަބައިމީހުންެގ ގާތްކަމުެގ  ްނގެ އެހެްނ ީމހުންނަށްވުެރ ައުހރެްނ ރަްއކާތެރިކޮށް، ބެެލހެއްޓުމަްށ  عرىبއެވެ

. ފަހެ  أوىل ެގ   اهللا رسولވަންހައިގެ ކޮންމެ ދަިރކޮޅަކާވެސް  قريشވެގެންވަނި ހަމަ ތިޔަބައިމީހުންނެވެ
.)ތިމާގެކަމުގެ ގު ދެންފަހެ ެހޔޮކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެްއ ކޮށްފި މީހަކަްށ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ       ޅުން ޮއވެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުްނ  ثوابއެކަމުގެ ަދރުމަޔާއި،  ީއ ގިނަގިަނއިން ާފަފ هللا އެތަްއ ގުނަޔަކަްށ އިުތރުކޮށްދެއްާވ ހުށީމެވެ
.ކުރައް  شكرަތކަށް  عملފުއްސަވާ، އަދި އަޅުތަކުންގެ ެހޔޮ   ާވ ކަލާނެގއެވެ

ނުޑ ބުނަނީ ހެއްެޔވެ؟  )24( ެގ هللا އަދި ިކޔެްއ ހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ ބުނަީނ ެހއްޔެވެ؟ އެަބހީ ކާިފރުންެގ މީހުންގަ
. (އެަބހީ އެަކލޭގެފާުނ ނަބީކަމުގެ   حمّمدމައްޗަށް  .)  دعوىދޮގު ހެދީއެވެ އެ ުކރައްވަނީ އެއީ ދޮެގކެވެ

. ފަހެ ދެއް جوابهللا އެބައިމީހުންެގ ެއ ބަހަްށ  ިއރާދަކުަރއްވައިފިްއޔާ ަކލޭގެފާނުެގ ހިތްުޕުޅ هللا ވަީނ މިފަދައިންނެވެ
. (ޭއރުން އެްއވެސް ެއއްެޗއް އެ ހިތުގެ ެތރެއަށް ވަދެ  .) އަިދ -މަތީގައި ސިއްަކ ޖައްސަވައިީފހެވެ ނިކުމެ ނުވާނެއެވެ

. އަ باطلއެކަލާނގެ، ކަޭލގެފާނުގެ ހިތްޕުޅުގައިާވ  ސާބިތުުކރައްާވ  حقّ ިދ ެއއްޗެިހ ފޮހެަލއްވައިީފހެވެ
. އެީއ އެަކލާނގެ ީކރިތި . ހަމަކަށަަވރުްނ  ގައި ާބވައިލަްއވާފައިވަ آنقر  ބަޔާންކުރައްަވއިފީހެވެ ކަލިމަފުޅުތަކުންނެވެ

.  އެކަލާނގެީއ ހިތްތަުކގެ އަޑީަގއިވާ ަތކެތިވެސް ދެެނވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނެގއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = .  އަދި އެކަލާނެގއެވެ        =ުކރައްވަނީ  قبول توبة      = 

 އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެ ަފރާތުން         = ްކުރަްއވަނީ  عفوءއަދި ކުށްަތއ       

    =ިއަދި ިތޔަބައ.   މީހުްނ ކުާރހަިއ ކަންތަްއ އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެްނ ެވއެވެ      =

.   އަދި އެަކލާނެގ އިޖާބަ ެދއްވަެއވެ    = ްީއމާންވީ މީސްތަކުންނަށ         = 

 ތަްއ ުކރި  عمل صاحلއަދި އެމީހުްނ     =ީއަިދ އެަކލާނެގ އެމ.  ހުންނަްށ އިުތރުކޮށްދެއްވަެއވެ  

   = ވަންތަކަމުެގ ތެެރއިން  فضلއެަކލާނެގ   = .  އަިދ ކާފިރުްނ ދަންނައެވެ    

   = . އެމީހުންނަށް ހުރީ ގަދަވެގެްނވާ ޢަޒާބެވެ         = ިރިޒުުގ هللا  އަދ

 ސްކުރެްއވިނަމަތަނަވަ  = ްއެަކލާނެގ އަޅުތަކުންަނށ         = ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުްނ

.  ބިންމަތީގައި އުރެދި ބޮޑާީވހެވެ     = .  އަދި އެހެން ނަމަވެސް، އެަކާލނގެ އެ ާބވައިަލއްވަެއވެ
        = ިގަންނަވާ މިންަވަރކަށްއެކަލާނގެ އެދިވޮޑ      = އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުްނ

  އެކާަލނެގ އަޅުތަކުންނާއިގެން        =خرب.  ތައް ދެނެވޮޑިގެްނ އަދި ބަްއލަާވ ވޮޑިގެން ވެއެވެ
    = .  އަިދ ހަަމ އެަކލާނގެެއވެ   =  ަވަނީާވޭރ ވެއްސ            =

) ާނއުއްމީދު ވުމަށްފަހު   އެ އަޅުތަކުން (ވާރޭ ުނވެހިގެން      =  ެرمحةއަދި ެއކަލާނގ 

.   ފަތުރުއްވަެއވެ      =) ީمؤمنއަދި ެއކަލާނގެ އެއ . ) ސަހަޯރވެރި، ާވގިވެިރޔާއެވެ  އަޅުތަކުންނަށް
     = ެمحدތަކަށް) نعمة(އެަކލާނގ .   ލިިބގެންވާ ކަލާނެގއެވެ     =  އަިދ

)  قدرةއެކަލާނގެ ( .ވާތަކުގެ ެތރެއިން  عالمةތެިރކަމުގެ   ކަެމެކވެ       =ިއުޑުތަކާއ ،

                                       

                                       

                                            

                           



                      
 

1 7 7 4   
 

މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 ބިން ހެއްދެވުން       =ްތަާކއި  خلقގިނަގުނަ  ތުުރއްވާފައިވާ ދަވާފައަދި އެ ދެތާނގަިއ ހައ   

    = ްދިޭރ ތަކެތީެގ ތެރެއިނ   = ެއަދި އެކަާލނގ      =) ިحمشرެއ ތަކެތ  ( އަށް

  ޖަމާކުރެއްވުމުެގ މައްޗަށް     =(  އެކަލާނގެ ިއާރދަކުރައްވަންާޏއި (އިރާދަުކރެއްިވ ިއރަކުން  

 = .     ކުޅަދުންވަންތަވެރިވެ ވޮޑިގެްނ ވެެއވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ކުަރއްވަނީ ހަަމ  عفوءއަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ތައުބާ ޤަޫބލުކުރަްއވާ، އަދި ކުށްފާފަތައް   )25(

. އަދި ިތޔަބައިމީހުން ކުރާަހއި ކަ .އެކަލާނގެެއވެ  މެްއ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެން ެވއެވެ

އިޖާބަކުރަްއވަނީވެސް ހަަމ  دعاءޢަމަލުުކރި މީސްތަކުްނނަށް އެމީހުންގެ  صاحلއަދި އީމާންވެ،   )26(

. އަދި އެަކލާނގެ  .  فضلއެކަލާނގެެއވެ ވަންތަކަމުގެ ތެެރއިން ެއމީހުންނަށް ދަރުމަޔާއި، ސަވާބު އިތުރުކޮށްދެްއވައެވެ

.އަދި ކާފިރުންެގ  . އެމީހުންނަްށ ޤިޔާމަތް ުދވަހުން ުހރީ ގަދަވެގެންާވ ޢަޒާބެވެ  މީހުން ދަންނަެއވެ

އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަށް ރިޒުގު ތަަނވަސްކޮށްލައި، ގިނަކޮްށލެއްިވ ނަމަ، ހަމަކަަށވަރުްނ هللا އަދި  )27(

. އަިދ އެހެންނަމަވެސް،  އެދިވޮޑިގެންނެިވ  އެކަލާނގެهللا އެބައިމީހުން ބިުމގަިއ ބޮޑާވެ، އުރެދިގެންފީެހވެ

. ހަމަކަަށވަރުން ެއކަލާނގެއީ،  މިންވަރަކަށް ވަކި ހިސާބެއްގެ މަތީން ެއކަލާނގެ އެ ިރޒުގު ބާވައިލަްއވައެވެ

. خربތަކެްއގެ  حالއެކަލާނެގ އަޅުތަކުންގެ އެންމެހައި   ދެނެވޮޑިގެންވާ، އަދި ަބއްލަާވ ވޮޑިގެންާވ ކަލާނގެއެވެ

.  خلق މަދުވެގެން އަދި އެކަލާނގެއީ ާވރޭފެން  )28( ތަކުން ނާއުއްމީދު ވުމަށްފަހު ވާރޭފެން ވެއްސަވާ ކަލާނގެެއވެ

. އަިދ އެަކލާނގެީއ  އަދި އެަކލާނެގ ވާރޭފެނުެގ ރަޙުމަތް އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންެނވި ުހރިާހ ތަނަކަށް ފަުތރުއްަވއެވެ

. އަދި އެަކލާނގެ ދެްއވި އެންމެހަިއ  ލާނެގއީއެކަ މުއުމިނު އަޅުތަކުންނަށް ސަހަރޯެވރިވެ ވޮޑިގެްނވާ ކަލާނގެެއވެ

. محدނިުޢމަތްތަކަށް   ލިިބވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެެއވެ

އަދި އުޑުތަކާއި، ބިން ހައްދަަވއި، އެ ތަންތަނަށް ިދރޭ އެންމެހަިއ ތަކެތި ަހއްދަވައި، ފެތުުރއްވުން ވަީނ  )29(

. އަދި އެ ތަ قدرةއެކަލާނގެ  ކެތި އެަކލާނގެ ިއރާދަކުަރއްވައިފީ ިވްއާޔ ތެިރ ކަމުގެ ައލާމާތްތަކުގެ ތެެރއިންނެވެ

. حمشرއިރާދަކުަރއްވާ ވަގުތަކުްނ   ުކރައްަވއި، ޖަމާކުރެްއވުމަށްެވސް އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަެވ ވޮޑިގެން ވެއެވެ

 
  



                      
 

1 7 7 5   
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   ަތުރަޖމާ     

      =ްެމ ކަމެއް އަދި ިތޔަބައިމީހުންނަްށ ޖެޭހ ކޮނ      = ެގ ތެރެއިން  مصيبة  

           = .  ފަހެ ެއއީ ތިޔަބައިމީހުްނގެ އަްތތައް ހޯދައިގަތް ކަންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ   

. عفوءއަދި އެަކލާނގެ  =  ކުރަްއވައެވެ     =ައެތައް ގިނަ ކަންކަމުން (އެތަްއ ގިނ (   ފާފައެއް

    =  ނުއަދި ތިޔަަބއިމިހުްނ.  ވަމުއެވެ       =  ބިމުގަިއ ނުކުޅައްދައިެލވޭނޭ ބަަޔުކ

 ކަމުގައި      =.   އަިދ ތިޔަބައިމީހުންނަކަްށ ުނވެއެވެ     =  ފިޔަަވއި هللا    

  އެއްވެްސ ަސހަރޯެވރިެއއް =      = ދޭޭނ މީހަުކ ިވޔަސް  نصرއަިދ       = އަިދ

. قدرةއެކަލާނެގ   ތެރިކަުމގެ ތެެރއިން ާވ އެްއޗެކެވެ       = ނޑުގައި ދުާވ ނައުފަދަ އުޅަނުދ ކަ

(  (ރިޔާ ނަަގއިގެން ުދވާ އުޅަނދު      =ޮބ / ނޑުވަރުފަދަ ފަުރބަދަ ފަދަ   ޑެތި ގަ  =  އަިދ

 އެކަލާނެގ ިއރާދަކުރަްއވައިފިއްޔާ      = .   ވައި ުހއްޓުވައިފާނެެއެވ. ަވއި ނުޖައްަސވައިފާނެއެވެ

      = . . ނުދުެވ ސާބިތުެވ ތިެބ ދެއެވެ    ދެްނ ޭއރުން ެއ އުޅަނދުތައް ހުއްޓިދެެއވެ

 =( ނޑުމަތީގައި    އޭެގ ބުރަކަށި މަީތގިައ (ކަ      =ެހަމަކަށަަވރުން އެ ކަންތަުކގައި ެވއެވ. 
   =  ،ިނޑައެޅިގެންވާ ަދލީލާއ ) ربوبّيةެގ (هللا  حّجةކަ    ވަންތަކަމުގެ ެހކިތައް     

  = ިކުރާ ކޮންމެ އަޅަކަށް  شكرތަކަށް  نعمةގިަނގިނައިން ކެތްތެިރވާ، އަދ       = ނުވަަތ

) އެ އުޅަނދުފަހަރު ަހލާކުވެ  ނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން . غرق(ކަ އެބަހީ އެކަލާނގެ ިއރާދަކުރަްއވަިއީފ  ވެދެއެވެ

.  ވިއްޔާ އެ ަނއުފަހަުރ ަހލާކު ކުރަްއވައެވެ     =  ްއެީމހުން ުކރިކަންތަކުެގ ސަބަބުނ     =

. عفوءއަދި އެކަލާނގެ   ުކރައްަވއެވެ     =  ްެއތައް ގިނަ ފާފައެއ     =.   އަދި އެނގޭެނއެވެ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

    = ކޮްށ ދެކޮޅުހަާދ މީހުންނަށް  جدل       =  ެތަކަށް  آيةތިމަން ރަސްަކލާނގ   

      =  ްފިލަިއގެންދިއުމެއް ުނވާކަނ /  އެީމހުންނަށް އެްއވެސް ަސލާމަެތއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތިޔަބައިމީހުންެގ  އަީކ ތިޔަބައިމީހުްނ އަތްތަކުން (އެބަހީ  مصيبةއަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދިމާާވ ކޮންމެ  )30(
) ކުރި ކަންތަކުގެ  . އަިދ  مصيبةސަބަބުން ދިމާވާ ގުނަވަންތަކުން . އެ ކަންކަމުގެ ޢުޤޫބާތުގެ ގޮތުންނެވެ އެވެ

.  މީސްތަކުން ކުާރ ނުބައި ކަންތަުކގެ ގިނަ ފާފަ ެއކަލާނެގ ފުްއސަވައި، ޢަފޫކުަރއްވައެވެ

: މުއުމިނު އަޅާ ކުރި ފާފައެއްގެ ސަބަބުން ނޫނަސް، ބައެއް ފަހަރު އޭާނއަށް  . ފަހެ ެއީއ  مصيبةނޯޓު ޖެހެެއވެ
. އަދި އެފަދަ ކަންަތކަށް އެކަލާނގެ ތަޤުީދރުގަިއވާ ފަދައަކުން އޭނާއަްށ  އޭނާއަށް ދިމާކުރަްއވާ އިމްތިޙާނެކެވެ

.  أعلم واهللا ދަރުމަޔާއި، ސަވާުބ ދެއްވަެއވެ

. (އެބަހީ  )31( ގެ ޢަޒާބާިއ، هللا އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ބިމުގައި ނުކުޅައްދާލެވޭނޭ ަބޔަކު ކަމުގައި ނުެވއެވެ
އަކުްނ ދުރަްށ ފިލައިގެްނ ދެވޭޭނ ބަޔަކު ކަމުގަިއ ތިޔަބައިމީހުްނ  مصيبةއިން، އަދި ެއކަލާނެގ ޖައްސަާވ ކޯފާ

. އަދި  ފިޔަވަިއ އެއްވެްސ ަސހަޯރވެރިޔަުކވެސް، އަދި ނަްސރުދޭނޭ ީމހަުކ ވިޔަްސ ތިޔަަބއިމީހުންނަަކްށ هللا ނުވެއެވެ
.  ނުވެއެވެ

ނޑުގައި ބޮޑެތި ފަރުބަަދ ގޮތަށް )32( /  އަދި ކަ ) ނައު ުނވަތަ ޮބޑެތި ޢިމާރާތް ފަދައިން ފެންނަ (ުދވެފައިދާ
ނޑުގަިއ ދުވަމުން ދިއުމަީކ އެަކލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމުގެ ަޢލާމާތްތަކާއި، ެހކިތަކުެގ ތެރެއިްނ  އުޅަނދުފަހަރު ކަ

.  ވާ ކަމެކެވެ

ކަުމގައިާވ ވައި ހުއްުޓވައި، ވަިއ  އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފީ ިވއްޔާ ެއ ނައުފަަހރު ދުވުމުގެ ސަބަބެއް )33(
ނޑުމަތީގައި އެތަކެިތ އެއްެވސް ަޙރަކާތެްއ ނެިތ  . ދެްނ ޭއރުްނ ކަ އެއްގޮތަކަްށ ނުޖެޭހ ގޮްތ ހައްދަަވއިފާނެއެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން ެއ ކަންތަކުަގއިވެސް ަބލާތަކާއި، މުސީބާތްތަކަްށ  ) ުހރެދެއެވެ (އެފަހަރަުކ ޖެހޭ އޮޔަކަްށ ގޮސްގޮސް

ނޑައެޅި ބަޔާންެވގެްނ  نعمةގެ هللا އިން ކެތްކޮށް ގިނަގިނަ ތަކަށް ގިަނގިނައިން ޝުކުރުކުާރ ކޮންމެ މީހަކަށް ކަ
. (އެަބހީ  .) حّجةވޮޑިގެްނ ވާކަމާއި، ކުަޅދުންވަންތަ ކަމުގެ ގަދަެވގެންވާ ަދލީލާއި، هللا ދަލީލު ވެއެވެ  ވެއެވެ

ނޑު ގަދަވެ، އެ އުޅަނދުފަހަރު ހަލާުކ ނުވަތަ އެބައިމީހުން ކުިރ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ވަިއ ބާރު )34( ވެ، ކަ
. އަދި އެބައިމީހުްނެގ  غرقކުރައްަވއި،  ކުރެއްވުމަށް އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެންފީ ިވއްޔާ އެހެންވެސް ހައްދަަވއެވެ

. عفوءފާފައިގެ ތެެރއިން ަވރަށް ގިަނ ފާފަ އެަކލާނެގ ނުހިއްޕަަވއި   ކުރަްއވައެވެ

ކޮށްއުޅޭ މީސްތަކުންނަށް އެފަދަ ވަޤުތުގަިއ  جدلޔަތްތަކާމެދު ދެކޮޅުހަދަިއ، އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އާ  )35(
.  އެބައިމީހުން ފިަލއިގެން، ަސާލމަތްވާން ދާނޭ ތަެނއް ދެން ނެްތކަން އެމީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިދާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ަދެވުނިްއޔާ   ބައިީމހުންނަށްއަދި ތިޔ (  ދެުވނު އެއްޗެްއ (ދެވުނު ކޮންމެ އެއްޗެއް   

 =(  ތަކެީތގެ ެތރެއިްނ (ރިޒުުގގެ ތަަނވަސްކަމާއި، ުމއްސަނދިކަމުގެ ެތރެއިން        = ަފެހ

.ގައި ހަމައެކަނި ބޭނުންކޮްށލެވޭ މަދު އެތި  حياةއެއީ ދުނިޔޭެގ    ކޮޅެކެވެ       =  ެގ هللا އަިދ

.، ثوابަގއިާވ ތަކެިތ (ކިޔަމަންތެިރކަމުެގ  حضرة ) ާމ ހެޮޔވެގެްނ ވެެއވެ  އަިދ ުސވަރުގެ   =  އަިދ

.   ދެމިހުރުން ބޮޑެވެ   = ީވ މީސްތަުކންނަށް إميان      =  ެربّ  އަދި އެބައިމީހުންގ 

 އަށް ެއކަނި     =  ްކޮށް، ަބޯރސާކުރާ  وكيلއެީމހުނ      =ަިދ ދުރުެވގަންަނ އ

 މީހުން     =  ިބޮޑެތި ފާފަތަކާއ       = ިން ކަންތައްތަކު فاحشއަދ         

 ތުެވއްޖެއްޔާއި އަިދ އެމީހުްނ ރުޅިއަ=     = ( . معاف އެމީހުން (ރުޅި ކަިއލައި   ކުރެެއވެ

      = ިإجابةކިޔަމަންވެ، އެީއ އަދ .  ިދން މީހުންނެވެ  =  ެއަށް  ربّ އެމީހުްނގ  

       = ުކުރި  قائمއަދި އެމީހުްނ ނަމާދ  =  ާއަދި އެީމހުންގެ ކަންަތއްތައްވ    

    =  ބަަދލުކުެރވިގެންާވ ކަންތައްތަކަށް  خيالކުެރިވ  مشورةއެމީހުންެގ މެދުގަިއ         = ައިދ

 އެމީހުްނނަށް ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ ދެއްިވ ތަކެތީން     =  ާއެމީހުްނ ހޭދަުކރ  =  ައިދ

  އެމީހުން   = ިދިމާވެއްޖެއްާޔއ / /  بغاوة =  އެމީހުންނަށް ޖެިހއްޖެއްޔާ ެތރިކަމެއް

  އަނިޔާވެރިކަެމއް     =  نصرއެމީހުްނ  /. . نصرވެިރ ވެެއވެ   ހޯދައެވެ      =

/ އޭ   އަކީ  عقوبة ގެނުބައިކަމުގެ ޖަޒާއަކި     = . އަްނގަވާފައިާވ (هللا އެފަދަ ނުބައެެކވެ

(.  ފަދައިންނެވެ     =  صلحކުަރއްވަިއ  عفوءއަިދ .  ކޮށްފި މީަހކު ދަންނަެއވެ   

     = حضرةގެ هللا ފަހެ އޭނާގެ ަދރުމަޔާއި، ސަވާުބ .  ގައި ވެއެވެ   = ެހަމަކަށަވަރުްނ އެަކލާނގ  
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      = .  އަނިޔާެވރީންނަށް ލޯިބވެިތވެ ވޮޑިގެން ނުެވއެވެ     = އަިދ

ނޑައެޅިގެން   ލިބިގެންިފ މީހާ  نصرކަ     = ުއޭނާއަށް އަނިާޔ ލިބުމަށްފަހ        = ަފެހ

.އެމީހުން ދަން  ނައެވެ        = .     ެއމީހުންގެ މައްޗަކަްށ އެްއވެސް ަމގެއް ނެތެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ރިޒުގުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، މުއްސަނދިކަމުގެ ތެރެިއން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެވުނުކޮންމެ އެއްޗަކީ، ކޮްނެމ   )36(

.  حياةއެީއ ދުނިޔޭެގ ، އަކީ  نعمة . ދާިދ ައވަހަްށ ފިލައިދަިނވި އެއްޗެެކވެ ގަިއ ބޭނުންކޮށްލެޭވ ދާިދ ުކޑަ އެއްެޗކެވެ

) (هللا އަދި  . އަިދ  ثوابަގއި ވާ  حضرةގެ هللا އަށް ކިޔަމަންެތރިވި އަޅުންނަށް އާއި، ދަރުމަ މާ ހެޔޮވެގެން ވެއެވެ

. އެީއ ފިލައިދާނޭ  . އެ ތަެކއްޗަީކ ތިމާމެންގެ  ދެމިހުރުން ާމ ބޮޑުވެގެން ވެއެވެ ެވ،  إميانއަށް  ربّ ތަކެއްެޗއް ނޫނެވެ

. خاصّ ކޮށް، ބަޯރސާކުިރ މީހުންނަށް  وكيلހަމައެކަނި ެއކަލާނގެއަްށ   ވެގެްނވާ ތަކެްއޗެވެ

. އަދި  فاحشއަދި އެމީހުންނަީކ ފާފައިެގ ތެރެއިްނ ބޮޑެތި ފާފަޔާއި،   )37(  ކަންތައްތަކުން ުދރުވެގަންަނ މީހުންނެވެ

 ( .ރުޅީެގ ައސަރު ނުދައްާކ އެމީހުންނަކީ ރުޅިއަުތވެއްޖެއްާޔއި، (ރުޅި ަކއިލައި  މީހުންނެވެ

ައދި ތާިމެގ ަކްނަކުމަގއި ެއަކުކ ، ކޮށް قائمައދި ަނާމުދ ، އަްށ އިޖާބަދީ ربّ އަދި އެީމހުންނަކީ ތިމާމެންެގ   )38(

.ކޮށް، އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ދެ مشورةައެނަކާކ  ) ހޭދަކުާރ މީހުންނެވެ  އްވި ތަކެތީން (ހެޔޮގޮުތގައި

އެއް ދިމާެވްއޖެއްޔާ (އެބަހި، އެމީހުންނަށް ބަަޔކު އަނިޔާެއއް ކޮްށ  بغاوةއަދި އެމީހުންނަކީ އެީމހުންނަށް   )39(

. ) ނަޞްރުހޯާދ މީހުންނެވެ  އުނދަގުލެްއ ކޮށްފިއްޔާ

. އެަބހީ، މީހަުކ މީހަާކ  تعاىل. هللا އަދި ނުބަިއކަމުގެ ޖަޒާައކީ އެފަަދ ނުބައެެކވެ  )40( އަންަގވާފައިާވ ފަދައިންނެވެ

. ޖެހީމަިއ  ދިމާއަށް ހުތުރު އެްއޗެއް ބުނެފިއްޔާ، ހަމަ އެފަދަ ހުުތރު އެްއޗެއް އޭނާޔާ ދިމާއަށް ބުނެ ރައްދު ކުރުމެވެ

. ނަމަވެްސ  . ދެންފަހެ، ބަދަަލށް ބަދަުލ ނުހިފަިއ  عدلޖެހުމެވެ ކޮށްިފ ީމާހ  إصالح ކޮށް  عفوءވެިރ ގޮުތގައެވެ

. އެމީހާެގ ދަރުމަާޔިއ  . ހަމަކަށަަވރުން އަނިޔާެވރީންނަށް އެަކލާނެގ  حضرةެގ هللا ، ثوابދަންނައެވެ ގަިއ ވެެއވެ

.  ލޯބިވެ ވޮޑިގެން ނުވެެއވެ

އަދި ތިމާއަށް އަނިޔާެއއް ލިބި، އެ އަިނޔާގެ ބަަދލު އަތުަލއިގަތުމަށްފަހު ދެްނ އަލުްނ އެ އަިނޔާކުިރ   )41(

.މީހާ  އަށް އަނިޔާކޮށް، ދިމާކުރެވޭޭނ އެްއވެސް މަެގއް ނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =)ަމގެްއ ވާކަްނ ކަަށވަރީ  عقوبة (   ދެވޭނޭ    = .   އެަބއެއްެގ މައްޗަެށވެ

       =ީހުްނ އަނިޔާކުރާ މީސްތަކުންނަށް އެމ            = ިبغاوةއަދި ބިމުގައ 

. ކޮށް، އަނިޔާވެިރވެ، ކުށްތައް ކޮށް شركކޮށް (   )ހަދާމީހުންެގ މައްޗަށެވެ       = ްحقّ އެްއވެސ 

  އަކާ ުނލައި         = ީއެމީހުންނަްށ ުހރ      =  عذابވޭންދެނިިވ .   ެއވެ
        = ްކެތްކޮށ ( . عفوءއަދި ހަަމކަށަވަރުން (ކުޅަދާނަ ކަމާއެކު    ުކރި މީހާ ދަންނަެއވެ

      =ީހަމަކަށަަވރުން ެއކަން ެއވަނ        = )ترحيب އެކަމަށް  شريعة  ( ދޭ

.ބޮޑެތި، ގަދަ ކަންކަމު   ގެ ތެރިެއންނެވެ      =  ިއެީމހަކު މަގުފުަރއްދަވައިފި މީަހކު هللا އަދ  

       = ްަފހެ އެީމހާއަކަށ .   ނުވެއެވެ    = ްެއހީތެރިޔަކު  /ވެްސ ސަހަޯރެވިރޔަކު،ެއއ   

   =  ުއެަކލާނގެއަށްފަހ      =ަކަޭލގެފާުނ އަިދ އ /. ނިޔާެވރީން ކަޭލ ދެކޭނެއެވެ

.   ދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ        = ީދެޭކ ހިނދުން عذابހުން ގަދަ އެމ     = 

.   އެމީހުން ބުނާނެއެވެ       =ރައްދުކުެރވެނޭ ވޭހެްއޔެވެ؟ (  (ދުިނޔެއަށް އަުލން       =

  އްވެސް މަގަކުންއެ    =ޭވަޑައިގަންނަވާއެމީހުްނ ދެކެ ގެފާނުއަދި ަކލ.   ނެއެވެ    = 

) އެމީހުން ހުށަހެޅޭތީ   އެއަށް (ނަރަަކއަށް  =  ،ެފެންކަޅިވެގެްނވާ ާހލު ބިރުވެތިވ    = 

  ނިކަމެތިކަމުން ގޮސް     =ްއެމީހުނ .   ބަލާނެެއވެ         =  ޮލލުގެ ހިމަކޮޅުްނ

  ވަރަށް ވަންހަނާ، ހިމަ ބެލުމަކުން         =.    އަދި އީމާްނވީ މިސްތަކުން ބުނާނެއެވެ

  = (.    ހަމަކަށަވަރުްނ ގެްއލި ހަލާުކވެގެންާވ މީހުްނ (ދަންނައެވެ     = ެއީއ
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. نفسއެމީހުންގެ    ަތކަށް ގެްއލުންކޮށް، ނަގައިލި ީމހުންނެވެ    = ެވެރީންނާިއ، أهلއަދި އެމީހުންގ  

      =ދުަވހުން قيامة      =.   ދަންނާށެވެ    =ްހަމަކަަށވަރުްނ އަނިޔާެވރީނ    

      = ީقائمަގިއ  عذابއަބަދ .  ވެގެންެނވެ          = އަިދ އެމީހުންނަކަްށ

.   ނުވެއެވެ      = ުެއއްވެްސ ސަަހރޯެވރިޔަކ          = ްދޭނޭ  نصرއެމީހުންނަށ   

     = ފިޔަވައި هللا       =  މަގުފުަރއްދަވައިިފ އަޅަކުهللا އަިދ   =     

   = .   އޭނާއަކަށް ދެްނ އެްއވެސް މަެގއް ނުެވއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާ عقوبةނަމަވެސް   )42( ކޮށް، ެއއް ދީ ދިމާުކރެވޭނޭކަން ކަށަވަީރ (އަލުންބަލުން ފަށަިއގެން

. އެފަދަ މީހުންނަށް ހުީރ ވޭންދެނިިވ  حقّ އަދި އެްއވެސް  . عذابއެއް ނެިތ ބިން ފަސާދަުކރާ މީހުންނާެއވެ  ެއވެ

)43(   ( ކޮށް،  عفوءއަދި ހަމަކަށަވަރުން (ބަދަލުހިފުމަށް ކުލަދާަނވެެގން ވުމާއެކު، އަނިޔާކުރި މީާހއަށް
. ެއއީ  ދީ، ހިތްވަރުދޭ އަގުުހރި ކަންކަމުެގ ތެރެއިްނ ާވ  ترحيب އެކަންކަމަށް شريعةކެތްތެރިވުން ދަންނައެވެ

. . އެފަދަ ކަންކަމުެގ ދަރުަމ ބޮޑުވެގެން ވެއެވެ  ކަންކަމެވެ

އެމީހަުކ މަގުފުަރއްދަވައިިފ އެްއވެސް މީހަކަށް ެއކަލާނގެއަށްަފހު (ދެްނ އޭނާއަްށ ތެދުަމުގ هللا އަދި   )44(
) އެއްވެްސ ސަހަޯރވެރިަޔކު ނު . އަިދ އަނިާޔެވރީންތައް ދައްކައި ެއހީވާނޭ  قيامة – )ންތައް مشرك( –އެަބހީ ވެެއވެ

) ދެވޭޭނ އެްއވެްސ  عذابދުވަހުން  . (ދުނިޔެއަްށ އަލުން . ބުނާތަން ަކޭލ ދެކޭނެއެވެ ފެންނަ ހިނދުން ބުނާނެއެވެ
 މަގެއް ޭވހެއްޔެވެ؟

.ގެއެމީހުން ހުށަހެޅޭ ތަން ކަލޭ –އަށް  عذابނަރަކައިގެ  –އަށް  عذابއެ   )45(  ފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ
. (އަޅައިލާޭނ އެްއެވްސ  حالނިކަމެތިކަމާއި، ދެރަކަުމގެ ިނހާޔަތަްށ ގޮސް، ިބރުްނ ފެންކަޅިވެގެންވާ  ގައެވެ

 . ނޑު ބެުލމަކުން ހިތާމަވެރި، ދެަރ ބެލުމަކުން ަބލަިއލާނެއެވެ .) އަިދ ލޮުލގެ ކޮޅުްނ ފަ އެހީތެރިޔަުކ ނުވާނެެއވެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ ގެއްިލ ހަާލކުވެގެްނވާ މީހުންނަކީ އެމުީހންެގ  إميانއެހިނދުގައި   نفسީވ މީސްތަކުން ބުނާނެއެވެ
. ހަމަކަށަަވރުން އަނިޔާެވރީްނ  ަވއިލި ދުަވހުން ެގއްލު قيامةވެރީންވެްސ  أهلތަކާއި، އަިދ  . ދަންނާށެވެ މީހުންނެވެ

. قائمގަިއ  عذابން  ވަނީ އަބަދީ  مشرك އެބަހީ  ެވގެންނެވެ

.  وىلދޭނޭ އެއްވެްސ  نصرިފޔަވަިއ އެީމހުންނަށް هللا އަދި   )46( ައކު، ަސހަރޯެވރިޔަުކ އެމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވެ
.هللا އަދި  . ެއއްވެސް ަމގެއް ނެެތވެ  ަމގުފުރައްަދވައިފި އަޅަކަްށ ދެން ތެދުމަގު ލިބޭނޭ ެއއްވެސް ގޮެތއް ނުެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =.   ތިޔަަބއިމީހުން އިޖާބަދޭށެވެ       = ެއަށް ربّ ތިޔަބައިީމހުންގ       

       =) ދުވަްސ އަުއމުގެ ުކރީން ނުވަަތ މަުރ ައއުމުެގ ކުރީން قيامةުދވަހެްއ އައުުމގެ ކުރީްނ (  

     =ްދުުކރުން ނުވާ އެ ދުވަްސ އަނބުާރ ރައ         =  ން  حضرةގެ هللا        = 

.    ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ        ްއެދުވަހުން ސަލާމަްތވާންދާނެއެއްވެސް ތަނެއ  =    

      =.  އަިދ ތިޔަބައިމީހުންނަކަްށ ނުވެެއވެ        = ާުރ ކުރުެމއް އެްއވެސް އިންކ  

      = ިފިއްޔާ ފުރަގަސްދީފަެހ އެބައިީމހުން އެމީހުން އެނބުރ             = ަފެހ

.     ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ަކލެޭގފާނު ނުފޮނުްއވަމެވެ  =   އެމީހުންެގ  މަްއޗަށް ރައްކާތެިރކުރަްއާވ

إنْ       އި ތަްއ ބަަލހައްޓަވައި، ިހސާބުކުރައްާވ ބޭަކލަުކ ކަމުގަ  عملންެގ ބޭކަލަުކ ކަމުގަިއ (އެމީހު     

  =.    ކަލޭގެފާނު މަްއޗަކަށް ނުވެެއވެ     = ީއިއްވައިދެްއވުން މެނުވ         = އަިދ

   ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެ        =ިންސާނާއަށް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ރަަހ އ

  ދައްކަވައިފިއްޔާ           = ެއެއްގެ  رمحةްނ  حضرةތިމަން ރަސްަކލާނގ           = ަފެހ

.   އޭނާ ެއއަށް އުފާ ވެއެވެ         = ާއަިދ އެީމހުންނަށް ޖެހިއްެޖއްޔ        = ްނުބަެއއ– 

/ ބަލާެއއް)(ތަދުމަޑުކަމެ   އް             =ްއެމީހުންެގ އަތްަތއް އިސްކުިރ ކަންަތކުނ   

    = ާފަެހ ހަމަކަށަަވރުން އިންސާނ        = ެކާފަރުކަން ބޮޑުެވގެން ވެެއވ .      =

. خاصّ ވެ  ملكއަްށ هللا    ެވގެން ެވއެވެ        =  އުޑުތަާކއި، ބިމުެގ އެންމެހަިއ

   ތަކެތި         = . / އެދިވޮޑިގަްތ ެއއްޗެްއ ހައްަދވައެވެ   ެއކަލާނެގ ިއރާދަކުެރއްިވ އެްއޗެއް  

        =.   އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަްތ އަޅަކަްށ ދެއްަވެއވެ       = ްއަންހެްނ ދަރީނ       

       =.   އަިދ އެަކލާނގެ އެދިވޮޑިގަތް އަޅަކަށް ދެއްަވެއވެ       =ްިފރިހެން ަދރީނ    
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       =(. . (ކައިވެިނ ކޮށްދެއްަވއެވެ   ނުވަތަ އެކަލާނގެ އެީމހުން ޖަމާކޮށްދެއްަވެއވެ        = 

  އަންހެން ކުދީން، ފިރިހެން ކުދީންނާއި        ިވޮޑިގެންނެވި އަޅަުކ =  އަދި އެކަލާނގެ އެދ

  .ލައްވަެއވެ    =  ިދަރީން ނުލިބޭ މީހަކު ކަމުގައ         ްއެކަލާނެގީއ ، ހަމަކަށަވަރުނ

.   ދެނެވޮޑިގެންވާ، ކުޅަދުންވަންތަ ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) އެދުަވހެްއ  )47(  قيامةްނ އަންނަ  حضرةެގ هللا ނބުާރ ރައްުދ ނުކުރެވޭޭނ ގޮތުްނ އަ(އޭ މީސްތަކުންނޭވެ

. (އެަކލާނގެއަާށއި، ފޮތަތަކަށާއި،  ربّ ދުވަސް އައުމުެގ ުކރީން ިތޔަބައިމީހުްނ ތިޔަބައިީމހުންެގ  އަށް އިޖާަބ ދޭށެވެ
. އެ ަބްސ  دعوتދެންވެސް އެފަރާތްތަކަްށ އީމާންވުމަްށ ގޮޭވ ، ނަށާއިން رسول އަްށ ތިޔަބައިމީހުްނ ޖަވާބުދޭށެވެ

.) އެ ދުވަހުން  ނޑައެޅިފައިވާ ބަޔަކު އެ  عذابއަހައި ކިޔަމަން ވާށެވެ ން ފިލަިއގެްނ  عذابލިބުމަށް ކަ
. އަ ދި ދެން އެ ދުވަހުން، އެދުަވހާމެދު، އަދި ެއ ރައްކާތެިރވެ، ސަލާމަތްވާން ދާނޭ އެްއވެސް ތަނެއް ނޯންނާެނއެވެ

.  إنكارދުވަުހ ހުިރ ކަްނކަމާމެދު  ެއ ުހރިާހ ކަމެްއ   އެހެނީ ( ކޮްށ ދެކޮޅުހަދާޭނ ހަމަ އެކަުކވެސް ުނހުންނާނެއެވެ
.) متثيلލޯތަކަށް   ވާނެއެވެ

.) އެމީހުްނ ަކލޭގެފާނަށް އީާމން ނުވެ، އަދި ދަޢުވަތަްށ  اهللا رسول(ޭއ   )47( އިޖާަބ ނުދީ، އެނުބިރ އެވެ
.) އެހެީނ އެމީހުންެގ ފުރަގަސްދިނަސް  ތަކަްށ ބަލައި،  عمل(ކަލޭގެފާނަކަްށ ލިބޭނޭ އެއްވެްސ ެގއްލުމެްއ ނެތެވެ

 . ކަްނ  رسولޗެކުކޮށް، އެއަްށ ަރއްކާތެިރވާ ބޭަކލަުކ ކަމުގަިއ ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ކަލޭގެފާުނ ނުފޮނުއްވަމެވެ
. ުކރެއްވުން  تبليغއިއްވަަވއި،   ނޫނީ ަކލޭގެފާނަކަށް ުނވެއެވެ

) ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ެއ އިންސާނާއަްށ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ  قواعدއަދި (އިންސާނާގެ   )48( ްނ  حضرةއަކީ
) އެކަމަށް ވަރަްށ ދެއްވަިއ އެްއ ދެއްވައި، ތަނަވަސްކަމެްއ  نعمةެގ ރަަހއެްއ ދައްކަަވއިފިއްޔާ، ( رمحة ފިއްޔާ

. އަިދ ެއމިހުންގެ އަތްތައް އިސްކޮށްފައިާވ ކަންކަމުން (އެބަީހ އުފާކޮށް، މަޖާ ނަގައި ( ) ހަދާނެއެވެ ނޑައި ސަޅިކަ
/ ބަލާެއއްއ/ އުނދަުގލެްއ  ) ކޮންމެވެްސ ނުބައެްއ ިދމާވެއްޖެއްޔާ (ތަދުމަޑުކަމެއް އެމީހުން ުކރި ނުބަިއ ކަންކަމުން

) ގިނަގިނައިން ކާަފރުވާ ީމހަކު ކަުމގައި އިންާސނާ ވެދެ . (އިްސވެދިޔަ އެންެމހައި ޖެހިއްޖެއްޔާ އަކާިއ،  نعمةއެވެ
(.  ތަނަވަސްކަމެއް ހަނދާްނ ނެތިދެއެވެ

. ެއކަލާނެގ هللا ވެގެްނ ވަީނ ހަމަެއކަނި  خاصّ އުޑުތަކާއި، ބިމުގަިއ ާވހަިއ ތަކެތި ިމލްކުެވ  )49( އަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ އެިދވޮ ޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އަންހެްނ އެދިވޮޑިގަތް އެްއޗެއް، އެިދވޮޑިގަތް ގޮތަކަްށ ހައްަދވައެވެ

. . އަިދ އެކަލާނގެ އެިދވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ފިރިހެން ދަރީްނ ދެއްަވއެވެ  ދަރީން ދެއްަވއެވެ

. ދެަވއްތަުރ   )50( ނުވަތަ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް ފިރިހެްނ ކުދީންނާއި، އަންހެން ކުދީން ދެްއވައެވެ
. އަދި ެއކަ . ޖަމަޢަކޮށްދެއްވައެވެ ލާނެގ އެިދވޮޑިގަންނަާވ ައޅަކު، ދަރީން ުނލިޭބ މީހަުކ ކަމުގަިއ ލައްަވއެވެ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެއީ ދެެނވޮޑިގެންވާ، ކުޅަދުންވަންތަ ަކލާނގެއެވެ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

        = ިއެއްވެސް އާދަމުގެ ދަރިޔަކަށް (ކު އަދ. ) ނުވެއެވެ    ޅަދާނަވެގެން     = هللا

   ކުރެްއވުން وحىއޭނާއަށް ބަސްފުޅު     =ެގ ގޮތުްނ މެނުވީ (ހިތަށް އެއްޗެްއ ވައްދަވައިދެްއާވ  وحى

(  ވިސްނައިދެއްވުން            = އަނެްއ ފަރާތުން (މެ حجابނުވަަތ (    ނުީވ)އެްއގެ (ފަރުާދއެއްގެ

        =) ަمالئكةުނވަތ  ( ) رسولބޭަކލުްނ ކުރެ   އަުކ ފޮނުއްަވއިގެްނ (މެނުވީ     

. وحىދެން އެަކލާނެގ އިޒުނަފުޅަށް ެއ ބޭކަލަުކ  =    އިްއަވއެވެ       = އެކަލާނެގ އެދިވޮިޑގެންނެިވ

 އެއްޗެއް        =  ާވަްނަތ  حكمةހަމަކަށަވަުރން އެކަލާނގެއީ މަިތވެރިވޮޑިގެްނވ

.   ކަލާނގެއެވެ      =.  އެފަދައިންނެވެ           = ްروحތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަޭލގެފާނަށ 

) آنقر އެއް ާބވައިެލއްީވ (  ެއއް ާބވައިެލއްވީ      = ާފުޅުން  أمرނގެ ތިމަން ރަސްކަލ      

    =. ަކލޭގެފާނު ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ      = ްފޮްތ އެީއ ކޮން ެއއްޗެއްކަނ   

     =(ްއީމާންކަމަކީ ކޮން އެއްެޗއްކަން ވެސ) ްއަިދ އީމާންކަން ވިޔަސ      = އަިދ އެހެްނ

  ނަމަވެސް      = ެنور – آنقر  އެބަހީ އެ – روحތިމަން ރަސްކަލާނގެ އ .   އެއް ކަމުަގއި ެލއްވީމެވެ

      =ްއެއިން ތިމަން ަރސްކަލާނގެ ތެދުމަގު ެދއްކެވުމަށ        = ތިމަން ރަސްަކލާނެގ

   އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަށް      = ެއަޅުންގެ ެތރެއިން ތިމަން ަރސްކަލާނގ            = 

  އަދި ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނު ަމގު ދައްަކވަނީ        = .  ސީދާެވގެންވާ ަމގަކަށެވެ

     = ީهللا ެއއ.  ގެ ަމގެވެ     = ވެގެންާވ  خاصّ އެކަލާނގެީއ އެަކލާނގެއަްށ މިލްކުެވ

.ކަލާނ   ގެއެވެ        =ިއުޑުތަކުަގއި ވާހާ ތަކެތ         =  އަދި ބިމުގައި ާވަހިއ
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މާނަ ގެسورة شورى        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

   ތަކެއްޗާއި     = . . حضرةގެ هللا ދަންނާށެވެ   ައށެވެ        = ްرجوعކަންތައްތައ 

  ވުން ވަނީ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އަނެްއ ފަރާތުްނ ނުވަަތ  حجابެގ ގޮތުްނ ނުވަަތ  وحى  )51(  رسولންެގ ތެެރއިން  مالئكةއެްއގެ (ަފރުދާއެްއގެ

ުކރެއްވުމަީކެވްސ  وحىބަސްފުޅު هللا އަކު ފޮނުއްވައިގެން މި ތިން ގޮތުން ުކރެ ގޮތަކުން މެނުވީ ެއއްވެސް މީހަކަށް 

. [މިތަނުން ފުރަތަމަ ގޮތަކީ އާދަމުގެ ދަރިަޔކަށް އޮތްކަެމއް ނޫނެ . ވާނޭ ކަމެްއ ނޫނެވެ  ވެ

. وحى  . އެީއ ަވރަށް ައވަސްގޮތަކަްށ ވަްނހަނާކޮށް ިހތަށް އެއްެޗއް ވިސްނައިދެއްވުެމވެ  موسى ެއވެ

. وحىގެފާނުންގެ މަންމައަށް  .  وحىވަުތގެ އެބާ ައއީ ެއގޮތަށެވެ  އަްށ އިްލހާމުވެސް ކިޔައެވެ

ެގ  وحىނުފެންނަ ގޮތަށް އަުޑ އެކަިނ އަންނަގޮތަްށ هللا އަނެްއ ފަރާތުްނ ދެވަނަ ގޮތަީކ ފަރުާދއެއްެގ  

 .  .ބާވަިއލެއްީވ އެގޮތަށެވެوحىއަށް  السآلمَعَلْيِه  موسىކަންތައް ހަމަޖެހުމެވެ

. ެއކަލާނެގ هللا ވަޑައިެގން  السآلمَعَلْيِه  جربيل يعىنއާ،  مالئكةތިންވަނަ ގޮތަީކ    ފުޅަްށ  إذنގެ ބަސްފުޅު

.]ބައާ  مالئكة  ސްފުޅު އިއްަވވައެވެ

. حكمةހަމަކަށަވަރުްނ އެކަލާނގެއީ ދެެނވޮޑިގެންވާ އަދި   ވަންަތ ކަލާނެގއެވެ

) ބާވަިއލެއްީވ قرآنއެއް (އެބަހީ  روح.) ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ަކލޭގެފާނަށް !އެވެ اهللا رسول(އޭ  )52(

) . . ެއހެނީ ކާަފރު ކަުމގެ މަރުން  روحއަކީ  قرآنއެފަދައިންނެވެ .  قرآنހިތްތަްއ ދިރުވުްނ ެއ  ެއކެވެ ގަިއ ވެެއވެ

. قرآنމީސްތަކުންނަށް އެ   ން ތެދުމަުގ ލިބޭނެެއވެ

) ފޮތަީކ ކޮން ެއއްޗެްއ ކަމެްއ އަިދ  قرآنއަދި ަކލޭގެފާނަްށ (ެއ  ކަމަީކ ކޮން އެއްޗެްއ  إميانބާވަިއލެްއވުމުެގ ކުރީން

. އަދި އެހެން އްީވ ތިމަްނ ލެ قرآن ަނމަވެސް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެކަމެއް އެނގިވަޑައިގަންނަާވ ކަމުަގއި ުނވެއެވެ

ތެދުމަުގ ލިބޭޭނ އެްއޗެްއ  يعىن هدايةރަސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންުކރެ ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ އެދިވޮިޑަގންނަވާ އަޅަކަްށ 

. އެީއ  . ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭގެފާުނ ތެދުމަގު ދަްއކަވަނީ ީސދާވެގެންވާ މަގަެށވެ  ކަމުގައެވެ

. ގެ މަ هللا  )53( ވެގެންާވ  خاصّ ވެ،  ملكއެީއ އުޑުތަާކއި، ބިމުަގއި ވާަހއި ތަކެިތ ެއކަލާނެގއަށް هللا ގެވެ

. ެއކަލާނގެ ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް އެތަކެއްޗާމެދު ކަްނ  . އެއީ ަހއްތާވެސް އެކަލާނގެ ތަކެއްެޗވެ ކަލާނގެއެވެ

. . ( ހިންގަވަެއވެ ) އެންމެހައި ަތކެިތ އަދި އެން قيامةދަންނާށެވެ ވުން ވަީނ  واصلވެ  رجوعެމހައި ކަެމއް ދުވަހުން

. حضرةގެ هللا ހަމަ   އަށެވެ
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މާނަ ގެسورة زحرف        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 ގެ މާނަ  ُسورة زحرف
uv 

  

 )89(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       الّزحرفُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

    = ީعاىلتهللا ިމ ައކުރުތަކުެގ ުމރާދު މޮޅަްށ ދެނެވޮޑިގެން ވަނ .   ެއވެ       =

)  قرآنބަޔާންވެގެންވާ ފޮތް ގަންދެްއވައި ( . وحى ހުވައިهللا ގަންދެއްވައި  ކުަރއްވައެވެ       =

.   ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެ ފޮްތ ލެްއވީމެވެ        =ބަހުން ވާ ފޮެތއް ކަމުގަިއ  عرب

) قرآن عرب(   އެްއ ކަމުގައި     =  ތިޔަަބއިމީހުްނ ވިސްނައި،  قريش(ޭއ (.  فكرންނޭވެ

.  ކުރުމަށް ޓަކައެވެ   = ީއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއ ފޮތް ވަނ         =أصل  .  لوحފޮތުގަެއވެ

. احملفوظ  ގަެއވެ     =ގެ ޙަްޟރަތުގައި ތިމަން ރަސްަކލާނ         = މިންވަުރ އުފުިލގެްނާވ

  ޙުކުމް ގަދަެވގެންވާ         =  ުޤރްއާްނ ބާވައިނުަލއްވަިއ ތިޔަަބއިމީހުްނ އުޅޭނޭ ގޮތަކަްށ

 އުޅޭން ދޫކޮށްލާންވީ ހެްއޔެވެ؟    =ްނުލައި)(ދޫކޮށްލައިގެން އަޅަިއވެސްފުރަގަސްދީގެނ       =

  ތިޔަބައިމީހުން ވީތީ        = ކަންކަމުަގއި އިސްރާފުކޮށް، ަހއްދު ފަހަނައަޅައިގެން ދާ ބަޔަުކ

   ކަމުގައި     = އަދި ކިަތއް ކިަތއް ރަސޫުލ ޭބކަލުން ތިމަން ަކލާނެގ ފޮނުއްވިްނ ހެއްެޔވެ؟ (އެަބީހ

.)ވަރަށް ގިނަ ރަސޫ  ުލ ބޭަކލުން ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ ފޮނުއްީވމެވެ     =ްނަބީ ބޭަކލުންެގ ތެެރއިނ    

    = ިއިސްވެދިަޔ އުއްމަތްތަކުަގއ      =.  އަދި އެމީހުން ގާތަށް ނާދެއެވެ     

   ބޭކަެލއް نىبއެއްެވސް =        = ައިމީހުން އެ ބޭކަލަކަށް ވާ މެނުވީއެބ         = 

 މަލާމާތްކުރާ ކަމުަގއި     =.  ފަހެ ތިމަން ރަްސކަލާނގެ ަހލާކު ކުރެްއވީމެވެ      =

) މާ ބާރުގަދަ ީމހުން قريشއެމީހުންނަށްވުރެ (މި    ންނަށްުވރެ     =ްބާުރގަދަ ކަމުގެ ގޮތުނ      =
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.   އަދި ވޭތިވެ ހިނގައްޖެެއވެ     = ެއެމީހުްނގެ  مثالިއސްވެދިޔަ މީސްތަކުންގ .  خربތައް

  ތައް     =ާއަިދ ކަޭލގެާފނު އެމީހުންާނ ުސއާލުކުަރއްވައިީފ ވިްއޔ       

    = ީކާކުތޯ  އުޑުތަކާއި، ބިްނ ހެއްދެވ    =. =    ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުން ބުނާނެެއވެ

  އެތަކެތި ހެއްެދވީ    = عّزة .   ވަންތަ، ެދނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.هللا ޑިގެންވަީނ މި އަކުރުތަކުެގ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮ حم )1(  އެވެ

. (މި ުހވައިގެ  وحىހުވައި  تعاىلهللا ގަންދެއްވައި  قرءانބަޔާންވެގެންވާ ކީރިތި  )2( އަީކ  جوابކުރަްއވައެވެ
.) هدايةއަކީ  قرآنހަމަކަށަވަރުްނ  . މީސްތަކުންނަްށ ވާ ެތދުމަގެކެވެ  އެކެވެ

. ބަ  عربާބވައިެލއްީވ  قرآن ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނ ރަސްކަލާނގެ އެ )3(  قرءانއެްއ ކަމުަގއި ެއ  عرب قرآنހުންނެވެ
. އެއީ ތިޔަަބއިމީހުން ވިސްނައި . فكر، ލެއްވީމެވެ  ުކރުމަށް ޓަަކެއވެ

. އެބަީހ  أصلއަދި ހަމަކަށަަވރުްނ ެއ ފޮްތ ވަީނ  )4( ގަިއ ތިަމްނ  احملفوظ لوحފޮތުގަިއ ިލޔެވިގެންނެވެ
. ެއ ފޮތަކީ ެއ ފޮތުގެ  حضرةރަސްކަލާނެގ  އި، މިންވަރު މަތިެވރިެވ އުފުިލގެންވާ، އަދި އެ ފޮތުެގ އާ قدرގައެވެ

. حكم  ތައް ގަަދވެގެންާވ ސީދާ ފޮތެވެ

. مشرك (އެންމެހައި ކާފަރުންނާއި، )5( ) ތިޔަބަިއމީހުންނީ ނުބައި ކަންތަކުަގއި ަހއްދު ފަހަނަޅައިގެްނ !ންނޭވެ
 قر قرآنމީހުްނ އުޅޭނޭ ގޮތަކަށް އުޅުމަށް، މި ގޮސްފައިާވ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ީވހިނދުން ތިމަން ރަސްކަލާނެގ ތިޔަބައި

 ވެސް ބާވަިއ ނުލަްއވަިއ ހަމަ ބޭާކރުކޮށް ޫދކޮށްލާންީވ ހެއްެޔެވ؟

. މި އާޔަތުެގ   . މިތާ ލިޔެފައި ިމވަނީ ޭއެގ  تفسريއަދި  ترمجةދަންނައެވެ އެތައް ގޮތަކަށް ިލޔެވިގެން ވެއެވެ
.  أعلم واهللا ތެރެއިން ެއއް ގޮެތވެ

ބޭކަލުން ފޮނުވިން ެހއްޔެވެ؟ އެބަހީ ަވރަްށ  نىبތަކަށް ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކިަތްއކިތައް  أّمةދިޔަ އަދި އިސްވެ )6(
.  ގިނަ ބޭކަލުްނ ފޮނުއްވީމެވެ

ބޭކަލަުކ ވަޑަިއގެންނެވި ކޮންމެ ހިނދެްއގައި ެއ  نىب –ތަކަށް  أّمةެއ  –އަދި އެ މީސްމީހުންެގ ގާތަްށ  )7(
ކަމާއިގެްނ  رسولއަކަށްވެްސ  أّمةާސރަކޮށް، ގޮއްާވ ުނހަދާ އެްއ ބޭކަަލކުވެްސ ެއއް ބޭކަލަކަްށ މަލާމާތްކޮށް، ފުރައް

. (ުހރިހާ ޭބކަލުންނަށްވެްސ އެ  .) أّمةވަޑައި ނުގަންނަވަެއވެ  ެއްއގެ މީހުން ކަންތައްކުީރ އެފަދައިންނެވެ

) ންނަށްވުެރ ބާރުެގ ގޮތުން ާމ ގަަދފަދަ (ފުދުންތެރިކަމުގެ ގޮ قريشފަހެ މިތިބަ  )8( ތުން މާ ބޮޑަށް އަރައިތިބި
. އެ އެްނމެންެވްސ  ذكرވެ  بيانގައިވެސް  قرآنއެއްގެ ވާހަކަ މި  قومއެތައް އެތައް  ކުރެވިގެން ހިނގައްޖެެއވެ

. (ވީމާ  ) ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ހަލާުކ ކުަރއްވައި ަބރުބާދުކުރެްއވީމެވެ ންނަށްެވްސ  قريش(ނުކިޔަމަންތެރި ީވހިނދުން
.)ބަސްނޭހީމާ ވާނީ ހަ . ނުވަތަ އެއަށްުވރެވެްސ ދަށް، ނިކަމެތި ގޮތެެކވެ   މަ ެއގޮތެވެ

.) އުޑުތަކާއި ބިްނ ހެއްެދވީ ާކކުތޯ ކަޭލގެފާނު އެމީހުްނ ުކރެން ައއްސަވައިފިްއާޔިއ !އެވެ اهللا رسول(އޭ  )9(
. އެތަކެތި ހެއްދެވީ  ނެވޮޑިގެްނާވ ވަންތަ، އަދި ހުިރހައި ކަމެްއ ދެ عّزةހަމަކަށަވަރުން އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  ީއެކަލާނގެއ =.           . =     = ކަލޭމެްނނަށްޓަކައި ބިންގަޑުލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

ތަންމައްޗެއްކަމުގައި         = ާގައި ލެއްވިއެެވ. އަދި އެކަލާނގެ ެއތ      ްމަގުތައ  =   

    ިކަލޭމެންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައ =   = ީއަދި އެަކލާނގެއ.        

 =. ) ަކލާނގެއެވެ   އުޑުން ާބވައިެލއްވި (ވެއްސެވި       =ްވަިކ މިންވަަރކަށް ފެނ         =

.ދެ   ން ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ެއ ފެނުްނ ދިރުްއވަމެވެ   = ްމަުރވެފައިާވ ރަށ        =

.   އެފަދައިންނެވެ    = ީނުކުންނާނ (   ތިޔަަބއިމީހުން (ކަށްވަޅުތަކުން    = ައިދ

   އެކަލާނގެއީ       =.   ހުިރހާ ވައްތަެރއްެގ ޖޯޑުޖޯޑު ހެއްދެިވ ަކލާނގެެއވެ      =

.  އަދި އެކަލާނގެ ތިޔަބައިީމހުންނަށް ޓަކައި ލެއްިވއެވެ        = ،ިުފރާދުއްާވ އުޅަނދުފަހަރާއ

  ސޫފީގެ ތެރެއިން  نعم       =ަކެތިިތޔަބައިމީުހން ސަވާރުާވ ތ        = ތިޔަބައިމީހުްނ

 އަރައި އިށީނުމަށް ޓަކައި       =ްތަކެީތގެ ުބރިކަށިތަކުެގ މައްޗަށ         = ދެްނ

  ތިޔަބައިމީހުން ހަނދާން ުކރުމަށް ަޓކައެވެ    =  نعمةެގ  ربّ ތިޔަބައިމީހުންެގ        

  = ،ިޭއގެ މައްޗަްށ ތިޔަބައިީމހުން ައރަިއ އިށީނދެއްެޖއްޔާއ      = އަދި ތިޔަަބއިމީހުން ިކޔުމަްށ

(. . (ބުނުމަށް ޓަަކއެވެ   ޓަކައެވެ       = طاهرއެކަާލނގެ ހުްސ .  ވަންތަ ކަމާެއވެ       

.އެކަލާނގެ އެއީ އަޅަމެންނަށް މީތި =  ) ިކޔަމަންކުރެއްވި ަކލާނގެެއވެ  (މި ސަވާރީ         = ައިދ

.  ކުޅަދާަނވެގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި =   އަޅަމެން އެއަށް ޓަކައި ނުވަމެވެ            = ިއަދ 

. حضرةގެ  ربّ އަޅަމެން އަޅަމެންގެ  ހަމަކަށަވަރުން   އަށެވެ     = ހަމަކަށަަވރުންވެސް އެނުބިރ

  ދިއުން ވަނީ       = ެެއކަލާނެގ ރަސްކަންފުޅަށް ލައިފިއެެވ.  مشركއަިދ އެމީހުްނ (އ ( ން
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.  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ      =ްއެަކލާނގެ އަޅުތަކުންެގ ތެރެއިނ    =) ބޭަކލުން ެއީއ  مالئكةބައެްއ

.) ގެ އަންހެންهللا     ދަރީން ކަމުގައި ހަަދއި ހަމަޖައްސައިފިެއވެ   = ާހަމަކަަށވަރުން އިންސާނ  

     =. ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެން ކާފަރުކަންޮބޑު މީހަކު ކަމުަގއި ެވއެވެ     ކަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ ެއ ބިމުގަިއ އެކަލާނގެީއ ތިޔަބައިމީ )10( ހުންނަްށ ޓަކަިއ ތަންމައްެޗއް ކަމުގައި ބިްނ ލެްއވި ކަލާނެގއެވެ
. އެީއ ތިޔަަބއިމީހުން ުދނިޔޭގަިއ އުޅުމުގަިއ ހިނގާބިނާގވެ، ތަންތަަންށ  މަގުތައް ލެއްިވ ަކލާނގެެއވެ

.  ގޮސްއައިސްވުްނ ފަސޭހަވެ، ލުިއވުމަށް ޓަކަެއވެ

. އަދި ަމރުވެފައިާވ އަދި އެަކލާނގެީއ ވަިކ މިންވަ  )11( ރެއްެގ މަތީން، އުޑުން ވާރޭފެން ާބވައިެލއްިވ ކަލާނގެއެވެ
 (. . (ެއ ބިމުން ގަސްތަްއ ނެރުްއވައި، ފެހިކޮްށލައްވަެމވެ ރަށް ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ެއ ފެނުން ދިރުްއވަމެވެ

) ނުކުންނާނީ އެފަ قيامةވުމަށް ޓަަކއި ކަށްވަޅުތަކުްނ ( حمشرތިޔަބައިމީހުން  .ުދވަުހން  ދައިންނެވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  )12( އަދި އެކަލާނގެީއ ުހރިހަިއ ވައްަތރެއްެގ ތަކެތީގެ ޯޖޑުޖޯޑު ލެއްވި ަކލާނގެއެވެ
. نعمޓަކައި ފުރާުދއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި،   ސޫފީގެ ެތރެއިން ިތަޔބައިމީހުން ސަާވރުވާނޭ ަތކެތި އެަކލާނެގ ލެްއވިއެވެ

. އަދި އެތަކެތީގެ ަމއްޗަްށ  އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އެ )13( ތަކެތީގެ ުބރިކަށިތަކުގެ މަްއަޗށް ސަވާރުވުމަށް ޓަަކއެވެ
ހަނދާންކޮށް،  نعمةގެ  ربّ ތިޔަބައިމީހުން ައރައި، އިށީނދެއްޖެްއޔާ، ދެން ތިޔަބައިީމހުން ތިޔަބައިމީހުންެގ 

. އަިދ ( ذكرއެކަލާނގެއަްށ  ކުރުމަްށ ޓަކަެއވެ                 (  ިމ : މާނައީ

. އަޅަމެން އަމިްއލައަށް އެ ސަާވީރ  طاهرސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަްނ ކޮށްދެއްިވ ކަލާނެގ ހުސް  ވަންތައެވެ
. .) َطاِهرُ  (މިފަދައިންިކޔަިއ އެކަލާނގެ ހުސް  ކިޔަމަން ކުެރވޭނޭ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ނުވަމެވެ  ވަންަތކުރުމަށެވެ

 )14( )             ( ެގ  ربّ އަދި އަޅަމެން ެއނބުރިދިއުން ވަީނ ހަމަކަށަަވރުން އަޅަމެންެގ

.(މިފަދައިންކިޔައި އެކަލާނެގ ހުސް حضرة . މިފަދައިން ކިޔުމަށް ޓަަކއެވެ .) طَاِهرُ  އަށެވެ  ވަންތަުކރުމަށެވެ

އަޅުތަކުންެގ ތެރެއިން ބައެއް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ަލއި،  ގެهللا ންގެ މީހުން  مشركއަދި އެ  )15(
. (އެބަީހ ެއކަލާނެގ އަޅުތަކުްނ ުކރެ  ބޭކަލުްނ ެއީއ އެަކލާނެގ އަންހެްނ ދަރީްނ ކަމުަގިއ  مالئكةހަމަޖައްސައިފިއެވެ

. ދަރީންނަކީ ބަފައިގެ ބައެކެ  . މިފަދަ އެންމެހައި އުިނ ހަމަޖައްސައި، އެބޭކަލުންނަށް އަޅުކަން ުކރަން ފަށައިފިއެވެ ވެ
ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންާވ  طاهرހުސް هللا ސިފައިން  .) ހަަމކަށަވަރުން އިންސާނާ ވަނީ ކަ ވަންތަވެ ވޮޑިގެން ެވއެވެ

. (ެއހެނީ  .)، ތަކަްށ ދެކޮޅުހަދައި نعمةެގ هللا ކާފަރުކަން ބޮޑު މީަހކު ކަމުަގއެވެ  ކާފަރުވަީނއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   = (އެަކލާނގެއަްށ ހަމަޖެއްީސ ެހއްޔެވެ؟) ނުވަަތ އެކަލާނެގ ހިއްޕެީވ ހެއްޔެވެ؟       =

  އެކަލާނެގ ހައްދަާވ ތަކެތީެގ ތެެރއިން    =ްއަންހެްނ ދަރީނ    = ްއަދި ތިޔަބައިީމހުންނަށ 

/  إختيار   ކޮށް  خاصّ ކޮށް      =ްިފރިހެްނ ދަރީނ          = އަިދ އެމީހުންުކެރ

  ދެިވއްޖެއްޔާއި  خربމީހަކަށް އުފާެވރިކަމުެގ        =ވަންަތ ކަލާނެގއަްށ  َرْحمن

ރެއިން (އެބަހީ އެއިން ީމހަކަށް އަންހެްނ އެމީހުން މިސާލުޖެހި ެއކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ނިސްބަތްކުިރ ތަކެތީގެ ތެ

  ދެވިއްޖެއްާޔއި) خربދަރިއަކު ލިބުނުކަމުގެ          ،ިކަުޅެވ  نفرةއެމީހާގެ މޫުނ (ހިތާމަޔާއ ( ން

.  ދެއެވެ      = حال  ހިތާމަޔާއި، ރުޅިވެރިކަމުްނ ުފރިގެންާވ       =ިބޮޑުާވ  އަިދ އުފެދ

.؟ މީހަކު   ހެއްެޔވެ    = ިގަހަނާާޔއި، ޒީނަތުގައ     = ާحال     އަިދ އޭާނ ވ     =

 ދެއްކުމުަގއި حّجةޖަދަލުކޮށް     = ) ޭީމހަކު ކަމުަގއި حّجةބަޔާން ުނކޮށްދެވ (   ނުދެއްކޭ   

    =ެއަދި އ(.  =     ީމހުން މަލާއިކަތް ޭބކަލުން ަލއިފިއެެވ. (ހަދައި، ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

  ބޭކަލުްނ ވާ އެ        =ވަންތަ ަކލާނގެ އަޅުްނ ކަމުގައި  َرْحمن      =  އަްނހެން ަދރީްނ

)(هللا ކަމުގައި   ެގ އަންހެްނ ދަރީްނ ކަމުަގއި     =  އެމީހުްނ ފަެހ އެބޭަކލުްނ ހައްދަވާތަްނ ުދީށ

  ވެ ތިބީ ހެްއޔެވެ؟ حاضرހެއްޔެވެ؟ އެތާ      = ްއެ ހެކިވުން  –އެމީހުންގެ އެ ބަސ– 

.   ނިކަންހުރެ ލިޔެޭވ ހުއްެޓވެ      =. ) އެމީހުންނާ ުސއާުލ ވެވޭނެެއވެ  އަދި (އެކަމާމެދު      

. مشرك އެ يعىنއަދި އެމީހުން (=  ) ބުންޏެވެ  ން        =ވޮޑިގެންެނިވ ދި ވަންތަ ަކލާނގެ އެ َرْحمن

 ނަމަ       = ަمالئكةހުރެމެން ެއ އ .  ބޭަކލުްނނަށް އަޅުކަން ނުކުރީެހވެ         =

.އެމީހުންނަށް އެކަމުަގއި (އެހެން ބުނުުމގަ ) ުނވެއެވެ   އި     =ްއެްއވެސް އެނގުމެއ     =
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.   އެމީހުން ނުވެެއވެ   = ީހީކޮށް ލަފާކުާރ ބަަޔުކ  ދޮގުހަާދ ބަޔަކު ކަމުަގއި މެނުވ)

  ކަމުގައިމެނުވީ)

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  އަދި ކިެޔއް ހެއްެޔވެ؟ )16( އެަކލާނެގ ހައްަދވާ ަތކެތީެގ ތެރެއިްނ އަްނހެްނ  تعاىلهللا އެމީހުްނ ބުނަނީއެވެ
. (ިމީއ  خاصّ ކޮށް، ިފރިހެން ަދރީން ތިޔަބައިީމހުންނަށް  خاصّ ޖިންސު އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް  ުކރައްވަނީެއވެ

(.  ވަރަށްވެްސ އަދަބުކުޑަ، އަދި ނުަބއި ބަެހކެވެ

/ ެއ هللا ވަންތަ، މާތް  َرْمحنއަދި އެބައިމީހުން  )17( ކުރާ ަތކެތީން އެމީހުންުކެރ  خاصّ އަްށ އެ ވައްތަރުުކރާ
 خربދެވިއްޖެްއޔާއި، (އެބަީހ އެިއން މީހަކަްށ އަންހެްނ ދަިރޔަުކ ލިބުނުކަމުެގ  خرب މީހަކަށް އުާފވެރިކަމުގެ 

) އެކަާމ ހިތާމަޔާއި،  . އަިދ އޭނާ ހުންނާީނ ހުުތރު منظرްނ އޭނާެގ މޫނު ކަުޅވެ، މޫނުގެ  نفرةދެވިއްޖެއްޔާއި ވެދެެއވެ
. حالއެކަމާ ހިތާމައިންނާއި، ރުޅީން ފުިރގެންވާ  ގަެއވެ

) އުފެދި ބޮޑުާވ  خاصّ (އެމީހުން ެއކަލާނެގއަށް  )18( ) ގަހަނާާޔއި، ޒީނަތްތެރިކަން (ބޭރުްނ ގެނަްސގެން ުކރަނީ
ނުކޮށްދެވޭ މީަހކު ހެއްެޔވެ؟  بيان يلدلުކރުމުގައިވެސް  قائم حّجةމީހަކު ހެއްެޔވެ؟ އަދި އޭނާ ޖަދަުލކުރުމާއި، 

 . ގަިއވެސް އެީއ އުފެދުމުގަިއ  حقيقة(އަންހެނުންނަކީ ގިނަ ގަހަނާއާއި، ޒީނަތްތެރިކަްނ ބޭރުްނ ިއތުރުކުާރ މީހެެކވެ
 . .) އެފަަދ އުިނ ފަރާތެްއ  قائم حّجةކޮްށ  عامّ ހުރި އުނިކަމެކެވެ ކޮށް،  نسبةއަްށ هللا ކުރުމުަގއިވެްސ އުިނވާނެއެވެ

ުކރާކަށް ކުޑަވެސް ލަދުވެތިކަމެއް،  نسبةއަށް هللا ވާ އަދަބުކުޑަ، ނުބައި ވާހަކަަތއް  خالفއާ  وحدانّيةލާނގެ އެކަ
.  كبريا علّوا ذالك كلّ  عن اهللا تعاىل ޖެހިލުމެއް ނުެވއެވެ

)  مشرك(އަދި އެ  )19(  ޭބކަލުްނނީ  مالئكةގެ އަޅުންތަކެއް ކަމުގަިއވާ هللا ވަންތަ މާތް  َرْمحنންގެ މީހުން
. އެމީހުން ަފހެ  މަލާއިކަތް ބޭަކލުން ހެއްދެިވއިރު އެތަނަށް ގޮސް، އެ تعاىلهللا އަންހެނުންތަކެއް ކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ

ވެ ތިބީ ހެއްޔެވެ؟ (މަލާއިކަތް ބޭަކލުންނީ އަންެހން ބައެއްކަން ނުވަތަ ފިިރހެން ބައެއްކަން އެނޭގީނ  حاضرއެތާ 
. ދެްނ  عملްނ ެއ ބުނާ ބަްސ އެމީހުންގެ އެހެންނަމަ ތާެއވެ؟) ނިކަންުހެރ އެމީހު ެގ ފަތުގަިއ ިލޔުއްާވހުށީމެވެ

. . އަދި ެއކަމުގެ ޖަޒާ ދެވޭުހއްޓެވެ  އެމީހުންނަށް އެ ނުަބއި ބަހާމެުދ ސުއާުލވެވޭ ހުއްޓެވެ

)20( (. ަންށ ބޭކަލުން مالئكةވަންތަ ަކލާނގެ ެއދިވޮޑިގެންނެވި ނަމަ އަހުރެމެން  َرْمحن ( ކާފަރުންގެމީހުންބުނެއެވެ
.) އަުހރެމެންނަށް އަޅުކަްނ ކުެރވޭކަްނ އެީއ އެކަލާނެގ އެގޮަތްށ  . (ނުކުެރވުނީހެވެ އަޅުކަން ނުކުީރހެވެ

. މިީއ ބޮޑު  . ދަންނައެވެ . އެހެީނ  عقيدةޮދގު  تانއެދިވޮޑިގަންނަވާ ކަމުެގ ދަީލލެކެވެ ކަމާއި،  إميانެއކެވެ
. އެކަމަކު އެކަهللا ކާފަރުކަންވެްސ ހެއްދެީވ ހަަމ  ިޑ އެވެ ލާނގެ އެަކލާނެގ އަޅުތަކުންނަކަށް ކާަފރުކަމަށް ރުހިވޮ

. އަިދ އެމީހުްނގެ އެ ާވހަކައިްނ އެމީހުްނ ެއ އެދެނީ .  ނުގަންނަވައެވެ ބުދަްށ އަޅުކަންކުރުްނ ހުއްަދކަން ދައްކާެށވެ
ްއވެސް އެނގުމެްއ އަދި އެީމހުން އެފަަދ ބަސް ބުނުމުަގއި އެީމހުންނަށް އެ  )كبريا علّوا ذالك كلّ  عن اهللا تعاىل(

. . އެމީހުްނ ހަމައެކަިނ ދޮގުހަާދ ކަމުގަިއ މެނުވީ ުނވެެއވެ  ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           =ްެހއްޔެވެ؟ އްވީ ަކލާނެގ އެމީހުންނަށް ފޮތެްއ ދެނުވަަތ ތިމަްނ ރަސ     

  ގެ ކުރީން  نقرآެއ  =           =  އެީމހުން ެއ ފޮތުގަިއ ހިފަަހއްޓާން (ޭއގައި ވާގޮަތްށ

  ުކރާން) عمل    =.   އަިދ ިކޔެްއ ހެްއޔެވެ؟ އެހެންނަުކން ނޫނެވެ         = އެމީހުްނ ުބީނ

  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ދުށީ        = ްدينއަުހރެމެންގެ ކާބަފައިނ  . އެްއގެ މަތީގައި ވަނިކޮެށވެ

(.   (ގޮތެއްގެ މަތީަގއި ވަނިކޮެށވެ    =ްއަދި ހަމަކަށަަވުރން އެހުރެމެންެވސ         = އެމީހުންެގ

  ގޮތްމަތީގައި ެއ އަަސރުތަކުގެ މަީތގައި    = ަމަުގހިފައިގެްނ ދ.   ނީއެވެ     = އަިދ

  އެފަދައިން          =ަކ.   ލޭގެފާނުގެ ުކރީގައި ތިމަން ރަްސކަލާނގެ ނުފޮނުްއވަމުއެވެ  

    =ްއެއްެވސް ރަށަކަށ       =  ްއަކު نذيرެއއްވެސ         = ެްނ  مرتفެއރަށުގ

.) نعمةންނަކީ  مرتف( ބުނި މެނުވީ   ގައި އުޅޭ ބޮޑާ މީހުންނެވެ       = ީހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ދުށ  

          =) ިدينއަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ގޮެތއްގެ މަީތގައ . ) ވަނިކޮެށވެ   އެއްެގ މަތީގައި       =

 އަދި ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން      =  ިއެމީހުންގެ ގޮތްމަތީގައި އެ އަސަރުތަުކގެ މަތީަގއ  

       =تبع .   ވެގެންނެވެ   =ެرسول އެަކލޭގެފާނު (އެމީހުްނގ . ) ވިދާޅުވިއެވެ  އާ   

    =އަޅެފަެހ ތިޔަބައިމީހުްނގެ ގާތަށް ައހުރެްނ ެގނައިނަމަވެސް ެހޔޮ ހެއްޔެވެ؟       = ާމ

  ސީދާ ތެދުމަގު         =ްތިޔަަބއިމީހުން ދުށް އެއްޗަކަށްުވރެނ        =  އެގޮެތްއެގ

  މަތީގައި ތިޔަބައިީމހުންގެ ކާބަފައިން ވަނިކޮށް       = ހަަމކަށަވަރުްނ އަުހރެމެްނ . އެމީހުން ބުްނޏެވެ

  މިވަނީ         =ްއެ އެއްޗަާކއިގެން ިތޔަަބއިމީހުން ފޮނުވުުނ އެއްަޗކަށ        =

.  ކާފަރުވެގެންނެވެ     =  /. ދެންފަހެ ތިމަން ަރސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ކިަބއިން ބަދަލު ހިއްޕެވީެމވެ
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(.  (އެމީހުން ަހލާކު ުކރެއްވީެމވެ   =ޭފަހެ ަކލ.   !ގެާފނު ނިކަން ބައްަލވާށެވެ     = ީވ

/ ވީ ގޮތް    ކިހިނެއްކަން          =ުއެމީހުންެގ ފަހުކޮޅ /    ދޮގުެވރީންގެ ނިމުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

މީހުން އެ ފޮތެްއގައި ހިފަހައްަޓއި، އެ ފޮތުަގއި ާވ އެމީހުންެގ ގާތަށް ައއުމުގެ ުކރީން އެ قرآنނުވަތަ އެ   )21(

.) އްވީ ކުރާޭނ ފޮތެއް އެމީހުންނަށް ތިމަން ރަސްކަާލނގެ ދެ قائم حّجةގޮތަށް   ހެއްެޔވެ؟ (އެހެންވެްސ ނޫނެވެ

. އެމީހުްނ ބުީނ   )22( ައހުރެމެްނ ދުީށ  –ްނ ބުނީ  مشركއެަބީހ  –އަިދ ކިެޔއް ހެއްެޔވެ؟ އެހެންނަކުްނ ނޫނެވެ

. އަ .) (هللا ހުރެމެންެގ ކާބަފައިން ގޮތެއްެގ މަތީގައި ވަނިކޮށެވެ ފިޔަވަިއ އެހެން ަތކެއްޗަްށ އަޅުކަން ުކރާތީއެވެ

.  އަހުރެމެންވެސް، އެމީހުންެގ އެގޮްތ މަތީގަިއ އެމަގުން ހިނގަީނއެވެ

ރަށަކަްށ އެްއވެްސ  .) ކަންތަްއ ުހރީ އެފަަދއިންނެެވ. ކަލޭގެފާނުންެގ ކުީރ ެއއްވެސް !ެއވެ اهللا رسول(އޭ   )23(

) އެފަދައިން އެބޭކަަލާކ  نِْعَمة(  ން  ُمتـَْرفُ ބޭކަލަުކ ފޮނުއްަވއިފިއްާޔ ެއ ރަެށއްގަިއ ތިޭބ  رسول ލިިބގެންާވ މަތީމީހުން

. ކޮންމެ ަބޔަކުވެްސ ބުނަީނ  ދިމާއަށް ނުބުނާ އެްއވެސް ބޭަކލަކު އެއްވެްސ ރަަށކަށް ފޮނުވިފައެއް ނުެވއެވެ

. ައހުރެމެންވެްސ އެމީހުްނގެ ެއ ގޮުތަގިއ އަހުރެމެްނ ދުށީ ައހު ރެމެންެގ ކާބަފައިްނ ގޮތެްއގެ މަތީަގއި ވަނިކޮށެވެ

. تبعހިފައި، އެމީހުންނަށް   ވަނީެއވެ

. ތިޔަބައިީމހުންެގ ކާބަފައިްނ ެއ ގޮެތއްެގ މަތީގަިއ  رسولއެަކލޭގެފާުނ އެބަީހ އޭުރ ހުންނެިވ   )24( ާއ ވިދާޅުެވއެވެ

ގޮތަށްުވރެ ާމ ރަނގަޅު، ީސދާ ތެދުމަގާއިގެްނ ައހުރެްނ އަތުވެއްެޖއްޔާއިވެްސ  ވަނިކޮށް ަކލޭމެން ދުށް 

. ައހުރެމެްނ ިމ ވަީނ ެއ އެްއޗަކާއިގެްނ  (ތިޔަބައިމީހުން ިތޔަގޮްތ ދޫނުކުރާޭނ ެހއްޔެވެ؟) އެމީހުްނ ެދންނެވިއެވެ

.  ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުިވ ތަކެއްޗަްށ ކާފަުރވެގެންނެވެ

. (އެިކ ފަހެ ތިމަން ަރސްކަ  )25( . އެމީހުން ހަލާުކ ުކރެއްވީެމވެ  قومލާނެގ އެީމހުންެގ ކިބައިްނ ބަދަުލހިއްޕެވީމެވެ

.) އޭ  . اهللا رسولހަލާކު ކުރެްއވީ އެިކ ގޮތަށެވެ ޮދގުކުރި ީމހުންގެ ފަުހކޮޅު ކަންތައް ވެގެން ދިަޔީއ  !އެވެ

.  !ކޮންފަދައަކުންކަން ކަޭލގެފާނު ނިކަްނ ބައްަލވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ިމަފުޅު ކުރައްވާވިދާޅުވިިހނދު (ހަނދު السَّآلم َعلَْيه  إبراهيمއަދ(.  ެށވެ       = 

  އަށް قومއެކަލޭގެފާނުންގެ ަބއްޕައަށާއި، އެަކލޭގެފާނުންގެ      = ަހުރެން ވަނީ ަބރީައ ހަމަކަށަަވރުން އ

(. . (ވަކިވެ، ދުުރވެގެންނެވެ   ވެގެންނެވެ       = ްތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ އަޅުކަންުކރާ ތަކެތީނ  

     =  ީނެތުމުގެ ެތރެއިްނ އަުހރެން ހެްއދެވި ފަރާތަްށ މެނުވ      = ހަމަކަށަވަރުްނ

އެކަލާނގެ      =.   ިނކަންހުެރ ައހުރެންނަްށ ެތދުމަގު ދައްަކވާނެއެވެ        = އަިދ

.كلمةެގ  توحيد يعىن( كلمةއެކަލާނެގ ެއ    ) ަލއްވައިިފއެވެ     = އެްއ ކަމުަގއި  كلمةދެމިހުންނަނިިވ    

      = ިއެަކލޭގެފާނުންެގ ދަރިފަސްކޮޅުގައ          = ްވޭތޯ  رجوعއެީމހުނ    

        = ިދީ،  مهلة ންނަށް) قريشއަދި ިކޔެއް ހެއްެޔވެ؟ ތިމަްނ ރަްސކަލާނގެ ިމ މީހުންނަށް (މ

.   އަރާމު ދިނީެއވެ       =،ިއަިދ އެމީހުްނގެ ކާަބފައިންނަށާއ          =ެމީުހްނ އ

  އަތުވެއްޖައުަމށް ދާނދެން) قرآنއަތުވެއްޖައުމަށް ދާނދެން ( حقّ ގާތަށް        = އަިދ

.) َصلَّى هللا َعلَْيه َوسلَّم  حمّمد ައކާއި، (އެބަހީ  رسولބަޔާންވެގެންާވ    ެއވެ          = އަިދ

) قرآن( އަިއ ހިނދުން  حقّ އެމީހުން ގާތަްށ   އަިއ ހިނދުން         = ީسحرއެމީހުްނ ބުީނ މިއ 

.   އެވެ       =ްއަިދ ހަމަކަށަަވރުން ައހުރެމެން ިމވަނީ އެއަށ       =.  ކާފަރުެވގެންނެވެ

        =.   އަދި އެމީހުން ބުންެޏވެ           = ިބާވައިލެްއވުުނ  قرآنމ

.   ނަމައެވެ             = ްމީެހއްގެ މަްއޗަށ (   ދެރަުށެގ ތެރެއިން (ކޮންމެ ރަށަކުްނވެސް

      =ިމަތިެވރ /    ބޮޑު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެކަްނ  قومެއކަލޭގެފާނުންެގ ބައްަޕއަާށއި، އެަކލޭގެފާނުންެގ  آلمالسَّ  َعلَْيه إبراهيمއަދި  ) 26( އަށް ވިދާޅުވިއެވެ

.) އަހަރެްނ މި ވަނީ ތިޔަަބއިމީުހން ތިޔަ އަޅުކަންުކާރ އެންމެހަިއ ތަކެތީން ބަީރައ މަފުޅު ކުރައްވާހަނދު ށެވެ

. . ދުުރވެ، ވަިކވެގެންނެވެ  ވެގެންނެވެ

. (އެީއ  ހަމައެކަނި ނެތުމުެގ ތެެރއިން ) 27( . ައހުރެްނ އަޅުަކްނ هللا އަުހރެން ހެއްދެިވ ފަާރތަށް މެނުވީއެވެ އެވެ

. .) އެހެނީ ހަމަކަަށަވރުން އެަކލާނެގ އަުހރެންނަށް ތެދުމަގު ދަްއކަވާނެއެވެ  ކުރާނީ ެއ ފަރާތަށެވެ

) ެއކަލޭގެފާނުންެގ ދަރި كلمةގެ  توحيدފުޅު ( كلمةއެއަދި އެކަލޭގެފާނު އެ ވިދާޅުވި  ) 28( ފަސްކޮޅަްށ ފުޅު

. (ަފހެ  ކިާޔޭނ  إالّاهللا الإلهފުޅު ކިޔާނޭ ބަޔަކު،  كلمةގެ  توحيدއާ ޖެހޭންދެްނވެސް  قيامةއެކަލާނެގ ލަްއވައިފިއެވެ

 .  رجوعގެ ަމގަށް هللا ) އެީއ އެބައިމީހުްނ أعلم واهللاބަޔަކު ެއކަލޭގެފާނުންެގ ަދރިކޮޅުން އަންނާޭނ ކަމުަގއި ވެއެވެ

.  ވޭތޯއެވެ

އަދި އެމީހުންެގ ކާބަފައިންަންށ  )ންނަށާއި، قريشއެބަހީ މި ( –ްއ ހެއްެޔވެ؟ ިމ މީހުންނަށާިއ އަދި ކިޔެ ) 29(

. އެީއ އެމީހުްނ ގާތަްށ  مهلةތިމަން ރަސްަކލާނގެ  ާއއި،  قرآنވެގެންާވ މި  حقّ ދެްއވައި، އަރާމުކޮޅެްއ ދެއްވީމެވެ

.   ) مَوسلَّ  َعَلْيه اهللا َصلَّى  حمّمد: (رسولއަދި ބަޔާންވެގެްނވާ   ވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެންނެވެ

. އަިދ ހަމަކަަށވަުރްނ  سحرއައިހިނދުން އެމީހުން ުބނީ މިއީ قرآنއަދި އެމީހުން ގާތަްށ  ) 30( އެްއ ކަމުަގއެވެ

. كافرއަހުރެމެން ިމ ވަނީ އެއަށް   ެވގެންނެވެ

) ިމ ކީރިިތ  ) 31( ުކރެ މީެހއްގެ ަމއްަޗްށ ދެރަށުގަިއ ތިބި ބޮޑު ދެމީހުން قرآن(އަދިވެސް އެމީހުން ބުނީ

. ނުވަތަ  املغرية بن الوليدއިން  مّكةބާވައިލެްއވިނަމަ ކިަހއި ރަނގަޅުވީްސ ހެއްެޔވެ؟ (ެއއީ   بن عروةން  طائفއެވެ

.) مسعودالثقفى  އާ ދެީމހުންކުެރ މީހެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ްފަހެ ބަހަނީ ހެއްެޔވެ؟ (އެމީހުން އެދޭ ގޮތަކަށް) އެމީހުނ        = 

   ކަން)رسولކަމާއި،  نىب(އެަކލާނެގ  رمحةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންެގ       = ހަމަކަށަަވރުްނ ތިމަްނ

.   ރަސްކަލާނެގ ބަަހއިފީމެވެ        =ިއެމީހުންެގ ެމދުގައ        = / އެީމހުންގެ ިދރިއުޅުން

  ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް            = ެގައި  حياةުދނިޔޭގ            = އަިދ

.  ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އޭގެ ަބއެއް ީމހުން އުުފއްލެވީމެވެ       = ްއޭގެ އަނެއް ަބއެއްެގ މައްޗަށ 

        =ެތައް ަދރަޖައަކަށްއ             = ޭއގެ ެއއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަުކ

  ހިފުމަށް ޓަކައި      =ގެ ގޮތުން ބޭނުްނ ކުރުމަށް خدمة               = އަިދ

. رمحةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ     =   އެީމހުން ެއ

ޖަމާކުރާތަކެއްޗަށްުވރެ            =ަީމސްތަކުން ނުވާނޭނަމ           = އެްއ

/ އެކަތިަގނޑަކަށް) أّمةއަކަށް، (ކާަފރުކަމުެގ ގޮތުން ެއއް  أّمة   އަކަށް       = ހަމަކަށަަވރުން ތިަމްނ

.   ރަސްކަލާނެގ ެލއްވީެހވެ           =އަްށ ކާފަރުާވ މީހާއަށް هللا ވަންތަ  رٰمحن        

  އެމީހުްނގެ ގެތަކުަގއި=           = ާިރހިންވާ ުފރާޅު ނުވަަތ ފަންގެފިލ        =

(   އަދި ސިޑިތަކާއި، (ރިީހގެ ސިޑިތަކާއި          = އެ ސިޑިތަކުގެ ަމއްޗަށް އެރުަމްށ

  (މަތީބުރީގެ ކޮަޓރިތަކަްށ ދާން)        =ްއަިދ އެީމހުންގެ ގެތަކަށ           =  ( (ރިހީްނ ވާ

  ދޮރުތަކާއި، އަިދ އެނދުތައް      =  ޭއޭެގ މަތީ ލެނގިލަިއގެން ތިބޭނ          =

  އަދި ރަނުންނާއި، (ނުވަަތ ކުރެހުްނއަޅައި، ޒީނަތްތެިރ ުކެރވިފައި)           = އަދި ެއ

.   ހުރިހަިއ ތަކެތި ނުވެެއވެ         =  ެގައި ބޭނުންކޮށްލާ ތަކެިތ  حياةހަމައެކަނި ދުނިޔޭގ
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 ކަމުގައި މެނުވީ      =ަގެ ުހރިހަިއ އަރާމާއި، މަޖާ ވަނީ) آخرةދުވަްސ ވަީނ ( آخرةދި އ    

       = ގައި حضرةގެ  ربّ ަކލޭގެފާނުންެގ         =تقٰوى . ވެރީންނަށެވެ      

/ ހިތުގެ ތެދުމަުގ އަނިދރިވެއްެޖ މީހާ=     )އަިދ އަނދިރިެވއްޖެ މީާހ (ލޯ އަނިދރިވެއްެޖ މީހާ   

       =ނުުކރި މީހާ) ذكرން (އެކަލާނގެއަށް  ذكرގެ هللا ވަންތަ  رٰمحن           

. شيطان ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އޭނާއަށް =   ./ ފާުކރައްާވ ހުށީމެވެ   ެއއް ތަްއޔާރުުކރައްާވ ހުށީމެވެ    

    = ީފަެހ އެޮސރު ވާނ . ) އަބަދު ވަކިނުާވ އެުކވެރިައކަށެވެ    އޭނާއަްށ (އެ ީމހާއަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) އެމީހުްނ ފަެހ ކަޭލގެފާނުންެގ  اهللا رسول(އޭ  ) 32( ) ބޭނުްނ މީހަކަްށ ބަހަީނ  نىب يعىن( رمحةެގ  ربّ އެވެ ކަން

ެގ ދިރިއުޅުމުެގ ކަންތަްއވެްސ ބެއްސެީވ ހަަމ ތިމަްނ  حياةެގ ދުނިޭޔގެ ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުްނގެ މެުދގަިއ އެމީހުން
. (އެޔާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް ނެތިަފއި، ތިމަން ރަސްކަލާނެގ   إعرتاضކަން ދެްއވި ގޮތާމެދު  نىبރަސްކަލާނެގއެވެ

ނގެ އެމީހުންގެ އެއްބަޔަުކެގ ގައި ތިމަން ރަސްަކލާ حياةކުރެވެނީ ކީއްވެގެްނ ބާވަެއވެ؟) އަިދ އެމީހުންެގ ދުނިޔޭެގ 
. އެއީ ެއްއބަޔަކުގެ ަފރާތުން އަނެއް ބަޔަުކގެ ދިރިއުޅުމަށް ާވގިލިބި، އަނެްއ  މައްޗަށް އަނެއް ބަޔަކު އުފުލަިއހެދީމެވެ

. خدمةބަޔަކަށް   ލިބިގަތުމަށެވެ

) ކަޭލގެފާނުންގެهللا ދުވަހުން  آخرة(އަދި  ) 33( އެީމހުްނ  رمحةގެ  ربّ  ގެ އަޅުތަކުންނަށް ތައްޔާުރކުރައްވާފަިއވާ
. مجعދުނިޔޭގައި ެއ   ކުާރ ތަކެއްޗަްށވުެރ މާ ހެޮޔވެގެން ވެއެވެ

 رٰمحنއަކަށް ުނވާނޭ ނަމަ،  أّمةއެންމެހައި މީސްތަކުން އެކީ އެކައްަޗކަށް ކާަފރުވެ، ކާފަރުކަުމގައި އެްއ  ) 34(
ކާއި، އަދި މަތީބުިރއަށް އަރަން ހުންަނ އަށް ކާަފރުވާ މީހުްނގެ ގެތަކުެގ ފުރާޅުތަކާއި، ފަންގެފިލާތަهللا ވަންތަ 

.  ސިޑިތައްވެސް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ރިހީން، ލެއްވީުމހެވެ

 އަދި އެމީހުންގެ ގޯތި ގެޮދރުތަކަށް ރިހީންވާ ޮދުރތަކާއި، އަދި އޭގަިއ އެމީހުން ލެނގިަލއިގެން ތިބޭނޭ  ) 35(
ްނ ލައްވަިއ ކުރެހުްނ އަޅައި، ޒީނަތްެތިރ ޯސފާތަކާއި، އެނދުތަްއވެްސ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ ރިހީންާނއި، ރަނު

. އަދި ެއ ުހރިހަިއ އެްއޗަކީ ހަމަ ުދނިޔޭގައި ކުަޑ މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކޮްށލެވޭ ައދި ައަވަހްށ ، ކޮށްލާފައި ެބހެއްޓީމުހެވެ
.)  اهللا رسول. (ޭއ ެނތެިވ ިހނަގއާިދޭނ ަތެކތި ަކުމަގއި ެމުނވީ ުނެވެއވެ  ދުވަހުްނ  آخرة ވެިރ މާތް ީމހުންނަށް تقٰوىއެވެ

.  حضرةގެ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  ދުވަހުގެ އެންމެަހިއ  آخرةގަިއ ތައްޔާުރކުރަްއވާފައިވާ ަތކެތި މާ ހެޔޮެވގެން ވެެއވެ
.   އަރާމާއި، މަޖާ ވަނީ ހަަމ އެމީހުންނަށެވެ

)36 (  (  ެވ ހިތުެގ ޯލ އަނދިރިވެއްެޖ މީހާ  غافلމަތިން هللا ނުކޮްށ  ذكرއަްށ هللا (ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު
. ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އޭާނއަށް  ންެގ ތެެރއިން އެުކވެރިެއއް ަތއްޔާުރޮކށް، ފާކުަރއްާވ ހުށީމެެވ.  شيطانދަންނައެވެ

. شيطانދެން އެ   ވާނި ެއ އިންސާނާެގ ކަިއރިން ފިަލއިގެން ުނގޮސް، އަބަދު ެއކުއުޅޭ އެުކވެިރއަކަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ްއަދި ހަމަކަށަަވރުން ެއ ސައިތާނުަތއ         = ،ިއެ މީސްތަކުްނ ދުރުުކރުަވއ

.    މަނާކުރާނެއެވެ     = ّމަގާ  حق        = ެއ) . އަިދ އެމީހުްނ ހީުކރާނެއެވެ

(.    އިންސާނުން ހީުކރާނެއެވެ       =ަމަކަަށވަރުން، އެމީހުން ވަނީ ތެދުމަުގ ލިބިގެްނ ހ

  ކަމުގައި          = ެއެ ދެމީހުްނ  قيامةއަްށ ( حضرةތިމަން ރަސްަކލާނގ ( ދުަވހުން

  އަތުވެއްޖައުމަށް ދާނދެން     =) . ) ިއންސާނާ ބުނާނެއެވެ   އާ ދިމާއަށް) شيطان(އެ ދެމީހުންުކރެ   

            =ކަލެާޔއި، އަުހރެންނާ ދެމެދު ވާނޭނަމަ ކޮންފަދަ ހެްއޔެވެ؟           = ެދ 

  ެގ ދުރުމިން) مغرب ،އާއި مشرقގެ ދުރުމިްނ ( مشرق        = ާއީއ  شيطانއެއީ (އެބަީހ

. ) ނުބައިެވގެންވާ އެކުެވރިއެެކވެ   އިންސާނާއަށް          = ން ލޯ އަނިދިރީވ  ذكرެގ (هللا

. (ދެމީހުން ުދރުވުމަކުން ފައިާދއެްއ  .) މިއަދު ދެން ަކލޭމެންނަކަށް އެްއވެސް ފައިާދެއއް ނުކުރާނެެއވެ މީހުންނޭވެ

(.    ނެތެވެ       =ްތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާެވރި ވެގެން ީވހިނދުނ     =ަށަވަރުްނ ހަމަކ

  އާއި، އިންސާނު) شيطانތިޔަބައިމީހުން (        =ގައި عذاب           =

.  ބައިވެރިެވގެން ވެއެވެ       = އަޅެފަެހ ކަޭލގެފާނު اهللا رسول(ޭއ (.   އެވެ       =  ީބުރ

  މީހަކަށް އިއްވިދާނޭޯތއެވެ؟         =ނުވަތަ އަނދިރި މީަހކަށް މަގުދެއްކޭނޭޯތއެވެ؟    

     = ާއަދި ވާ ީމހ           =ިބަޔާންެވގެންވާ މަގުުފރެއދުމެްއގައ    

       =ެއިްނ ފަެހ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ ކަޭލެގފާނު ގެންނަވައިފިއްާޔ (އެބަީހ އެމީހުްނގެ ެތރ

/ ނުވަތަ އެީމހުންނަށް    ައއުމުގެ ކުރީން ަކލޭގެފާނު ަމރުއްވައިިފއްޔާ) عذابކަލޭގެފާނު ނެުރއްވައިފިްއޔާ    

  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ރަްސކަލާނގެ =          =  އެީމހުންގެ ކިބައިން ބަަދލުހިއްަޕާވ
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. އެމީހުންނަްށ  .ދެްއވާ ހު عذابހުށީމެވެ   ށީމެވެ        =ްންވެްސ ދައްަކާވ  يقني ނުވަަތ ަކލޭގެފާނަށ

.  ހުށީމެވެ          = ުނވަަތ  عذابުކރެއްިވ ަތކެތި ( وعدތިަމން ރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަްށ/

  ލިބުން) نصرއެމީހުންގެ މައްޗަށް ަކލޭގެފާނަށް       =ަން ރަސްަކލާނގެފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ތިމ    

         =.ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެން ެވއެެވ (  އެމީހުންެގ މައްޗަްށ (އެކަން ހިންެގވުމަށް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 منعމަުގ  حقّ ސީދާ ، ންތައް އެފަދަ އިންސާނުންނަްށ ވަސްވާސްދީ، މަގުފުަރއްދައި شيطانދެން އެފަދަ  ) 37(
. އަދި އެ އިންސާނުްނ ހީކުރާނީ ހަމަަކށަވަރުން އެމީހުން ެއވަނީ ތެދުމަގު ލިބިގެްނވާ މީހުްނ  ކޮށް ބަންދުކުރާނެއެވެ

.  ކަމުގައެވެ

) ދެމީހުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ  إنسانާއ އާއި، ެއ  شيطانދުވަހުްނ ެއ ދެމީހުްނ (ެއ  قيامةދެންފަހެ  ) 38( އާ
. ަކލެޔާއި، އަުހރެންނާ ދެމެުދ  شيطانތުެވއްޖެއްޔާއި، އަްށ އަ حضرة  مشرقއާ އާ ދިމާއަްށ ެއ އިްނސާނާ ބުނާނެއެވެ

. ( مغربއާއި،  . ކަެލއަކީ ނުބަިއވެގެންާވ އެުކވެރިެއކެވެ ީއ  އާ  شيطانއާ ދެމެދުެގ ދުރުމިްނ ވާޭނ ނަމައެވެ
(.  އިންސާނާގެ އެންމެ ނުަބއި ެއކުވެިރޔާއެވެ

.) ދެމީހުން ިމއަދު ކިތަންމެ ދުރެއް ވިޔަސް ަކލޭމެންނަކަށް އޭެގ  އެމީހުންނަށް(هللا  ) 39( އަންގަވާނެއެވެ
. ެއއީ ދުނިޔޭަގއި ތިބެގެްނ ަކލޭމެން ވަނީ ަކލޭމެންގެ  ތަކަްށ އަނިާޔވެިރ ވެފައެެވ.  نفسފައިދާއެއް މިއަދަުކ ނެތެވެ

.ގަިއ ބައިެވރިވެ، މައްސުނި  عذابހަމަކަށަވަރުން، މިއަުދ ކަލޭމެްނ ވާނީ   ވެަފއެވެ

. اهللا رسول(އޭ  ) 40( ެގ ިއރާދަާޔ ނުލަިއ ިއއްވައިެދއްވާފާނުތޯއެވެ؟ هللا ) ފަެހ ަކލޭގެފާނު، ީބުރ މީހަަކށް !ެއވެ
) ކަލޭގެފާުނ ތެދުމަުގ ދައްަކވައިފާނުތޯއެވެ  ައިދ ؟ ނުވަތަ ޯލ އަނދިިރ މީހަކަްށ ވިޔަްސ (އެކަލާނެގ އިރާދަފުޅާ ނުލައި

ެގ ިއރާދަފުާޅ هللا ދައްކަަވއިފާނުތޯއެވެ؟ (ިމއިން އެއްވެްސ ކަެމއް  هدايةަގއާިވ ީމާހައްށ ަބާޔްނެވެގްނާވ ަމުގުފެރުދެމއް 
. ކަޭލގެފާނަށް އޮީތ ހަމަ  .) رسولލައިގެން މެުނވީ ނުވާނެެއވެ  ަކން އިއްަވއިދެއްވުމެވެ

ދި ނުވަަތ އަ –ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލަނގެ އެމީހުްނގެ ތެރެއިން ަކލޭގެފާނު ނެރުްއވައި، ގެންނެވިޔަސް  ) 41(
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނ ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ކިަބއިން ބަދަލުިހއްޕަވައި،  –ކެލޭގެފާނު މަރުގެންެނވި ނަމަވެސް 
.  އެމީހުން ަހލާކު ުކރަްއވާ ހުށީެމވެ

ކަލޭގެފާނަށް ތިމަން ރަސްކަލާނެގ  عذابކުރެވުނު ކަންތައް، ެއބަހީ ،  وعدނުވަތަ އެމީހުންނަށް  ) 42(
. ނުވަތަ އެމީހުންގެ ަމއްޗަށް ަކލޭގެފާނަްށ ދައްކަވާފަ އިގަންަނާވ ލިބި، އެމީހުްނގެ މައްޗަށް ގަދަވެވަޑަ نصرއި ހުށީެމވެ

. ހަމަކަށަަވރުން، އެކަމަށްެވސް ތިމަން ރަސްކަލާނެގ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެްނ  ތަންވެސް ދައްކަވާފައި ހުށީމެވެ
.  ވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =) . .) عملފަެހ ކަޭލގެފާނު ހިފަހައްޓަވާެށވެ   ކުަރއްވާށެވެ       

  އިްއވެޭވ ތަކެތީގައި  وحىކަލޭގެފާނަްށ =      = ީހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާުނ ވަނ       

     = ެއްެގ މަތީގައެެވ.ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގ            = އަދި ހަމަކަަށވަުރްނ

. شرفއަީކ ަކލޭގެފާނަްށ ާވ  قرءانއެ   އެެކވެ     =  އަާށއި قومއަިދ ަކލޭގެފާނުންެގ،     

        =.  އަިދ ނިކަންުހެރ ތިޔަބައިމީހުންާނ ސުއާުލ ވެވޭނެެއވެ   ިسؤال އަދ .   ުކރައްވާެށވެ

          = ެަތކާ) أّمةތިމަން ރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްިވ ބޭކަުލންނާ (ނުވަތަ ކުީރގ          =

  ކަލޭގެފާނުގެ ކުރީން         = ެބޭަކލުންގެ ެތރެއިން رسولތިމަން ރަްސކަލާނގ        =

  ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ލެއްވީންތޯ           =ވަންތަ ަކލާނގެ މެނުވީ رٰمحن       

    = ްނ ތަކެއް  إٰلهއަޅުކަންވެޭވ           =) ެرسولހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނގ 

. ) ފޮނުްއވީމެވެ ކަމާއިގެން   = السَّآلم َعلَْيه موسى            = ތިމަން ރަސްަކލާނެގ

   އާޔަތްތަކާއިގެން          = އާއި، އޭނާގެ ބޮޑުންެގ ގާތަށް فرعون       = ިައދ 

. އެކަލޭގެފާނު    ވިދާޅުވިއެވެ         =  ީތަކުެގ  عاملހަމަކަށަވަރުން، އަުހރެންނަކ

. رسولގެ  ربّ ވެރި    ައކީމެވެ      = ްފަެހ އެކަލޭގެފާުނ އެމީހުން ާގތަށް ވަޑަިއގެންނެވި ހިނދުނ  

         =ްތިމަން ރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކާިއގެނ           = ުއެީމހުން އެ އާޔަތްތަކާމެދ  

        = ެހެނީއ ( .(ަމލާމާތުގެ ގޮތުން   ވެ      =  އަދި ތިމަން ަރސްކަލާނެގ

.    އެމީހުންނަކަށް ނުދައްަކވަމުއެވެ      = ްެއއްވެްސ  معجزةެއއްެވސ / =     ެއއް دليلެއއް

) معجزةއެ ާވ މެނުީވ (އެ    ެއއް ވާ މެނުވީ           =  އަށްުވރެ ބޮުޑ ކަމުގަިއ  أختއޭެގ
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  އަްށވުެރ ބޮޑު ކަުމގައި) معجزةއޭގެ ުކީރ އަިއ (       =ަދި ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ އ

. ./ ަހލާކު ުކރެްއވީމެވެ  ހިއްޕެވީމެވެ   ދެއްަވިއގެން عذاب         = رجوعއެމީހުްނ 

 .ގައި  أّميدވުމުގެ 
 

   މާނަ  اِلىِإْجَمـ 
. އެއަށް  وحىފަހެ ކަލޭގެފާނަށް  އިއްެވވޭ  ) 43( .  عملގަިއ ވާ ެއއްޗެްއގައި ހިފަަހއްޓަވާށެވެ ފުޅު ުކރައްވާެށވެ

.  ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ވަނީ ސީދާވެގެންާވ ތެދުމަގެއްެގ ަމތީގައެވެ

.  شرفއަށް ވާ  قومަކލޭގެފާނަށާއި، ަކލޭގެފާނުެގ  އަކީ  قرآنއަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ، އެަބހީ ެއ  ) 44( އެެކވެ
ދުވަުހްނ  قيامةކުރީމުތޯ ނުވަތަ ނުކުރަމުތޯ، މި ކަންކަމާމެދު  عملަގއި ާވގޮތަށް  قرآنއަދި ތިޔަބައިމީހުްނ އެ 

.  ތިޔަބައިމީހުންނާ ސުާއލު ުކރެވޭނެެއވެ

އަކު ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ެލއްވީންޯތ  إٰلهވަންތަ ކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން ވެވޭނޭ  رٰمحنއަދި  ) 45(
. ނުވަތަ  رسولކަލޭގެފާނުންގެ ުކރީން، އިސްވެދިަޔ   كتاب أهلބޭކަލުން ުކރެންެވްސ ނިކަން އައްސަަވއިބައްަލވާށެވެ

.  مؤمنންގެ  އަުކ  إٰلهެއކަލާނގެ ފިަޔވައި އަޅުކަްނ ވެވޭނޭ އެހެން  تعاىلهللا ން ކުރެން އައްސަވައިަބއްލަވާެށވެ
. މި ެދގޮތަްށ  إذنއަކަްށ ވާނީ އެީއ އެްއގޮތަަކށެްވސް  جوابެލއްވިތޯ؟ ީމގެ އެކަލާނެގ  . މިެއވެ އޮތްކަމެްއ ނޫނެވެ

.   أعلم واهللا މިއާޔަތުގެ މާނަ ލިޔެިވގެން ެވއެވެ

 السَّآلم َعلَْيه موسىކަމާއިގެން  رسولއި، އޭނާގެ ބޮޑުންގެ ގާތަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނ ރަސްކަލާނގެ  ) 46(
. ފަެހ ފޮނުއްވީ އެމީހުންެގ ގާަތށް ވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވިއެެވ. ހަމަކަށަަވރުން ތިަމްނ  السَّآلم َعلَْيه موسىމެވެ

. رسولެގ  ربّ ތަކުެގ ވެިރ  عاملކަލޭގެފާނީ   އަކީމެވެ

 . އަށް ެއކަނި އަޅުަކްނ هللا އަށް ގޮވައިަލއްވައި،  دينއެމީހުންނަށް  السَّآلم َعلَْيه موسىދަންނައެވެ
ގެ މީހުން ެއކަލޭގެފާުނގެ ައރިހުގަިއ  إسرائيل بىنއެަކލާނގެ ނޫން ފަރާަތކަށް އަޅުކަން ނުކުޅައުމަާށއި، ކުރުމަށާއި، 

ކަްނ  رسولފޮނުވުމަށާއި، މި ކަންކަމަށް ގޮވަިއލެއްވުމުން އެމީހުން އެަކޭލގެފާނުގެ އަިރހުން އެދުނީ ެއކަލޭގެފާނުެގ 
.ގެަނއުމަށެ دليلއާއި،  معجزةތެދުކަމުގެ މައްޗަްށ   ވެ

އެމީހުންގެ ގާތަްށ  )ތަާކއިގެން معجزة(ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ާއޔަްތތަކާއިގެން،  ) 47(
.  ވަޑައިގެންނެވި ހިނދުން، އެހިނދުން އެމީހުން ފެށީ އެއަށް ަމލާމާތްކޮށް، ހޭށެވެ

. (އެބަހީ އެއް މެުނވީ އެީމހުން معجزةއަކަށްފަުހ އެއަްށވުެރ ބޮޑު އަނެްއ  معجزةއެއް  ) 48(  ނަށް ނުދެއްކެެއވެ
. އެީމހުންނަށް  معجزةއެއް، ުކރީން ފެނުނު  معجزةކޮންމެ   معجزةފޮނުްއވި هللا އަްށވުެރ ބޮޑުވެފައި އަސަުރގަދައެވެ

. މިއިްނ ކޮންެމ  طوفانތަކުގެ ެތރޭގަިއ  އާއި، ގޮއްފުޅަނތްގާއި، އުކުނާއި، ޮބކާއި، އަިދ ލެާޔއި، މިތަކެިތ ވެެއވެ
.) ދެންފަހެ  عذابހުންެގ މަްއޗަށް ބޮުޑ ކަމެއްވެްސ ީވ އެމީ . އެީއ ެހޔޮމަަގްށ ދައްކަަވއި ހެއްދެ عذابއަކަށެވެ ވީމެވެ

. رجوعއެމީހުން   ވޭތޯއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =(. . (އެމީހުން ބުެނއެވެ   އަދި އެީމހުން ބުންޏެވެ          = ޭެވރިޔާއެެވ.  علمއ

.) علمވެރީން ވަނީ  سحر(އެޒަމާނުގައި    ެވރީންނަށެވެ           = އަުހރެމެންނަށް ޓަކައި ަކލޭގެފާނުެގ

. دعاءއަށް  ربّ   ކޮށްދެއްވާެށވެ          = ާމަީތްނ  عهدކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވާފަިއވ

.) خربުދރުުކރައްވާޭނ ކަމުެގ  عذابެއއީ އަހުރެމެްނ އީމާްނ ެވއްޖެއްޔާިއ  – ެގ މަތީން خرب(ދެއްވާފައިާވ    އެވެ

          =.   ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެން ާވހުށީ ތެދުމަގު ލިބިގެންާވ މީހުން ކަުމގައެވެ  

         = ދުރުުކރެއްިވ ހިނދުން ކުެރއްިވ ހި كشفދެންފަެހ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ /   ނދުން

      =(އޭުރ އޮތް އުނދަގުެލއް) عذاب         = އެހިނދުްނ އެމީހުްނ ކުިރ

. عهد  އުވަިއލައެވެ         = فرعونއަިދ .   ގޮވަިއލިއެވެ      =  ަގއި  قومއޭނާެގ  

         =ޭޭއ އަުހރެންެގ އ . . قومާނ ބުންޏެވެ   ެގ މީހުންނޭވެ          =ެގ  مصر

 ވެރިކަްނ އަުހރެންނަށް ަފހެ ުނވޭ ހެއްެޔވެ؟           =ައ(   ިދ ިމ ކޯރުތަްއ (ީނލަކޯުރގެ ކަފިތައް

            =ަދ ( ނޑުވަރުގެ .ދެމެނީ ައހުރެންގެ (ގަ ./ ައހުރެންެގ ބާރުެގ ދަށުންނެވެ  ށުންނެވެ

        = ިތޔަބައިމީހުން ަފހެ ނުދެކެީނ ހެއްެޔވެ؟           = ހެޔޮެވގެން ވަީނ

  އަހުރެްނ ެހއްޔެވެ؟        =) السَّآلم َعلَْيهموسى     ިމ މީހާއަށްުވެރ (    އަށްުވރެ     

   އޭނާ ދެރަ، ނިކަމެތި ވެގެންވާ=        = އަދި އޭނާ ދައްކާ ވާަހކަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަްށ

.  އޭނާއަށް ގާތްވެގެން ުނވެއެވެ          = އޭނާައްށ) . އަދި އޭނާއަށް އެޅެވިފައި ވާނޭ ނަމައެވެ

  ެޔވެ؟)އެޅެވިފައި ނުވަނީ ީކއްވެ ހެއް          = ްރަުނގެ އުޅައިތަކެއ        

       = ު(ނުވީ ީކއްވެ ހެއްޔެވެ؟) مالئكةނުވަަތ އޭނާޔާެއކ .    ބޭކަލުްނ ާވނޭނަމައެވެ
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     =ެވގެން (ެއކީ އުޅޭގޮތަށް) تبع           = ެެގ މީހުންނަީކ އަިދ ނިކަމެިތ  އޭނާގ

.   ބަޔަކު ކަމުގަިއ އޭނާ ހަދައިފިއެވެ         =.  ފަެހ އެމީހުން އޭާނއަށް ކިޔަމަން ވެއްޖެެއވެ      

  ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން ވީ=         = هللا . ގެ ކިޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ބަަޔކު ކަމުގަެއވެ

. اسقف    ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ޭއ  السَّآلم َعلَْيه موسىއަދި   ) 49( . (އެޒަމާނުގަިއ  علمއަްށ ދަންނަަވއެވެ  علمވެރީްނ ވަީނ  سحرެވރިޔާއެވެ

 (.  َعلَْيه موسىނީމާވެސް އެީމހުން އެމުީހންނަށް އޭގެ ެތރެއިން ކޮންމެެވސް މުސީބަތެއް ޖެހު يعىنވެރީންނަށެވެ
. ކަޭލގެފާނަށް ާވ  السَّآلم ގެ ަމތީން އަޅަމެންނަށް ޓަކައި މިކަްނ ފިއްަލވައިދެއްވާޯތ  عهدއަށް ދަންނަަވއެވެ

. (ެއ  دعاءއަްށ  ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ  ވުމާިއ،  إميانއަކީ އެކަން ފިްއލަވައިިފއްޔާ އެމީހުން  عهدކޮށްދެއްވާބަްއލަވާށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންނަކީ ތެދުމަުގ  ئيلإسرا بىن .) އަދި އެމީުހން ބުނެއެވެ ން އެކަލޭގެފާނާއެކު ފޮނުްއވުމެވެ

.  ލިބިގެންވާ ަބޔަކު ކަުމގައި ވާހުށީމެވެ

 كشفފިއްލަވައި  –އެ އުނދަގޫ  عذابދެންފަހެ އެމީހުންގެ ކިބައިން ތިމަން ަރސްކަލާނގެ އެ  ) 50(
. عهدއަލުންވެްސ އެމީހުްނ އެމީހުންެގ  ކުރައްަވއިފިއްޔާ ދެްނ އަދި . އީމާނެއް ނުެވއެވެ  އުވަިއލައެވެ

. އޭ ައހުރެންެގ  قومއޭނާެގ  فرعونއަދި  ) 51( . އަޅެފަެހ މި  قومގަިއ ޮގވައިިލއެވެ ެގ  مصرެގ މީހުންނޭވެ
މި ދެމޭ ކޯރުތަްއ ިމ  ޯކރުން ކަިފވެގެން◌ِ ިއ އެކޯރާ نيل يعىنމި ޯކުރަތްއ ؟ ވެރިކަން އަހުރެންނަކަްށ ނުވޭ ހެއްެޔވެ

 (. ނޑުވަރުެގ ދަށުންނެވެ . (ނުވަތަ އަުހރެންގެ ގަ . އަުހރެންގެ ާބރުގެ ދަށުންެނވެ ދެމެނީ އަހުރެންެގ ދަށުންނެވެ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަެހ މިތަން ނުފެނޭ ހެްއޔެވެ؟

) އަުހރެންާނ  سىمو ކޮްށ ނުދެވޭ ދެަރ މީހާޔާއި، ( بيانމިހިރަ ނިކަމެތި، އަދި ާވހަކަދެއްކުމުަގއި   ) 52( ގެފާނާއި
 ދެމީހުންކުރެ ހެޔޮވެގެްނވަނީ އޭާނ ހެއްެޔވެ؟ ނުވަަތ އަުހރެން ހެއްޔެވެ؟

އޭނާޔަކީ ބޮޑު، އަދި މޮުޅ މީހެްއ ނަަމ ރަނުެގ އުޅާތަކެއް އަޅާޭނ ނަމަވެްސ ރަނގަޅު ނޫންެހއްޔެެވ؟   ) 53(
ބޭަކލަކު އޭާނޔާ ެއީކ  مالئكةދުކުރެއްވުަމށް ކަން ތެنىبބޭަކލަކު ކަމުގަިއ ވާނަމަ އޭނާގެ  نىبނުވަތަ އޭނާއަކީ 

. ނުހުންނެީވ ކީްއވެގެން ހެއްޔެވެ   ؟އަބަދުވެސް ހުންެނވިނަމައެވެ

ގެ މީހުންނަީކ ދެަރ، ނިކަމެތި ބަޔަކަްށ ހަދާަލއި، އެމީހުްނ މުޅީްނ  قومއޭނާގެ  فرعونފަހެ   )54(
 (. . (ެއއީ އޭާނގެ ާވހަކަޔާއި، ރޭވުމުންނެވެ . ދަށްކޮށްލައިފިއެވެ ދެން އެމީހުން އޭނާޔަށް ކިޔަމަްނެތރި ެވއްޖެއެވެ

.  فاسقހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުން ވީ  .هللا ބަޔަކު ކަމުގައެވެ  ގެ ިކޔަމަނުން ނުކުމެގެންވާ ބަަޔކު ކަުމގައެވެ

 
  



                      
 

1 8 0 3  
 

މާނަ ގެسورة زحرف        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

         =ެعهدކާފަރުކަމާއި، ބޮޑާކަމާއި، ާޖހިލުކަމާއި،  ދެންފަެހ އެމީހުން (އެމީުހންގ 

) ތިމަން ރަސްަކލާނެގ ކޯފާ ލެއްވުމުން  އުވައިލުމާއި، މި ުހރިަހއި ކަމަކުން        = ތިމަްނ

.   ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންގެ ކިަބއިން ބަދަލުހިއްެޕވީމެވެ          = ްފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެީމހުނ 

. غرق  ކުރެއްވީމެވެ     = ްެއ އެންމެނ         = ަފހެ ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެީމހުްނ

.   ލެއްވީމެވެ      = ިނަމޫނާއެއް ކަމުަގއްޔާއި، މިސާެލްއ  عمل(އެފަދަ ނުބައ ( ކުރާ މީހުންނަށް

  ކަމުގައި      = ަީމހުންނަށްަފހުން އަންނ               = ިمرميއަދ 

  މިާސލެއްގެ ގޮތުން=      ޖެއްެސވުނު ހިނދު السَّآلم َعلَْيه عيسىގެ ދަރިކަލުން (        

  ެގ މީހުން  قومެއހިނދު ެއކަމާމެދު ަކލޭގެފާނުެގ =         =ޮްށ ހަޅޭލަވައި، އަޑުގަދަކ

.   ހީހަދަނީއެވެ        = ެއަިދ އެީމހުން ބުންެޏވ            = ހެޮޔވެގެްނ ވަީނ އަުހރެމެްނެގ

   އިލާހުންތަްއ ހެއްެޔވެ؟       =) ްއޔެވެ؟)ހެ السَّآلم َعلَْيه عيسىނުވަތަ އެކަޭލގެފާނު ހެއްޔެވެ؟    

     ާނަށް އެ މިސާލު ނުޖަަހެއވެއެމީހުން ކަޭލގެފ        = / ޖަދަލުކުރާން މެުނވީ

  ޒުވާބުކުރާން މެނުވީ     =  ީއަދި ކިެޔއް ެހއްޔެެވ؟ އެމީހުން ެއއ         =

.   ޖަދަލުކުރުން ބޮުޑ ދެކޮޅުވެިރ ބަޔަކީެއވެ   =.    އެަކލޭެގފާނު ނުވެއެވެ      = އަޅަުކ ކަމުގަިއ

  މެނުވީ       = ްލެއްވި  نعمةތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެ ައޅާއަށ        = އަދި ތިަމްނ

.   ރަސްކަލާނގެ އެކަޭލގެފާނު ލެއްވީެމވެ        = ެއްއ  مثال ގެ މީހުންނަށް ވާ إسرائيل بنوا

 . އެްއ ކަމުގަިއ) مثالތެިރކަމުގެ  ةقدر ެގ (هللا ކަމުގައި 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ނަތީޖާއެްއގެ  ކޯފާގެ  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން، ބޮޑާވެ، ނުކިޔަމަްނތެރިވެ ަރސްކަލާނެގއަށް ތިމަން އެމީހުން ދެންފަހެ ) 55(

 غرق އެންމެން އެމީހުން ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން ދެން. ޕެވީެމވެބަދަުލހިއް ކިބައިން އެމީހުންގެ ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ގޮތުން
 .ކުރެއްވީމެވެ 

 ުކރާ  عمل ނުބައި އެފަދަ  – ލެްއވީ واقعة، ތަކާއި خرب އެީމހުންގެ އެބަހީ – ެލއްވީ   އެމީހުން ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދި ) 56(
 ިފލާވަޅެއް  ތެރި عربة. ކަމުަގއެވެ މިސާލެއް ނގަޅުރަ މީސްތަކުްނނަށް އަންނަ ފަހުން އަދި. ކަމަށެވެ ނަމޫނާއެއް މީހުންނަށް
 .ކަމުގައެވެ

 އެކަމާެމދު  މީހުން ގެ  قوم ކަޭލގެފާނުންގެ ހިނދުން ޖެހެވުނު މިސާލު ގެފާނުގެ عيسى ދަރިކަލުން ގެފާނުންގެ مرمي އަދި ) 57(
 .ީހހެދީއެވެ، އަޑުގަދަކޮށް، ހަޅޭލަވައި

 ހިނގި މީހަކާމެދު ކިޔާ ازبعرى إبن، އާއިَصلَّى اهللا َعَلْيه َوسلَّم  اهللا ولرس އިޝާރާތްވަނީ މި އާޔަތުން މި. ދަންނައެވެ
.) ންނޭވެ مشرك އޭ( މާނައީ)  . . . َجَهنَّمَ  َحَصبُ  اهللاِ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  َوَما إنَُّكمْ ( ވީގޮތަކީ އެކަން[. ދިމާކުރުމަާކއެވެ ޖަދަލުވެރި

 އާަޔތް  މި. . .) ދަެރވެ ނަރަަކއިގެ ތަކެއްޗަކީ  ެއންމެހައި އަޅުކަންުކރި ެކއްޗަށްތަ އެ ތިޔަބައިީމހުން، ތިޔަބައިމީހުންނާއި
 عزير ން يهودى އަދި . ނުުކރޭތޯއެވެ އަޅުކަން އަށްَعَلْيه السَّآلم  عيسى އިން  نصارى. ދެންނެވިެއވެ ازبعرى إبن ބާވައިލެްއވުމުން

 ބޭބޭކަލުން  މި؟ ނުކުރޭޯތއެވެ އަޅުކަން ބޭކަލުންނަށް مالئكة މީހުން  ގެ مليح بنو އަދި؟ ނުުކރޭތޯއެވެ އަޅުކަން ގެފާނަށް
. މަޖާނެގިއެވެ ، އުފާކޮށް ވަރަށް އެމީހުން އެކަމާ. ރުހިްއޖައީމެވެ އަުހރެމެން ވަްނޏާ ތިބޭކަމަށް ަނރަކައިގާ އަހުރެމެންނާއެކު
َها أُوٰلِئكَ  نَّااحلُْْسٰىن مِّ  َهلُمْ  َسبـََقتْ  الَِّذينَ  إنَّ ( ގުޅިގެން މިާވހަކަޔާ . ހެދިެއވެ ހަޅޭލަވައިވެސް  َعُدونَ  َعنـْ  ހަމަކަށަަވރުން : އެބަހީ)  ُمبـْ
. ުދރުކުެރވޭނެއެވެ  ަނރަކަޔާ އެ މީހުން އިސްވެގޮސްފަިއވާ ބާއްަޖވެރިކަން ން حضرة ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އެބައިމީހުންނަށް

 .)ހުްއޓެވެ ނުވަންނަ ނަރަކައަށް  ބޭކަލުން އެ. ާބއްޖަވެރީްނނެވެ ބޭކަލުންނަކީ މަލާއިކަތް ، ބޭކަލުންނާއި نىب އެ އެބަހީ(

 عيسى يعىن؟ ހެްއޔެވެ އެަކލޭގެފާނު ުނވަތަ؟ ހެއްޔެވެ ންތައް إٰله އަުހރެމެންގެ ހެޔޮވެގެްނވަނީ. ބުންޏެވެ އެމީހުން އަދި ) 58(
 މިސާލު  ގެَعَلْيه السَّآلم  عيسى يعىن، މިާސލު ެއކަލޭގެފާނުންގެ ކަޭލގެފާނަށް އެީމުހން.) ެއވެ اهللا رسول އޭ(؟ ހެއްެޔވެَعَلْيه السَّآلم 

 އަދި ، ދެކޮޅުެވރި ހަމަ އެމީހުންނަކީ ؟ ހެްއޔެވެ ކިޔެއް  ައދި. ނުޖަަހއެވެ މެުނވީ ދެކޮޅުހެދުމަށް ކަޭލގެފާނާ، ޖަދަލުކޮށް ހަމަ
 .ބައެކެވެ ޖަދަލުކުރުންބޮޑު

، ލަްއވައި  نعمة މައްޗަށް  އެކަޭލގެފާނުގެ ކަލާނގެ ރަސް ތިަމން، ކީއަَعَلْيه السَّآلم  عيسى އެބަހީ، އެކަލޭގެފާނަކީ އަދި ) 59(
 ތިަމން  ެއކަލޭގެފާނު އަދި.) ނޫނެވެ އެއް إٰله. އަޅެކެވެ ހަމަ  ެއއީ. (ނުެވއެެވ މެނުވީ ކަމުގައި  އަޅަކު ލަްއވާފައިވާ رمحة

 މިސާލެއް  ތެިރކަމުގެ قدرة ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އެބަހީ. ކަމުަގއެވެ އެއް مثال ވާ ންނަށް إسرائيل بىن ލެއްވި ރަސްކަލާނގެ
 ެއްއގެ  دليل ކަުމގެ އުފައްދަވާނޭ އިންސާނުން އެިދވޮޑިގެންފިއްޔާ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ނުަލއިވެސް ބަފަަޔކާ. (ކަމުގައެވެ
 ހެއްެދވި  ަމޔަކުނެތި ގެފާނަކީ حوّٰى .އަޅެކެވެ އުފެއްދެވި މަޔަކުނެތި އަދި، ބަފަޔަކު ގެފާނަކީ ءادم އެގޮތުން.) ގޮތުންނެވެ

 ކުޅަދުންވަންތަވެ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ގޮަތކަށްވެސް  ުހިރހާ މި. އަޅެކެވެ ހެއްެދވި ބަފަޔަކުނެތި  ގެފާނަކީ  عيسى. ކެވެއަޅެ
 .ވެއެވެ ވޮޑިގެން
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   ަތުރަޖމާ     

       =ިއެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދ           =ެތިމަން  ބަދަލުގައި ތިޔަބައިމީހުންގ 

  .ލައްވައިީފހެވެ ރަސްކަލާނގެ            =ިބޭަކލުންތަކެއް  مالئكة ބިންަމތީގައ        =  ްބިނ 

   ކަމުގައި ބަަޔކު ތިބޭ ފަހަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކޮށް عمارة       =ިَعَلْيه السَّآلم  عيسى( އެކަޭލގެފާނީ ރުންހަމަކަށަވަ  އަދ

 )އަކީ         =ްނޑައެޅިގެނ   .ެއކެވެ عالمة ވުމުގެ قيامة ކަ        =ުކަޭލގެފާނު  އެކަމާމެދ 

  .ނުކުރައްވާެށވެ ޝައްކު    = ިއާ وحى އަްނގަވާ ކަލާނގެރަސް ތިމަން( ރަސްކަލާނެގއާ ތިމަން ކަލޭގެފާނު އަދ( 

  .ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ تبع             =ާއެީއއެވެ ތެދުމަަގކީ ސީދާވެގެންވ.       =

 )ވުމުން تبع ތެދުމަގާ. (ނުދޭށެވެ ހުއްޓުިވޔަ ތިޔަބައިމީހުން އަދި       =ާގެންދީ ވަސްވާސް  އެޮސރު( ސައިތާނ(  

       =ީވާ ިތޔަބައިމީހުންނަށް ހަަމކަށަވަރުން އެއ        = ާެތރިއެކެވެ عداوة ބަޔާންވެގެންވ.    

        =ިހިނދުން ވަޑައިގެންެނވި ގެފާނު عيسى އަދ          =ާަދލީލުތަާކއިގެން ބަޔާންވެގެންވ       =

 .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު      = ްވަޑައިގެންެނވީ މި ކަލޭގެފާނު  ތިަމން ހަމަކަށަަވރުނ          =نىب 

  .ކަމާއިގެންނެވެ       =ިކޮށްދެއްވުމަށެވެ ބަޔާން އަހުރެން ކަލޭމެނަށް އަދ.         = 
  ކަންތައް ބަެއއް  ވެފައިވާ إختالف މެުދގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންކަމާމެދު އެ       =ެއަށް هللا  ތިޔަބައިމީހުން ފަހ 

  .ބިރުވެތިވާށެވެ       = ިކިޔަމަންތެރިވާށެވެ ކަލޭގެފާނަށް ތިމަން ތިޔަބައިމީހުން އަދ.        =

 هللا ހަމަކަށަވަރުން        =ީއެވެ ربّ  އަހުރެންގެ އެއ         =ިއެވެ ربّ  ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދ.          =

  .އަޅުކަންކުރާށެވެ އެކަލާނގެއަށް ކަލޭމެން ފަހެ          =ާެއއީއެވެ ތެދުަމގަކީ ސީާދވެގެންވ .

  .)މިއީއެވެ(            = ެވެއްޖެެއވެ إختالف ދެބަސްވެ ) ޕާީޓތައް( ތައް  مجاعة ފަހ.           =
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 މެދުގައި އެމީހުންގެ       =ެހުއްޓެވެ عذاب ނަރަކައިގެ ފަހ.        =ިމީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެރ 

  )ންނަށް مشرك(          = ެން عذاب ޭވންދެނިވި ދުވަެހއްގ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިއްާޔ ކަޭލމެން އިންސާނުންގެ ބަދަުލގައި ބިންމަތީގަިއ ދިިރއުޭޅ  ) 60(

. ބަޔަކު ކަމުގަިއ މަލާިއކަތް ބޭަކލުން ަލއްވައިީފހެވެ

. (އެަބހީ  عالمةއަށް ާވ  قيامةމަކަށަވަރުން އެކަޭލގެފާނަކީ އަދި ހަ ) 61( ގެފާނު ަފހުޒަމާނުގަިއ  عيسىއެކެވެ
. އެކަމަްށ ކަޭލގެފާުނ  عالمةވުން ަތއްޔާރުީވ ކަމުެގ  قيامةދުނިޔެއަށް ދެވަނަ ަފހަރަށް ވަޑައިގަތުމަީކ  ެއކެވެ

. އަދި ތިމަްނ ރަސްަކާލނގެ  އިން ަކލޭގެފާނަށް ިމ އަންގަާވ  ذريعةގެ  وحىއެއްގޮތަކަށްވެްސ ޝައްުކ ނުކުރާެށވެ
. تبعއެއްޗާ  . ސީދާެވގެންވާ ތެދުަމގަކީ ެއީއއެވެ  ވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

. ހަމަކަަށވަރުން އެ ސައިތާނާއަީކ  شيطانއަދި  ) 62( އާ، ތިޔަބައިމީހުން ތެދުމަގާ ދުރުކޮށް، ހުއްޓުވިޔަ ނުދޭށެވެ
. عداوةވެގެންާވ  بيانކަލޭމެންނަށް ޓަކަިއ   ތެރިެއކެވެ

.  السَّآلم َعَلْيه عيسىއަދި ބަޔާންވެގެްނވާ ަދލީލުތަާކއިގެްނ  ) 63( ވަޑައިގެންެނވި ހިނދުން ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިެއވެ
. އަދި  އެކަންަކމާމެދު ކަލޭމެން  حكمةއަހުރެން ަކލޭމެންގެ ގާތަށް މިއައީ  . ނަބީކަމާއިގެންނެވެ  إختالفއާއިގެންެނވެ

. ފަހެ ކަލޭމެން  ވެ، ދެބަސްވާ ބައެއް  تقٰوىއަށް هللا ކަންތައް ަކލޭމެންނަށް އަންގައިދޭެށެވ. ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ
. . އަިދ ތިމަން ކަޭލެގފާނަށް ކިޔަމަންތެރި ވާށެވެ . އެކަލާނގެއަށް ިބރުވެތި ވާށެވެ  ވެރިވާށެވެ

. ފަހެ ެއހެން ربّ ެއއީ އަުހރެންނާއި، އަދި ަކލޭމެންގެވެސް هللا ހަމަކަށަވަރުން  ) 64( ވެ، ކަލޭމެްނ އެވެ
. . ސީާދވެގެންާވ ތެދުމަގަކީ ެއއީއެވެ  އެކަލާނގެއަްށ އަޅުކަން ުކރާށެވެ

އެިކއެިކ  يعىنތައް،  مجاعة –އިންގެ މެދުގައި  نصارىންނާއި،  يهودىއެބަހީ  –ފަހެ އެމީހުންގެ މެދުގައި  ) 65(
) ބަްސ ތަފާތުެވ  السَّآلم َعَلْيه عيسىތައް ( فرقة  –. ދެންފަެހ އަނިޔާެވރީންނަށް ުހީރ ވެއްޖެެއވެ إختالفއާމެދު
)  مشرك( . އެއީ  عذابދުވަެހއްގެ، ވޭންދެިނވި  –ންނަށް ހުރީ .  قيامةއެވެ  ދުވަެހވެ

 . . ބަެއްއ  نصارىންނާއި،  يهودىއާމެދު  السَّآلم َعَلْيه عيسىދަންނައެވެ އިން ތަފާތު ބަސްަތއް ިކޔައެވެ
. އަިދ  ساحرއަިދ  – باهللا نعوذ –. ން ބުނަނީ އެީއ ޒިނޭގެ ދަިރއެއް ކަމަށެވެ يهودى ެއކޭވެްސ އެމީހުން ބުްނޏެވެ
. އެީއ  نصارى . އަިދ هللا ންެގ ބަެއއް ީމހުން ބުްނޏެވެ ެގ هللا އިންެގ އަެންއ ބަޔަުކ ބުނީ އެީއ  نصارىެއވެ

. ެއ ހުރިހަިއ ބަސްތަކުްނ  . އަދި މިނޫްނ ގޮތަގޮތަްށވެސް ބުްނޏެވެ ެވ ވަންތަ طاهرހުްސ  تعاىلهللا ދަރިކަލުންނެވެ
.  ވޮޑިގެން ވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  إنتظارކުޭރ ެހއްޔެެވ؟ (އެމީހުްނ  إنتظارއެމީހުން އެަބ (. =     ނުކުެރއެވެ   
  ދުވަހަށްމެނުވީ   قيامة           =  ެމީހުންގެ ގާތަށް އައުމަށް މެނުވީ ހަމަ ކުއްލިައކަށް އ  

          = ްވެސް ނުވެ ތިއްބައި إحساسއެމީހުންނަށ           =

  ތެރީން رمحةއެދުވަހުން އެންމެހައި ރައްެޓހި         =ްއޭގެ ެއއްބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށ      

.ތެ عداوةެއއީ =      ރީންނެވެ        =ެވރީން މެނުވީ  تقٰوى        = ޭއ ތިމަްނ

. ) އަޅުންނޭވެ    ރަސްކަލާނެގ (ެހޔޮލަފާ          = މިއަުދ ކަލޭމެންެގ މައްަޗކަށް ެއއްެވްސ

.    ބިރެްއ ނެތެވެ     =ެއަިދ ތިޔަބައިމީހުްނ ުނވެއ.   ވެ       = ހިތާމަުކރާޭނ

   ބަޔަކު ކަުމގައި        = ީإميانއެީމހުންނ .  ވީ މީހުންެނވެ       = ތިމަން ރަސްަކލާނެގ

  ތަކަށް آية         = ްން ކަމުގަިއ ވި (ިކޔަމަންތެރީން ކަމުަގއި إسالم އަދި އެމީހުނ (   ވި

         =.  ކަލޭމެން ސުވަުރގެ ވަންނާށެވެ      = ތިޔަބައިީމހުންނާއި، އަިދ

. (=        އަނބީންތައް صاحلތިޔަބައިމީހުންގެ  .) نعمةމާތްކޮށް ހިެތވޭނެއެވެ   ލިބެވޭނެއެވެ

         = ިއެމީހުންގެ ކައ.   ރީގައި ަދއުރު ުކރެޭވނެއެވެ          = ރަނުން ާވ

)=       ބޮޑެތި ތަށިތަށި   ބިްއލޫިރ ތަށިތަކާއި، (ރަނުން ާވ ބިއްޫލިރ ތަށިތަކާއި        = ެއ

.   ތަށިތަކުގައި ެވއެވެ            =ތައް އެދޭަހއި ތަކެތި نفس           = 
    ލޯތަކަށް ފިނިކަމާއި، އަރާމު ދޭ ތަކެްއޗާއި      = ްއަދި ތިޔަބައިމީހުނ          =

.  އެ ސުވަުރގޭގަިއ ދެމިތިބޭ ހުއްެޓވެ        =ެއެ ސުވަރުގ            = ތިޔަބައިީމހުްނ

.)އެ ވާރުތަކު    ރި (ާވރުތަކުީރއެވެ            = ުކރަމުްނ ( ތިޔަަބއިމީހުން (ދުނިޔޭަގއި
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    ދިޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން           = ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ ސުަވރުޭގގައި ގިަނ

.   މޭވާތައް ވެެއވެ           =ުްނ ިތޔަބިައމީހުން ކަިއހަދާނޭއެތަނ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 قائم قيامةވެސް ނުވެ ިތއްބައި އެިމހުންނަށް  إحساسންގެ މީހުން އެމީހުންނަށް  مشركއެކާފަރުންނާއި،  ) 66(

. نتظارإއެބަ ުކރޭހެްއޔެވެ؟ އެބަހީ ެއމީހުން އެ  إْنتَِظارُ ވުމަށް މެނުވީ އެީމހުން   ުކރަނީ އެކަމަެށވެ

ވެރި، މާްތ  تقوىދުވަހުްނ  قيامةތެިރކަމާއި، ލޯބިވެތިކަމާިއގެން އުުޅނު އެންމެންނީވެްސ  رمحةދުނިޔޭގައި  ) 67(

. عدوّ މީހުން މެނުވީ ެއއްބަޔަކު އަނެއް ަބޔަކަށް ެއއީ   ންނެވެ

.)هللا ުދވަހުްނ  قيامةވެރި މާްތ މީހުންނަްށ  تقوى( ) 68( .  އަްނގަވާނެއެވެ އޭ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އަޅުތަކުންނޭވެ

. އަިދ ތިޔަބައިީމހުންނީ ހިތާމަކުރާޭނ ބަަޔުކ  ތިޔަބައިމީހުންެގ މައްޗަްށ މިއަދު އެއްވެްސ ިބރުވެިރކަމެއް ނުވެއެވެ

.  ކަމުގައި ނުެވއެވެ

. އަދި އެއީ ތިމަ  إميانއެމީހުންނީ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ  ) 69( ްނ ެވގެންވާ ީމހުންނެވެ

. ރަސްކަލާނެގއަށް ިކޔަމަންތެރިވެގެްނވާ މީހުންނެވެ

. ތިޔަބައިމީހުންނާއި، އަދި ތިޔަބައިީމހުންެގ  وحىދުވަހުން އެީމހުންނަށް  قيامةއަދި  ) 70( އިްއޭވނެއެވެ

 . . ތިޔަބަިއމީހުންނަށް މާތްކޮށް ހިެތވޭނެއެވެ  رامةكއާއި،  نعمةކިޔަމަންތެރި ައނބީންތަާކ ސުަވރުގެއަްށ ވަންނާށެވެ

.  ލިބޭ ހުްއޓެވެ

، حالަރުންނ ާވ ބްިއޫލރި ަތށިަތްއ، ާކޯބަތެކތި ެއެޅިވެގްނާވ ، އަދި ސުވަރުޭގގައި ރަނުން ވާ ބޮޑެތި ތަށިތަާކއި ) 71(

. އިންސާާނގެ  ެއ ެއއްޗަކަްށ އެދޭ، ކާހިތްވާ، އަިދ ލޯތަކަްށ  ،نفسއެމީހުންެގ މެދުގަިއ ދައުުރކުރެވޭެނއެވެ

. އަދި އެމީހުންނަށް ނިާދ ފިނިކަމާއި، އަރާުމ ލިއްބަ  އިދޭ ކޮންެމ ކާޯބ އެއްެޗއް އެ ތަށިތަކުގައި ވާ ހުއްޓެވެ

. . ިތޔަބައިމީހުން ިތޔަ ސުަވރުޭގގައި ދެމިތިބޭ ހުްއޓެވެ  އިއްވޭނެއެވެ

 تقوىއަދި ތިޔަ ސުވަރުގެއަީކ ދުނިޔޭގަިއ ތިޔަބައިމީހުން ުކރި މަސައްކަތުެގ ސަބަބުން (ކިޔަމަންެތރިކަމާއި،  ) 72(

.ގެ ސަ ) ތިޔަަބއިމީހުން ާވރުތަުކރި ސުަވރުެގއެވެ  ބަބުން

)73 ( . . އެއިން ިތޔަބައިމީހުން ކާށެވެ  އެ ސުވަރުގޭަގއި ތިޔަބައިީމހުންނަށް ޓަކަިއ ގިނަެވގެްނވާ މޭވާތަްއ ވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       = ްجمرمހަމަކަށަވަރުނ (   ން (ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރި މީސްތަކުން          

 ގައި  عذابނަރަކައިެގ  =          =   .     ދެމިތިބޭ ހުއްޓެވެ      = 

. عذابއެމީހުންގެ ކިބައިްނ ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްވެްސ    ުލއި ުނވެވޭ ުހއްޓެވެ     =   ްެއ އެމީހުނ

 ގައި  عذاب      =  ާނ ( . أّميد(ސަލާމަތް ވުމާމެދު ެވގެން ވެެއވެ         = އަިދ

  . ތިމަން ރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އަނިާޔވެިރވެ ވޮޑިނުގަްނނަވަމެވެ          = އަިދ ެއހެްނ

 ނަމަވެސް ެއމީހުްނ ީވ         =  . ނޑައެޅިގެން އަނިޔާެވރީން ކަމުގައެވެ ކަ       =

  (. . (އެމީހުްނ ގޮވާެނއެވެ އަދި އެމީހުްނ ޮގވިއެވެ        = مالكޭއ ) . އަީކ މިތާނގަިއ ނަރަަކ  مالكއެވެ

  (. މައްޗަށް ެވރިކުެރވިފައިާވ މަާލއިކަތާއެވެ       =ުއަޅަމެންގެ ަމއްޗަށް ަމރ . ެގ ނިާޔ ކުރަްއވާނދޭވެ

    = ެައްށ  ربّ (އެބަހީ އަޅަމެންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ނިާޔ ކޮށްދެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުންެގ  ربّ ަކލޭގެފާނުގ

 (. ދަންނަވައިދެއްވާށެވެ      =  .  އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެނއެވެ     = ހަމަކަށަަވރުްނ

.   بعذاކަލޭމެންނަކީ (ތިޔަ  ) ދެމިތިބޭނޭ ބައެކެވެ ަގއި        = ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަބައިމީހުްނެގ

  (. . (ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ ގެނަސްދިނީމެވެ ގާތަށް ފޮނުވީމެވެ      = ّބޭަކލުްނ  رسول(އެބަީހ  حق

  (. ފޮނުއްވައި، ފޮތް ބާަވއިލެްއވީމެވެ         =ެހެންނަމަވެްސ ކަލޭމެން ކުރެ ގިނަ މީހުްނ  އަދި އ

         = ެتبعއަށް  حقّ އަށް ުނރުހުނީމުެއެވ. ( حقّ އ   (.  ނުވީމުއެވެ      

.   رسولއަިދ އެމީހުްނ (=   ) މަކަެރއް ރާވަިއ އެކަްނ ަވރުގަދަކުީރ ެއވެ ާއ އިިދކޮޅަށް        

) ގޮތް ރާވައި، މަަކރު ާރވައި، ެއކަްނ =   ހަމަކަަށވަރުން ތިމަން ރަސްަކލާނގެވެްސ (އެމީހުންާނ އިދިކޮޅަށް

  .  ގަދަކުރީމެވެ      =  . އަދި ކިެޔއް ހެްއޔެެވ؟ އެމީހުން ހީކުެރއެވެ          =
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 މަްށ  ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ ނުއައްަސވާ ކަ        = އެމީހުންެގ ސިްއުރ

ވާހަކަތަކާއި، ސިްއުރ ކޮމެޓީތަްއ         =.  ެއއްގޮތަކަްށެވސް ެއހެން ނޫެނވެ          = ތިމަްނ

އެމީހުން ގާތު   –އެބަހީ މަލާއިކަތް ބޭކަލުން  –ން  رسولރަސްކަލާނގެ          =ީހުްނ (އެމ

. ) ލިޔުްއވައެވެ  ދައްކާ ާވހަކަތައް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

) ބޮޑެިތ ކުށްކުށުެގ ވެރީްނ ހަމަކަަށވަރުން ަނރަކަިއގެ  شرك( ) 74( / ކާފަރުވުްނ ފަދަ  قيامةގަިއ  عذابކުރުން
.  ދުވަހުން ދެމިތިބޭ ުހއްޓެވެ

. (ަސލާމަތްވުމުގެ އެއްވެްސ  عذابއެމީހުންގެ ކިބައިން އެ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް  ) 75( ލުއި ނުާވހުއްޓެވެ
) އެމީހުްނ  أّميد . عذابއެްއ ނެތި  ަގއި ދެމިތިބޭ ހުއްޓެވެ

. އަިދ ކިެޔއްހެްއޔެވެ؟ އެމީހުްނ ީވ ) 76( އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ އަނިާޔވެިރ ވީެއްއ ނޫނެވެ
.ަތކަ نفسއެމީހުންގެ އަިމއްލަ   ށް އަނިާޔކުރި ަބޔަކު ކަުމގައެވެ

) އެމީހުން ނަރަަކއިގަިއ  مالكއާ ކަމުގައި ވާ  مالئكةކުރައްވާަފއިވާ  حوال(ނަރަކަ ބެލެހެއްޓުމާ ) 77( އަށް
. ޭއ  . އެީމހުން ދަންނަވާނެއެވެ . އަަހރެމެންނަށް މަުރވުމުގެ ނިޔާ ކޮށްދެއްވައިޯތ  مالكތިބެގެން ގޮވާ ަނގާނެއެވެ އެވެ

. އޭގެ  ربّ ގެ ކަލޭގެފާނުން )  جوابއަށް ދަންނަަވއިދެއްވާެށވެ ގައި (ެއހެން ޮގވާތާ އެްއހާސް ައހަރު ަފހުން
. ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭމެންނަކީ ިތޔަ  )  عذابއެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާނެއެވެ / ތިަޔ ނަަރކައިގައި ަގއި (ތިަޔ ވޭނުަގއި

.  ދެމިތިބޭނޭ ބައެކެވެ

.) (هللا  ) 78( ފޮނުވީމެެވ.  حقّ ހަމަކަށަަވރުން ިތމަން ރަސްަކލާނގެ ކަލޭމެންެގ ގާތަްށ އެމީހުންނަށް އަްނގަވާނެެއވެ
.) ެއހެެންއ  حقّ ގެ  توحيدބޭަކލަުކ ފޮނުވައި، ފޮްތ ބާވަިއލައްަވއި،  رسول(އެބަީހ  މަގަްށ އެބޭކަލުްނ ޮގވައިެލއްވިެއވެ

. އެ  إميانވެ تبعއަށް  حقّ ކަމަކު ކަލޭމެން ުކރެ ގިނަ މީހުން އެ  އަށް ނުރުހި،  حقّ އެއް ުނވިއެވެ
.  ފުރަގަސްދިނީއެވެ

.  رسولއަދި ކިޔެްއ ެހއްޔެވެ؟ ( ) 79( ) އެީމުހން މަކަރުތަާކއި، ގޮތްަތއް ރާވައި، ަވރުގަދަުކރީއެވެ އާ އިދިކޮޅަށް
. ) ގޮތްަތއް ރާވަިއ ވަުރގަދަކުީރއެވެ  ތިމަން ރަސްކަލާނގެވެސް އެމީހުންނާ އިދިކޮޅަށް (އެމީހުންެގ ހަލާކުަގއި

)  އެީމހުންެގ ސިއްުރ ާވހަކަތަކާއި، ސިްއުރ އަދި  ) 80( ނުވަތަ އެމީހުްނ ހީުކރީ (އެ ގޮތްތަްއ ރާާވެހދިއިރު

. އެީމހުން ގާުތ (ެއ  ޖަލްސާތައް ތިމަްނ ަރސްކަލާނެގ ނުައއްސަާވ ކަމަށެެވ. އެއްޮގތަކަށްވެސް އެހެންނަކުްނ ނޫނެވެ

) ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ ފޮނުއްވި  މަާލއިކަތް ޭބކަުލްނ  يعىن، ބޭަކލުން رسولސިއްރު ަޖލްސާތަކުގަިއވެސް

. ) ިލޔުއްވަނީއެވެ  ތިއްބަވައިގެން (އެމީހުން ަދއްކާހަިއ ާވހަކައަކާއި، ރޭވުެމއް
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   ަތުރަޖމާ     

     = اهللا رسول(ޭއ   . .) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ  އެވެ      =ވަންަތ ކަލާނެގއަްށ  رمحن

ދަރިކަލަުކ ވަްނޏާ       =  ީފަެހ އަުހރެންނަކ       =  އެންެމ ( (ެއ ދަިރކަލުންނަށް

 . ފުރަތަމަ އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ެތރެއިން ވާނޭ މީެހކެވެ     =ްހުސް طاهر ހުސ) .  طاهر ވަންތަ ކަމާއެވެ

.  )  ވަންތަވެ ވޮޑިގެން ެވއެވެ        = ިގެ   ربّ އުޑުތަކާއި، ބިމުގެ ވެރ  

.  ربّ ގެ ެވރި  عرشއެއީ =   އެވެ       =  ްއެމީހުން އެ ސިފަުކރާ ކަންކަމުނ     =

  . ފަހެ ކަލޭގެފާނު އެީމހުން ދޫކޮށްލާށެވެ        =ެގެ ކަްނކަމުގައި ފީނައި، އަިދ  باطلމީހުްނގެ އ

ކަންކަމުގައި ކުޅުމަށް   دنيوى        =  ްއެމީހުްނ ބައްދަލުކޮށްފުމަށް ދާނދެނ    = އެމީހުްނެގ

ދުވަހާއި          =  ާއެ ުދވަސް އެމީހުންަނށް ވެވިގެްނވ     =ާނެގީއ އަދި އެކަލ

) هللا (އެ  އީ        = ާإلهއުޑުގައިވ  . . (އެބަހީ އުޑުގަިއވެސް އަޅުކަންވެވޭ ަފރާތެވެ  معبودއެވެ

  (. އެވެ         =  إلهއަދި ބިމުަގއިވެްސ  . . (އެބަީހ ބިމުަގއިވެްސ އަޅުކަންވެޭވ ފަރާެތވެ އެވެ

.)   معبود އެވެ        = ީވަންތަ، އަދި ދެނެވޮޑިގެްނާވ  حكمةައދި އެކަލާނގެއ

. ކަލާނގެއެވެ     = ިެހޔޮތަކާއި،  بركاةއަދ) . .)   بركاةވަންތަެވ ވޮޑިގެްނ ވެއެވެ ތަްއ ގިނަވެގެްނ ެވއެވެ

      =  ެއެފަރާަތކަށް ވާ ަފރާތުގ          =  އުޑުތަާކިއ، ބިމުގައި ާވހަިއ

  ( ތަކެތި (ެއ ދެތާނެގ ވެރިކަން        = ،ިއަިދ ެއ ދެމެދުގަިއ ވާހަިއ ތަކެްއޗާއ      =

. ވަީނ   حضرة އަދި އެަކލާނގެ   ގަެއވެ     =ތަކާއި، އެނގުެމއް (ވާޭނ  خربެގ އެންމެަހއި  قيامة

  ( ވަގުތެއް         =ެحضرة އަދި ތިޔަބަިއމީހުން އެނބުރި ދިއުން ވަނީ ހަމަ އެަކލާނގ 

  .  އަށެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  اهللا رسول(އޭ  ) 81( .) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ އަށް ަދރިކަަލކު ވާނަމަ އެ ަދރިަކލުންނަްށ هللا ވަންތަ  رمحنއެވެ

. (ެއހެން ނަމަވެްސ އަޅު ކަންކުރާ ީމހުންެގ ތެރެއިްނ އެންެމ ފުރަތަަމ މީާހ ކަުމގައި ތިމަންަކލޭގެފާުނ ވީމުެހވެ

.) طاهرކުރެްއވުންފަދަ އުނި ސިފަަތކުން އެަކލާނގެ ހުސް  إختيارދަރިކަލަުކ   ވަންތަވެ ވޮޑިގެން ެވއެވެ

. ެއ ކާފަރުންނާއި،  ربّ ިރ ގެ ވެ عرشއުޑުތަކާއި، ބިންތައް ހެއްދެވި ކަލާނގެ ެއއީ  ) 82( ން ެއ  مشركއެވެ

. طاهرސިފަކުރާ އެންމެަހއި އުިނކަމަކުން އެަކލާނެގ ހުސް   ވަްނތަވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ

. އެމިހުންނަށް  اهللا رسولއޭ  ) 83( އަތުވެއްޖައުމަށް ދާނދެްނ  –ދުވަސް  قيامة –ވެވިގެންވާ ުދވަސް  وعدއެވެ

. (އަދި ެއ  އާއި، ބޭާކރު عقيدة باطلއެމީހުންގެ  ވާހަަކއިގެ ެތރޭަގއި ފީަނއި، ކުޅެހެދުމަށް އެމީހުްނ ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ

ނޑައެޅިގެންވާ  قيامة .) عذابދުވަހަީކ އެމީހުންނަްށ ކަ  އެމީހުންާނ ބައްދަލުާވ ދުވަެހވެ

. އުޑުގެވެްސ هللا އަދި ެއކަލާނެގީއ އެބަީހ  ) 84( . އަ معبودީއ އުޑުގައިެވސް ައޅުކަންވެވޭ ަފރާތެވެ ިދ އެވެ

. ބިމުެގވެސް  . (އެބަީހ އެ ދެާތވެްސ އަޅުކަންެވވުން  معبودބިމުގައިވެސް އަޅުކަންވެވޭ ަފރާތެވެ ައކީ،  إله حقّ އެވެ

. އެހެން އެއްވެސް هللا އަކީ  معبود حقّ  .) އަދި އެަކލާނގެީއ  إلهއެވެ އަކަށް އަުޅކަންވެވުން ހުއްަދވެގެން ނުެވއެވެ

.ގަދަވެގެްނވާ، އަދި ދެެނވޮޑިގަތުން  حكمة  ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެއެވެ

 خالصވެ،  ملكއަދި އުޑުތަކާއި، ބިމާއި، އަދި ެއ ދެމެދުގައި ވާަހއި ތަކެތީެގ ވެިރކަން އެަފރާތަކަށް  ) 85(

. އަދި  بركاةވެގެންވާ ަފރާތުގެ  . އެކަލާނގެ ެހޔޮތަްއ ގިނަވެގެްނ ވެއެވެ ދުވަހާބެޭހ އެންމެހަިއ  قيامةވަންތަ ކަމާެއވެ

. (އެހެްނ އެއްެވސް މީަހކަށް ެއކަމާބެހޭ އެއްވެްސ  –ަހއި އެނގުމެްއ އެންމެ –އެްއ  علم ވަީނ ހަަމ އެކަލާނގެައށެވެ

.) އަދި ތިޔަބައިީމހުން އެނބުިރ ދިއުން ވަނީ ހަަމ  އެއްޗެއް އެކަލާނގެ އެްނގެވި މިންަވރަކަށް މެނުީވ ނުވެެއވެ

. حضرةއެކަލާނެގ   އަެށވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = ملكއަިދ   .  ވެގެން ުނވެއެވެ     = / އެބައިމީހުްނ ެއ ގޮާވ ތަކެްއޗަށް

 އަޅުކަން އެ ކުރާ ތަކެްއޗަށް       =ިއެަކލާނގެ ފިޔަވައ        =ތެިރވުމެއް   شفاعة 

      = ީހެިކވީ މީހަކަްށ މެނުވ     = ّتوحيدއަށް ( حق   ( އަށް      =

   حالއެމީހުން ދެނެތިބި        = / އަިދ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންާނ ސުއާުލ ކުަރއްވައިީފ ވިއްޔާ

 އައްސަވައިފިްއޔާ      =  އެމީހުން ހެއްދެީވ ކާކުތޯ؟    =ަވަރުްނ އެމީހުްނ ހަމަކަށ

. އެއީ  .  هللا ބުނާނެއެވެ އެވެ       =  ފަހެ އެމީހުން ދޮގުހަދަންވީ ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟

    =) ުاهللا نىبއަިދ އެަކލޭގެފާނުެގ ބަސްފުޅ    ( ެގ ބަސްފުޅު     = ربّ ޭއ އަޅުެގ  .  ެއވެ

    = އެީއ   مّكةމި މީހުންނަީކ (މި ހަމަކަަށވަރުްނ ( ެގ މީުހން         =ުނާވ  إميان

  . . ތެުދ ނުކުާރ ބައެެކވެ ބައެކެވެ     = ްގަަދ  معافފަހެ ަކލޭގެފާނު އެމީހުންނަށ) . ުކރާށެވެ

 (. ނުހައްދަވާށެވެ       = ިسالمއަދ  . ިމހެން ވިދާުޅވާށެވެ       = ފަެހ ނިކަންުހެރ

( . . (އެނގިދާނެތާެއވެ  އެމީހުންނަށް އެނގޭނެެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

ެއްއ  شفاعةދުވަހުން  قيامةފިޔަވައި ބައެއް މީހުން އަޅުކަން ުކރަމުން އެދާ އެއްވެސް ފަރާަތކަށް هللا އަދި  ) 86(

.  لكم . ލިިބގެނެއް ނުވެެއވެ ބޭކަލުންނަށް އަޅުކަންކުރި މީހުންނަކަށްެވްސ  نىبބޭކަލުްނނާއި،  مالئكةވެގެން ނުވެއެވެ

.  شفاعةއެ ބޭބޭަކލުން  އަްށ ހެިކީވ  حقّ ެގ އެްއެވސް ފައިދާެއއް ކުރާީނ ހަމައެކަިނ  شفاعةެތިރ ނުވާނެއެވެ

 . .  توحيدބަޔަކަށެވެ .  إلهއެއްކަުއަވންތަ  ެއއީهللا އަްށ ހެކިީވ ބަޔަކަށެވެ ކަްނ ދެނެތިބެ، އެކަމަްށ ހެިކވީ ަބޔަކަށެވެ

.  منفعެގ ެއއްވެްސ  شفاعةފިޔަަވއި އެކި ަފރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުިރ މީހުންނަށް هللا (އެހެންވީިއރު،  އެއް ނެެތވެ

. توحيدއެއީ  . އަިދ ކިޔެްއ ހެްއޔެވެ؟ އެއީ އެޔާ އިދިކޮޅު ބައެެކވެ . مشرك އަްށ ހެކިީވ ބައެްއ ނޫނެވެ  ންނެވެ

. ކަލޭގެފާނު އެމީހުން ކުރެން  اهللا رسولއޭ  ) 87( ން ކުރެން އެމީހުން ެހއްދެވީ ކާކުޯތ  مشركއެ  يعىنއެވެ

. އެއީ  . އެހެންވީިއރު އެމީހުން هللا އަހައިފިއްޔާ، ހަމަކަަށވަރުން އެީމހުން ބުނާނެއެވެ  خالصއަށް އަޅުކަން هللا އެވެ

ވާީނ ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެީއ އެމީހުްނ  حقّ ން ކުރުްނ އެމީހުންނަްށ ނުކޮށް، އެހެން ަފރާތްފަރާތަށް އަޅުކަ

.  ހަދާ ބޮޑު ދޮގެެކވެ

. ހަމަކަށަަވރުން ިމ  ربّ ގެ ބަސްފުޅު "ޭއ އަޅުެގ   اهللا رسول يعىن –އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު  ) 88( އެވެ

." އެ ބަސްފުޅު  إميانމީހުން  . އެ  ދެެނވޮޑިގެން تعاىلهللا އެއް ނުވެެއވެ ގެ އަޑުފުޅު އެކަލާނެގ  شكوىވެއެވެ

. (ޭއގެ  .) وحىގައި އެކަލާނެގ  جوابއައްސަވާ ވޮޑިގެން ެވއެވެ  ކުރެްއވިއެވެ

. އަިދ  اهللا رسولއޭ  ) 89( . އަޅައިނުލަްއވާށެވެ . އެމީހުންެގ ފަރާތުްނ އެނުބިރ ހުަށހޮޅިވަޑައިގަންނަވާށެވެ އެވެ

 . . ( سالمއެމީހުންނަށް ވިދާޅުވާށެވެ . އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ؟  سالمުކރުމުގެ ާމނައިގައި ވާ  سالمެއއީ ެއވެ ެއއް ނޫނެވެ

.)  سالمއެއީ އެމީހުންގެ ަފރާތުން އަތްދޫކޮށްލުމޭ ބުނާ މާނަިއގައި ވާ  ދުަވހުން ނިކަންުހރެ (އެީއ  قيامةއެކެވެ

/ ވޭންދެނިވި  . އެކަމުެގ ރަ عذابއިދިކޮޅު ކަމުގެ ނަތީޖާ .) އެމީހުންނަށް އެނގިދާނެއެވެ  ހަ ދެކޭނެެއވެ
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 ގެ މާނަ  دخان ُسورة
uv 

  

انُسورة     )59(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ا

   ަތުރަޖމާ     
 

      = ީهللا (މި އަކުރުަތކުގެ މުރާދު މޮޅަށް ދެނެވޮިޑގެންވަނ  (. ެއވެ    

.   بيان) ނުވަތަ قرءانވެގެންވާ ފޮތް (ކީރިތި  نبيا ކޮށްދެއްވާ ޮފތް ގަްނދެއްވައި ުހވައި ުކރައްވަމެވެ       

  = =  . ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ ެއ ފޮތް ބާަވއިލެއްވީެމވެ            =بركاة  

.  القدر ليلةތެރިވެެގންާވ ރެއެއްަގިއ (އެީއ  ) ވިޭލރެއެވެ             = ހަމަކަށަަވރުން ތިަމްނ

.   إنذارރަސްކަލާނެގއީ  ުކރައްާވ ކަލަުކ ކަމުގައި ވީމުއެވެ       = ޭتفصيلކުެރވި  بيانއަދި އެރ 

  . ކުރެވެެއވެ       =ނޑައެޅިގެންވާ ކޮންމެ ކަމެްއ  حكم   ކަ

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

.هللا މި އަކުރުތަުކގެ މުރާުދ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ަހމަ  حم ) 1(  ެއވެ

  . ންެގ  مفّسرގެ ބަެއއް ޫސރަތް ފެޭށ ތަންތާ ހުންނަ މިބާވަތުގެ ަވކި ައކުރުތަކާމެުދ  قرآنދަންނައެވެ

. އެވާަހކަތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ާވހަކަ ެދކެވިފައި ވެއެ . مهمّ އިން  خالصةވެ  ދެ ފައިދާެއއް ުކރެވެެއވެ

 مشركބާވައިެލއްވުނު ވަގުުތގައި ތިބި ކާަފރުންނާއި،  قرآنއަށް  َصلى هللا َعلَْيه وسلم اهللا رسولއެއްކަމަކީ  -1

. އެީއ އެއިްނ ައސަރެއްކޮށް،  قرآنންވެސް  . އެ  إميانއަޑުއެހުމުން މަާނވެގަނެއެވެ ހެންެވ އެމީހުްނެގ ވެވިދާނޭތީެއވެ
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ތަްއ ބާުރ އަުޑްނ  كلمةއައީާމ ދެން ެއ  –ތަަކކުން  عبارة –ތަކަކުްނ  صيغةވެގެްނ ނުާވ  مشهورތެރޭގަިއ 

ެވރިކަން ބޮޑަށް އުފެދި ކޮންެމ  شوقއަޑުދަމާލާފައި ކީމާ އަހައިފި މީހާ އެޔާ ދިމާއަށް ކަންފަތް ދިއްކޮށްލުމުގެ 

. އަދި އަަހއިަލއިފިއްޔާ ހިތަށް އަސަރުކޮށް، ތެދުމަގަްށ ގޮތަކުންވެސް ައހައިާލ ހިތްވުމަީކ ގާ ވުްނ  واصلތްކަމެެކވެ

. . މިއީ ެއއް ފައިާދއެވެ  ގާތެވެ

.  وحى إهلىއަކީ  قرآنައކީ،  دعوىންގެ  مشركްނގެ  عرىبދެވަނަ ފައިދާއަކީ، އެވަގުތު  -2 އެއް ނޫންކަމެވެ

. ނުވަަތ  . ނު سحرއަދި ިކޔެއްހެްއޔެވެ؟ އެީއ ޅެމެކެވެ . ނުވަަތ އިސްވެދިަޔ  كهنيވަަތ އެެކވެ ެއއްެގ ބަހެެކވެ

. ެއހެންވެ  . އެފަަދ އެންމެ އާޔަތެްއ ނުަވަތ  تعاىلهللا މީހުންގެ ބޭާކރު ވާހަކަތަކެެކވެ އެީމހުންނަށް ގޮންޖެއްސެީވއެވެ

.  قرآنދިހަ ޫސރަތް، ުނވަތަ އެފަދަ  ެވ. ކުަރއްާވ ކަަހލައެ وحىއެްއ އެީމހުންވެްސ އެުކލެވުމަްށ ގޮންޖެއްސެީވއެވެ

. އެ ފޮތް އެވަނީ ހަމަ ކަލޭެމްނ  قرآنކަލޭމެން ތިޔަ ބުނަނީ ތެދެއް ވިއްޔާ އެފަދަ  އެއް ނިކަން ގެނަސްބަލާށެވެ

. ކަލޭމެންނަކީ ހަަމ  ފަދަ قަފދަ،  طسފަދަ،  حمފަދަ،  املދަންނަ އަކުރުތައް ކަމުަގއިވާ  މިފަދަ އަކުރުންނެވެ

. ިމ އަުކރުތަ . މިއެވެ . َمْقَصد ކުެގ އެްއ ބަހަށް މޮޅު މާހިރުންެނވެ    أعلم واهللاއެއީކަމުގަިއ ވުންވެްސ އެކަީށގެން ެވއެވެ

 =أيسرالّتفاسري تفسري= 

. وحىތައް ބަޔާންކޮށްދެއްާވ ފޮތް ގަންެދއްވަިއ ހުަވއި  حكم ) 2((  ކުރަްއވަމެވެ

. ތެރި  بركاةބާވައިލެއްވީ  قرآنީކރިތި  يعىنހަމަކަށވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެ ފޮތް،  ) 3( ވެގެންވާ ރެއެްއގައެވެ

. (އެހެންެވ ފޮްތ ބާވަިއލައްަވއި،  إنذارހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރަސްަކލާނގެީއ  ޭބކަުލްނ  رسولކުަރއްާވ ކަލަީކމެވެ

. އެއީ ނުކިޔަމަންެތރީންނަށް ދުނިޔެާއއި،  إنذارފޮނުއްވައި، އަިދ މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް  ގަިއވެްސ  آخرةުކރައްވަމެވެ

. عذاب ނުރައްކަާލއި،  ުހރިކަމުެގ ވާަހކައިންނެވެ

ނޑައެޅޭ ކޮންމެ  ) 4( . بيان، ުކރައްވައި  تفصيلެއއް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ  حكمއަދި އެރޭ ކަ  ުކރައްވަމެވެ

. އެެރއަީކ  . އެޭރ އެަކލާނެގ އަންަނ އަަހުރެގ  القدر ليلةދަންނައެވެ . މިންަވރު ކުރަްއވާ ރެއެވެ ިވލޭެރއެވެ

ާވ މީހުން ހިމަނުއްވަިއ ރިުޒގުގެ ނިޔާތަކާއި، ެހވާއި، ނުބަާޔއި، ދެންވެްސ އެަކލާނެގ މަރުވާ ީމހުންނާއި، ދިުރއް

. އެރެައކީ  بيانކުަރއްވައި  تفصيلއިރާދަކުެރއްވި ކޮންމެ ކަމެއް އެރޭ   قرآنމަހުގެ ރެއެއް ކަމަށް  رمضانުކރައްވަެއވެ

.  نصّ ގެ  . ެއހެން ނަމަވެްސ އެީއ ވިޭލރޭ ކަމަށް ބުނާ ރިވާޔަ 15މަހުެގ  شعبانްނ ސާބިތުވެއެވެ ތެްއވެސް ވެއެވެ

. ضعيف  =كثري إبن تفسري=  ިރވާޔަތެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ން ވާ އަުމރެއްެގ ގޮތުްނ   حضرةތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ          =

.  ހަމަކަށަވަރުން ފޮ ނުްއވާ ަކލަކު ކަުމގައި ތިމަން ރަސްަކާލނގެ ވީމުއެވެ     = ީއެްއެގ  رمحةއެއ

 . ގޮތުންނެވެ      = ެން   حضرةެގ  ربّ ަކލޭގެފާނުންގ      = ނޑައެޅިގެްނ ހަމަކަށަަވރުން ކަ

.   އައްަސވާ ވޮޑިގެންވާ، ދެނެ=     އެކަލާނގެީއ    ވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

       = ربّ އެަކލާނގެީއ އުޑުތަާކއި، ބިުމގެ ވެިރ   . ެއވެ       = އަިދ ެއ

 ދެމެދު ވާހައި ތަެކއްޗާއި           = ީކުރާ ބަަޔކު ކަމުގަިއ ވަންާޏ  يقنيތިޔަބައިމީހުންނ

.)   (އެކަލާނެއަށް  އެކަނި އަޅުކަން ުކރާށެވެ        =) ީإله) حقّ އެކަލާނގެ މެނުވ  . އަކު ުނވެއެވެ

     = . އެކަލާނގެ ތަކެިތ ދިރުްއވައި، ަމރުްއވައެވެ     = ެربّ ެއއީ ތިޔަބައިީމހުންގ  . އެވެ

         =ަربّ ފައިންގެެވސް އަދި ތިޔަަބއިމީހުންގެ ކާބ   . އެވެ      = ައިސްވެދިޔ  

    އަިދ ކިޔެްއ ެހއްޔެވެ؟        = ްއެވަީނ ޝައްެކއްގައެެވ.   –ން  مشركެއބަީހ  –އެމީުހނ

     =.   އެމީހުްނ ކުޅެނީއެވެ    =  ޭކަޭލގެފާނު  اهللا رسول(އ (. ވާށެެވ.  ކޮްށލައް إنتظارއެވެ

      =   ްއަންނާނޭ ދުަވހަކަށ     =  ުއުޑ       = ބަޔާންެވގެންާވ

ދުމާއިގެން        =   ާމީސްތަކުން ވަށައިލ / މީސްތަކުން ނިވައިކޮށްލާ      

  =. . ިމީއ  عذاب) މިީއ ވޭންދެނިވި (އަިދ އެމީހުންނަށް އެްނގެވޭނެއެވެ ./ ނުވަތަ މީސްތަކުްނ ބުނާނެއެވެ އެކެވެ
.  عذابވޭންދެނިވި   ެއކެވެ
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މާނަ  ގެسورة دخان        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. އެބަހީ  أمرން ާވ  حضرةއެކަމަކީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ  ) 5( ބާވައިލެްއވުމަކީ ތިމަން ރަސްަކލާނެގ  قرآنއެެކވެ

. އަދި އެރޭ، ކަންތައްތައް  حضرة  حضرةކުރެއްވުަމކީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ  تفصيلކުރަްއަވއި،  بيانން ވާ ކަމެކެވެ
. ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ަރސްކަލާނެގ  . نىبބޭކަލުންނާއި،  رسولން ހިންގަާވ ކަމެކެވެ  ބޭަކލުން ފޮނުއްވަމެވެ

. އެކަމަކީ ކަލޭގެފާނު ހައްަދވައި اهللا رسولއޭ  ) 6( . (އެބަހީ  رمحةގެ  ربّ ބޮޑުކުރެއްވި އެވެ ެގ  ءادمެއކެވެ
ބޭަކލުން ފޮުނއްވައި، އަިދ ފޮްތތައް ބާަވއިލަްއވަނީ ެއއީ ތިމަްނ  نىبބޭކަލުންނާއި،  رسولދަރީންގެ ގާތަްށ 

.) ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނެގީއ އަޅުތަކުންގެ އެންމެހަިއ އަޑުތަކެްއ ައއްސަވާވޮޑިގެން،  رمحةރަސްކަލާނެގ  ައިދ އެވެ
.  ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

)7 (  . . އެކަްނ  ربّ އެކަލާނެގީއ އުޑުތަކާއި، ބިާމއި، އަިދ ެއ ދެމެދުގަިއ ވާހަިއ ތަކެތީެގ ެވިރ ކަލާނގެއެވެ އެވެ
. އެެހންެވ އެަކލާނގެއަްށ އަޅުަކްނ  يقنيތިޔަބައިމީހުން  ކުރާނަމަ، ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެެއވެ

.  ކުރާށެވެ

. އެަކލާނގެީއ ތަކެިތ ިދރުއްވާ، މަރުްއާވ  إلهއެއްެވސް  حقّ އެކަލާނެގ ފިޔަވަިއ އަޅުކަްނވެވުްނ  ) 8( އެއް ުނވެއެވެ
. އެކަލާނގެއީ ިތޔަބައިމީހުންނާއި، ތިޔަަބއިމީހުންެގ އިސްވެދިަޔ ކާބަފައިންެގވެސް  . ربّ ކަލާނގެއެވެ  ެއވެ

އަްށ ފޮނުއްވުމާއި،  حمشرގެ އެއްކަުއވަންތަ ކަމާއި، . (هللا ަގެއވެ ެއމުީހްނ ެއަވނި ަޝްއެކއް ؟ އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ  ) 9(
.  شكّ ިމފަދަ ކަންކަމާމެދު އެމީހުްނ އެވަީނ  . އެބަީހ  يقنيއެްއގައެވެ .) އެމީހުްނ ކުޅެނީއެވެ ީއ هللا އެއް ުނވެއެވެ

ކާކުތޯ އަހައިފިްއޔާެވްސ ވެއެެވ. އުޑުތަކާއި، ބިން ެހއްދެވީ  إقرارއެމީހުން ެހއްދެވި ކަލާނެގ ކަމުގަިއވެސް އެމީހުން 
. އެއީ  . މިފަދަ هللا އެމީހުން ބުނާނެއެވެ .  يقنيތަުކގައި އެމީހުން  إقرارއެވެ ނަމަ އެކަލާނގެައްށ  يقنيއެއް ނޫެނވެ

. . އެީމހުން ހަަމ ކުޅެނީއެވެ  އަޅުކަން ކުރުމަކަްށ އިންކާުރ ނުކުީރހެވެ

ނޑެއްެގ ސިފައިަގއި ފެން اهللا رسولއޭ  ) 10( . އުޑު ދުންގަ . إنتظارނަ ދުވަހަށް ަކލޭގެފާނު އެވެ  ުކރައްވާެށވެ

. ނުވަތަ  ) 11( . އަދި މީސްަތކުން ބުނާނެއެވެ هللا އެދުވަހުން އޭަގއި މީސްތަކުްނ ނިވަިއވެގެން ެވއެވެ
. މިީއ ވޭންދެނިިވ  . عذابއަންގަވާނެއެވެ  ެއކެވެ

. މި އާޔަތްތަުކގައި ިމ   . مشهورގެ ވެގެންާވ ދުމާ ދޭތެޭރ ދަންނަ ބޭކަލުން بيانދަންނައެވެ  ދެބަހެްއ ވެެއވެ

.  قيامةފުރަތަމަ ބަހަީކ ެއ ދުމަކީ އެއީ  .  عالمةެގ  قيامةވުމުގެ ތަްނކޮޅެއް ުކީރން ދުނިޔެއަށް ފެުތރޭ ދުމެެކވެ އެކެވެ
. ނޑު ބިންމަތީަގއި ފެތުިރފައި ވާނޭކަމަށް ވެއެވެ  ސާޅީސް ދުވަސް ވާނދެްނ އެ ދުންގަ

. އެޒަމާނުގަިއ އެބަީހ  قريشެގ  مّكةރައްާވ ދުން ކު  بيانދެވަނަ ބަހަީކ މި ާއޔަތުގަިއ މި  ންނަށް ދިާމވި ކަމަށެވެ
ނުވުމުްނ އެަކލޭގެފާުނ އެމީހުްނގެ ަމއްޗަްށ  إميانއަްށ ގޮަވއިލަްއވައި، އެީމހުން  دين َصلى هللا َعلَْيه وسلم اهللا رسول
. އޭެގ ފަހުން އެމީހުންނަށް ތަދުަމޑުކަމެއް ދިމާ دعاءބަދު  ނޑުހައިެވގެންގޮްސ ޖަނަވާރުެގ ެއއް ުކރެއްިވއެވެ . ބަ ވީއެވެ

. އަިދ ބައެްއ  ން ލިޔުްއވާފައި ވަީނ ބަެއއް މީހުްނ ކެެހިރ ނުވަތަ ކަފަ ަކއި،  مفّسرކަށިވެސް ާކ ހިސާބަްށ ދިޔަެއވެ
ނޑުހައިވެގެްނ  . އެއީ ބަ ނޑެއް ހެންނެވެ . އުޑާދިމާ މައްޗަށް ަބލައިލީމާ ފެްނނަނީ ދުންގަ ލެއިބޮއި ހެދި ކަމުގައެވެ

. ދެްނ އަލުްނވެސް އެީމުހން  އަިރހަށް ގޮްސ  َصلى هللا َعلَْيه وسلم اهللا رسولގޮސް ވާުނވާގޮތް ނޭނގިގެންނެވެ
. އެާވހަަކ ބާަރވަަނ  كشفެގ މައްޗަްށ އެކަން ލުއިކޮށްެދއްަވއި،  شرطވުމުެގ  إميانއެމީހުން  ކޮށްދެއްވުްނ އެދުނެވެ

.އާޔަތާއި، ތޭަރވަނަ އާޔަާތއި، އޭެގ ފަހުެގ ދެ އާ  =الّتفسري زبدة – الّتفاسري أيسر=  ޔަތުގަިއ އެަވނީއެވެ
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މާނަ  ގެسورة دخان        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

 

   ަތުރަޖމާ     

      = ެޭއ އަޅަމެންގ (. .   ربّ (އަިދ އެމީހުން ދަންނަވާެނއެވެ އެވެ        = އަޅަމެންގެ ކިބަިއްނ

.  كشف ./ ފިއްލަވާނޭދވެ ކުރައްވާނޭދވެ   = ިعذابމ            = ހަމަކަށަވަރުްނ

.  إميانއަހުރެމެން  .   مؤمنވާހުށީމެވެ ްނ ކަމުގަިއ ާވހުށީމެވެ        = ްާއއި،  وعظއެމީހުނ

ލިބިގަންނަނީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެއްެޔވެ؟   نصيحة       =ެއެމިހުން ގާތަްށ ވަޑައިގ . ންނެިވއެވެ  

    = ާބޭކަަލކު   رسولބަޔާްނކޮށްދެއްވ          = ދެން އެިމހުން އެަކލޭގެފާނުގެ ކިަބއިްނ

  . ފުރަގަސްދިނީއެވެ     =  . އަިދ އެމީހުން ބުްނޏެވެ       =)ދަސްކޮށްދެވިފައިާވ قرآن (

. (އެ .) ءادمދަސްކޮށްދީފައި އެަވނީ  قرآنބަހީ އެކަޭލގެފާނަށް މޮޔައެކެވެ . ެއހެރީ މޮޔަަބލި ޖެހިފަެއވެ   ގެ ދަިރޔެކެވެ

        = ެދުުރކޮށްާލޭނ  عذاب ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ރަްސކަލާނގެީއ އ / ކަޝްފުކޮށްލާނޭ

. / ދުަވސްކޮޅަކަށް=  ކަލާނގެއެވެ    ކުޑަކޮށް      = ހަަމކަށަވަރުްނ ތިޔަބައިމީހުންނަީކ

) ައލުންވެސް އެނބުިރ  شرك( . إعادއާއި، ުއރެދުމަށް   ވާނޭ ބައެކެވެ     = ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ

  ހިއްޕަވާ ދުވަސް        =ްބޮޑުވެގެންާވ ގަދަ ހިއްޕެވުމަކުނ          =

.   ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަްސކަލާނގެ ބަދަުލހިއްޕަވާ ހުށީމެވެ       = އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިަމްނ

.   إمتحانރަސްކަލާނެގ  ކުެރއްވީމެވެ    = قريشއެމީުހންގެ ުކރީްނ (އެބަީހ   ( ންެގ ކުރީން  

  = قومެގ  فرعون      =ައ  .  ިދ އެމީހުްނެގ ގާތަްށ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ     

 )   موسى َعَلْي السآلمބޭކަލަުކ (رسولމާތްވެގެންާވ       = ތިަމްނ (. (އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ

  . ކަލޭގެފާނާއެުކ ފޮނުވާށެވެ     = إسرائيل بىنގެ އަުޅތަކުން (هللا (   ގެ މީހުން     =

.=     ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންކަލޭގެފާނަީކ ކަލޭމެންނަށް ވާ     އަމާނަތްތެރިވެގެްނވާ ރަސޫލަކީމެވެ
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މާނަ  ގެسورة دخان        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެވެ ربّ  އަޅަމެންގެ އޭ.) ވެއެވެ މުގައިކަ ދެންނެވި، މެދުވެރިކޮށްَصلى اهللا َعَلْيه وسلم  اهللا رسول(އެމީހުން  ) 12(
. ވާހުށީމެވެ  މެން އަޅަ ކަމުގައި ން مؤمن ހަމަކަށަވަރުން. ކުރައްވާނދޭވެ كشف،  ނަންގަވައި عذاب މި ކިބައިން އަޅަމެންގެ

 .)ުކރެއްިވއެވެ وحىهللا  ގައި جواب މީގެ(

 باطل، އާއި حقّ  ގާތަށް އެމީހުން؟ ވެހެްއޔެ ކޮންފަދައަކުން ލިބިގަންނާނީ نصيحة، އާއި وعظ އެމީހުން ) 13(
 ބޭކަަލކުކަން  رسول ތެދު  حقّ  އެއީ . (ހުންނެވީއެވެ އެ ވަޑަިއެގން ބޭކަލަކު  رسول ކޮށްދެއްވާ  بيان އަދި ، އޮޅުންފިލުވައިދޭނޭ

 .)ދަނެެއވެ ރަނގަޅަށް އެމީހުން

 ބުނީ  އެމީހުން  އަދި . ފުަރގަސްދިނީއެވެ ތަކެއްޗަށް  ެގންނެވި އާ  رسول އެ، ރަސޫާލއާއި އެ އެމީހުން  އެއަށްފަހު  ދެން ) 14(
 .ކަމަށެވެ މޮޔަެއއް އެއީ އަދި. ކަމަެށވެ މީހަކު އުނގަންނަިއދީފައިވާ ެއކަލޭގެފާނަށް ަދރިޔަކު ގެ ءادم އެހެން އެކަލޭގެފާނަކީ

 ެއއީ . (ންެގވީމެވެނެ ދުވަސްކޮޅަކަށް ތަދުމަޑުކަން އެ يعىن، عذاب އެ  ކިބައިން އެމީހުންގެ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ދެން ) 15(
 شرك. ވީެއވެ رجوع ނުކިޔަމަންެތރިކަމަށް ތިބި ކުރީން  އެމީުހން އަލުންވެސް  އެމީހުން.) ބެއްެލވުމަށެވެ ވޭތޯ  إميان އެމީހުން
 .ފެށީއެވެ ކުރަން

 .)ކުރައްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު( ދުވަސް ހިއްޕަވާ  އެމީހުން ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހިއްޕެވުމަކުން ގަދަވެގެންވާ ) 16(
 .ހުށީމެވެ ބަދަލުިހއްޕަވާ ކިަބއިން އެމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުން

 ބަުދރު  އެއީ ވިދާޅުވަނީ ބޭކަލުން ބައެއް. ތަފާތެވެ ބަސް ދުވަހަކާމެދު ނަންގަނެވޭ މި މިއާޔަތުގައި. ދަންނައެވެ
ނޑުހަިއހޫނުކަން ޮއތް ދިާމވެފައި ންނަށް قريش ގެ  مّكة ފަހެ . ކަމަށެވެ ދުވަސް ހަނގުރާމަިއގެ  ލުއިުކރެއްވުމުންވެސް هللا  ބަ

هللا  ކާފަރުން ބޮޑެތި އުޅުނު ނަގާިކޔަން ތެރެއިން އެމީުހންގެ ހަނުގރާމައިގައި ބަުދރު ދެން. ނުވިއެވެ އީމާން އެމީހުން
 އަނެއްަބއި  އަދި. އެވެ  عذاب އަބަދީ ުހރީވެސް ދުވަހުން آخرة އަދި . ދެއްކެީވއެވެ ދެރަކަން  ދުނިޔޭގައިެވސް، ހިއްޕަވައި
 عذاب ގަދަވެގެްނވާ އެީމހުންނަށް އެުދވަހުން. ކަމަށެވެ ދުަވސް قيامة ދުވަހަކީ  ކުރެވޭ  ذكر މި މިއާޔަުތގައި ދާޅުވަނީވި ބޭކަލުން

 بالّصواب أعلم واهللا. ުހއްޓެވެ ދެއްވާهللا 

 ގެ  قوم ގެ  فرعون ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން – ކުރީން  ންގެ  قريشގެ  مّكة އެބަހީ – ކުރީން  އެީމހުންގެ ހަމަކަށަަވރުން އަދި ) 17(
َعَلْيه السآلم   موسى ެއއީ. (ވަޑައިގެންނެވިެއވެ ބޭކަލަކު رسول މާތްެވގެންވާ ގާތަށް އެމީހުންގެ  އަދި . ުކރީމެވެ إمتحان މީހުން
 .)އެވެ

. ފޮނުވައިދޭށެވެ މީހުން ގެ إسرائيل بىن يعىن އަޅުތަކުން ގެهللا  ކަޭލގަފާނާއެކު ތިމަން.) ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު( ) 18(
 ެތރި  خيانة ރިސާލަުތގައި މި ކަޭލގެފާނު ތިަމން. (އަކީމެވެ رسول ތެރިأمانة ވާ ކަލޭމެންނަށް ަކލޭގެފާނީ ތިމަން ކަށަވަރުންހަމަ

 .)ނުވާހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =،ެެވިރވެ ނުގަންނާށެވެ كرب އަިދ ތިޔަބައިީމހުން ބޮޑާވ . . މަިތހަށި ނުނަގާެށވެ      

ގެ މަްއޗަށް  هللا  =    =.  ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނ ކަލޭގެފާނު ަކލޭމެންނަށް ގެނަސްދޭނަމެެވ   

   = ނޑައެޅި ބަޔާންެވގެންާވ )  معجزة(، އަކާއި دليلކަ       =ެްނ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ައހުރ

.  محايةރައްކާތެިރކަމާއި،  އެދެމެވެ        = ެحضرةެގ  ربّ ައހުރެްނނާއި، އަިދ ތިޔަބައިމީހުްނގ   .  ން

    =  ްކޮށްާފނޭތީ) رجمުކރުމުން ( رجمތިޔަބައިމީހުން ައހުރެނ            = އަިދ

/ ތެދުނުުކރަންާޏ   ميانإތިޔަބައިމީހުން ައހުރެންނަްށ  ުނވަންޏާ    =  ތިޔަބައިީމހުން ައހުރެްނ

 . ./ ައހުރެންނަްށ އަނިާޔ ނުުކރާށެވެ ދޫކޮށްލާށެވެ      = އަްށ  ربّ ދެންފަެހ އެަކލޭގެފާނު، އެކަޭލގެފާނުެގ

.  دعاء  ުކރެއްިވއެވެ    =. ) ހަމަކަަށވަރުްނ މިބައިމީހުންނަީކ (އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުިވއެވެ    

  =  . ކުށްެވރި، ނުބައި ބައެކެވެ       = ައިދ  دعاءއެކަެލގަފާނުންގެ (هللا . އިޖާބަުކރެްއވިއެވެ

.  وحى .) ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އަޅުންނާއިގެްނ ކަލޭގެފާނު އަވަސްެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ =  ކުެރއްވިެއވެ

ނޑުގަިއ   ރޭގަ      =  تبعހަމަކަށަަވރުން، ތިޔަބައިމީހުންނަީކ   . ެވވޭނޭ ބަެއކެވެ  

   = . ނޑު ދޫކޮްށލައްވާށެވެ އަދި ކަ    = / ނުކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް   حركاةަހނުހިމޭނުން    =

)   قومއާއި، އޭނާގެ  فرعونހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންނަކީ ( އަކީ       =غرق  . ވެިވގެންވާ ބައެެކވެ

     =  (.  އެމީހުން ދޫކުީރ ކިހާަވރަކަށް ެހއްޔެވެ؟ (ވަރަށް ގިނައިން އެމީހުން ދޫުކރިއެވެ   

    = ްބަގީޗާތަާކއި، ޯކރުތައ     =  ،ިަދނޑުތަކާއ      = ،ުރަނގަޅ

ތައް   حفلةތަާކއި،  جملسރިވެތިވެގެްނވާ    = ،ިައދި ގިނަވަގެންވާ މުދާތަާކއ      = ެއ

 . މުދަލުގައި އެމީހުން ިވއެވެ    = އަރާމުކޮށް، ަމޖާނަގާ ކަމުގަިއ 
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މާނަ  ގެسورة دخان        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.)  كربގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ، هللا އަދި ތިޔަބައިމީހުން  ) 19( . (މަތިހަށި ނަގައި ނުއުޅޭށެވެ ވެރިވެނުގަންނާެށވެ

. ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަްނ ަކލޭގެފާނު ިތޔަބައިމީހުންެގ ގާތަށް   دليلވެގެންާވ  بيانއެކަލާނގެއަްށ ކިޔަމަންތެިރ ވާެށވެ
 .  .ގެނަސްޭދހުށީމެވެ معجزةގެނަސްދޭހުށީމެވެ

ްނ  حضرةެގ  ربّ އަދި ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ކަޭލގެފާނު ތިމަންަކޭލގެފާނާއި، އަިދ ކަލޭމެންެގވެްސ  ) 20(
. ގަލުްނ ތަޅައި،  رجمިމ އެދެނީ ކަލޭމެން ތިމަްނ ކަލޭގެފާނު  محايةރައްކާތެިރކަމާއި،  ކޮށްފާނޭތީެއވެ

.  މަރައިފާނޭތީއެވެ
ނުވަންާޏ އަދި ތިމަްނ ކަޭލގެފާނުންެގ ބަސްފުޅު ތެދުނުުކރަްނާޏ  إميانއަދި ަކލޭމެްނ ތިމަން ަކލޭގެފާނަްށ  ) 21(

(. . (ތިމަން ަކލޭގެފާނަްށ އަނިޔާކޮށް، އުނަދގޫ ނުުކރާށެވެ  ކަލޭމެން ތިމަން ަކލޭގެފާނު ދޫކޮްށލާށެވެ
. ހަމަކަށަ دعاءއަްށ  ربّ ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނުންެގ  ) 22( . އެަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެވެ ަވރުްނ ދެްނނެވިއެވެ

) ހަމަކަށަވަރުްނވެސް  قومއާއި، އޭނާގެ  فرعون يعىنމިބައިމީހުންނަކީ ( .  جمرمގެ މީހުންަނކީ . ކުށްވެރީންނެވެ ންނެވެ
.  ފާފަވެރީންނެވެ

. (ޭއ  وحىއިޖާބަކުރަްއވަިއ  دعاءއެކަޭލގެފާނުންގެ هللا ފަހެ  ) 23( .  َعلَْيه السآلم  موسىކުެރއްވިެއވެ ެއވެ
ލާނގެ އަޅުތަކުންނާއިގެން، އެބަީހ ބަނީ އިސްާރއީލު ީމހުންނާއިގެން އަވަސް އަވަހަްށ ކަލޭގެފާނު ތިމަން ރަސްކަ

. ހަމަކަށަަވރުން ިތޔަބައިީމހުންނަކީ  مصر( ) ނުކުމެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ . އެބަީހ  تبعން އާއި،  فرعونެވވިގެންާވ ބަެއކެވެ
. تبعިތޔަބައިމީހުންނާ  لشكرއޭނާގެ   ވެގެްނ އަންނާނެއެވެ

ނޑު ހަމަހިމޭންކޮށް، އަ ) 24( . ހަމަކަށަަވރުްނ  حركاةދި ކަ ެއއް ނުުކާރ ގޮތަށް ދޫކޮްށލާފަިއ ބަހައްޓާށެވެ
ނޑުގަިއ  –އަކީ  لشكرއާއި، އޭާނގެ  فرعون –އެމީހުންނަކީ  . غرقކަ  ވެވޭނޭ ަބއެކެވެ

. މިތަނުން ިމ އިާޝރަތްވަީނ  ނޑުގަިއ  أمرެގ هللا    َعلَْيه السآلم موسى ދަންނައެވެ ފުޅަށް ކަ
ނޑު ބައިބައިވެ، މައްޗަްށ ައރައި، ުހއްޓިފައި ހުރިކަމާިއ  އެ ނޑުގެ ފެންގަ ކަލޭގެފާނުންެގ އަސާކޮޅުން ޖެއްެސވީމާ، ކަ

ނޑުގެ ެއ މަގުތަކުްނ  ނުޑ  إسرائيل بىنދެން ކަ ނޑުގެ އަެނއް ަފރާތަށް އެރީމާވެްސ ކަ ެގ މީހުްނ ކަ
ނޑުގަިއ  لشكرއާއި، އޭނާެގ  فرعون ފުޅުުކރެއްީވ ފަހަތުން  قصد َعلَْيه السآلم  موسىއެހުރިގޮތަށް އައުމުެގ ުކރީން ކަ

. އެހެންެވ  ނޑު ެއއްވަުރުކރައްވާށެވެ ނޑު ެއގޮތަްށ هللا ދެވަނަ ފަހަރަްށ އަސާކޮޅުްނ ޖައްސަވަިއ ކަ އެންެގވީ ކަ
. އެީއ  ނޑު އިުހ  لشكرއާއި، އޭނާގެ  فرعونބެހެއްޓެވުމަށެވެ . ވަދެގަތީމާ، ދެން ކަ ނޑަށް ވަދެގަންނާނދެނެވެ ކަ

. هللا ތްގޮތަށް، އޮ . ކަން ވީވެސް އެހެންނެވެ ނޑުގައި  لشكرއާއި، އޭނާެގ  فرعونހެއްދެވުމަެށވެ  غرقމަރުީވ ކަ
ނޑަކަްށ  ނޑު ދިޔައިުކރައްަވއި، ކަ ނޑުެގ ތެރެއަްށ ވެެދގަތުމުން ހަަމ އާދައިގެ ގޮތަށް ކަ . އެމީހުްނ ކަ ވެގެންނެވެ

.  ހެއްދެވީއެވެ
 ކިހައި ބަގީާޗއަކާއި، ިކހަިއ ކޯރަާކއި، އަދި ، ެގ މީހުން لشكر ާނގެ ޭއ ، އާއި فرعون يعىن، އެބައިމީހުން ) 25(
ނޑުބިމަކާއި، އަދި ރަނގަޅުވެގެންާވ ގެތަކާިއ، ކިހައިަވރަކަށް ޫދކުރި ހެއްެޔވެ؟ (އެަބހީ އެާބވަުތެގ  ) 26( ކިހައި ދަ

(.  ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެތި އެީމހުން ދޫުކރިއެވެ

ަގއި އެމީހުން މަޖާނެގި ކަމުގައި ވިހެއްެޔވެ؟ އެބަީހ  نعمةލާއި، އަދި މިނޫންވެސް ކިހައި ގިނަ މުދަ ) 27(
. نعمةވަރަށްގިނަ   ާއއި، އަރާުމގައި އެމީހުން މަޖާނެގިެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     = . އެފަދައިންެނވެ        =ެްއވީ  ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެ މުދާ ާވރުތަކޮށްދ     

 = ) ްإسرائيل بىنއެހެން ަބޔަކަށ  ( ންނަށް      =  . އެމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ނުރޮެއވެ

     =  ްއުޑާއި، ބިންވެސ     =  . ައދި އެމީހުން ނުވިއެވެ     = މުުހލަުތ

 މުގައިދެވުނު ބަޔަކު ކަ     =  . އަދި ހަަމކަށަވަުރން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ަސލާމަތްކުރެްއވީމެވެ  

    =  ބަނީ އިސްާރއީލުެގ މީހުްނ      =  ްނ   عذابއިހާނާތްތެިރވެގެންާވ

    =  فرعونއެީއ  . ެގ ފަރާތުންެނވެ        = ހަމަކަށަަވރުން އޭނާ ވަރަްށ މަތީ، އަިދ

  .  ބޮޑާ މީހަކު ކަމުަގއި ިވއެވެ     = އަށް ކާަފރުވުމާއި، ުއރެދުމުގަިއ ހައްުދ هللا

  . ފަހަނައަޅައިގެން ިދޔައެވެ        =ީبىن يعىنހުްނ އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އެމ 

. خاصّ ކުަރއްވަިއ  إختيارންގެ މީހުން  إسرائيل ުކރެއްވީެމވެ     =  ދެނެވޮޑިގަތުމުެގ ( (ތިމަން ރަސްކަލާނގެ

މަތީން          =  އެންމެހައި ީމސްތަކުންގެ މައްޗަްށ ( (ޭއރުގެ    =  އަދި ތިމަްނ

.  ރަސްކަލަނެގ އެީމހުންނަ ށް ދެްއވީމެވެ     =ގެ ެތރެއިްނ   عجزات         

  އާއި، ގޮްތ ބެްއލެވުްނ ވާ ކަންތައްަތއް   إمتحانެވގެންާވ  بيانއެކަމުގަިއ  =    = ހަމަކަށަަވރުްނ

ންެގ ކާަފރުން   قريشއެަބީހ  –މިމީހުން       = . ނޑައެޅިގެްނ ބުނަނީއެވެ އެކަްނ =    ކަ

. (އެަބހީ  އަްށ ފޮނުވުމޭ ވިދާޅުވާ ކަންތަްއ)   حمشر ނުވެއެވެ        = ެއހުރެމެންެގ ފުރަަތަމ

މަރުވުން ކަމުަގއި މެނުވީ       =  . އަދި ައހުރެމެްނ ނުވެއެވެ    = ްކަްށވަޅުތަކުނ) 

 (   އަްށ ފޮނުއްވޭނޭ ކަމުގައި حمشرނެރެވިގެން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އަދި ހަމަ އެފަދައިން އެ މުދާތަކާއި، އެ ބަީގޗާތަކާއި، ކޯރުތަާކއި، އެ ހުރިަހއި ތަކެތި ތިަމްނ  ) 28(
. އެބަޔަކީ  . إسرائيل بىنއެއީ ރަސްކަލާނެގ ެއހެން ބަޔަކަްށ ވާރުަތކޮށްދެއްވީމެވެ  ންނެވެ

ނޑުގަިއ  لشكرއާއި، އޭނާެގ  فرعونދެންފަހެ  ) 29( ވެ، މަުރވެގެން ިދޔައޭ ކިޔާފައި، އުޑާއި، ބިންވެްސ  غرقކަ
) . ަކލާނެގ ، އަކީ ޭއނާ ބުނިގޮތުން ަކލާނެގ ކަމުގަިއ ވީނަމަ فرعونއެކަމާ ހިތާމައިްނ ޮރއިލީެއއްވެްސ ނޫނެވެ

 . . އަދި އެމީހުްނ މަރުވާްނ ދިމާވި ވަުގުތ މަރުވެގެން ރޯންޖެހުނީެހވެ އެއިންވެްސ ސާބިތުވަނީ އޭނާގެ ދޮގުވެރިކަމެވެ
.) إنتظارއެއް، އަދި  مهلةއެމީހުންނަށް އެްއވެސް ތަންވަޅެއް،   ެއއްވެސް ނުލިބުެނވެ

) ތިމަން ރަސްަކލާނގެ عذابއަދި ހަމަކަށަވަރުން އިހާނާތްތެރި ވެގެންވާ  ) 30(  بىن ން (ނުބައި އުނދަގުލުން
. إسرائيل  ގެ މީހުން ަސލާމަތްކުެރއްވީމެވެ

. ( فرعونއެއީ  ) 31( .) ހަަމކަށަވަރުްނ ެއ  فرعونެގ ކިަބއިންނެވެ އަީކ  فرعونެގ ނުބަިއ އަނިާޔއިންނެވެ
.  ކާފަރުކަމާއި، ުއރެދުމުގަިއ މަތީ ވަނަެއއްގަިއ ާވ މީހަކު ކަމުަގއި ވިެއވެ

ބަނީ އިސްރާީއލުންގެ މީހުން އޭރު ދުނިޭޔަގިއ  يعىنގެ އެމީހުން، އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަްސކަލާނ ) 32(
. އެއީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ފުރިހަަމ  إختيارކުރަްއވައި،  خاصّ ތިބި އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ަމއްޗަށް  ކުރެްއވީމެވެ
. (އެމީހުްނ  ބޭކަލުްނ ވަޑަިއގަތުމުެގ  ުކރެއްީވ އެީމުހންގެ ެތރެއިްނ ގިަނ ރަޫސލު  إختيارދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތީންނެވެ

ެގ އަިރުހގައި އެމީހުން އުފުިލ ބުރަތަކާއި، ކެތްތެިރކަމުެގ  السآلم َعليه موسىސަބަބުންނާއި، އަދި 
(.  ސަބަބުންނާވެސް އެކުަގއެވެ

. ެއ  معجزاتއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ ބޮޑެތިވެގެންާވ  ) 33( ތަްއ އެމީހުންނަށް ެދއްވީމެވެ
. (އެމީހުންނަށް  إمتحانވެގެންާވ  بيانއި ކަންކަމުގަ ދެްއެކިވ هللا އާއި، ގޮްތ ބެއްެލވުންތައް އެުކލެިވގެން ެވއެވެ
ނުޑ  فرعونތަކުެގ ތެޭރގަިއ  معجزات ެގ އަތްދަށުްނ އެމީހުްނ ސަލާމަތް ުކރެްއވުމާއި، އެމީހުންނަށް ަޓކަިއ ކަ

ނޑު ހިޔާއެޅުމާއި،  .)ބާވަިއލެ  سلوىއާިއ  منّ ފެޅުއްވުމާއި ވިާލގަ  އްވުމާއި، އަިދ މިނޫންވެސް ކަންކަްނ ވެެއވެ

. مشركެގ  مّكة يعىنހަމަކަށަވަރުން މިމީހުން  ) 34(  ން އެ ުބނަނީއެވެ

. އޭގެފަހުްނ ދެްނ އިތުުރ  ) 35( ެއްއ  حياةއަހުރެމެްނ މި ދުިނޔޭގަިއ މަުރާވ މަރުވުްނ ނިމުނީާމ ދެްނ ނިމުނީއެވެ
. އަހުރެމެންނަީކ އެްއގޮތަކަ .ނޯންނާނެއެވެ  ށްވެްސ ދިރިގެން، ެދަވނަ ފަހަރަށް ފޮުނވޭނޭ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =  .  ފަެހ އަުހރެމެންގެ ކާބަަފއިން ގެަނސްދީބަލާށެވެ          =

 ން ކަމުަގއި ވަްނޏާ  ތިޔަބައިމީހުންނީ ތެދުެވރީ    =  ހެޔޮެވގެން ވަީނ ފަހެ އެމީހުން ހެއްޔެވެ؟ 

      = ަެހއްޔެވެ؟   قوم تـُبَّعުނވަތ       =  ،ިއަިދ އޭެގ ކުީރގެ މީހުންާނއ   

 = . ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެމީހުން ހަލާުކކޮށްލީމެވެ       =   .  ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުން ިވއެވެ

  =ނުބައި ުނލަފާ މީހުްނ ަކމުގައި جمرم / ްނ ކަމުގައި         = އަިދ ތިމަްނ

ރަސްކަލާނެގ އުޑުތަްއ ނުހައްދަވަެމވ       =  ،ިައދި ބިމާއ       =ެދުގަިއ ާވަހިއ އެ ދެމ

ތަކެއްޗާއި       = ( / ބޭާކުރކޮށް (ކަމަކާ ނުލައި ކުޅިވަރު ގޮެތއްގައި       = އެ ދެތަްނ

  .  ނުހައްދަވަމެވެ    = ަތެދު ގޮުތަގއި މެނުވީ   حقّ ހަމ    = އަދި ެއހެްނ

 ހުން  ނަމަވެސް އެމީހުންުކރެ ގިަނ މީ    = ތަނެއް ދޮެރްއ) . އެމީހުންނަކަްށ ނޭނގެެއވެ

  (.  ނޭނގެއެވެ      = ާުކރައްާވ ދުވަްސ   تفصيلހަމަކަށަަވރުން ެހވާއި، ނުބައި ވަކިކުަރއްވ

       = ްޖަމާވާ مجعއެއީ އެންެމހައި މީސްތަުކނ . .   ވާ ުދވަހެވެ ވަގުތެވެ   
    =  . އެދުވަހުްނ އެްއވެްސ ކަމެްއ ފުއްދައެްއ ނުދެވޭެނއެވެ            = ގާތް މީހަުކ ގާްތ

 = މީހަކަށް ިވޔަސް      އެއްވެްސ ކަމެްއ         = ލިބެނިިވ ބަޔަުކ  نصرއަިދ

. ( އެބަ ނޑައެޅިފައި އޮތް މީހަކަށް އެ  عذابގެ هللا ހީ ކަމުގައި އެމީހުްނ ނުވެއެވެ ދުުރކޮށްދޭނޭ އެހެްނ  عذابކަ

  (.  މީހަކު ނުވެެއވެ      = ލެއްވި ީމހަކު މެނުީވ   رمحةއެީމހަކަްށ هللا   = ހަމަކަށަަވރުްނ

އެކަލާނގެީއ          =ލެްއވުން  رمحةވަންަތ ައދި  عّزة.   ބޮޑުެވގެންާވ ކަލާނގެއެވެ
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       =  ެއެވ ކިާޔ ގަސް زّقومހަމަކަށަަވރުްނ        = ެއީއ ފާފަވެރީންެގ

 .ކާނާއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ތެދެއް ކަމުގައި  حمّمد(އޭ  ) 36( ވަންޏާ، ައހުރެމެންގެ އިސްވެދިަޔ ކާބަފައިން ނިކަްނ  ގެފާނެވެ

. ދުނިޔޭގައި ދިުރވައިގެްނ  . (އެމީހުްނގެ މި ބަހަކީ ވަަރށް ދަށުދަރަޖައިގެ ބަހެެކވެ ދިރުވައިގެން ގެނަސްދީބަލާށެވެ
. ކޮންމެ ބޭކަލަުކވެސް ވިދާޅުވަނީ  ވަހުްނ ދު قيامةގެންނާނޭ ވާހަކަެއއް ެއއްވެސް ބޭަކލަކު ވިދާޅެއް ނުވެެއވެ

. ެއހެންވީއިރު، އެމީހުންގެ އެ ދަީލލަކީ، އެ ވާހަަކއަީކ  حسابމީސްތަކުން ދިރުއްަވއި،  ބަްއލަވާނޭ ާވހަކަެއވެ
(.  އެއްވެސް ާތކުންތާކު ޖެޭހ ވާަހކައެްއ ނޫނެވެ

  -قوم  حنو ވަންަހއިގެ މީހުްނނާއި، ދެންވެސް އޭގެ ުކރީން އިސްވެިދޔަ ( تـُبَّعވަންހަިއގެ  محريކަރައިގެ  مين ) 37(
)  مثودއަދި  -عاد  ންެގ މީހުްނ ވަިކ ެހވީ ހެއްެޔވެ؟ ާބރު ގަދަވެފަިއ،  قريشިމ يعىنތަކަށްވުެރ މިމީހުން،  قومފަދަ

. އެީމހުން، މުދާ ާމ ގިނަވެފަިއ  .)  وصيلةމުދާ ގިނަީއ ހެްއޔެވެ؟ (އެހެްނ ނޫނެވެ . ާމ ގަދަފަދަެއވެ ަތއް ގިނައެވެ
. އެމީހުްނ ނަމަވެސް އެމީހުްނވެސް (ުނކިޔަމަން ) ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އެީމހުން ހަލާުކ ުކރެއްވީމެވެ ތެިރ ވީހިނދުން

ނޑައެޅިގެން ނުބައި، ުނލަފާ  .  جمرمވީ ކަ .  مشركން ކަުމގައެވެ ންނަށްވެސް ވާނީ ހަަމ  قريشން ކަމުގައެވެ
(. . ނުކިޔަމަންތެިރ ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ ަހލާކު ކުރަްއވާ ހުީށމެވެ  އެގޮތެވެ

މާއި، އަދި އެ ދެމެދުަގއި ާވހައި ަތކެއްޗާިއ، މިތަކެތި ކުޅިވަުރ ގޮތެްއގައި ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އި، ބިއުޑާ ) 38(
.  ނުހައްދަވަމެވެ

. (އެަބީހ  يعىنގޮތުގައި މެނުވީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެ ތަންތަން،  حقّ ހަމަ  ) 39( އުޑާއި، ބިން ނުހައްދަވަމެވެ
.  حقّ އެ ތަންތަން ެހއްދެވީ ހަމަ  .) حكمةބޮޑުވެގެންާވ ގޮތުގަެއވެ  އަކަށް ަޓކައެވެ

.  مجعުދވަސް ެއއީ ެއ ުހރިާހ މީހުްނ  قيامةހަމަކަށަވަރުން ުހރިާހ ތަކެިތ ވަކިުކރައްވާ،  ) 40( ކުރަްއވާ ުދވަހެވެ
. . . މި ހުިރހަިއ ތަކެިތ ވަިކކުރަްއަވިއ  باطلއާއި،  حقّ (ހެޮޔ މީހުންނާއި، ނުަބިއ މީހުން، ރަނގަޅާއި، ނުބައި، 

.)ފުރިހަ  މަ ޖަޒާ ދެްއވާނެއެވެ

)  إذنެގ (هللا އެދުވަހުން އެއްވެްސ ގާތްމީހަކަްށވެސް، ގާތް އަނެްއ މީހަކަށް ެއއްވެްސ ކަމެއް  ) 41( ާޔ ނުލައި
. އެކަުކގެ ފާފަ އަނެކަުކ ނުއުފުލާނެެއެވ. އަދި އެއްވެސް  އެއް ލިބޭނޭ ބަޔަކު ކަމުަގިއ  نصرފުއްދައި ނުދެވޭނެއެވެ

. (އެބަ  ނޑައެޅިފައި ޮއތް މީހަކަްށ ެއ  عذابގެ هللا ހީ އެމީހުން ނުެވއެވެ ދުުރކޮށްދެނޭ ހަަމ އެަކކުެވްސ  عذابކަ
.)هللا   މެނުވީ ުނވެއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުން އެކަލާނގެީއ  رمحةއެމީހަކަްށ هللا ހަމައެކަނި  ) 42( ވަންތަ، އަިދ  عّزةެލއްިވ މީހަުކ މެނުީވއެވެ
. رمحة  ެލއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ަކލާނގެެއވެ

.) زّقومށަވަރުން ހަމަކަ ) 43(  ގަްސ (ދަންނައެވެ

)44 ( .  އެއީ ފާފަވެރީންގެ ކާނާއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ްނުވަަތ ިވރިފަިއވާ ރަންާވ ޯލ ފަދައިނ / ނޑެްއ ފަދައިން   ެތލުެގ ަގރުގަ         

 =. ނޑުގައި ެކކެއެވެ   ބަ       = ްއަށް ގޮސްފަިއވާ ފެން ކެޭކ  ايةހޫުނ އެންމެ ގަދަެވގެނ

  ފަދައިން     =. .) ތިޔަ ބޭަކލުން އޭނާ ހިަފހައްޓާށެވެ   (މަލާިއކަތް ބޭަކލުންނަށް އެންެގވޭެނއެވެ   

 =.   އަދި އޭނާ ދަމާފައި ގެންދާށެވެ         =ްނަރަކަިއގެ މެދަށ      = ދެްނ

  ތިޔަ ބޭަކލުން ޮއއްސާށެވެ       =(.   އޭނާެގ ބޯމައްޗަްށ (ބޮލަްށ ޮއއްސާށެވެ    

     = عذاب  ހޫނުކަން އެންމެ ގަދަ ފެނުެގ   = (. (އަދި އޭނާއަްށ ތިަޔ ބޭކަލުްނ ވިދާޅުވާށެވެ

. ކަލޭ   ހަމަކަށަަވރުން ަކލެޔަކީ=    ރަަހ ލިބިގަންނާށެވެ       =ތެރި، އަިދ  عّزة

.    މާތް މީހާއެވެ   ިއަކީ) عذابހަމަކަަށވަރުްނ މިީއ (މ          = ަކލޭމެން ެއޔާމެދުގައި ިވ

    އެއްޗެއް   =  ކުާރ ކަމުގައި ޝައްުކ    =  ްއަްށ (هللا ެވރީން  تقوىހަމަކަށަަވރުނ

  ( ބިރުވެތިވީ މީސްތަކުން      =) ްވާނީ އަމާންވެގެންާވ  قيامةއެމީހުނ ( ދުަވހުން

  . ތަންތާނގައެވެ         = ެنعمةުސވަރުގެތަާކއި، އާރުަތކުގ  . ަގއެވެ      =

) ލައި އުޅޭނީ   އެމީހުން (ފޭރާމުގެ ގޮތުން         =  ،ފަށުވި ފޭރާމުގެ ތުނި ވައްަތރުތަކާިއ

އަދި ޭއގެ ޯބ ަވއްތަރުތަެކވެ .    = ަގެއެވ  حالއެއްބަޔަކު އަެނއް ަބޔަކަްށ ކުރިމަތިަލއިގެންާވ

    = ެއަިދ އެފަދައިންނެވ.  . އެބަީހ ކަންތަްއ ހުްނނާނީ އެފަދައިންނެވެ       = އަިދ ތިމަްނ

.. ރަސްކަލާނގެ އެމީހުން ކާވެނި ކޮށްދެއްވީމެވެ      = ލޯ ތަނަވަސްކޮށް ވާ ދޮން، ރީތި އަްނހެްނ

)   حورالعنيކުދީންނާ (  ންނާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑުގެ ެތރޭގައި އެތަކެިތ  ) 45( ނޑެއް ފަދައިން، ނުވަތަ ވިރިފައި ހުްނނަ ރަންވަންލޯ ފަދައިން ބަ ތެލުގެ ގަރުގަ
.  ކެކެއެވެ

)46 ( .  އެތަކެތި ކެކެނީ އެންމެ ހޫނުގަދަ ފެން ކެކޭފަދައިންެނވެ

.) ތިޔަ ބޭކަލުން އޭނާ زبانّية(ނަރަކައިގެ  ) 47( އެ ކުށްެވރި ފާފަވެިރާޔ  يعىن، މަލާއިކަތުންނަށް އެންެގވޭނެއެވެ
. . އަދި ނަަރކައިެގ މެދަށް އޭާނ ވައްޓަިއލާށެވެ . އަިދ ގަދަފަދަކަމާއެުކ އޭނާ ދަމާފަިއ ގެންދާށެވެ  ހިފަހައްޓާށެވެ

. عذابއަދި އެންމެގަދަ ހޫނު ފެނުެގ ގަދަ  ) 48(  އޭނާެގ ބޮަލށް އޮއްސާށެވެ

/ އެ ކުްށވެރި ) 49( .) ކަލޭ މި  (އަދި އޭނާއަށް ތިޔަ ބޭކަލުން ގެ ަރަހ  عذابަކލޭގެއަށް ވިދާޅުވާެށވެ
. ކަެލޔަކީ  .) عّزةލިބިގަންނާށެވެ . (މިީއ މަާލމާތުގެ ރާަގކަށް ވިދާޅުވާ، ވިދާޅުވުމެކެވެ  ތެރި، މާތް ީމހާއެވެ

. މި އާޔަތުގައި އެވާ "ކަލެޔަީކ  ." މިހެން ެއވަނީ ނަރަަކއިގަިއ  عّزةދަންނައެވެ ްށ އަ جهل أبوތެރި، މާތް ީމހާއެވެ
. އެކަން އެހެން ދިމާިވ  عذاب ދެއްވޭ ވަގުތު އޭނާޔާ ދިމާއަށް ބުނެވޭ ަމލާމާތުގެ ބަސްފުޅެއް ކަމުގައި ވެެއވެ

ެގ ވާަހކަ ދެއްެކވި ަވގުތެއްގަިއ ޭއާނ  دينއޭނާއަށް  َصلى هللا َعلَْيه وسلم اهللا رسولސަބަބެއް ކަމުގަިއ ވަނީ 
. ދެންނެވީ "ކަޭލގެފާނަކަށްވެސް، އަިދ ަކލޭގެފާނު ންގެ ާސހިބާައކަށްވެސް ައހުރެންނަށް އެއްވެްސ ގޮެތއް ނެހެދޭނެެއވެ

. ައހުރެންނަީކ  بطماءއަހުރެންނަީކ ިމ  . ( الكرمي العزيزގަިއާވ އެންެމ ގަދަފަދަ ީމހާއެވެ  عّزةއަުހރެންނަީކ  يعىنއެވެ
.)" އެކަުމގެ މުނާސަބަތުގަިއ ނަރަަކއިން  އޭނާައްށ  كلمة ދެްއވޭ ަވގުތު އެ  عذابތެރި، މާތް މީހާެއވެ

 .  أعلم واهللاހަނދާންކޮށްދެއްވީއެވެ

. عذابއަީކ ތިޔަބައިމީހުން ދުިނޭޔގައި ެއޔާމެދު ޝައްުކ ކުރަމުންދިަޔ  عذابހަމަކަށަވަރުން ތިޔަ  ) 50(  ެއވެ

ދުަވހުްނ  قيامة –ކިޔަމަންތެރިވީ މީސްތަކުްނ ، އަށް ިބުރވެތިވެهللا އެބަހީ  –ވެރީން  تقوىހަމަކަށަވަރުން  ) 51(
 . . جملسތިބޭހުށީ އަމާން ވެގެންާވ ތަންތާނގައެވެ  ތަުކގައެެވ. ެއއީ ސުަވރުގޭަގއެވެ

. نعمةސުވަރުގެތަކުގައްާޔއި، އެތާނެގ އެކިެއކި ާއރުތަކުެގ  ) 52(  ގައެވެ

. އެީމހުން ެއާތ  ) 53( އެމީހުން ސުވަރުގޭގަިއ ފަށުއި ޭފރާމުގެ ތުނިަވއްތަރާިއ، އޭގެ ބޯަވއްތަރުެގ ފޭރާން ލާނެއެވެ
. (ެއބައިމީހުން ތިޭބ އެނދުދާންކޮޅުތަްއ ބޭނުްނ ދިމާލަކަްށ  ތިބޭނީވެސް ެއއްބަޔަުކ އަނެްއ ަބޔަާކ ކުރިމަިތލައިގެންނެވެ

(.  އެނބުރޭ ުހއްޓެވެ

. އަދި ލޯ ތަނަވަްސވެގެންވާ، ދޮން، ރީިތ އަންހެްނ  ) 54( ) ކަންތަްއ ހުންނާނީ އެފަަދއިންނެވެ (ސުވަރުގޭގައި

.ންނާ حورالعنيކުދީންނާ (  ) ތިމަން ރަްސކަލާނެގ އެމީހުންނާ ާކވެނި ކޮށްދެއްާވ ހުށީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ެخادمއެތާނގ . ) އެ ުސވަރުގޭަގއި އެީމހުންނަށް ގޮވާނެެއވެ  ން ތައް     

    =ެގެއްލުމެްއ ެނތް މޭވާތައް ހުިރކަމަށް އެއްވެސް ކަހަަލ ނުރަްއކަލ /  ްއ ނެތް    

   =. އެމީހުން އެތާ ރަހަ ލިބިނުގަންނާނެއެވެ     =(.    މަރުގެ (ދުވަހަުކ މަރުނުވާނެެއވެ   

    = ީީވ ަމުރ ެމނުވ (  =ކުރީްނ އެންމެ ުފރަތަމަ (ދުނިޔޭަގއި    ެަކލާނެގ އެމީހުން ރައްކާެތިރ އަދި އ

.  ކުރެއްިވއެވެ      = ެން   عذابނަރަކައިގ      =  ެެގ  ربّ ކަޭލގެފާނުގ

. فضلްނ ާވ  حضرة  =ވަންތަެވިރ ކަމެއްެގ ގޮތުންެނވެ    ީނޑައެޅިގެން ެއއ   ކަ       

 ނަސީބެވެ  . ބޮޑުވެގެންވާ =       قرآنފަހެ ހަަމަކށަވަރުްނ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް ެއ 

.  ފަސޭހަ ކޮށްދެްއވީމެވެ     =) އެ  عربކަލޭގެފާނުެގ ބަހުްނ (  ބާވަިއލެއްވީމެެވ   قرآن ބަހުން

     = ) قومަކލޭގެފާނުެގ  يعىنއެމީހުްނ (  =ލިބިގަނޭޯތ   نصيحةާއއި،  وعظގެމީހުން    

. إنتظارފަހެ ކަޭލގެފާނު   ުކރަްއވާށެވެ     =  ްަގިއާވ  إنتظارއެމީހުންނަކީ ހަމަކަަށވަރުނ

.  ބައެކެވެ
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މާނަ  ގެسورة دخان        ފަންސަވީސް ވަނަ ފޮތް  

  
 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އްގެ ިބރެއް، އަދި ގެއްލުެމއްނެތް މޭވާގެ  ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ ޭމވާ ގެނައުމަްށ އަދި އެއްވެސް ބާވަތެ ) 55(

. (ނުވަަތ އެމީހުްނ އަމާްނ ެވގެންާވ   خادمގައި، ހުރިހަިއ ާބވަތެއްެގ މޭާވ ގެަނއުމަށް، އެތާނގެ  حالގޮވާނެއެވެ

(.  ންނަށް ގޮވާނެއެވެ

) ފުރަތަމަ މަުރ ނޫނީ އެމީހުން އެ ުސވަުރގޭގަިއ ގެ ނިމުމެއް ކަމުގަ  حياةފުރަތަމަ ފަހަރު (ދުނިޔޭގެ  ) 56( އިވި

. އެަފދަ ބޮޑު  . (ދުވަހަކު ަމރުނުވާނެއެވެ  حياةގައި އެމީހުން ތިބޭނީ އަބަދީ  نعمةމަރުގެ ރަހަ ނުދެކޭެނއެވެ

.) އަދި ަނރަކައިެގ  . عذابއެއްގަެއވެ  ްނ އެކަލާނގެ އެީމހުން ސަލާމަތް ކުަރއްާވ ހުއްެޓވެ

.) އެ ހުިރހައި  اهللا رسول(އޭ  ) 57(  فضلްނވާ  حضرةގެ  ربّ އަކީ ަކލޭގެާފނު ހައްދަވަިއ ބޮޑުކުރެްއވި  نعمةއެވެ

 . . إحسانވަންތަވެރި ކަމެއްެގ ގޮތުންނެވެ . ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެީއއެވެ  ވަންތަ ކަެމއްގެ ގޮުތންނެވެ

. އެީއ ކަޭލގެފާނު قرآنފަހެ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ ެއ  ) 58( ބަހުްނ  عربގެ ަބސް ކަުމގައިާވ ފަސޭހަުކރެއްވީެމވެ

. ެއއީ އެީމހުން  . نصيحةއާއި،  وعظބާވައިލެްއވީމައެވެ  ލިބިގަޭނތޯއެވެ

. ހަމަކަށަަވރުްނ އެމީހުންވެސް އެއީ  إنتظارފަހެ ކަލޭގެފާނު  ) 59( . (އެބަހީ،  إنتظارުކރައްވާެށވެ ުކރާ ބައެެކވެ

. އަިދ  إنتظارއަށް ކަޭލގެާފނު  كامياىبާއއި،  نصر އެމީހުންގެ މައްޗަށް ަކލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭ ުކރައްވާެށވެ

. إنتظارއެމީހުން ެއ  . އަދި ކަޭލގެފާނު ައވަހާަރވުމަށެވެ  ުކރަނީ ަކލޭގެފާނަށް ގެއްލުާމއި، ަހލާކު ިލބުމަށެވެ

 
 



                      
 

1 8 3 1   
 

މާނަ  ގެسورة جاثية       ންސަވީސް ވަނަ ފޮތް ފަ   

 ގެ މާނަ  ُسورة جاثية
uv 

  

 )37(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        اجلاثيةُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

     =  ިއެވެهللا  ދެނެވޮޑިގެންވަނީ  މޮޅަށް މާނަ  އަުކރުތަކުގެ މ.         = ްބާވައިލެްއވުން  ފޮތ 

     )ވަނީ ބާވައިެލއްވުން قرآن އެބަހީ ( ވަނީ    = އެވެ  هللا ާބވައިެލއްވީ އެފޮތް(  .ންނެވެ حضرة ގެ هللا(.     

    = ކަލާނގެއެވެ  ވަްނތަحكمة) ވަންތަ ގަދަފަދަ( ވަންތަ عّزة.          = 

 ޒާތުަގއިެވސް  އެތަންތާނގެ އަދި ، ހެއްދެވުމުގަްއޔާއި ބިން، އުޑުތަކާއި އެަބހީ. (ވެެއވެ ބިމުގައި ، އުޑުތަކާއި ހަމަކަށަވަރުން

 .)ވެވެއެ      =  ވާކަުމގެ  ވޮޑިގެން އެަކލާނގެ އަދި ، ވަންތަކަމާއި حكمة، ދެނެވޮޑިގަތުާމއި، ތެރިކަާމއި قدرة ގެ(هللا 

    ދަލީލުތައް   ހެކިތަާކއި ) ކުރާ دليل މައްޗަށް    = މީހުންނަށް ތެދުކުރާ ( ންނަށް  مؤمن(       =  

   .ވެެއވެ ހެއްދެވުމުަގއިވެސް  ތިޔަބައިމީހުްނގެ އަދި      = ިފަތުރުްއަވވާ ، ހައްދަވާ އެކަލާނގެ އަދ 

  ،ތަކެތީގައްޔާއި   =  ތެރެއިން ިދރޭތަކެީތގެ(  ތެރެއިން  ތަކުގެ  حيوان  (  =   ިދަީލލުތައ ހެކިތަާކއ    

         = ަބޔަކަށް ކުރާ  يقني توحيد ގެ(هللا  ބަޔަކަށް  ުކރާ يقني  (           =ިނޑާއި އަދ ، ރޭގަ

)  ތަުކރާުރވުމުގައި ރޭދުވާ(، ކުރެްއވުމުގައްާޔއި ތަފާތު ދުވާލު         =ިތަކެތީަގއްޔާއި ބާަވއިލަްއވާهللا  އަދ  ،  

       =ްއުޑުނ          =ިފެނުން ާވރޭ( ތެރެއިން ޒުގުގެރ  (           = ްފެނުން  އެ ދެނ 

ނޑު އެކަލާނގެ   ދިރުއްވައި  ބިްނގަ         =ެއޮތުމަށްފަހު  ަމރުވެ ބިން އ           =ިަވއި  އަދ 

)  މުަގއްޔާއިޖެއްެސވު ވައި ދިމަދިމާއިން ތަފާތު(، ބަދަލުކުރެްއވުމުގައްާޔއި      =)ިހެކިތަކާއި) ކަންކަމުގައި މި މ ،

.  ވެެއވެ ތައް دليل         =ްަބޔަކަށް ިވސްނާ ބުއްދިކޮށ         =ީدليل، ހެކިތަކާއި ގެهللا  އެއ 
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މާނަ  ގެسورة جاثية       ންސަވީސް ވަނަ ފޮތް ފަ   

.  ތަކެވެ        =ެކިޔައިދެްއވަނީއެވެ ކަޭލގެފާނަށް ސްކަލާނގެރަ  ތިމަން ހެކިތައް، ތަކާއި دليل އ  .      

  ގޮތުގައި ތެދު حق ހަމަ=            =ެންނޭވެ مشرك އޭ(؟ ހެއްެޔވެ ވާަހަކއެއް ޮކންފަހ  (.        

  ފަހު  އަށް حّجة، ތަކާއި دليل އެަކލާނގެ އަދި، އާއިهللا =         =ްވާނީ  إميان/ ތެދުކުރާނީ އެމީހުނ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.هللا މި އަކުރުތަުކގެ މާނަ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަަމ  حم ) 1(  އެވެ

ެގ هللا ވަންތަ،  حكمةވަންތަ،   عّزة –ާބވައިލެްއވީ  قرآنއެަބހީ ކީރިިތ  –ފޮތް ބާވައިލެްއވުން ވަނީ  ) 2(
. حضرة  ންނެވެ

ވޮޑިގެްނ (هللا ބިމުގަިއ ، ހަމަކަށަވަރުްނ އުޑުތަާކއި، ބިްނ ހެއްެދވުމުގަިއ އަިދ ހައްަދވާފައިާވ އުޑުތަކާއި  ) 3(
މި ކަންކަުމެގ ، ވަންތަ ކަމާއި، ދެނެވޮޑިގަތުމާއި حكمةތެިރކަމާއި،  قدرةވާކަމާއި، އެްއކައުވަންަތ ކަމާއި، އެަކލާނެގ 

) ހެކިތަ . އެކަމަުކ އެ ދަީލލުތަކަކީ  دليلާކއި، މައްޗަށް ދަލީުލކުރާ .  مؤمنތަްއ ވެެއވެ ެގ هللا ްނނަށް ާވ ތަކެެކވެ
ވަންތަކަމާއި، މި ބާވަުތގެ އެންމެަހއި ކަންތައްތަްއ  حكمةތެރިކަާމއި، ދެނެވޮޑިގަތުމާއި،  قدرةވޮޑިގެންވުމާއި، 

. مؤمنުކރާ  قبولތެދުކޮށް   ންނަށް ާވ ދަީލލެވެ

هللا !) ތިޔަބައިމީހުންގެ ހެއްެދުވމުގައްޔާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަކުގައި (އަދި އޭ އިންސާނާއެވެ ) 4(
 ންތަކުގައިވެސް ެއކަލާނގެ އެއްކަުއވަްނތަ ކަާމއި  خملوقތަކާއި،  دابّةހައްދަވައި، ފަތުރުްއވާފައިވާ ގިނަގުނަ 

ނޑައެޅި حّجة، ތަކާއި دليل ،ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެމައްޗަށް ދަީލލުކުރާ  .ަތއް ކަ  ުކރާ ބަަޔކަށެވެ، قبول توحيد ގެން ވެެއވެ

އުޑުން ބާވައިލަްއވާ ރިޒުގު ކަމުގައިވާ ފެުނގައްޔާއި، އަދި ެއ هللا އަދި ރޭދުވާ ތަކުރާރު ވުުމގައްޔާއި، އަދި  ) 5(
) ދެްނ އެަކލާނގެ ެއ  ނޑު މަުރވެފައި އޮތުމަށްފަުހ (ަގހެްއ، ވިނައެއް ނެިތ އޮތުމަށްފަހު ފެނުގެ ސަބަބުން ބިންގަ

ނޑު ދިރުއްަވއިބިން ވިނަަތްއ ފަޅުއްވަިއ ހެއްެދވުމުގައްޔާއި، އަިދ އެިކ ދިމަދިމާއިްނ ޖެޭހގޮތަށް ަވިއ ، ގަސްަތކާއި، ގަ
ވަންތަކަމާއި،  حكمةތެރިކަމާއި، އެްއކައުވަންތަކަމާއި،  قدرةގެ (هللا ބަދަލުކުރެްއވުމުގައްާޔއި،  މި މި ކަންކަމުގަިއ 

.ކުރާ دليلދެނެވޮޑިގަތުމުގެ  މަްއޗަށް   ) އެތަކެްއ ދަީލލު   ބުްއދިކޮށް ވިސްނާ  ބަޔަކަށް ވެއެވެ

.) ެއއީ ަހއްތާވެސް  اهللا رسول(އޭ  ) 6( ތެިރކަމާއި،  قدرةެއަކާލނެގ ެއްއަކުއަވްނަތަކާމއި، ، ވޮޑިގެންާވ ކަމާއި(هللا އެވެ
. ތިމަްނ ރަ دليلެގ هللا ުކރާ  دليلވަންތަކަމިާއ) ިމ ކަންކަމަްށ  حكمةދެނެވޮޑިގަތުމާއި،  ސްކަލާނެގ ތަކެވެ
. حقّ ކޮށްދެީނ ަހމަ  بيانތައް ިމ  حّجةަތކާއި،  دليلކަލޭގެފާނަށް ެއ  ންގެ ީމހުްނ  مشركފަެހ ެއ  ތެދު ގޮުތގައެވެ

ުކރާނީ ކޮން ވާހަކަެއއް ެހއްޔެެވ؟  قبولތަްއ ތެދުނުކޮށް، ދެން ތެދުކޮށް  دليلއާއި، ެއކަލާނެގ އަންގަާވ هللا 
 ށް ހެއްެޔވެ؟ވާނީ ކޮން ެއއްޗަކަ إميانއެމީހުން ދެން 
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މާނަ  ގެسورة جاثية       ންސަވީސް ވަނަ ފޮތް ފަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

   = ނަރަަކއިެގ  عذابަނރަކައިެގ ގަަދ) . .)   ويلހުއްެޓވެ އެވެ ިކޔޭ ވާދީ ހުއްޓެވެ       

ައދި ޮބެޑތި ގިަނ ާފަފަތްއ ުކާރ ޮކްނެމ ީމަހަކްށ  ، ގިނަގިނައިްނ ދޮުގހަދާ=        = آيةެގ هللا އޭާނ 

ތަްއ އަހަިއ)   آيةެގ  قرآنތައް އަަހއި، (     ެކިޔެޭވ   آية= ޭއނާގެ މައްޗަްށ އ       

) ދެމިހުންނަ  إميانވެރިކަން މަތީ ( كربދެން އޭނާ ބޮޑާވުމާއި، =    ުނވެ        = އޭނާ ެއ

.  އާ ޔަްތތައް ުނވެސްއަާހ ފަދައެވެ    = ެދއްވާށެވެ خربފަެހ ކަޭލގެފާުނ އޭނާއަްށ!  .      =

) ހުރިކަމުެގ   عذابވޭންދެނިވި  (އެފަަދ މީހުންނަށް     = ާއަިދ އޭނާއަްށ އެނގިއްޖެއްޔ        

   =ަقرآن(ތަކުން މިންަވރެްއ ތިމަން ަރސްކަލާނެގ ާއޔ  ( ން ކޮންމެވެސް މިްނވަރެއް      = ޭއާނ

.   –ނުވަތަ އެނގުނު އެްއޗަކަށް  –އެ އާޔަތަށް  މަލާމާތްކޮށް، ފުރައްސާރަ ކުރެެއވެ         =

ނޑައެޅިގެން އެފަދަ ީމހުންނަށް ހުީރ  ކަ     = ްعذابވާ ިއހާނާތްތެިރ ވެގެނ  .  ެއވެ  

       = ީحهّنمއޭނާގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތ  . . ނަރަކައެވެ  އެވެ     = އަދި އެމީހުންނަްށ

  . . ފައިދާ ުނކުރާނެެއވެ ) ފުއްަދއި ނުދޭނެއެވެ (އެދުވަހުން        = / އެމީހުްނ ހޯދި މުދަަލކުން

 އެްއވެްސ ކަމެއް   –ދި ުކރިކަމަކުްނ  ވިޔަްސ އަ –ދަރީންނަކުން       = އަދި އެމީހުން ހިފަިއ

)   إختيار ކުިރ ތަކެތީންވެސް (އަޅުކަންކުިރ ތަކެތީން ވެސް      = ިފޔަވަިއ  هللا     =

ސަހަރޯެވރީންކަމުގަިއ       =  ީއަދި އެީމހުންނަށް ުހރ        = عذابބޮޑުެވގެންާވ   . ެއވެ

     =  ިމ) . .)   قرآنމިީއ ތެދުމަގެވެ  މިއީ މުޅީންެވސް ތެދުމަގެވެ   = ީވ  كافرއަިދ

މީސްތަކުން      = ެقرآنެގ އާޔަތްތަކަށް ( ربّ އެބައިީމހުންގ   ( އަށް       =
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މާނަ  ގެسورة جاثية       ންސަވީސް ވަނަ ފޮތް ފަ   

.   عذابނަށް ހުީރ ހަމަ އެމީހުން އެވެ       =ެގ  عذابއެެވ ކިޔާ ވޭންދެނިވި  رِْجز

.  ތެރެއިންނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ويل ދުވަހުން  قيامةގިނަގިނައިން ދޮގުހަދާ، ފާފަކުރުމުަގިއ ހައްދުފަހަަނޅައިގެންފައިވާ ކޮންމެ މީަހކަށް  ) 7(

) . . އެތާނގެ ހޫނު ަގދަކަމާއި، ނުރައްކައު ބޮޑުކަމުން ނަރަކަެވސް އެތަނުްނ  ويلހުއްޓެވެ އަކީ ނަަރކައިގެ ވާދީއެކެވެ

.) دعاء ސަލާމަތްވުމަށް  ކުާރކަމުގައި ވިއެވެ

)8 (  ( އޭނާެގ  –)ާއޔަތްތައް  ގެ  قرآن ކީރިިތ ގ( –ެގ އާޔަްތތައް هللا (އަދި މިބުނާ ދޮުގވެރި، ފާަފވެރީން

. ދެންވެސް އޭނާ (މަ )  إميانއްޗަށް ކިޔެވޭއަޑު ައހައެވެ . ޭއާނ  كربނުވެ ވެރިކަމާއި، ބޮޑާކަން މަތީ ދެމިހުންނަނީއެވެ

. ފަހެ އެފަދަ މީހުންަނށް ވޭންދެނިވި  آيةއެ  ދުވަހުން ހުންނާނޭ ކަުމެގ  قيامة عذابތައް ނުވެސް އަހާ ަކހަަލއެވެ

. خرب  ކަލޭގެފާުނ ދެއްވާށެވެ

ން ކޮންމެވެްސ މިންވަެރްއ  قرآن އެބަހީ –ރަސްކަލާނގެ އާޔަތްަތކުން ކޮންމެވެްސ މިންވަރެއް  އަދި ތިމަން ) 9(

. އެފަދަ ކޮންެމ މީހަަކްށ  – އެފަދަ މީހާއަްށ އެނިގއްޖެއްާޔ އޭނާ އެއަށް ަމލާމާތްކޮށް، ފުރައްާސރަކުރާްނ ފަށައެވެ

ނޑައެޅިގެން އިހާނާތްތެިރ  . ( عذابހުރީ ހަަމ ކަ ޔަތަކަްށ ނުވަތަ ޫސރަތަކަށް މަލާމާތްކޮްށިލ ގެ އާ قرآن  އެވެ

.) حكمޮކންމެ މީހަކު ިމ   ތެެރއަށް ވަންނާނޭކަީމ ޝައްކެްއ ުހިރ ކަމެއް ނޫނެވެ

) އޭނާެގ ކުރިމަީތގަިއ ( ) 10( . އެދުވަހުްނ އޭާނ ޯހިދ  قيامة(ދެން އެފަދަ މީހާ ) އޮތީ ހަމަ ނަަރކައެވެ ުދވަހުން

ފިޔަވައި އޭނާ ަސހަރޯެވރީން ކަމުަގއި ބަލަިއގެން ޭއާނ هللا ން ިވޔަސް އަދި މުދަލަކުންވެސް، އަދި ދަރީންެގ ކިބައި

އަކުންވެސް އޭނާައކަށް އެްއވެސް ކަމެއް ފުއްަދެއްއ  عملއަޅުކަންކުރި ފަރާތްތަކުްނވެސް، އަދި އޭނާ ުކރި އެހެން 

. އޭނާއަްށ ހުީރ ބޮޑުވެގެންާވ  . عذابނުދެވޭނެއެވެ  ެއވެ

. އަިދ އެބަަޔކު އެބަޔަކުެގ  قرآن. އެަބީހ މި މިއީ ހަަމ ތެދުމަގެެކވެ ) 11( ެގ  ربّ އަީކ މުޅީންވެސް ހަަމ ތެދުމަގެވެ

.) އެމީހުންނަށް ހުީރ  –އަްށ  قرآنއެބަީހ  –އާޔަތްތަކަށް  އެެވ ިކާޔ  رِْجزކާފަުރވެއްޖެ ަބޔަުކ (ދަންނައެވެ

.  عذابވޭންދެނިވި  . عذابއަކީ އެންެމގަދަ  رِْجزެއވެ އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = އީ هللا        =. ނޑު ކިޔަމަންކޮށްދެއްިވ ކަލާނގެއެވެ   ިތޔަަބއިމީހުންނަށް ކަ

      = .   އެތާނގަިއ ތިޔަބައިމީހުްނ ނައުދޯނގުފަހަރު ުދއްވުމަށް ޓަަކއެވެ    =

  ފުޅަށް أمرލާނގެ އެކަ    = .   އަދި ތިޔަބައިީމހުްނ އެދިގަތުމަށެވެ     = ެفضلއެކަލާނގ 

   ވަންތަކަމުގެ ތެެރއިން    =  ްهللا އަދި ތިޔަބައިމީހުނ) ( . شكرއަށް   ުކރޭތޯއެވެ  

  = ްއަދި އެަކލާނގެ ތިޔަބައިީމހުންނަށ.  ކިޔަމަން ކޮށްދެއްވިއެވެ        = އުޑުގައި ާވަހިއ

  ތަކެތި        =ިއަދި ބިުމގައި ވާހަިއ ތަކެްއާޗއ       =  އެ ުހރިަހއި ެއއްޗެްއވެސް ެއީއ

. حضرةއެކަލާނެގ    ންނެވެ       = ައި (އެކަލާނެގ ހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަންތައްތަކުގ

)  دليل އެއްކައުވަންތަކަާމއި، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށް . دليلކުރާ  ތަކާއި، ެހކިތައް ވެެއވެ  

   =  ކޮްށ ވިސްާނ ބަަޔކަށް فكرކަންކަމާމެުދ          =  ޭاهللا رسول(އ 

.ވީ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭ إميان.) !އެވެ  ގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ  = .    އަޅައިނުލަިއ ދޫކޮށްލާށެވެ
    =ްބިރުވެތިުނވާ މީހުންނަށ /  ނުއެދޭ ީމހުންނަށް     =)عداوة  (  مصيبةެގ  اهللاެތރީންނަށް ވާ

 ތަކަށްދުވަސްތަކާއި، އުނދަގޫ       = ްمؤمنދެއްވުމަށް ( ثوابއި، އާ جزاءهللا ބަޔަކުީމހުންނަށ 

) جزاء ހެޔޮންނަށް  ދެއްވުމަށް           = ިތަކުެގ ސަބަބުން عملެއމީހުން ުކރ      

     =އެއް ކޮށްފި މީހާ عمل صاحل       = އޮންނާނީ އޭާނެގ  – ثوابއޭގެ  – جزاءފަހެ އޭެގ

. نفس   އަެށވެ     =ާއަިދ ނުބައިކަމެްއ ކޮށްފި ީމހ      = ެއޮންނާނީވެސް ހަަމ  عقوبةފަހެ އޭގ

.  އޭނާއަށެވެ            = ެގ  ربّ ވާީނ ތިޔަަބއިމީހުންެގ  رجوعދެްނ ތިޔަބައިމީހުްނ

. حضرة   އަށެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
. އެީއ އެކަލާނެގ هللا  ) 12( ނޑު ކިޔަަމންކުރެއްިވ ަކލާނގެެއވެ ފުޅަްށ  أمرެއއީ ިތޔަބައިމީހުންނަްށ ޓަކަިއ ކަ

 . ނޑުގަިއ ދުއްވުމަްށ ޓަކަެއވެ ) ެއ ކަ ތިޔަބައިމީހުން ނައުދޯނގުފަހަުރ (މޫދުގަިއ ދުްއވާ އެންމެހަިއ އުޅަނދުފަހަރު
ވަންތަކަުމގެ ތެރެއިްނ ތިޔަބައިމީހުްނ ބޭނުންތައް ލިިބގަތުމަްށ  فضلއަދި އެކަން އެގޮތަށް ލެއްީވ އެކަލާނގެ 

ެގ ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ހަމަޖެއްސުަމްށ  حياةވިޔަފާީރގެ އެންެމހައި ކަަމކަށާއި، ، ޓަކައެެވ. (ދަތުރުފަުތރުކޮށް
.) އަިދ އެ ކަްނކަން އެގޮތަްށ ެލއްވީ ިތޔަބައިމީހުން  . ުކރުމަށް ޓަކައެ  شكرއަށް هللا ޓަކައެވެ . شكرވެ  ުކރޭތޯއެވެ

އަދި އެކަލާނގެީއ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ ޓަކަިއ އުޑުތަކާިއ، ބިމުގައި ާވ އެންމެަހއި ތަކެިތ ކިޔަމަން ކޮށްދެއްިވ  ) 13(
. އެ ުހރިހަިއ އެއް . ހަމަކަށަވަރުން ކަންކަމަށް  حضرةގެ هللا ވަީނ ހަމަ  ެޗއްކަލާނގެއެވެ ކޮށް، ވިސްާނ  فكرންނެވެ

) ެހއްކާއި، ބަޔަކަށް (އެަކލާނގެ  . حّجةައދި  دليلއެއްކަުއވަންތަ ކަމުގެ  މި ކަންކަުމގައި ވެއެވެ

. اهللا رسول(އޭ  ) 14(  مصيبةއާއި،  عذاب ނެ ެގ ެތރީންނަށް އެކަލާނެގ ދެްއވަމުން ގެންދަވާ عداوة ގެ) هللا!އެވެ
، ަރއްވައި  ކު عفوءންނަށް ންގެ ކަންތަކާމެދު އެމީހު مشركއާއި، އުނދަގޫތަކާމެދު ބިުރވެތިނުވެ އުޅޭ ކާފަރުންނާއި، 

) އަޅައިނުލާން ެއަކާމ  . مؤمن(އަދި  ންނަށް ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާެށވެ

. މިއާޔަތުގެ މި  އެްއ  حكمމިީއ ހަނުގރާމައިެގ އާޔަްތ ބާވައިެލއްވުމުގެ ކުރީން އޮްތ  حكمދަންނައެވެ
. ހަނުގރާމައިެގ އާޔަްތ ބާވަިއލައްވައި،  مفّسرކަމުގައި  ސޫރަތުެގ ާއޔަތްތައް ާބވައިެލއްވުުމްނ  ةتوبްނ ވިދާޅުވެއެވެ

.  عفوءއެމީހުންނަށް   أعلم واهللاކޮށް، ދޫދިނުްނ ނިމުނީއެވެ

 ثوابއާއި،  جزاءތަުކގެ ުފރިހަަމ  عملއަދި ެއކަން އެ ހެއްދެީވ ބަޔަުކ ީމހުންނަށް އެީމހުން ކުިރ ެހޔޮ 
. (މިބުނި މީހުންނަކީ  .  مؤمنއެމީހުންނަށް ދެއްވުމަށެވެ ގެ ކުރީކޮޅު އެީމހުންނަްށ  دين إسالمންނެވެ

ންނަްށ  مؤمنތައް، ކާފަރުންގެ ަފރާތުން ލިބުާމއެކުވެސް ކެތްެތރިވެގެން ތިބުމަށް  عذابއުނދަގޫތަކާއި، 
. އެ ލިބުނު އުނދަގޫތަކާއި، ުކރި ކެތްތެިރކަމަށް   ثوابއެމީހުންނަށް ގިނަގުނަ ދަރުމަާޔއި، هللا އެންގެވިއެވެ

.  )ދެއްވާނެއެވެ

.) އެ  عمل صاحلފަހެ  ) 15( އޮތީ ހަަމ  ثوابެގ ދަރުމަޔާއި،  عمل صاحلއެއް ކޮށްފި މީާހ (ދަންނައެވެ
. އޭާނގެ  .) އެކަުމގެ  نفسއޭނާއަށެވެ . އަދި ނުބައިކަެމއް ކޮށްފި މީހާވެސް (ދަންނަެއވެ  عقوبةާއއި،  عذابއަށެވެ

. ދެން (މަރުވުމަށް . އެކަން އޭނާއަށް އޮންނާނެއެވެ ) ތިޔަބައިމީހުން އެނބުރި އޮންނާނީ ހަމަ އޭނާއަށެވެ  رجوعފަހު
. حضرةގެ  ربّ ވުން ވަނީ ހަމަ ތިޔަބައިީމހުންގެ   އަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =.   އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނ ރަސްަކލާނގެ ދެްއވީމެވެ     = ަބީނ

  އިސްރާީއލުންނަށް      = ،ިއާއި، މީސްތަކުންގެ މެދުަގއި ނިޔާކޮށް،  توراة يعىنފޮތާއ

 ކަން نىبއާއި، އަދި  حكمކުރުުމގެ  فيصلة      =  އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެމީހުންނަށް ރިޒުުގ

.  ދެއްވީމެވެ      =ީންރަނގަޅު ހަާލލު ަތކެތ        = އަިދ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އެމީުހްނ

.   މާތްކުރެއްވީމެވެ      =  ިެއންމެހައ (   ތަކުެގ މައްޗަށް  عامل(ޭއރު ތިބި       = އަިދ

.   ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ދެްއވީމެވެ           = ެާއއި،  دليلެތރެއިން އެތަެކއް ކަމުގ

   بيان      = ްإختالفދެންފަހެ އެމީހުނ .   ެވ، ދެބަސް ނުވެއެވެ            

 އެީމހުންެގ ގާތަްށ އައުމަށްފަހުަގިއ މެނުވީ=     =އެނގުން  علم /        = އެމީހުންެގ މެދުގަިއ

   ދެކޮޅުވެރިކަމެްއގެ ސަބަބުންވާ   = ެربّ ހަމަަކށަވަރުން ަކލޭގެފާނުގ          =

.   އެމީހުންގެ މެުދގަިއ ނިޔާކުަރއްާވ ހުއްެޓވެ      =ދުަވހުން قيامة          = ެއ

  މުގަިއ ންކަކަންކަމުގައި އެމީހުން ީވކަ    = ްވެ، ދެބަސްވާ ކަުމގައި إختالفއެމީހުނ    

    =.   ދެން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ކަޭލގެފާނު ލެްއވީެމވެ        =ވަިކ  شريعة / އެްއގެ މައްޗަށް

  މަގަކަށް   =ގެ ކަންތަުކގެ ތެެރއިން دين      =ެއަދި ެއ ަމާގ  شريعة އެ ަކލޭގެފާނު ފަހ / އާ

. تبع    !ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ   = ިتبعއަދ .   !ެވވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ    = މީސްތަކުންެގ

 އި  އާ نفس هوى    =ައެމީހުން ނުދަންނ  =   ްހަމަކަށަވަރުން އެމީހުނ      

  = ޭކަލ.   ގެފާނަްށ ޓަކަިއ އެމީހުންނަކަްށ ފުއްދައެްއ ުނދެވޭނެއެވެ      = ްނ  حضرةގެ هللا
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 އެއް) مصيبةއަތުވެދާނޭ އެްއވެސް ކަމެއް (އެއްވެްސ      =/  مشرك އަދި ހަމަކަަށވަރުން އަނިޔާވެރީން

  ން      =  ުޭއގެ ެއއްބަޔަކ.    އެީއ އަނެއް ބަަޔކުގެ ަސހަޯރވެރީންނެވެ  

   = ިتقوىީއ هللا އަދ .   ވެރީްނގެ ަސހަރޯެވރިޔާއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތިމަްނ  )ކުރަްއވައި◌ި  މެދުވެރި السآلم عليه  موسىންނަށް ( إسرائيل بىنއަދި ހަމަކަށަވަރުން  ) 16(
. އެީއ  . އަިދ މީސްަތކުންގެ މެދުަގއި  توراةރަސްކަލާނެގ ފޮްތ ދެއްވީމެވެ ުކރުމަށް ޓަަކއި ވިސްނުމާއި،  حكمެއވެ

. އަިދ ެއ ދަރިކޮޅުގަިއ  فقهއަދި  . (ގިަނ  نىبެވރިކަްނ ދެްއވީމެވެ ބޭަކލުްނ ެއ ދަރިކޮުޅްނ  نىبކަްނވެސް ލެއްވީެމވެ
.) އަދި هللا  . (ޭއގެ ެތރޭގަިއ ، ރަނގަޅު حاللފޮނުއްިވއެވެ މީުރ ކާނާ ތިމަްނ ރަސްކަލާނެގ އެީމހުންނަށް ދެްއވީމެވެ

.) އަދި އޭރު ދުނިޭޔގައި ތިިބ އެންމެންގެ މައްޗަށް ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އެީމހުްނ  سلوىއާއި،  منّ  ވެސް ވެއެވެ
.  މާތްކުރެއްވީމެވެ

. (ނުވަތަ ަފުހ  ةشريعވެ ފައުޅުެވގެން  بيانގެ ތެރެއިން  حرامއާއި،  حاللއަދި  ) 17( އެމީހުންނަށް އެންގެވީެމވެ
 علمާއ ބެޭހ  خربކަމުެގ  نىبޮފނުއްުވމާއި، އެަކލޭގެފާނުންެގ   وسلم عليه اللله صلى حمّمدާއ  نىبޒަމާނުގެ 

. މި އާޔަުތގައި މި ދެމާނަ  .  مفّسرއެމީހުންނަށް އެންގެވީމެވެ  علم) ދެންފަހެ އެ ދެކަމާބެހޭ أعلم واهللاން ލިޔުއްަވއެވެ
. (އެީމހުން  إختالفރަނގަޅަށް އެނގުމަށްފަހުގަިއ މެނުވީ އެީމހުްނ ދެބަސްވެ،  معلوماتއަދި  ީވ  إختالفުނވެއެވެ

) އެމީހުންެގ ެއކަުކ އަނެކަކުެގ މަްއޗަށް އޮތް ރުޅިވެރިކަމާއި،  . ނުވަަތ  حسدވެރިކަމާމެދު  حمّمدވެިރކަމުންނެވެ
. حسدއޮތް  އާމެުދ އެމީހުންެގ މެދުގައި   وسلم عليه اللله صلى  ވެރިކަމުންނެވެ

.) އެމީހުންގެ މެދުގައި އެކަމާމެދު ދެބަސްެވ،  اهللا رسولއޭ ( ދުަވހުްނ  قيامةވާ ކަންތައްތަކަށް  إختالفއެވެ
. ربّ ކަލޭގެފާނުންގެ   އެމީހުންެގ މެދުގައި ިނޔާކުރަްއވާ ހުއްޓެވެ

. ވަކި ެއއްގެ މައްޗަ شريعةދެން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ވަކި  ) 18( .  منهجށްެލއްވީމެވެ އަކަށް ެލއްވީމެވެ
. ަފހެ ަކލޭގެފާނު ެއ  دينއެއީ  . އަިދ  تبعާއއި، އަދި ެއ މަގާ  شريعةގެ ކަންތަުކގައެވެ ވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

 .!ވެވަޑަިއ ނުގަންަނވާށެވެ تبعއެޭދގޮތާ  نفس هوىނުދަންނަ މީހުންގެ 

ން އަތުވެދާނޭ އެއްވެްސ  حضرةގެ هللا ) ދެން ގެންފިްއޔާވަޑައިވެ  تبع(ކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެ މަގާ  ) 19(
ކޮށްދިނުމަށް އެމީހުންނަްށ އެްއވެސް ކަެމްއ ފުއްދައެްއ  دفاعއެްއ ަކލޭގެފާނުންެގ ކިބައިްނ  عذابއުނދަގުލެްއ އަިދ 

. އަިދ ހަމަކަށަވަރުްނ އަިނޔާވެރީންނަކީ  ) އޭގެ  يهودىންނާއި،  منافق ނާއިން مشرك( ،ނުދެވޭނެއެވެ އެއްބަޔަުކ  ންނަކީ
. އަދި ކައަނެއް ބަޔަ . تقوىީއ هللا ްށ ސަަހރޯވެރީންެނވެ  ެވރީްނގެ ސަަހރޯވެިރޔާއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =) ީخربިމ  يعىنމިއ ( . إعالن އަކީ . އެްނގުމެކެވެ    އެކެވެ   = އެންމެަހިއ

   މީސްތަކުންނަށް        =ިرمحة ،އަދި ތެދުމަަގކާއ .   އެކެވެ          =يقني 

   ކުރާ ބަަޔކަށް   = (ހީުކރީ ހެއްޔެވެ؟) ނުވަަތ ހީުކރަނީ ހެއްެޔވެ؟        = 

  ގަސްތުގައި އަަރއިގަތް ީމހުން   =ްނުބަިއ ަކންތަކަށ       = ތިމަން ރަސްކަލާނެގ

  އެމީހުން ލަްއވާނޭ ކަމަށް     = ވީ މީހުން ފަދައިން إميان         = 

  ތައް ކުރި عمل صاحل އެމީހުންައދި    =(ްހަަމހަމަކޮށ) ިހަމަހަމަ ކަމުގައ         = 

ެގ  آخرةާއއި، މަުރވުމަށްފަހު ދެްނ އޮންަނ  حياةމީހުން ިދރިތިބުމާއި، އެމީހުްނގެ ަމރުވުާމ (އެމީހުންެގ ދުިނޔޭގެ އެ

) حياة   އާ    =.  ނުބައިެވގެން ެވއެވެ      = ެުކރާ ގޮްތ (އެމީހުްނ  حكمއެމީހުްނ އ

(   އެ ނިންާމ ގޮތް     = ިއެވެ ހެއްދެވި هللا އަދ         =ްއުޑުތަކާއި، ބިނ   

) عدلގޮުތގަިއ ( حقّ =     ެވިރ ގޮތުގައި      =  ެجزاءއަކަށް  نفسއަިދ ކޮންމ .   ެދއްވުމަށެވެ

        = ެއެއް ުކރި ކަމެްއގެ نفسއ        = ްނަށް އަިނޔާވެިރ އަދި އެމީހުނ

. ނުވެވޭނެއެވެ   =ކަޭލގެފާނު ފަހެ ދެކެވަޑައިުނގަންނަވަނީ ތޯއެވެ؟           =  ެإلهއޭނާގ 

  ކުރި މީހާ) إختيارކަމުގައި ހިފި މީހާ (    = (އޭނެާގ އަމިްއލަ އެދުން) نفس هوىއެނާެގ     

ލެްއވި  ގުުފރައްދަަވއއޭނާ މަهللا އަިދ  =     =  ްحقّ (ޭއނާޔަށް އެކަނ  (   ެގ ދެނެވޮޑިގަތުމާއެކު هللا ވާކަން

             = ްއަިދ ، އަދި އޭނާގެ ިއވުމާއި، ައދި އޭނާގެ ހިުތގެ މަތީަގއި (އަޑު ނުިއވޭ ގޮތުނ

 ( .هللا ނުވިސްނޭ ގޮތުން  ިސއްކަ ޖައްސަަވއިފިއެވެ         = هللا އަދި އޭާނގެ ޮލލުގެ މަތީގަިއ

 ލައްވައިފި    = (ްނިަވލެއ) ްނޑެއ    މަތިގަ   = ަފހެ އޭނާޔަްށ ތެދުމަގު ދައްކާިނ ަފެހ
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  ކާކުހެއްެޔވެ؟      =  هللا އަށްފަުހ هللا)(    މަގުފުރެއްދެވުމަށްފަހު    =  

  ލިބިނުގަންނާޭނ ހެއްެޔވެ؟ وعظއާއި،  نصيحةތިޔަބައިމީހުން ފަެހ 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަކީ  قرآن މި ނުވަތަ . (ެއކެވެ إعالن ވާ މީސްތަކުންނަށް، އެންގެވުަމކީ އެްނގެވި  ވުމަށް ތަބާ އާ  شريعة އެަބހީ، މިއީ ) 20(
 ޝަްއކު  އެއީ  އަދި .) ފެންނާނެއެވެ އެއިން  ތަކެތި  ގެްއލުންދޭ، ތަކެްއޗާއި ކުރާ  منفع. ޮލލެކެވެ ހިތުގެ  ވާ މީސްތަކުންނަށް

 .އެކެވެ رمحة އަދި، ތެދުމަގަކާއި ވާ  ަބޔަކަށް ކުރާ يقني، ނުކޮށް

 ންވެެގން އީމާ، މީހުންނާއި އަރައިގަންނަ ކަންތަކަށް ނުބައި ގަސްތުަގއި ީހކުރަނީ އެމީހުން؟ ހެއްޔެވެ ކިޔެއް އަދި ) 21(
. ކަމަށެވެ ަހއްދަވާނޭ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އެގޮތަށް . ކަަމށެވެ ވާނޭ  ެއއްފަދަ ދެބައިީމހުން މި، މީހުންނާ ުކރި ަތއް عمل صاحل

. ކަމަށެވެ އެއްަވރާުވނޭ ދެބައިމީހުން ގަިއވެސް حياة އާުޚަރތުގެ އޮންނަ ދެން މަރުވުމަށްފަހު ، އާއި حياة ދުނިޔޭގެ  އެމީހުންގެ
 ުއޅޭ  ނުބައިކޮށް. (އެކެވެ حكم ނުބައި އެއީ. ނިޔާއެކެވެ ނުބައިވެގެްނވާ ނިާޔއަކީ އެ އެމީހުންގެ، ވަންޏާ ށްއެހެންކަމަ
 އަދި . ވެދާނެއެވެ އެްއވަރު ފަަހރެއްަގއި، ަގއި حياة ުދނިޔޭގެ ދެބައިމީހުން  މީހުންނާ ުކރި عمل صاحل ހެޮޔލަފާކޮށް، މީހުންނާއި

 ުކރި  ކަންތައް ނުލަފާ  ނަމަވެސް . ވެދާނެެއވެ ފަހަރު  ބަެއއް ފަސޭަހވެސް ނިޔޭގައި ދު ކަންތައް  ގެ حياة މީހާގެ  ނުލަފާ
. ސުަވރުގެއެވެ  ހުންނާނީ  މީހުންނަށް ކުރި  عمل صاحل ކޮށް ހެޔޮކަންތައް . ނަރަަކއެވެ ހުންނާނީ ގައި حياة ގެ آخرة މީހުންނަށް
 ؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން ނީެއއްަވރުވާ  ދެބައިމީހުން މި. އެވެ نعمة ުނގަނެވޭހާ ހިމަނައި އެތާނގެ

 އަކަށްެވސް  نفس ކޮންމެ އެފަދައިން  ހަމަ  އަދި . ގޮތުގައެވެ حقّ  ެވރި  عدل ހަމަ ެހއްދެވީ  ބިން ، އުޑުތަކާއި تعاىلهللا  އަދި ) 22(
 ޔާ އަނި  އެމީހުންނަށް ) ދުަވހުން آخرة އެަބހީ، އެދުވަހުން( އަދި. ދެއްވުމަށެވެ جزاء އެްއޗެއްގެ  ހޯދައިގަތް  އެއް نفس އެ

 .ނުވެވޭނެއެވެ

 ފަހެ  ަކލޭގެފާނު) މީހުން ުނވަތަ( މީހާ އުޅޭ ހަަދއިގެން ކަމުގައި  نفس هوى ތިމާގެ އަކީ إله ތިމާގެ ) 23(
 ދެނެވޮޑިެގން هللا  ކަމުގައި  حقّ  އެކަން އޭނާއަށް  ެއއީ. މުަގުފރެއްދެީވއެވެ އޭނާ تعاىلهللا  އަދި ؟ ތޯެއވެ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަނީ

 ައދި . ޖެއްސެިވއެވެ ިސްއކަهللا  ހިތުގައި އޭނާގެ، އިުވމުގައްޔާއި އޭާނގެ) ގޮތުން ނުުކރެވޭ حاصل އެއްެޗއް ެހޔޮ( އަދި. ވާތީއެވެ
ނޑެކެވެ ވަނީ  މަތީގައި  ލޮލުގެ  އޭނާގެ  ތެދުމަގު  އޭނާއަށް  ދެން  ަމގުފުރެއްދެވުމަށްަފހު އޭނާهللا  ފަހެ . ހުަރހެކެވެ. މަތިގަ
 ؟ހެއްޔެވެ ލިބިނުގަންނާނޭ وعظ، އާއި  نصيحة އިީމހުންތިޔަބަ) ކަންކަމުން މި(؟ ެހއްޔެވެ ކާކު ދައްކާނީ

 نفس هوى އޭނާގެ އަޅުކަންކުރާނީ  މީހަކު ކޮންމެ ކުރާ  إختيار ކާފަރުކަން، ދޫކޮށް ކަން إميان، ތެދުމަގާއި. ދަންނައެވެ(
. މަގުުފރައްދަަވއެވެ  އޭނާهللا  ަޓކައި ނުކުރިކަމަށް إختيار ތެދުމަގު، ކަމާއި  إميان އޭނާ. ެއއްޗަކަށެވެ  ފެންނަ އެމީހަކަށް. އަށެވެ
 އަދި ، ފެނުމުގެ ެއއްޗެއް ހެޔޮ، އިވުމުގެ  ހެޔޮބަެހއް އެބަހީ. ޖައްސަަވއެވެ ިސއްކަهللا  ހިތުގައި އަދި، ފެނުމާއި، އިވުމާއި އޭނާގެ
 މެުނވީ  ދެއްކެިވއްޔާ ތެދުމަގު އޭާނއަށްهللا  އަލުންވެސް. ނުހުންނާނެއެެވ އޭާނއަކަށް އެއް توفيق ވިސްނުމުގެ އެއްެޗއް ހެޔޮ

 .)ނުލިބޭެނއެވެ ތެދުމަގު އޭނާއަކަށް
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ިއަދ.   އެފަދަ މީހުން ބުނާެނއެވެ         = ެިދރިއުޅުްނ  މި( މެނުވީحياةމިއަުހރެމެންގ

. حياة ހެންއެ  )މެނުވީ   ުނވެއެވެ   = ީއެހެްނ ދިރިއުޅުމެްއ  އެއ . . ދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުމެވެ ހަމަ ުދނިޔެއެވެ

.   ނުވެއެވެ      =  ެއއީ އޮޓޮމެޓިކުން ހިނާގ) . އަުހރެމެން ަމރުވެ، ދެްނ އެހެން ބަޔަުކ ދިރެީނއެވެ

(.   ކަމެކެވެ      =. ޒަމާން މެނުީވ =     އަިދ އަުހރެމެން ަހލާުކ ކުާރ ކަމުގަިއ ނުވެެއވެ

. އެައކު އެހެން ަވިކ  (އެބަހީ އަުހރެމެން މަރުވަމުން، ެއހެން ބަޔަކު ިދރެމުން މިދަނީ ހަމަ ޒަމާނުގެ އާދައެކެވެ

(.    ކަމެއް ނެތެވެ         =ިައދ .   އެމީހުން ެއހެން އެ ބުނާ ބުނުމގައި ނުވެއެވެ      = 

.)އެއްވެސް އެނގުމެ .=     އް (ެއހެން އެ ބުނަނީ ަދލީލެއް ނެިތއެވެ    އެީމހުން ނުވެެއވެ    

  =ީހީކުރާ ަބޔަކު ކަމުަގއި މެނުވ          = ާއަދި އެމީހުންެގ މައްޗަށް ކިޔެވިއްޖެްއޔ  

        =قرآنާއޔަތްތައް (ވެގެްނވާ ތިމަްނ ރަްސކަލާނގެ  بيان (   ގެ އާޔަތްތައް          

  =.    އެީމހުންގެ ދަީލލެއް ކަމުގައި ުނވެއެވެ    =ީއެީމހުން ބުނުން މެނުވ            =

) ކާބަފައިްނ ނިކަން ދިރުަވއިގެްނ ގެނަސްބަ )  ައހުރެމެންެގ (މަުރވެ ދިޔަ .(ތިޔަބައިމީހުން    ލާެށވެ   

     =ާތިޔަބައިީމހުންނީ ތެދުެވރީން ކަމުަގއި ވަންޏ    = ަކލޭގެާފުނ  اهللا رسول(ޭއ (. އެވެ

. .هللا =     ިވދާޅުވާށެވެ ) ދިރުްއވައެވެ   ތިޔަބައިމީހުން (ުދނިޔެއަށް     = ދެްނ

. عمرއެކަލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުން ( ) މަުރއްވަެއވެ   ހަމަވުމުން   =  ދެން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުްނ

. حمشر( ) ޖަމަޢަކުރައްވާނެެތވެ   އަށް         =حسابދުވަހުން ( قيامة (   ބަްއލަވަިއ ޖަޒާދެއްވުމަށް

     =.   އެކަމާމެދު ެއއްވެސް ަޝއްކެއް ނެެތވެ      =  އަދި އެހެްނ ނަމަވެްސ

   ގިނަ މީހުންނަކަށް    =.   ވެގެން ވެއެެވ. خاصّ އަްށ هللا  ދިއަ=   ެއކަމެއް ނޭނެގއެވެ
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        = ްނުވަތަ އެ ދެތާނގެ ވެރިކަނ /   އުޑުތަކާއި، ބިމުގެ މުޅި މިލްކު     

    = ިގާއިމުވާ ދުަވހު قيامةއަދ      =ްއެ ދުވަހުނ         =ގެ باطل 

/ ނުވަަތ  / ދޮުގވެރީން / އަދި އެނޫންވެްސ  كافرމީހުންތައް ތަާކ ގުޅިފައިވާ ީމހުން ގެއްިލ ަހލާކުާވ  عقيدة باطلން
.  ހުއްޓެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ިމ ދުނިޔޭެގ  ) 24( .  حياةނޫްނ ދެން ެއހެން  حياةއަދި އެ ކާފަރުްނ ބުނެއެވެ އެއް، އަހުރެމެންނަކަްށ ނުވެެއވެ
. އަދި ޒަމާން މެނުވީ ައހުރެމެން ަހލާކު ުކާރ  حياةއެ  ގަިއ އެއްބަަޔކު ދިރި، އަނެއް ބަޔަުކ މަރުވަމުން ަދނީއެވެ

. އެަބހީ . އެީއ  ކަމުގައި ނުވެއެވެ އެއްބަޔަކު ިދރި، އަނެއް ބަޔަކު ަމރުވަމުން މިދަނީ ޒަމާނުގެ ދައުރު ކުރުމުންނެވެ
. . ެއއަކު އެހެން ކަެމއް ަވކި އޮީތއެއް ނޫނެވެ  ޒަމާނުގެ އާދައެވެ

ެއއް، އަދި އެނގުމެްއ އެމީހުންނަްށ އޮވެގެްނ  دليلއެހެން ނަމަވެްސ އެމީހުްނ ެއހެން ބުނަނީ އެއްވެްސ 
. ހަމަ  .ނޫނެވެ . ހަމަ ހުްސ ހީތަެކއް ުކރާ ބަަޔކު ކަމުގަިއ މެނުވީ އެމީހުން ނުެވއެވެ  ބުނާ ބުނުމެކެވެ

ވެ، ފައުޅުވެގެންާވ އާޔަތްތަްއ އެމީހުްނގެ މަްއޗަށް ކިޔެވިއްެޖއްޔާވެްސ އެމީހުްނ މިފަދައިްނ  بيانއަދި  ) 25(
. އެމީހުްނ ބު دليلއެްއ  حّجةބުނުން ނޫން އެހެްނ އެްއވެސް  . ތިޔަަބއިމީހުން ތިަޔ ބުނަީނ އެއް ުނެވއެވެ ނެއެވެ

 . ) ގެނަސްދީަބލާށެވެ ތެދެއް ކަމުގައި ވަްނޏާ މަރުެވ ގޮސްފައިާވ އަުހރެމެންގެ ކާބަފައިން ނިކަން (ދިރުަވއިގެން
. ެއހެން އެއްެވސް  حّجة(އެމީހުންގެ  .  دليلއަކީ އެއީއެވެ .  حقيقةއެއް ނޯވެއެވެ ގައި ެއއީ ކަމާ ނުބެހޭ ާވހަކައެެކވެ

. ދުނިޔޭަގއި ދެވަނަ ަފހަރަށް ިދރުއްާވ  قيامةދިުރއްވައި، ެއއްކުަރއްވާނޭ ކަމަްށ އަންގަވަީނ  އެހެނީ ދުވަހުންނެވެ
.  ވާހަކައެްއ ނާންގަަވއެވެ

. اهللا رسول(އޭ  ) 26( ) ކަލޭމެްނ !) ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!ެއވެ . (ުދނިޔޭގައި ކަލޭމެންެގ އަަސރުވެްސ ނެތީސް
. ދެންهللا ދިރުއްވަީނ  ހަމަވުމުްނ މަރުްއވަނީވެްސ ހަަމ އެަކލާނގެެއެވ.  عمرދުނިޭޔގަިއ އުޅެ، ކަލޭމެްނގެ  އެވެ

) ކަލޭމެްނ އެްއކުރަްއވާ،  عمل(ކުރި  ކުަރއްވާނީވެްސ ހަަމ  حمشرތަކަްށ ދެން ހިސާބު ަބއްލަަވއި، ޖަޒާދެއްވުމަށް
. ެއކަމާ ދޭެތރޭ އެއްވެްސ ަޝއްކެްއ ނެތެެވ. އެހެްނ ނަމަވެްސ ގި ަނ މީހުންނަކަްށ އެކަމެްއ އެކަލަނގެެއވެ

.  ނޭނގެއެވެ

هللا ވެ، ިމލްކުވެގެްނ ވަނީ ހަމަ  خاصّ  – )އެންމެހަިއ ތަކެތި( – ملكއަދި އުޑުތަކާއި، ބިމުގެ މުޅި  ) 27(
.) އަދި  . އެަކލާނގެއީ އެތަކެތީގެ ެވރިޔާއެވެ . (އެ ތަކެއްަޗކީ އެަކލާނގެ ތަކެްއޗެވެ ާވ ދުވަހުްނ  قائم قيامةއަށެވެ

. أهلަތކުގެ  عقيدة باطلކާަފރުންނާއި، އަިދ އެންމެހަިއ ، ދޮގުވެރީންނާއި  ވެރީްނ ގެްއލި ހަލާކުާވ ުހއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ެަކލޭގެފާނު ދެކެވަޑަިއގަންނަވާނެއެެވ. دينއެއް (ކޮންމެ  أّمةއަދި ކޮންމ (   އެއްގެ ަބޔަކު

    =ްއިށީނެދގެން ވަިނކޮށް ކަުކލާއި، ފައިެގ އިނިގލިތަާކ އެކަިނ ބިންމަތީ ޖައްސަިއގެނ     

   = ެأّمةއަދި ކޮންމ .   އަކަށް ޮގވޭނެއެވެ       = ެއެއްގެ ފޮތަށް أّمةއ        =

.މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖަާޒ ދެވޭނެއެ   ވެ        = ުކިރ ( ތިޔަބައިމީހުްނ (ދުނިޔޭަގއި

  ކަންތަކަށް      = .   މީިއ ތިމަން ރަސްކަލަނގެ ޮފތެވެ     = ތިޔަަބއިމީހުންގެ މަްއޗަްށ

.  ބަސްބުނާނެއެވެ     =  ުގޮތުގައި حقّ ތެދ            =ްތިމަން ަރސްކަލާނެގ ހަމަކަަށވަރުނ

. أمر(މަލާއިކަތް ޭބކަލުންަނށް  ) ލިުޔއްވަމެވެ   ުކރަްއވައިގެން         = ތިޔަބައިީމހުްނ

) ކުާރ ކަންތައް     (ދުނިޔޭގައި         = إميانަފެހ .   ވީ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ  

     = ތަްއ ުކރި  عمل صاحلއަިދ        =ެއެބައިީމހުން ވައްދަާވ  ربّ ބައިީމހުންެގ އ

  ހުއްޓެެވ.      =  ެرمحةއެކަލާނގ . / އެބަހީ ސުވަުރގެއަށް ަވއްދަވާ ުހއްޓެވެ   ގެ ެތރެއަށް     

ނޑައެޅިގެން އެއީ=     ކަ    = .   ބަޔާްނވެގެންވާ ނަސީބެވެ      = ައިދ

.   ކާފަރުީވ މީސްތަކުން ދަންނަެއވެ    (. އަޅެފަެހ (ަކލޭމެން ދުނިޔޭަގިއ  = ( އެީމުހންނަށް އެންގެވޭެނއެވެ

  ތިބިއިރު ނުވޭ ހެއްެޔވެ؟)      =ަލާނެގ އާޔަތް ިތޔަބައިމީހުންެގ މައްަޗްށ ިތމަން ރަސްކ

  ކިޔެވޭ ކަމުގައި      =. ) ބޮޑާވެ، ކިބުރުެވރި ވީުމއެވެ  ދެންފަހެ ތިޔަބައިމީހުްނ (އެޔަށް    = 

.   އަދި ތިޔަބައިމީހުން ވީުމއެވެ     =  /   ުމަގއި ން ކަ جمرمނުބައި، ފާފަވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި

   = (    އަިދ ބުނެިވއްޖެއްާޔ (އަިދ ކަލޭމެންނަްށ ބުނެވިއްޖެްއޔާ       =

. (އެބަހީ ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުން ިދރުއްަވއި  حقّ ފުޅު އެީއ  وعدެގ هللا ހަމަކަށަވަރުްނ  އަްށ  حمشرއެއްޗެެކވެ
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.) وعد حقّ ެގ هللا ފޮނުއްވުމުގެ ބަސްފުޅަީކ     އެކެވެ     = ދުވަސް  قيامةއަިދ         =

.   އެޔާ ދޭތެރޭ ޝަްއކެއް ނެތެވެ        =.އަުހރެމެންނަކަށް ނޭނގެއެެވ .   ތިޔަބައިމީހުން ބުނީމުއެވެ

      =ުދވަހަކީ ކޮން ެއއްޗެއްކަެމއް قيامة            =ިމުގައި މެނުީވ ޔައީ ހީެއއް ކަތ

.   އަހުރެމެން ހީއެްއ ނުކުރަމެވެ     =.   އަިދ އަުހރެެމން ނުވަމުއެވެ      =يقني 

    ކުރާ ބަޔަުކ ކަމުަގއި

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ދުަވހުން ަކލޭގެފާުނ  قيامةބަޔަކުވެްސ ވެިރ  أهلއެްއެގ  مّلةއަދި ކޮންމެ ދީނެއްގެ، އަދި ކޮންމެ  ) 28(
. (އެީއ  ހީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަކުާލއި، ފައިެގ އިނިގލިތަކާ އެކަނި ިބންމަތީ ޖައްސައިގެން އިށީނދެގެން ވަނިކޮެށވެ

 . .) އަިދ ކޮންމެ  حسابއެދުވަހުެގ ބިުރވެރިކަމާއި، ނުރަްއކާކަމުންނެވެ  أّمةބަްއލަވާިއރުވެްސ ތިބޭނީ ެއގޮތަށެވެ
. ިތޔަބައިމީުހްނ  أّمةށްވެްސ ެއ އަކަ . އަިދ އެމީހުންނަްށ އެްނގޭނެއެވެ އަކަްށ ބާަވއިލެްއވުނު ފޮތުެގ ނަމުްނ ގޮވޭެނއެވެ

. جزاءދުނިޔޭގައި ުކރި ކަންތަކަްށ މިއަދު ިތޔަބައިމީހުންނަށް   ެދއްވޭނެއެވެ

. (އެބަީހ މަލާއިކަްތ ބޭކަލުްނ ލަ ) 29( ްއވައި ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ އަދި މިއޮތީ ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ފަެތވެ
.) އެ ފަތް ހަމަ  عملލިޔުއްިވ ކަލޭމެންެގ  . حقّ ގެ ފަތެވެ  ގޮުތގައި ަކލޭމެންގެ މަްއޗަށް ބަްސބުނާނެއެވެ

. އެބައިމީހުންގެ  عمل صاحلވެގެން  إميانފަހެ  ) 30( ެގ  رمحةއެކަލާނގެ  ربّ ތައް ުކރި މީހުން ދަންނައެވެ
.ތެރެއަށް، އެބަީހ ސުަވރުގެއަްށ އެ . بيان މީހުްނ ވައްދަާވ ުހއްޓެވެ  ވެގެންާވ ނަސީބަކީ އެއީެއވެ

. (ަކލޭމެން ދުނިޭޔަގިއ  ) 31( . އެމީހުްނނަށް އެދުަވހުްނ އެންގޭނެެއވެ އަދި ކާަފރުވެއްެޖ މީސްތަކުްނ ދަންނައެވެ
) ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އާޔަތްތަްއ ތިޔަބައިމީހުްނެގ މައްޗަްށ ކިެޔވޭކަމުގަިއ ނުޭވ ހެއްޔެ (އެަބީހ  ވެ؟ތިބިއިރު

(. . އަދި ތިޔަަބއިމީހުން ވީ ފާފަެވރި،  كرب، ދެން ތިޔަަބއިމީހުން އެއަށް ބޮޑާވެ  ކިޔެވޭކަމުގަިއ ވިއެވެ ވެރިވީއެވެ
. جمرمނުބައި   ން ކަމުަގއެވެ

. (އެަބީހ މީސްތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުްނ  حّقފުޅު އެީއ  وعد ގެ هللا އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  ) 32( އެެކވެ
ދުވަހަީކ ަޝއްކެްއ ނެިތ އަންނާޭނ  قيامة) އަިދ ެވ.އެކެ  حقّ ފުޅު އެީއ  وعدކުެރއްވުމުެގ  حمشر، ދިރުއްވައި

 . . މިހެްނ ތިޔަބައިީމހުންނަށް ބުނެިވއްޖެއްޔާ ިތޔަބައިމީހުން ބުނެެއވެ ދުވަްސ އެީއ ޮކްނ  قيامةދުވަހެކެވެ
. އެީއ ހަަމ ހީޮކށްގެން ދަ އްާކ ވާހަަކއެއް ކަމުގަިއ މެނުވީ އަހުރެމެްނ ދުވަހެއްކަމެްއ އަުހރެމެންނަކަށް ނޭނެގއެވެ

. އަިދ އެ ުދވަސް އެއީ އަންނާނޭ ދުވަެހއްކަން  . يقنيހީނުކުރަމެވެ  ކުާރ ބަޔަކު ކަމުގައި އަުހރެމެން ނުވަމުއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ުަފއުޅ ( .އަިދ އެމީހުންނަށް (އެދުވަހުން  ވާ ހުއްޓެވެ        = އެީމހުން ުކިރ

  ކަންތަކުގެ ނުބައިކަން     =ާއަދި އެމީހުން ލާަވށައިލ.  ނެއެވެ             

  އެ ކަންކަމަށް އެީމހުން މަލާމާތްކުރާ ކަމުގައި ވީ ކަންތައް =   =(ްއެމީހުންނަށ) ިބުނެވޭނެއެެވ. އަދ  

    =  ހަނދާްނ ( މިއަދު ތިމަން ަރސްކަލާނގެ ކަޭލމެންގެ މަތީން (ނަރަކައަށް ވަނުމަށްފަހު

.   ނައްތާހުށީމެވެ      =ްކަލޭމެން ހަނދާން ނައްތައިލި ފަދައިނ          =

  ދުކަލޭމެންގެ މި ދުވަހާ ަބއްދަލުވުމާމެ      =.   އަދިކަލޭމެންގެ ޖާގަައކީ ނަރަަކއެވެ     

    =.   އަިދ ކަލޭމެންނަށް އެއްވެްސ ނަސްުރވެިރޔަކު ނުވެެއވެ    = ީަކލޭމެންނަށް އެހެްނ ވ   

      = إختيارހަމަކަށަަވރުްނ ކަލޭމެްނ . .) ކުީރއެވެ   (ހަދަިއލީއެވެ    = ެގ ާއޔަތްތައް هللا  

   = ިމަލާމާތްުކރެޭވ އެްއޗެއް ކަމުގައ    =.   ައދި ކަލޭމެްނ ހެްއލުންތެިރ ކުުރވައިފިެއވެ   

   =ްދުނިޭޔގެ ިދރިއުޅުނ      =ުަފހެ ިމއަދ         = ެނަރަަކއިން އެމިުހްނ  އ

.    ނުނެރެވޭނެއެވެ   =.   އަިދ އެމީހުން ުނވެއެވެ     = ގެ ިކޔަމަނުގެ ެތރެއަްށ هللا

 /    ުރހިވޮޑިގަންނަވާނޭ ޮގތް އެދެވޭޭނ ބަޔަކު ކަމުގައި هللا ވަނުމަށް އެދެވޭޭނ ބަޔަުކ ކަމުގައި   =  ަފެހ

.هللا ުހރީ  ثناءއާއި،  تعريفާއއި،  محدެއންމެހައި     އަެށވެ         = އެީއ

. އަިދ ބިމުގެ ވެިރ  ربّ އުޑުތަކުގެ ެވރި  . ربّ އެވެ  އެވެ      =  ربّ ތަކުެގ ވެިރ  عاملއަދި އެީއ 

.    އެވެ     = ،ިެވގެން ވަނީ ހަަމ  خاصّ ވަންތަކަްނ  ياءكرب އަިދ ކީރިތިކަމާއި، މާތްކަާމޢ

.   އެކަލާނގެއަެށވެ        =  ްއުޑުތަާކިއ، ބިމުގައިވެސ        = 

. حكمةވަންތަ،  عّزةއަދި އެީއ   ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة جاثية       ންސަވީސް ވަނަ ފޮތް ފަ   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަިދ  ) 33( އަދި އެދުވަހުން އެމީހުން ދުނިޔޭގައި ުކރި ކަންަތކުގެ ނުބައިކަން އެީމހުންނަށް ފައުޅުވާނެއެވެ

. އެކަމާމެދު އެމީހުން ަމލާމާތްކޮށް، ފުރަްއސާރަުކރި ކަންތަްއ ެއމީހުން ވަށަިއލާ . عذابެއއެއްޗަީކ ނެއެވެ  ެއވެ

) އެމީހުންނަށް އެންގޭނެއެެވ. ގައި ތެޅިފޮ عذابއަދި (އެމީހުން ނަރަކަިއގެ ގަދަ  ) 34( ޅި، ހަޅޭލަވަމުން ދާހިނދު

ކަލޭމެން ދުނިޭޔގަިއ ތިބިިއރު، ިމ ދުވަާހ ަބއްދަލުވާނޭކަްނ ަހނދާން ނައްތަިއލި ފަދައިްނ ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގވެްސ 

( . އަިދ ކަލޭމެކަލޭމެން  މިއަދު ކަލޭމެން (ަނރަކައަްށ ލުމަށްފަހު ްނގެ ތަނަީކ ގެ މަތީން ހަނދާން ނައްތާާލ ހުށީމެވެ

. އަދި ކަލޭމެންނަށް  . نصرހަމަ ނަރަަކއެވެ  ދީ، ެއހީވާނޭ އެކަުކވެސް ނުވާނެެއވެ

)35 (  ( ެގ އާޔަތްަތކަކީ އެއީ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަްށ هللا ކަލޭމެންނަށް ތިޔަހެން ތިޔަީވ ަކލޭމެން (ދުނިޔޭގަިއ ިތބިއިރު

. އަދި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ކަލޭމެން ހަްއލަިއ، ހަދައިލައި، ެއއީ މަލާމާތްކުެރވޭ އެއްެޗއް ކަމުގައި ހަދައިލިކަ  މެވެ

. . އެޔަްށ ހެްއލިގަތީެއވެ  އަވަދިކޮށްލީެއވެ

. އަދި  يعىن، ފަހެ ދެން މިއަދު އެީމހުން އެތަނުން ގެ ިކޔަމަންތެރިކަމުެގ هللا ަނަރކައިން ނުެނރެވޭނެއެވެ

ޭނ ގޮތަްށ އުޅުމަށް އެދެވޭޭނ ބަަޔުކ ރުހިވޮޑިގަންނަވާهللا  އަދި–ތެރެއަށް ވަނުމަށް އެެދވޭނޭ ބަަޔކު ކަމުގަިއ 

. –ކަމުގައި   އެމިހުން ނުެވއެވެ

. ެއއީ އުޑުތަުކެގ هللا ވެގެްނ ވަނީ ހަމަ  حقّ އެްއ  ثناءއާއި،  تعريفއާއި،  محدފަހެ އެންމެހަިއ  ) 36( އަށެވެ

. އަދި ބިުމގެވެސް   ربّ ވެރި  . އަދި އެންމެަހއި  ربّ ެއވެ . ربّ ތަކުގެ ވެިރ  عاملއެވެ  އެވެ

ވެގެްނ ވަީނ ހަަމ  خاصّ ވަންތަކަްނ  كربياءއަދި އުޑުތަކާއި، ބިމުގަިއވެްސ ކީރިތިކަާމއި، މާްތކަމާއި،  ) 37(

. އަދި އެކަލާނގެއީ  . حكمةވަންތަ،  عّزةއެކަލާނގެއަެށވެ  ވަންތަ ކަލާނެގއެވެ
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة األحقاف
uv 

  

ٔحقافُسورة     )35(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                     ا

   ަތުރަޖމާ     

   ެދެނެވޮޑިގެްނވަނީ ހަމަ  މުރާދު މޮޅަށް = މިއަކުރުތަުކގ .   އެވެ      =

)  قُْرآنމިފޮތްބާވާތްލެއްވުންވަނީ ( . َحْضَرة ގެ هللا=    ބާވާްތލެއްވުންވަނީ  ންނެވެ   

  =ة  ވަންތަ   ِحْكَمة  ވަންތަ ِعزَّ    .  = ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ނުަހއްދަވަމެވެ    

    ްއުޑުތަކާިއ ބިނ =       ިއަިދ ެއދެމެދުގައި ވާހާތަކެްއޗާއ =      ަހަމ  =

 ޙައްޤު  ގޮތުގަިއ މެއެނުވީ       ްއަިދ ކަޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަކަށ = (   (މެއެނުވީ  

 = އަދި ކާަފރުވީ މީސްތަކުްނވަނީ       ްއެީމހުންނަށް ބިރުގެންނެވުނު ކަންތަކުނ =     

 .  = އެީމހުން ފުަރގަސްދީގެންނެވެ  .   = ަކލޭގެާފނު ވިދާޅުވާށެވެ     ކަލޭމެން ނިކަްނ =

(. . (ޙަަބރުދީބަލާށެވެ  ދެކިބަލާށެވެ      ަގޮވާތަެކއްޗާއިމެދު  ކޮށް  ُدَعاء= ަކޭލމެން ތިޔ     

  =  ިފިޔަވައ     .  = ަކލޭމެން ނިކަން އަުހެރންނަށް ދައްކައިބަލާށެވެ     އެތަެކިތ =

 އްެޗއް ހެއްދެިވ އެ      ްބިމުނ =       ނުވަަތ އެތަެކއްޗަްށ ބައިެވރިކަމެއްވަީނ =

 ހެއްޔެވެ؟       (  = އުޑުތަކުަގއި (އުޑުތަްއ ހެއްދެވުމުަގއި     ކަލޭމެްނ =

.  އަހުރެންނަށް ފޮތެްއގެނެސްދީބަލާށެވެ      ިރީގެ ކު ގެ قرآن  = މ       ނުވަތަ އެއްވެްސ =

.އަސަރެްއ (ޚަބަެރއް  ) ގެނެސްދީބަލާެށވެ      = ُގެެތރެއިން   ِعلَم       

  ިަކލޭމެންނަކީ ތެދުެވރިން ކަމުަގއި ވަްނޏާއ  =   
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1 (  ުމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަީނ ހަަމ  ގެުމރާދުމިއަކުރުތަކ   .  އެވެ

 ގެ  اهللاވަންތަ   ِحْكَمة ވަންތަ ِعزَّةބާވާތްލެއްވުްނވަނީ  قـُْرآنމިފޮތްބާވާތްލެއްވުން ވަނީ އެބަހީ މި ީކރިތި   ) 2(

.  َحْضَرة  ންނެވެ

ނުވީ   ައިދ ހަމަ ޙައްޤު  ގޮތުގަިއ މެ ތަކެއްާޗއި  އުޑުތަކާއި  ބިމާއި އަދި އެދެމެދުަގއި ާވހާ  

.   އަދި ކާަފރުވީ މީސްަތކުންވަީނ    ކަޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަކަށް މެ ނުީވ  ތިމަން ރަްސކަލާނެގ  ނުހައްދަވަމެވެ

. (އެމީހުންނަްށ ބިރުގެންެނވުނު ކަންަތކަކީ އީމާްނ  އެމީހުންނަށް ބިުރގެންނެވުުނ ކަންތަކުްނ   ފުަރގަސްދީގެންެނވެ

 (.  ނުވިނަމަ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޒާބެްއ އަތުވެދާޭނ ކަމުގެ ވާހަަކއެވެ

!.)  هللا َرُسولُ (އޭ ) 3( .އެވެ  !ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   ަގޮވާތަެކއްޗާއިެމުދ   ކޮށް  ُدَعاءފިޔަވަިއ ކަލޭމެްނ ތިޔ

. (ޙަަބރުދީބަލާށެވެ  .) !ކަލޭމެން ނިކަން ދެކިަބލާށެވެ

!.)  هللا َرُسولُ (އޭ  ) 4( .އެވެ ޮގވާތަކެއްާޗއިމެުދ  ކޮށް ُدَعاءފިޔަވައި ކަލޭމެން ތިޔަ   !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

) ( . (ބުދުތަކާއިމެދު ކަލޭެމްނ  .)  ބިމުން އެތަކެިތ ހެއްެދިވ އެއްެޗްއ !ޙަބަރުދީބަލާެށވެަކލޭމެން ިނކަން ދެކިަބލާށެވެ

. ނުވަަތ އުޑުނިކަން ައހުރެންނަްށ ދައްކައި ) އެަތކެއްޗަްށ ބަިއވެރިކަމެްއވަީނ ަބލާށެވެ ތަކުގަިއ (ުއޑުތައް ހްެއެދވުމުގައި

ގެ ކުީރެގ  قُْرآن ކަލޭމެންނަކީ ތެުދވެރިން ކަމުަގއި ވަންާޏއި  ެއަކމުގެމައްޗަށް ދަލީުލކުރާ ފޮތެްއ (މި؟ ހެއްޔެވެ

( . ނުއެކަލޭމެްނ ައހުރެންނަްށ  ފޮތްތަކުގެތެރެއިްނ ނަމަވެސް  ގެތެެރއިން އެއްވެްސ   ِعَلمُ ވަަތ ފޮތެްއ ގެނެސްދީބަލާެށވެ

. ) ގެނެސްދީަބލާށެވެ ގަިއ ެއވަނީ އެަކލާނގެއަްށ އެްއވެސް ަޝރީކަުކ ބައިެވރިއަުކ  قـُْرآن (މި  !އަސަރެްއ (ޚަބަރެއް

(.  ނުވާކަމަށެވެ
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    ިފަހެ ކާުކހެއްޔެވެ؟ ން ބޮޑީކަ= އަދި އަނިޔާެވރ       ާކޮްށ  ُدَعاء= ޮގވ

  ހަދާމީހަކަށްވުރެ          =   ިފިޔަވައ           އޭާނއަށް (އޭނާެގ  = 

)  ُدَعاء ) އިޖާަބ ނުދޭމީހަކަށްުވރެ ( އެްއޗަކަށްުވރެ   އަށް         ްދުަވހަށް ދާދެން  =  ިޤޔާމަތ 
    ުއަދި އެަތކެތިވާ ޙާލ =         ެُدَعاء =  އެމީހުން އެޮގވާ ގޮވުމަށް (އޭނާގ  (    އަށް

     = ُވެގެން   َغاِفل          ްވިއްެޖއްޔާ ުކރެَحمَْشُر  = އަިދ  މިސްތަކުނ     

      =  . ) އެީމހުންގެ ޢަާދވާތްތެރިން ކަުމގައި ވާނެއެވެ   އެތަކެިތ ( އެބުދުަތއް       

  =  އަދި އެަތކެތި އެތަކެްއޗަށް ުކރެވުނު އަޅުކަމާއިމެދު     އިްނާކުރ . = ދެކޮޅުހަދާނެއެވެ

.  ކުރާނެއެވެ       ްެގ މައްޗަށް ކިޔެވިއްެޖއްޔާ = އަދި އެމީހުނ          =

  ބަޔާންވެގެންވާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ާއޔަތްތައް      .  = ކާފަުރވީމީހުން ބުނާނެއެވެ   =

  މެދު)އާއިقـُْرآن (އާއިމެދު َحقُّ       އެމީހުންގެގާތަްށ އަިއހިދުން َحقُّ = ެއ       

   މިީއ ބަޔާންެވގެންާވ =  .   އެކެވެ   .    = އަދި ުނވަތަ އެމީހުްނ ބުނަނީއެވެ
= އެކަޭލގެފާނު ެއކަލާނެގއަށް (  . ) ދޮުގހެދީ އެވެ  އަށް  .    = ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   

)= ައުހރެން އެ    ކަލާނގެއަްށ ދޮގުހަދައިިފއްޔާ (މިާސލަކަށް     ައހުރެންނަށްޓަަކިއ =

.   ކަލޭމެންނަށް މިލްުކވެގެން ުނވެއެވެ       = ެެއއްެވްސ / ްނ އެއްެވސް ެއއްޗެްއ َحْضَ◌َرُة ގ

  ކަމެއް    .   = އެަކލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ      ެއާއިމެދުقـُْرآن ( = އ( 

  ކަލޭމެން ދޮގުހެދުމަްށ ވަދެގަންނަ މިްނވަރު        އެކަމާއިމެުދ ހެކިެވރިއަކަްށ އެަކލާނެގ =
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

.  ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ       ުއަުހރެންނާއި ަކލޭމެންނާއި ދެމެދ =     ީއަދި އެކަލާނގެއ =   

         =  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެَرْمحَة ގިނަދިނައިްނ ފާފަ ފުއްސަާވ.   
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އިޖާބަ ނުދޭމީހަކަށް  ُدَعاء އޭނާއަށް (އޭާނގެ  ވެސްޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ދާދެން  ) 5( ެއއްޗަކަށް  ނުވަތައަށް   

(އެއަްށވުރެބޮޑު އަނިޔާެވރިއަުކ އަިނޔާވެރިން ބޮީޑ ފަހެ ކާކުހެއްެޔވެ؟  ކޮށް ހަދާމީހަކަްށވުރެ ُدَعاءފިޔަވައި ގޮވާ 

(. )  ُدَعاءއެމީހުން އެގޮާވ ގޮވުމަްށ (ޭއނާގެ   ވަނީއަިދ އެތަކެތި  ނުވެއެވެ .ވެގެްނ   َغاِفلُ  އަށް  ނެވެ

)  َحمَْشرُ  އަދި މިސްތަކުން ) 6( ) އެމީހުންެގ އެބަީހ (ބުދަށް އަޅުކަްނ ކުރިީމހުންގެ ކުެރވޭދުވަުހ އެތަކެތި (އެބުދުަތއް

. އިންާކުރ  . އަިދ އެތަކެިތ އެތަެކއްޗަްށ ކުެރވުނު އަޅުކަމާއިމެދު  ދެކޮޅުހަދާނެއެވެ ޢަދާވާތްތެރިން ކަުމގަިއ ވާނެއެވެ

.  ކުރާނެއެވެ

قـُْرآن (ާއއިމެދު َحقُّ  ތިމަްނރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަްއ  ކިެޔވިއްޖެއްޔާ އަދި އެމީހުންެގ މަްއޗަްށ ބަޔާންވެގެްނވާ  ) 7(

. މިއީ ބަޔާްނވެގެންާވ ) ކާފައާއިމެދު ުރވީމީހުން ބުނާނެެއވެ  .  އެކެވެ

)8 ( . ) ދޮުގހެދީ އެެވ.  ( އެބަހީ  ެއކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެއަށް  އަދި ނުވަތަ އެމީހުން ބުނަނީއެވެ އަށް

.!)  هللا َرُسولُ  އެއަންގަވަީނ (އޭ  އޭގެޖަވާބުގަިއ  . އެވެ އަހުރެްނ އެަކލާނގެއަްށ ދޮގުހެިދ ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

ންނަްށ އެަކލާނެގ އަުހރެންނަްށ ޢަޒާބެއް ފޮނުްއވަންޏާވެްސ އެކަްނ ދިފާޢު ކުރުމަްށ ކަލޭމެކަމުގައި ވަންާޏ 

. ) ކަޭލމެން  قـُْرآن( އެ  އަދި  ކުޅަދާނަވެގެން ނުެވއެވެ ދޮގުހެދުމަްށ ވަދެގަންަނ މިންވަުރ އެކަލާނެގ ާއއިމެދު

 . . އަހުރެންނާއި ކަލޭމެންނާއި ދެމެދު ހެކިވެިރއަކަށް އެަކލާނގެ ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ އަިދ  ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ

. َرْمحَةއެކަލާނގެީއ ގިނަދިނައިްނ ފާފަ ފުއްސަާވ    ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    ޭاهللا َرُسولُ = (އ .  !.)  ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުާވށެވެ!އެވެ        އެންެމ ފުރަތަަމ =

.  ރަސޫލުކަމުަގއި ައހުރެންނުވެެއވެ     ްރަސޫުލބޭކަލުްނކުރެނ =       އަދި އަުހރެންނަަކްށ =

.  ނޭގެއެވެ       ްއަހުރެންާނއިމެދު ކަްނތައްވާނީ ކިހިަނކުންކަމެއ =    އަިދ =

(   ކަލޭމެންނާއިމެދުވެސް (ކަންތަްއވާނީ ކިހިނަކުންކަެމއް   ްتـََبعِ = އަުހރެނ  .    ާވކަމުގައި ނުެވއެވެ

          ޭނުވީައށް މެ َوِحى= އަހުރެންނަްށ ބާވާތްެލއްވ     .   = އަދި އަުހރެން ނުވެެއވެ
      ާއަކު ކަުމގަިއ މެނުވީ  َنِذيـْرُ = ބަޔާންެވގެންވ)(   ބިުރގަންނަވަނިވިބޭަކލަކު ކަމުަގއި މެނުވީ
   ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެއެ اهللا َرُسولُ = (ޭއ (.  .ވެ     ުރެންަންށ = ަކލޭމެން ނިކަން ައހ

.   ޚަބަރުދީބަލާށެވެ       ެންާވ އެއްެޗއްކަމުގަިއ  ވަންޏާ  َحْضَرة ގެ  اهللاއެއީ  قـُْرآن= އ   

     ާއަދި ކަލޭމެްނ އެއަްށ ކާފަުރ ވެއްޖެއްޔ =        =  ިއަިދ ހެކިެވރިއަުކ ހެކިދީފ  

      ީީމހަކު  ެތރެއިންއިސްރާީއލުންގެ = ބަނ      ީقـُْرآن= ހަމަ ެއޔާއެއްގޮތަްށ އެަބހ  

 ގައިވާގޮތަށް    ިދެންއަދި އެީމހާ އީމާންވ =     ެرُ = އަދި ކަލޭމެން ބޮޑާވ  ެވރިވެ  ِكبـْ
   ްتعاَىل  اهللا= ހަމަކަށަަވރުނ       =ުތެދ.  މަގު ނުދައްކަވައެވެ      =

 އަނިޔާވެރިންނަށް       .   = އަދި ކާފަުރވީމީހުްނ ބުނެއެވެ    =

 އީމާންވީމީހުންނަށް        ީقـُْرآن ގެފާނު ގެންެނވި ނަީބކަމާއި އަދި  ُحممد=  ެއކަން އެީއ (އެބަހ 

) ެހޔޮކަމެއްނަމަ   އެއީ        އެކަުމގައި އަހުރެމެންނަށްުވރެ ުކީރ ( = އެމީހުްނ (އެމުއުމިނުން
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

.  އިސްނުވީހެވެ         ަނުލިބުނުހިނދުން ށްތެދުމަގު= އަދި އެމީހުްނނަށް އެކަމ      

. = ފަހެ ނިކަްނހުރެ އެމީހުން   ބުނާނެއެވެ   ީމިއީ قـُْرآن= ިމއ          ިއހުެގ =

.   މުސްކުޅި ދޮގުވާހަަކއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. اهللا َرُسولُ (އޭ  ) 9( . ަރސޫލުބޭކަލުންުކރެން އެންމެ ުފރަތަމަ ރަސޫާލކަމު!ެއވެ ގަިއ ) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ

. އަދި ައހުރެންނާއިމެދު ކަންަތއްވާނީ ިކިހަނކުންކަމެއް އަދި ަކލޭމެންނާއިމެދުވެސް (ކަންަތއްވާީނ  އަހުރެންނުެވއެވެ

. އަހުރެންނަްށ ބާާވތްލެއްޭވ  ) އަުހރެންނަކަށް ނޭެގއެވެ ވާކަމުގަިއ  تـََبعِ އަށް މެުނވީ ައހުރެްނ  َوِحىކިހިނަކުންކަމެއް

. ހަމައެކަިނ ބަޔާން އަކު ކަުމގައި މެނުވީ (ބިރުގަންނަވަިނވިބޭކަލަުކ ކަމުަގއި މެނުީވ)  َنِذيـْرُ ވެގެްނވާ ނުވެއެވެ

.  އަހުރެން ުނވެއެވެ

. އެ !އެވެ  اهللا َرُسولُ (އޭ   ) 10( ްނވާ އެްއޗެއްކަމުަގިއ  َحْضَرة ގެ اهللاއެއީ  قـُْرآن.)  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

 قـُْرآنާޔ އަިދ ބަނީ ިއސްރާއީލުްނގެ ީމހަުކ ހަަމ އެާޔއެއްގޮތަްށ އެަބީހ ވެފައި އަދި ކަލޭމެްނ އެއަްށ ކާަފުރ ވެއްޖެއް 
رُ އަށް ބޮޑާެވ  قـُْرآنއަްށ  އީމާންެވ އަިދ ަކލޭމެން ެއ  قـُْرآن ހެކިދީފަިއ ދެންއަިދ އެމީހާ  އެއީ ަޙއްޤު ތެުދކަމަށް  ِكبـْ

. َقاِئمُ  ُحجَّةްނގެ މައްޗަށް ވެރިވެ އީމާން ނުިވކަމުގައި ވަްނޏާ ދެންވާނީ ކިހިނަކުން ެހއްޔެވެ؟ (ކަލޭމެ ) ވާީނއެވެ

 . .   تعاَىل  اهللاހަމަކަށަވަރުްނ އަނިޔާެވރިންނަށް    ތެދުމަުގ ނުދައްަކވައެވެ

. ެއކަން އެއީ (އެބަީހ   ) 11( ގެފާނު ގެންނެވި ނަީބކަމާިއ  ُحممدއަދި ކާފަރުވީމީހުން އީމާންވީީމހުންނަށްބުނެއެވެ

) ެހޔޮކަމެއްނަމަ  قـُْرآنއަދި  އެކަމުގަިއ އަުހރެމެންނަށްވުެރ ކުީރ  މުއުމިނުންނިކަެމތި މީހުްނ އެބަީހ އއެއެއީ

. .) ައދި އެމީހުންނަށް އެކަމަށް ތެދުމަގު ނުލިބުނުހިނދުްނ   އިސްނުވީހެވެ (އެކަމުަގއިވެސް ުކރީތިބީހީ ައހުރެމެންނެވެ

. މިީއ އެބަީހ   .ކުޅި ޮދގުވާަހކައެމިީއ  ިއހުގެ މުސް قـُْرآنފަހެ ނިކަންުހރެ އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ  ވެ
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     ީއެަބހ) . )قـُْرآن = އަދި އެފޮުތގެ ުކރީގަިއ ެވއެވެ    ގެކުރީގަިއ ވެެއވެ        =

   َتوَراة)ގެފޮތް (އެކަލޭގެފާަނށް ބާވާތްެލއްވި َعَلْيِه السآلم            =  ތަބާވެވޭ އިމާމެއް ކަމުގައްާޔިއ

  އެްއކަމުގައި َرْمحَة އަދި      ިقـُْرآن= އަދިމިީއ ( މ (  މިއީ    ) =   ގެޮފްތ َعَلْيِه السآلم

  .ތެދުކުރާޙާލު އައިސްފައިވާ ފޮތެކެވެَتوَراة)          ާންވާބަހުِعِرب  = ސީދ        =

. ) ިބރުެވރިކަުމގެ ޚަަބރު ެދއްވުމަށެވެ   އަނިޔާވެިރވީ މީސްތަކުންނަްށ (މުްޝރިކުންނަށް       

  ިإْحَسان = އަދ.    ތެރިންނަްށ އުާފވެރިކަމެްއެގ ގޮުތންނެވެ     ހަމަކަށަަވރުްނ =

  މީހުންބުނި     ެއވެ اهللاއަކީ َربُّ  = އަުހރެމެންެގ.        ދެްނ އެމީހުްނ އެބަސްަމީތ =

  ވެތިބި َقاِئم      .   = ފަެހ އެމީހުންެގ މައްޗަކަްށ ެއއްވެްސ ބިެރއްނެތެވެ  

   ައަދި ހިތާމަކުރާނޭ ަބޔަކު ކ =.  މުަގއި އެމީހުން ނުވެެއވެ      ީއެމީހުން އެއ = 
      .   = ސުވަުރގޭގެ އެކުެވރިންނެވެ    .     = އެމީހުްނ އެތާ ދެމިިތބޭުހއްޓެވެ

  = ދަރުަމއެއްެގ ގޮތުން         ާީވ ކަންތަކުގެ ކަުމގައި= އެީމހުން   ކުރ   

 
 
 
 

                                    

                                     

    



                      
 

1 8 5 4   
 

ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

  
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެަބހީ  ) 12( )  قـُْرآنއަދި އެފޮތުގެ ކުރީގައި ގެކުީރގައި   ِގެފޮތް (އެކަޭލގެފާނަށް ބާވާތްލެްއިވ  السآلم َعَلْيه

.) َتوَراة . އަދިމިއީ (މި َرْمحَةެއއީ ތަބާެވވޭ އިމާމެްއ ކަމުަގއްޔާއި އަދި  ވެއެވެ ) ( قـُْرآنއެއްކަމުގަެއވެ މިއީ   َِعَلْيه 

. ެއއީ އަނިޔާެވރިީވ މީސްތަކުންނަްށ  ِعِربތެދުުކރާޙާުލ ސީާދ ) َتوَراةގެފޮްތ  السآلم ބަހުްނ ައިއސްފައިވާ ފޮތެެކވެ

) ބިުރވެރިކަުމގެ ޚަބަުރ ދެއްވުމަށާިއ  އަދި  .ތެރިންނަށް އުާފވެރިކަ إْحَسان(މުޝްރިކުންނަށް  މެްއގެ ގޮތުންނެވެ

މީހުްނ  ވެތިބި َقاِئم ބުެނ ދެން އެބަސްމަތީ  ޭއ މިހެން اهللاއަީކ َربُّ  ހަމަކަށަވަރުްނ  އަުހރެމެންެގ  ) 13(

. އަިދ ހިތާމަުކރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގިއ  . ޤިޔާމަްތ ދުވަހުްނ އެމީހުންނަކަްށ އެއްވެްސ ިބުރވެރިމެްއ ނުވެެއވެ ދަންނައެވެ

 .  އެމީހުން ނުވެެއވެ

. ެއއީ ) 14( .  އެމީުހން އެތާ ދެމިތިބޭހުއްޓެވެ އެމީހުން (ދުނިޭޔގަިއ  އެމީހުންނަކީ ސުވަރުގޭގެ އެކުެވރިންނެވެ

ނޑައެޅިގެންވާ )  ކުރާކަުމގައިީވ  ރަގަޅު ޢަމަލުތަުކގެ ަދރުމައެއްެގ ގޮތުން  އެީމހުންނަށް ކަ .نِْعَمة  ތިބިއިރު  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      .    =  އަދި އިނަސާާނއަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަމުރު ކުރެްއވީމެވެ        =

   އޭނާގެ މައިްނ ބަފައިންނާއިމެދު         ްތެިރވުމަށް / ހެޮޔކޮށް ހިތުމަށް إْحَسان= ެއމީހުންނަށ   
     ައޭނާގެމަންމ  = .     އޭނާާޔއިގެން ބަިލވެއިނެވެ    ުބުރަކަމާއި އެކު / ުނރުހެޭވ ޙާލ =   

    .    = އަިދ އޭނާ އެދަރިފުޅު ިވހެއެވެ     ުުބރަކަމާިއ އެކު / ނުުރހެވޭ ާޙލ  =   

       ްމުމާއި = އެދަރިފުޅާއެިގްނ އޭނާބަލިެވ އިނުމާިއ އަދި ިކރުދީ ނިނ          =

.    އެއީ އެުކ ތިރީްސ މަސްދުވަެހވެ         އެދަރިފުެގ ބުއްިދ ފުިރހަމަވުމާިއ ހަށިަގުޑ =

(.    ގަދައެއްޖައުމަށް ދާދެން (ބަަލހައްޓަެއވެ           ްއަިދ ސާޅީސް އަަހރުވުމުނ =     

    ެޭއ އަޅުގ  . . َربُّ=  އެއިންސާނާދަންނަަވއެވެ    އެވެ     މިއަޅާއަށް އަނގަވަިއ  =

    .!ދެއްވާދޭވެ       ެއަށް މިއަޅާ ޝުކުރު ކުރާނެގޮތް  نِْعَمة = އިބަަރސްކަލާނގ     

      ެމިއަޅާގެ ަމއްޗަށް ލެްއވި އިބަރަްސކަލާނގެ   ِنْعَمة= އ         އަދި މިއަާޅެގ =

    މައިން ބަފައިންގެ މައްޗަށާއި         ާކުރާނެ ގޮތާއި  َعَملُ   َصاِلح=  އަދި ިމއަޅ    

   އަްށ އިބަރަްސކަލާނެގ ރުހިވޮޑިގެްނާވނޭ َعَملُ = ެއ       ިކޮްށ  ُصْلحއަޅާއަްށ = ައދިމ

  .ދެއްވާދޭވެ        ުމިއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮޅ =           ހަމަކަަށވަރުން  މިައާޅ  =

.    އިބަރަސްކަލާނގެއަްށ ތައުބާ ވެއްޖައީމެވެ           އަދި ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާވަީނ =

.) މުސްލިމުންގެ . ( ިކޔަމަންތެރިންގެ ެތރެއިންެނވެ    ތެެރއިންނެވެ        ނޑައެޅިގެްނ = ކަ

   އެމީހުން އެއީ      ެއެމީހުްނގެ ކިބައިްނ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޤަބޫލު ކުރަްއވާނެ މީހުންނެވ =.   
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ާމނަ  ގެسورة أحقاف        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

          ުއެީމހުންކުިރ ަރގަޅު އަަމލ =              އަިދ އެީމހުްނެގ =

.ކުަރްއާވ ހުރީ  َعفُوءނުބައިކަންތައް ފުއްަސވަިއ     ެމވެ          ސުަވރުގޭެގ އެުކވެރިންެގ =

   ތެރޭގައި         َوْعدُ = އެީއ ތެދުވެިރ .    އެކެވެ            =

    ވެވިގެްނވާކަމުގަިއވި  َوْعدُ އެމީހުންނަށް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ތެރިވުމަްށ / ެހޔޮކޮށް ހިތުމަްށ   إْحَسان އަދި އިނަސާނާ އޭނާގެ މައިން ބަފައިންާނއިމެދު  ) 15(

. މިހެނީ އޭނާގެމަންމަ އޭނާޔާިއގެން ބަިލވެއިނީ ުބރަކަމާއި އެުކ   ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާއަށް އަމުރު ކުރެްއވީމެވެ

. އަިދ   . އަދި އޭނާ އެދަރިފުޅު ވިެހއީެވސް ބުރަކަމާއި އެކު / ުނރުހެވޭ ާޙލުގަެއވެ / ނުރުހެވޭ ާޙލުގައެވެ

. އަިދ އެ ަދރިފުެގ އެދަރިފުޅާއިގެން އޭނާބަލިެވ އިނުމާިއ އަިދ ކިރުީދ ނިންމުމާިއ އެއީ މުޅިއެުކ ތިރީްސ މަސްދުަވހެވެ

.) އަިދ ސާޅީސް އަަހރުވުމުން  އެއިންސާާނ  ބުއްދި ފުިރހަމަވެ ހަށިގަޑު ގަދައެއްޖައުމަްށ ދާދެން (ަބލަަހއްޓައެވެ

. ޭއ އަޅުގެ َربُّ  އޭނާގެ .َربُّ  އަށް ދަންނަަވއެވެ އިަބަރސްކަލާނެގ މިއަޅާެގ މައްޗަށާިއ އަިދ މިއަޅާެގ މައިްނ !ެއވެ

އަްށ އިަބރަސްކަލާނެގ  َعَملُ އަށް މިއަާޅ ޝުކުުރ ކުރާނެގޮތާިއ އަިދ އެ  نِْعَمة ބަފައިންގެ މައްޗަްށ ެއލެއްވި 

. އަދިމިއަޅާެގ ދަރިފަސްޮކޅު މިއަޅާއަްށ   َعَملُ  َصاِلحރުހިވޮޑިގެންާވ  ކުރާނެ ގޮތާއި މިއަޅާއަށް އަންގަަވއި ދެއްވާދޭވެ

. . ހަމަކަށަަވރުން މިއަޅާ އިަބރަސްަކލާނގެއަށް!ކޮށް ދެއްވާޭދވެُصْلح  އަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  ަތއުބާ ވެއްަޖއީމެވެ

(. . (ިކޔަމަންތެރިންެގ ތެެރއިންނެވެ  މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ ެތރެއިންނެވެ

ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ އެީމހުންކުިރ ަރގަޅު ައމަލު  ) 16( އެމީހުންެގ ކިބައިްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޤަޫބުލ  ކަ

. އަިދ އެމީހުން ކުަރއްާވ ހުީރ َعُفوء  ެގ ނުބައިކަންތައްަތއް ިތމަން ރަސްކަލާނގެ ފުއްަސވައި ކުރައްވާެނ މީހުންނެވެ

. އެމީހުންނަށް  . އަދި އެމީހުްނ ވާހުީށ ސުަވރުގޭެގ އެުކވެރިންެގ ތެޭރގަެއވެ އެީއ  َوْعدُ ވެިވގެންވާކަމުަގއިވި  َوْعدُ މެވެ

.َوْعُد ތެދުވެރި  ފުޅު އެީއ  َوْعدُ  ކުރައްވާފަިއވާ އެމީހުންނަށް  (އެބަހީ ރަސޫލު ބޭބޭަކލުންގެ ދޫފުޅުގެަމތީން އެކެވެ

.) َوْعدُ ހަމަ ތެދުވެިރ   ފުޅެކެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ާއަިދ ބުނިމީހ =          ްޭއނާގެ މައިން ބަފައިންނަށ  =         ތިަޔ =

. ދެމީހުންނާއި   ހެދި އަުހރެންގެ ހިތަށް ދަިތވެއެވެ     ިَوْعدُ = ތިޔަ ދެމީހުން ައހުރެންނަށް ބިުރވެރ 

    ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟     / ުކރެވޭނެ ކަމަށް  َحمَْشُر =  އަހުރެްނ ކަްށވަޅުން ނެރެވޭނެކަމަްށ     

      ْرُن قَـ = އަިދ ހަމަކަަށވަރުްނ.    ތައް  ވޭތިެވެގން ހިގައްެޖއެވެ     އަުހރެންގެުކރިްނ =

(.    ( އޭގެތެެރއިން އެަކކުވެސް ނާެދއެވެ        ( =  އަދި އެދެމީހުްނ (ބައްޕަާއއިމަންމަ

. (އަދި އެދެމީހު  ُدَعاءއަށްދަންނަވައި  އެކުއްޖާ ސަލާމަތްވޭތޯ  . )ުކރައްަވނީއެވެ  ން އެކުއްާޖއަށް ބުނެއެވެ
    . .    =  ަކލެއަްށ ހަާލކު ހުއްޓެވެ     =  ކަލޭ އީމާންވާށެވެ      =

. ( މަރުވުމަށްފަުހ ދިރުްއވަިއ   َوْعدُ  َحقُّ ފުޅު އެީއ ހަމަ َوْعدُ ގެ  ހަމަކަށަވަރުން   َوْعدُ  ުކރެއްވުުމގެ  َحمَْشرُ ފުޅެކެވެ

. ) َوْعدُ  َحقُّ ޅު އެއީ ހަމަފު    ފުޅެކެވެ    .  = ފަހެ ެއކުއްޖާބުނެއެވެ      =

.     ތިޔަވާހަކަތައްުނވެއެވެ         އިސްވެދިޔަމީހުން ަދއްކާފައިވާ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ =

   ދޮގުވާހަކަތަެކއްކަމުގަިއ މެނުވީ        ީއެފަދަ އެފަދަ ީމހުންއެއ  =     

     ުَحقُّ = އެީމހުންގެ މަްއޗަށް ކޯފާެގ ބަސްފުޅ  .   ވެއްޖެމީހުންނެވެ    (ކާފަުރ) =

.    އުއްމަތްތަކުގެތެޭރގަިއ ގުނިފައެވެ          ާއެމީހުްނގެކުީރ އިްސވެ ގޮސްފައިވ  =   
       ްޖިންނީންނާއި އިންސާނުންެގތެރެއިނ  =          ހަމަކަށަަވރުްނ  =

.    އެމީހުން ވިެއވެ     ްގެއްިލހަލާުކވީމީހުންގެތެެރއިނ  =           =

.    އަދި ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް ަދރަޖަތަކެއްވެެއވެ         ިގެ َعَملُ =   އެމީހުންުކރ        
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.    =  އަދި އެމީހުންނަށް ބަރާަބރަށް ދެއްޭވހުއްޓެވެ     ާއެމީހުންގެ ޢަމަުލގެ ޖަޒ =     
      ުންނަށް އަނިާޔ ނުވެޭވހުއްޓެެވ.= އަދި އެމީހ  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އޭާނގެ މައިންބަފައިންނަްށ  آِخَرة(   ) 17( ދުވަހަށް އީމާންނުވާ އަދި މައިން ބަފައިްނނަށް ކިޔަމަންތެރިނުވާމީހާ

. އަުހރެްނ  . ތިޔަދެމީހުްނގެ ވާހަަކއިން ައހުރެންގެ ހިތް ދަތިެވއެވެ . ތިޔަދެމީހުންނަށް ހުތުުރކަން ހުއްެޓވެ ބުނެއެވެ

 ުކރެވޭެނ ކަމަށް   َحمَْشرُ ށްވަޅުން ނެރެވޭނެކަމަށާިއ  ކަ

ަތްއ   قَـْرنُ ުކރަީނ ހެއްެޔވެ؟ އަިދ ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެްނގެކުރިްނ    َوْعدُ ތިޔަ ދެމީހުްނ ައހުރެންނަްށ ބިރުެވރި  

. އެމީހުންގެ ކަންަތއް އެނިމުނީ  .( އޭގެތެެރއިން އެަކކުވެސް ނާދެެއވެ .  އަުހރެންެގ ވޭތިވެގެން ިހގައްޖެެއވެ ެއވެ

. )  އޭާނ ެއހެންބުނިނަމަެވސް  އެުކއްޖާެގ ބައްޕައާިއ މަންމައާއިދެމީހުްނ ެއކުއްާޖ  ކަންތައްވެސްވާީނ ހަމަެއހެންނެވެ

.) ަކލެއަްށ ަހާލުކ   ُدَعاءއަށްދަންނަވަިއ  ސަލާމަތްވޭތޯ  . (ައދި އެދެމީހުްނ އެުކއްޖާއަށް ބުެނއެވެ ުކރައްވަނީެއވެ

. ަކލޭ .( !އީމާންވާެށވެ ހުއްޓެވެ   ިހަމަކަށަަވރުން !ދަުވހަށް އީމާންވާށެވެ آِخَرة އަށާއ (.  ެފުޅު އެީއ  َوْعدُ ގ

. ( ަމރުވުމަށްފަުހ ދިރުްއވައި   َوْعدُ  َحقُّ ހަމަ )  .ފުޅެކެވެ َوْعدُ  َحقُّ ފުޅު އެީއ ހަމަ َوْعدُ  ކުެރއްވުމުގެ  َحمَْشرُ ފުޅެެކވެ

. އިސްވެދިޔަ  ުގވާހަކަތަެކއްކަމުގަިއ މެނުީވ ީމހުން ަދއްކާފައިާވ ތާކުންތާކު ނުޖެޭހ ދޮފަހެ ެއކުއްޖާބުނެއެވެ

 .   ތިޔަވާހަކަތައްުނވެއެވެ

. ައިދ   َحقُّ އެމީހުންެގ މައްަޗށް ކޯފާެގ ބަސްފުޅު  އެފަދަ އެފަދަ މީހުްނއެީއ   ) 18( ވެއްޖެމީހުންެނވެ

) އުއްމަތްތަުކގެތެރޭަގިއ    އެމީހުންވަނީ  ޖިންނީންނާއި އިންސާނުްނގެތެރެއިްނ އިސްވެދިޔަ  (ކާފަރު

 . .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންީވ ެގއްލިަހާލކުވީމީހުންގެތެެރއިން ނެވެ  އެމީހުންނާއިގުނިފައެވެ

.   َعَملُ ުކރި  ބަޔަކުއަދި ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް އެ  ) 19( އަދި އެމީހުންނަށް އެމީހުންެގ  ގެ ދަރަޖަތަކެއްވެެއވެ

.ދު ِقَياَمةޢަމަލުގެ ޖަޒާ  . އަިދ އެމުީހންނަށް އަިނޔާ ނުެވވޭހުއްެޓވެ  ވަހުްނ  ަބރާބަރަށް ެދއްވޭުހއްޓެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ްއަިދ ކާފަރުވީމީސްަތުކން ހުށައަޅަިއލެވޭދުވަސ  = !    ހަނދުމަފުޅު ކުރަށްވާެށވެ

       ްނަރަަކއަށ  =           ކަލޭމެްނ  ( =  (އެދުވަހުްނ އެީމހުންނަށް އެްނގޭނެއެވެ

  .ވެިއ ަކލޭމެްނ ގެްއލުވަިއލައިފީމުއެކަލޭންެގ ަރގަޅު ބަ       ެކަލޭމެްނގެ ދުނިޭޔެގ ޙަޔާތުގ =   

      ޭއަދި ަކލ  =.   މެން އެދުނިޔޭަގއި މަޖާކޮްށ އަރާމު ލިިބގެންފީމުއެވެ        =

.    ފަހެ މިއަދު  ަކލޭމެންނަށް ޖަޒާދެވޭނެއެވެ      ގެ  َعَذابُ =  އިހާނާތްތެިރވެގެންާވ     

       ުން =  ަކލޭމެން ބޮޑާެވ ކިބުުރވެިރވީކަުމގެ ސަބަބ         ިބިމުގައ  =   

    ްއެއްނެތި   َحقُّ = ެއއްވެސ                 އަދި ަކލޭމެން ފާސިޤުވުމުެގ  =

.)  !އެވެ اهللا َرُسولُ (އެ =   ންނާއި)ެގ ިކޔަމަނުން ނުކުތުމުެގ ސަބަބު  ސަބަބުންނާއި (

  .!ނުން ަކލޭގެފާނުންގެ ޤައުމަށް  ހަދާންކޮށްދެއްވާށެވެ އަދިކަލޭގެފާ        =     ބާގަިއގެމީހުްނެގ

    ެގ ާވހަކަ  ) السَّآلم َعَلْيه ُهودُ (    أخُ        = ައްށ  َقومއެަކލޭގެފާނުްނ  އެކަޭލގެފާނުންެގ

   އިންޒާރު ކުެރއްވި ހިނދު        = ُގެ ީމހުްނ  َقوم އެވެކިއުނު ާތގައި  ( އެއީ އެ   َأْحَقاف

(.  އުޅުނުތަނެވެ          َرُسولُ  ( ންަތއް َنِذيـْرُ = އަިދ ހަމަަކށަވަރުްނ   ( ބޭަކލުންތައް

.  އިސްގޮސްފައިެވއެވެ         =  އެަކލޭގެފާނުންެގ ކުރިްނ     ެކަލޭގެފާނުންެގ =  އަދި އ

    ފަހުންނާއި    . =      = (ެއކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވިއެެވ.) ކަލޭމެން އަޅުކަން ނުުކރާށެވެ

 ީއަށްމެނުވ       .    = ހަމަކަަށވަުރން ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ  ައހުރެްނ ބިރުގަންނަމެވެ

        =ްގެ ޢަާޒބަށްބޮޑުވެގެންާވ ދުވަެހއ   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 އެމީހުންަނށް  އެދުަވހުން.) ( ކުރައްވާެށވެ ހަދުމަފުޅު(   ހުށައަޅަިއލެވޭދުަވސް ނަރަކައަށް  ކާފަރުވީމީސްތަކުން  އަދި  ) 20(
 ަކލޭމެން  އަދި . ގެްއލުަވއިލައިފީމުެއވެ ަކލޭމެން ބައި ރަގަޅު    ޙަޔާތުގެ  ގެ ދުނިޔޭ ކަލޭްނގެ ަކލޭމެން)  އެންގޭނެއެވެ
    َحقُّ  އެއްވެސް  ޖަޒާއަކީއެ.  ޖަޒާދެވޭނެއެވެ  ކަލޭމެންނަށް މި މިއަދު ފަހެ. ލިބިގެންފީމުެއވެ އަރާމު މަޖާކޮށް އެދުނިޔޭގައި

. ފާސިޤުވުމުގެ ކަލޭމެން އަދި  ނާއި ަސބަބުން ކިުބރުވެިރވީކަމުގެ ބޮޑާވެ   ބިމުގައި  ކަލޭމެން    އެއްނެތި  ސަބަބުންެނވެ

.ޖަޒާ ގެ َعَذابُ  ިއހާނާތްތެރިެވގެްނވާ ސަބަބުން ނުކުތުމުގެ ިކޔަމަނުން ގެ  އެބަހީ   އެވެ

 މީހުންނަށް ޤައުމުގެ ކަލޭގެފާނުންގެ  އަދިކަލޭގެފާނުން)   !.އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ(   ) 21(    ެُهوُد (    أخُ  ބާގައިގެމީހުންގ

 ައށް َقوم  އެކަލޭގެފާނުންގެ  އެކަޭލގެފާނުން ތާގައި ެއވެކިއުނުَأْحَقاُف    އެއީ.  !ހަދާންކޮށްދެއްވާށެވެ  ވާހަކަ ގެ) َعَلْيه السَّآلم 
 ކުިރން  ނުންގެ އެަކލޭގެފާ  ހަމަކަަށވަރުން އަދި. އުޅުނުތަނެވެ މީހުން ގެ َقوم އެ  އެއީ  َأْحَقافُ    .އެވެ ހިނދު ކުެރއްވި އިންޒާރު

 .   ވަޑައިގެންފާވެެއވެ ވެއިްސގޮސްފައިެވއެ)  ބޭކަލުންތައް ( َرُسولُ   އެަބހީ  ންތައް َنِذيـُْر  ފަހުންވެސް  އެކަލޭގެފާނުން  އަދި ނާއި

.) ُهوُد َعَلْيه السَّآلم( އެަބހީ  ވިދާޅުވިެއވެ އެކަޭލގެފާނު(   ކަލޭމެން ވިދާޅުިވއެވެ  ީރާށެވެުނކު އަޅުކަން  އަށްމެނުވ  .

  ދުވަެހއްގެ ބޮޑުވެގެްނވާ  މަްއޗަށް ކަލޭމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން  ްބިުރގަންނަމެވެ އަުހރެން  އަތުވެދާނޭކަމަށ. 
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   ަތުރަޖމާ     

    .   = އެމީހުްނ ދެންނެިވއެވެ        ުރެމެންެގ ގާތަށް ިތޔަވަޑައިގެންނެީވ = ކަލޭގެފާުނ ައހ

   އަހުރެމެން އަނބުރަިއލެއްވުމަށްތޯެއވެ؟ ( ުނވަތަ މަނާކުެރއްުވމަށްތޯއެވެ؟ )      إله= ައހުރެމެންެގ 

 ން ތަކުެގ ކިބައިން     .   = ފަހެ ކަލޭގެފާުނ ގެނެސްދީބަާލށެވެ      ަްށ = ަކލޭގެފާނު އަހުރެެމންނ

 ުކރައްާވ އެތި (އެ َوعدތިޔަ  (           ކަލޭގެފާނަީކ ތެދުވެރިްނެގ =

  ތެރެއިންާވ ބޭކަަލކު ކަމުގަިއ ވަންޏާ   .  = އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ      އެކަުމެގ =

 އެގުންވަނީ (އެ ުންވަނީ ) އަންނަނާނެވަގުތެއްގެ ެއގ      =  ެَحْضَرةގ .   ގަެއވެ

  .  = އަިދ ތިމަން ކަޭލގެފާ ަކލޭމެނަށް އިްއވައި ދެނީއެވެ        ެއކަމަކާއިގެްނ =

  ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުްއވުުނ ކަންތައް        ްދެކެނީ  = އަިދ އެހެނެްއކަމަުކ އަުހރެްނ ކަލޭމެނ   

      .    = ޖާިހލުާވ ބަޔަުކ ކަުމގައެވެ      ފަެހ އެމީހުްނ (ެއ =    (

 ދުއްހިދުން     ްއެީމހުންނަށ ) . = އެީއ ިވލާގަޑެކެވެ  ( .   އަީއ ިވލާގަޑެްއގެ ސިފައގައެވެ

         ެވާދީތަކާިއ ދިމާލަްށ ުކރިމަތިލައި އަންނާތީ = އެީމހުންގ     .   =  އެމީހުން ބުްނޏެވެ

       .  = މިއީ ައހުރެމެންނަށް ާވރޭފެން ވެއްސާނެ ވިާލގަޑެކެވެ    =  ައިދ

. ެއއީ  ކިއެއްހެްއޔެވެ؟  ެއއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނޫނެވެ        ަކލޭމެން އެެއއްޗެްއ =

.   އަވަސްކުރުމަްށ އެދުނު އެއްޗެވެ  .   = އެީއ ވަޔެެކވެ        އޭގަިއ ވޭންެދިނ =

   ާއެުކލެވިގެންވ      . ) ޮކންމެއެއްޗެއް ހަލާުކކޮށް ަބރުބާދު ކޮްށލައެވެ   = (ެއވައި  

  ަެގ އަުމރުފުޅަށް  َربُّ އިެގ ެވިރ = ެއވ     .    = ފަެހ އެމީހުްނ ވެއްެޖއެވެ   
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      އެމީހުން އުޅުނު ގޯތި ގެޮދރުނޫނީ ނުފެނެޭވ ބަޔަކު ކަމުަގއި (އެަބހީ ގޯިތގެދޮރުތަްއ ބަހައްޓާފަިއ =

(.  އެމީހުން ަމރުެވ ދިޔަީއއެވެ      ިމަންަރސްކަލާނެގ ޖަޒާދެއްވަީނ އެފަދައިންނެެވ.= ތ    

    = ްނުަބއި ނުލަފާމީހުންނަށ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  ަކލޭގެފާނު އަުހރެމެންގެ ގާތަށް ތިޔަވަޑަިއގެންނެީވ އަުހރެމެން އަހު   ) 22(  إلهރެމެްނގެ އެީމހުން ދެންނެިވއެވެ

ަކލޭގެފާނަކީ ތެދުެވރިންެގ  ން ތަކުގެ ކިަބއިން އަނބުަރއިލެްއވުމަށްތޯއެވެ؟ ( ނުވަތަ ަމނާކުރެއްވުމަށްތޯެއވެ؟)   

 ކުަރއްވާ އެތި  ( އެ َوعدތެރެއިންވާ ޭބކަލަުކ ކަމުގަިއ ވަްނޏާ ަކލޭގެފާނު އަހުރެމެްނނަށް ތިޔަ   (

.އަހުރެމެންގެމަްއޗަށް ގެނެސްެދއްވާށެ   !ވެ

. ެއކަމުެގ އެގުންވަީނ  ( އެ  ) 23(  އެކަލޭގެފާުނ ވިދާިވއެވެ   އަންނަނާނެވަގުތެްއގެ އެގުންވަީނ (  

. އަދި ތިމަން ކަލޭގެފާނު އެކަަމކާއިގެން ކަލޭމެންގެގާތަށް ފޮނުއްވުނު ކަންތައް  َحْضَرةގެ  ކަލޭމެނަްށ   ގަެއވެ

 . .  އަދި ެއހެނެއްކަމަކު  އިއްވަިއ ދެނީއެވެ   އަުހރެން ަކލޭމެންނާމެދު ދެކެނީ ކަލޭމެންނަީކ  ޖާިހލުާވ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

)  ދުްއހިުދން އެީއ އެީމހުންެގ ވާދީތަކާިއ ދިާމލަށް ކުރިމަތިަލިއ  عذابދެން ަފހެ އެމީހުްނ (ެއ     ) 24(

. ( އެމީހުންނަްށ   އަންނަ  . )  އެ عذابިވލާގަޑެކެވެ . ިމީއ އަީއ ވިާލަގޑެއްގެ ސިފައަގއެވެ މީހުްނ ބުންޏެވެ

. .އަހުރެމެންނަށް ވާރޭފެން ވެއްސާނެ ވިލާގަޑެެކވެ ނަމަވެްސ ކަންނިމިފައިަވީނ   އެކަލޭެގފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 . . ެއއީ ަކލޭމެން އެއެްއޗެއް އަވަސްުކރުމަށް އެދުުނ އެއްެޗވެ . އަދި ިކއެއްހެްއޔެވެ އެއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނޫެނވެ

. عذابންދެނި ެއއީ ޭއގައި ވޭ .އެވެ عذاب  އެކުެލވިގެންވާަވޔެެކވެ

)  އެބަހީ ޢާދު ާބގައިގެީމހުނގެ މައްޗަްށ ޖެހުނުވައި  ެއވައިގެ ވެރި   ) 25( ގެ އަުމރުފުޅަްށ   َربُّ ( އެވައި

.= ފަެހ އެމީުހން އުޅުނު ގޯިތ ގެދޮރުނޫީނ ނުފެނެވޭ ަބޔަކު ކަމުަގިއ  ކޮންމެއެއްޗެްއ ހަާލކުކޮށް ަބރުބާދު ކޮްށލައެވެ

.) އެމީހު . ( އެބަީހ ގޯތިގެޮދރުތަްއ ބަހައްޓާަފއި ެއމީހުން މަުރވެ ދިަޔއީއެވެ  ުނބައި ުނލަފާމީހުންނަްށ  ން ވެއްޖެއެވެ

. .) تـَْفِصْيلُ ރަށް(މިާވހަކަ ބައެއްސޫރަތުަގއި ވަ  ތިމަންރަސްކަލާނެގ  ޖަޒާދެއްވަީނ އެފަދައިންނެވެ  ކޮށްބަޔާންވެގެްނވެއެވެ
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    ަތުރަޖމާ     

        ީބާގައިގެީމހުން ހަމަޖައްސަަވއި َعاُد   = އަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެމީހުްނ  އެބަހ 

.  َمتِْكْنيُ     ކޮްށ ދެއްވީމެވެ         ްންނަށްވެްސ    قـَُرْيش  = ެއކަންކަމުގަިއ ަކލޭމެނ

  ސަވައި ެދއްވި ކަންކަުމގައި ހަމަޖައް        .    = އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އެމީހުނަށް ލެއްވީެމވެ

          ްިއވުމާއި  ފެނުމާިއ އަދި ހިތ =           ފަހެ އެމީހުންނަކަްށ  =

.    އެއްވެސްކަމެްއ ފުއްދަެއއް ނުދިނެވެ     ްއެމީހުްނގެ ިއވުމަކުނ =           އެމީހުންެގ =

   ފެނުމަކުންވިޔަސް    ްއަދި އެމީހުްނގެ ިހތަކުން ވިޔަސ =       ްއެއްވެސްކަެމއ  =  
            ްއެީމހުން ދެކޮޅުހަދަިއ ޤަޫބލު ނުކުިރ ހިދުނ =          =  ގެ اهللا  

       އާޔަތްތައް   .    = އަދި އެމީހުން ވަާށލަިއފިއެވެ                =

އެމީހުން އެކަންކަާމއިމެދު  މަލާމާތްކޮްށ ފުަރއްސާަރ ކުރިކަްނތައް  އެަބހީ އެީމހުންނަށް  .    އަތުެވއްޖެއެވެ

      .    = އަިދ ހަމަކަށަަވރުން  ތިމަންރަސްަކާލނގެ  ހަލާުކ ުކރެއްވީެމވެ       =

   ކަލޭމެންގެ ވަށައިގެްނވާ ތަކެތި       ްރަްށތަކުގެތެރެއިނ =           އަިދ  =

.އާޔަތްތަްއ ( ަދލީލުތަްއ) ތަފާުތ ުކރައްަވއި  ތި    މަްނރަސްކާަލނގެ ބަަދލުކުރެްއވީމެވެ        

. ) އެނބުރި އާދޭޯތއެވެ   = އެީއ އެމީހުްނ ( ކާފަރުކަްނ ދޫކޮްށ ެހޔޮމަގަށް      ަފެހ =

 އެމީހުންނަށް  .    ދިންނަމައެވެ     ާތަކެތި ( އެބުދުތަްއ) ުކރި  إْخِتَيارُ  = ެއމީހުން ހިފ    

     =   ިފިޔަވައ              ޭްނ ތަކެއްކަމުަގއި  إله = ގާތްކޮށްދީ ކުއްތަން ކޮށްދ  
    .   = އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ       .    = ެއމީހުންގެ ކިަބއިން އެަތކެތި ެގއްލުނީެއވެ   
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    .   = ެއއީ އެީމހުން ހެިދ ދޮގެވެ          އަދި ެއއީ އެީމހުްނ =

.   ދޮގުހަދާކަމުގަިއވީތަކެއްެޗވެ

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ހުންނަށް އެކަންކަމުގަިއ ބާގަިއގެމީ  َعادُ އަިދ ހަމަކަށަަވރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެމީހުްނނަށް އެބަީހ   ) 26(

. ައިދ  َمتِْكْنيُ ންނަްށވެސް ހަމަޖައްސަވަިއ ދެއްިވ ކަންަކމުގައި ހަމަޖައްަސވަިއ  قـَُرْيشކަލޭމެން  ކޮްށ ދެްއވީމެވެ

. ދެްނ ފަހެ  އެމީހުްނ  ާއޔަތްތަކަްށ   ގެ اهللاތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުނަްށ އިވުމާިއ ފެނުމާއި އަިދ ހިްތ ލެއްވީމެވެ

އެމީހުންެގ ފެނުމަކުންވިޔަްސ އަިދ  ދައި ޤަބޫުލ ނުުކިރ ހިދުްނ އެމީހުންނަކަްށ އެީމހުންެގ އިވުަމކުން އަދިދެކޮޅުހަ

. އަދި އެމީހުން އެކަންކަާމއިމެދު މަލާމާތްކޮްށ  އެމީހުންގެ ހިތަކުްނ ވިޔަސް އެއްވެސްކަެމއް ފުއްދައެްއ ުނދިނެވެ

. .  عذاب އެބަީހ ެއމީހުންނަށް  ފުރައްސާަރ ކުިރކަންތައް އެީމހުން ވަާށލައިފިއެވެ  އައިްސ އެމީހުްނ ަހާލކުވެދިޔަީއއެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ރަށްތަުކގެތެރެއިްނ ކަލޭމެންެގ ވަށައިގެންާވ ތަންތަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަހާލުކ   ) 27(

) ތަާފތު ކުރައްަވއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެ  . އަދި އާޔަތްތައް އެަބހީ (ދަީލލުތައް ގޮތްމިގޮތަްށ ކުރެއްވީމެވެ

. ) އެނބުިރ އާދޭތޯއެވެ . އެީއ އެމީހުްނ (ކާފަރުކަްނ ދޫކޮށް ހެޔޮމަަގށް  ބަދަލުކުރެްއވީމެވެ

ުކިރ  إْخِتَيارُ ފިޔަވަިއ އެމީހުން ހިފާ  هللاން ަތކެއްކަމުގައި  إلهއާއި ގާތްކޮށްދީ ކުއްތަްނ ކޮށްދޭ  هللا   ) 28(

) އެީމހުންނަށް  . ައދި ކިޔެއްހެްއޔެވެ، އެމީހުްނގެ ކިބައިްނ އެތަެކިތ ދިންނަމައެ نصرތަކެތި (އެބުދުތައް ވެ

.  އަދި ެއީއ  . އެީއ އެމީހުްނ ހެދި ޮދގެވެ . އެބަީހ ޤިޔާމަތްދުވަހުްނ އެމީހުންނަްށ އެތަކެތި ގެއްލޭނެެއވެ ގެއްލުނީެއވެ

.  އެމީހުން ދޮގުހަާދކަމުގައިވީަތކެއްޗެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      .    = އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާާނއި ދިމާލަށް އަނބުުރއްވަިއ ލެްއވީމެވެ  

     ަޔަުކ = ޖިންނީންގެ ބ         ްއަޑުއަާހ ޙާލު  قـُْرآن= އެބައިީމހުނ    

   ީހުން އެކަޭލގެފާނުންގެ ައރިހަށް އާދެވުނުހިނދުން = ދެންފަހެ އެމ         =) އެމީހުްނ

. . ހަނުހިމޭނުްނ އަހަްނތިބޭށެވެ .  ކަލޭމެންނޭވެ )  ބުންޏެވެ  އެމީހުންނަށް    ދެންަފހެ އެކަޭލގެފާނުްނ =

 ކިޔަވާ ވިދާޅުވުން ނިމުނުހިނދުން         ެَقومُ މީހުން އެމީހުްނގެ = އ .  އަްށ އެނުބރި ިހގައްޖެެއވެ
    ) = ُއިންޒާުރ ކުރާާޙލު  َقوم (   ގެމީހުންނަށް   ެއެީމހުން ބުްނޏ =.  ވެ     ޭއ =

. َقومُ އަހުރެމެންގެ   ގެމީހުންނޭވެ        = ެާވަހަކ ހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެން ފޮތެއްގ

.  އަހައިފީމެވެ         =އަށްފަުހ ބާވާތްެލއްވުނު  السآلم َعليه ُموسى       =

  ތެދުކަރާޙާލު         ްއެފޮތުގެ ކުރީގެފޮތ =            = އެފޮތް މަގުދަްއކަނީ ހަަމ

.އަށެ  ًحقُّ ސީދާ    ވެ         .  = އަދި ސީދާ ތެދުމަގަށެވެ      َقومُ = ޭއއަހުރެމެންެގ 

.  ގެމީހުންނޭވެ      ްاهللا= ަކލޭމެނ .  ެގފަރާތަށް ގޮވަިއލައްާވ ަކލޭގެފާނަްށ އިޖާަބ ދޭށެވެ
      ެއަދި އެަކލޭގެފާނަށް އީމާން ވާށެވ =.   =  އެކަލާނގެ ކަލޭމެަންށ

.  ފުއްސަވާނެތެވެ     ްކަލޭމެންެގ ފާފައިގެެތރެއިނ =      އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެްނ =

.   ސަލާމަތްކުރަްއވާނެއެވެ     ިޭވންދެނިވ =  .  ން      އަިދ =

.)އިޖާބަނުދިންމީހާ (ދަންނަ  ގެފަރާަތށް ގޮވައިަލއްވާ ަކލޭގެފާނަށް  اهللا=    އެވެ     =

. ފަހެ ނުކުޅައްދަިއލެވޭނެ ީމހަކުކަމުަގއި އޭނާުނވެއެވެ      =  ިބިމުަގއ     ިޭއާނ  = އަދ
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.  އަކަށްނުވެއެވެ           =ައި  ެއހެްނ އެއްެވސް ަސހަޯރވެރިައކު އެަކލާނެގ ފިަޔވ    

 އެފދަމީހުން ެއވަނީ =          =.  ބަާޔންވެގެންވާ މަގުުފރެއްދުމެއްަގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އްަވއި ލެއްވީމެެވ. ބަިއގަޑެއް  އަނުބރު އަދި ތިމަން ރަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާނާިއ ދިމާލަްށ ޖިންނީންގެ  ) 29(

. ދެންފަެހ އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ ައރިހަްށ އާދެވުުނހިނދުްނ  قـُْرآن. އެީއ އެބައިމީހުްނ ފޮނުއްވީމެވެ އަޑުއެހުމަށެވެ

. (ދެން އެމީހުނ  . ހަނުހިމޭނުން ައހަންތިބޭށެވެ .  ކަލޭމެްނނޭވެ )  އެމީހުްނ ބުންޏެވެ (އެމީހުން އެމީހުންނަށް

އެކަލޭގެފާުނ ކިޔަާވވިދާޅުވާއަޑުފުޅު އެހުމަްށ ތިބެއްޖައޫެއެވ.) ދެންފަހެ އެަކލޭގެފާނުން ކިޔަާވ ވިދާޅުވުްނ  

) އިންޒާުރ ކުރާާޙލު އެީމހުްނ އެމީހުންެގ  َقومُ ނިމުނުހިނދުން ( . َقومُ ގެމީހުންނަށް  އަށް އެނުބރި ިހގައްޖެއެވެ

. ޭއ ައހުރެމެންެގ  ) 30( . ހަމަކަަށވަރުްނ އަުހރެމެްނ ފޮތެއްގެާވަހަކ َقومُ އެމީހުން ބުންެޏވެ ގެމީހުންނޭވެ

. އެފޮޔަީކ  . އެފޮތުގެ ުކރީގެފޮތް ތަްއވެސް  السآلم َعليه ُموسىއަހައިފީމެވެ  އަށްފަހު ާބާވތްލެއްވުނު ފޮތެެކވެ

. އެފޮްތ މަގުދައްކަނީ ހަމަ ސީދާ   ތެދުކަރާޙާލު  .އަދި ސީދާ ތެ  ًحقُّ ބާވާްތލެއްުވ ފޮތެކެވެ .އަށެވެ  ދުމަގަށެވެ

. َقومُ އޭއަހުރެމެންގެ  ) 31( . އަިދ  اهللا ގެމީހުންޭނވެ ގެފަރާތަށް އެޮގވައިލަްއވާ ަކލޭގެފާނަށް ކަޭލ މެން އިޖާބަ ދޭށެވެ

. އަިދ ވޭންދެނިިވ  . ޭއރުްނ ކަލޭމެންެގ ފާފައިެތރެިއ އެަކލާނެގ ފުއްަސވާ ހުއްޓެވެ އެކަލޭގެފާނަްށ އީމާންވާެށވެ

  ްއެަކލާނގެ ކަލޭ ނ.  މެން ަސލާމަތްކުަރއްވާނެއެވެ

.) ފަެހ ބިމުގަިއ   اهللاއަދި   ) 32( ގެފަރާތަްށ އެޮގވައިލަްއވާ ަކލޭގެފާަނށް އިޖާބަނުދިންމީހާ (ދަންނައެވެ

. އަިދ އެަކާލނގެ ފިޔަވައި  އެހެން އެއްވެްސ ސަަހރޯވެިރއަުކ  ނުކުޅައްދައިލެވޭނެ މީަހކުކަމުގައި އޭނާނުވެއެވެ

  . . އޭނާއަކަށްނުވެއެވެ  އެފަދަމީހުން ެއވަނީ  ަބޔާންވެގެންާވ ަމގުފުރެދުމެއްގަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =ޭނ ) . .)ގެއެމީހުންފަހެ ނުދެކެނީބާވައެވެ    ނީބާަވއެވެ     = ްاهللا ހަމަކަަށވަރުނ 

  ކަން  تـََعاىل      = ީއުޑުތަކާިއ ބިންހެއދެވ        = އަިދ އެތަެކިތ

.ެއއްވެްސ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްުނވެއެ އެަކލާނގެއަށް  ހެއްދެވުމުގައި  . ަވރުބަލިފުޅުނުވެެއވެ  ވެ    = އެކަލާނެގ

.  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ          = ްމަރުވެފަިއވާތަކެތި ިދރުއްވުުމގެމައްޗަށ     =

.   ؟އަދިކިއެއްެހއްޔެވެ   =ީހަމަކަށަަވރުން  އެަކލާނެގއ         = ްކޮންމެކަމެއްގެަމއްޗަށ  

     =.  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަލާނގެއެވެ        = އަދި ކާަފުރީވ

(.  މީސްތަކުން ހުށައެޅޭދުވަސް (ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާށެވެ     = ްނަރަކައަށ          

.) އަޅެފަހެ މިއީ ހަމަ =  . َحقُّ (އެމީހުންނަށް އެންެގވޭނެއެވެ   ؟ކަމުގައި ނުވޭެހއްޔެވެ            =

. އަޅަމެންގެ އެކާ . އާދޭެހވެ . ތިޔަީއ ހަމަ َربُّ ފަރުން ދަންނަވާނެެއވެ . َحقُّ  ގަންީދ ދަންނަވަމެވެ   އެވެ   =

. َوِحىއެކަލާނެގ   ކުރަްއވާނެއެވެ       = ްَعَذابُ ަފހެ އެހެންެވ ަކލޭމެނ .   ެގ ރަަހލިބިގަންނާށެވެ
         =ޭންބުމެން ކާފަރުވާކަުމެގ ސަބަކަލ     = ޭاهللا َرُسولُ (އ  ( ެއވެ

  .ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ     =ްކެތްތެިރވެަވޑައިގެންނެވިފަދައިނ         

  ވެވަޑައިގެންނެވިފަދައިން ވަުރގަދަބޭކަލުްނ ކެތްތެރި  َعْزمُ ރަޫސލުބޭކަލުަނކުެރ ހިތްަވރުފުޅުގަދަ =      

    =.   އަދި އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ައވަސްވެވަޑައި ުނގަންަނވާށެވެ    =އެމީހުން ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟  
            = އެމީހުން ދެކޭުދވަހު ) َعَذابُ  ެވުވނުކަންތައް (އެ َوْعدُ އެމީހުންނަްށ    

   =. ) ލަސްވެނުތިބޭކަމުގަެއވެ   އެމީހުން (ދުނިޔޭަގއި        = ިދުާވލެއްގެ ހިނދުކޮޅެއްގައ 
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 މެނުވީ   =.  މިއީ އިއްަވއިދިނުމެކެވެ     =. (ނުވަތަ ހަލާުކ  ؟ފަހެ ަހލާކުވާނޭ ެހއްޔެވެ

(.   ނުވާނެއެވެ       =.   ފާސިުޤ ަބޔަކުމެނުވީ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެތަކެތި  އަދި. ނޭގެނީބާވައެވެ އެމީހުންނަށްފަހެ ކަންاهللا تـََعاىل    ދެވީބިންހެއް އުޑުތަކާއި  ހަމަކަށަވަރުން  ) 33(
 ކަން  މިކަން ިމހެން. އެަކލާނގެއަށްނުެވއެވެ ވުމެއް ވަރުަބިލފުޅު ނުވަތަ  މެްއއަދިނުކުޅެދުންތެރިކަ އެްއވެސް ހެއްދެވުމުގައި 

 ؟ .އަދިކިއެްއހްެއޔެވެ . ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންެވއެވެ އެަކލާނގެ ވެސް ިދރުއްވުުމގެމައްޗަށް މަުރވެފައިވާތަކެތި ހުރިިއރު
 .ގެންވާކަލާނގެެއވެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑި     ކޮންމެކަމެްއގެމައްޗަށް   އެކަލާނގެއީ 

 އެމީހުންނަށް ( .!)ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު( ހުށައެޭޅދުވަސް ނަރަކައަށް މީސްތަކުން ކާފަރުވީ އަދި ) 34(
 ގަްނދީ َربُّ  އަޅަމެންގެ. އާޭދހެވެ. ދަންނަވާނެއެވެ ެއކާފަރުން ؟ނުވޭެހއްޔެވ ކަމުަގއިَحقُّ  ހަމަ މިއީ އަޅެފަހެ.) އެންގެވޭނެއެވެ
 އެހެްނވެ  ސަބަބުން ކާފަުރވާކަމުގެ ކަލޭމެން ފަހެ . ކުރަްއާވނެއެވެَوِحى  ެއކަލާނގެ . އެވެ َحقُّ  ހަމަ ތިޔައީ. ދަންނަވަމެވެ

 . ރަަހލިބިގަންނާށެވެ ގެ َعَذاُب   ކަލޭމެން

 ގެންނެވިފަދައިން ކެތްތެިރވެވަޑައި ވަރުގަދަބޭަކލުންَعْزُم  ހިްތވަރުފުޅުަގދަ ރަޫސލުބޭކަލުންުކރެ) !އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ( ) 35(
 ެއކާފަރުންނަށް  އެބަހީ. (ނުގަންނަވާެށވެ އަވަސްވެވަޑައި މަްއޗަށް  އެމީހުންގެ އަދި .!ކެތްތެިރވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ ކަލޭގެފާނު

 .) !ނުގަންނަވާެށވެ އަވަސްެވވަޑައި އައުމަށް ޢަޒާބު

 ަނށް  އެމީހުން ؟ެހއްޔެވެ ކޮންފަދަ އެީމހުން ންދުވަހު  ދެކޭ އެީމހުން) َعَذابُ  އެ( ެވވުނުކަންތައްَوْعُد  އެމީހުންނަށް
  މިާވކަތަަކކީ  އިސްިދޔަ ދެންފަހެ . ލަސްވެނުތިބޭކަމުގަެއވެ) ދުނިޔޭަގއި( އެމީހުން   ހިނދުކޮޅެއްގައިމެުނވީ ހީވާނީދުވާެލއްގެ 
 ގެކިޔަމަުނން  اهللا( .މެނުވީަބޔަކު ފާސިޤު  ފަހެ . އިއްވައިދިުނމެކެވެَوْعُظ  َنِصْيَحة   މީސްތަކުންނަށް . އިއްވައިދިނުމެކެވެ
 .ުނވާނެއެވެ ހަލާކު  ނުކުތްބަޔަކުމެނުވީ ެގކިޔަމަނުން اهللا .އެބަހީ  ؟.ހެއްެޔވެ ަހލާކުވާނޭ)  ނުކުތްބަޔަކުމެނުވީ
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މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة محمد
uv 

  

 )38(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        محمد  ُسورة   

 

   ަތުރަޖމާ     

    =.  ކާފަރުވީ މީސްަތކުން        = ްގެ މަުގ هللا އަދި އެމީހުނ

  ބަންދުކޮށް.    =.   އެމީހުްނގެ ޢަަމލުތަްއ ބާިޠލު ުކރަްއވައިފިއެވެ     =

.  އަދި އީމާންީވ މީސްތަކުން        = ްކުރި َعَمل َصالِحއަިދ އެމީހުނ.      = އަިދ

 .އެމީހުން އީމާންވެ        =د   .ގެ ފާނުްނގެ މައްޗަްށ ބާަވއިލެްއވުނު ތަެކއްޗަށް ُمَحمَّ

   = ިއެއީ ހަމަ ަޙއްޤެވެ އަދ.      =ީން َحْضَرةގެ  َربُّ ހުންގެ އެމ.    

    =ެެއކަލާނެގ އެމީހުންެގ ފާފަތަްއ ފުއްސަވަިއދެއްވައިފިއެވ.        = ައިދ

 /. އެމީހުްނގެ ޙާލުަތއް ރަނގަޅުކޮށްދެއްވައިިފއެވެ /އެކަލާނެގ އެމީހުންެގ ކަންތައްަތއް 

  .ފިެއވެއިސްލާހުކޮށްދެްއވައި    =ީއެހެންއެވީ. އެއ.       = ހަމަކަށަަވރުން ކާފިުރީވ

  .މީސްތަކުން      = އާިއ ތަބާވީއެވެ بَاِطلއެމީހުްނ.       = އަިދ އީމާންީވ

 .މީސްތަކުން    =ައްޤާިއ ތަަބޢަވީއެވެއެމީހުްނ ޙ.     = ެގ  َربُّ އެމީހުންެގ

  .ވާޙަޟްރަތުން     =ެއެފަދައިންނެވ.        މީސްތަކުންނަށް ޖައްސަވަނީ= هللا.  
      =ްއެމީހުްނގެ މިސާލުަތއ.  

 
 

                                  

                                           

               



                      
 

1 8 7 0   
 

މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) هللا ން ކާފަރުެވ ތިމާމެ ) 1( . (ދަންނައެވެ އެމީހުްނގެ ޢަމަލުަތއް ާބޠިުލ هللا ެގ މަުގ ބަންދުކުިރ މީސްތަުކން

(. . (އެީމހުންކުިރ ހެޮޔ ޢަމަލުތައް ގެްއލެނި ުކަރއްވައިފިއެވެ  ކުރައްަވއިފިއެވެ

ެގ މައްޗަްށ ބާވަިއލެްއިވ އަްށ އީމާންވެގެްނ ާޞލިުޙ ޢަމަލުކޮްށ އަދި މުޙަންމަދުެގ ފާނުންهللا އަދި  ) 2(

. އެީއ  َربُّ ތަކެއްޗަށް، އެަތކެއްޗަީކ ެއއި އެމީހުންެގ  .  قـُُرانެގ ޙަޟްރަތުްނ ބާވައިލަްއވައިފައިާވ ޙާއްޤުތަެކއްޗެވެ ެއވެ

 (.  ގެ އެމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްަސވައި އަދި އެމީހުން هللا ފަހެ އެތަކެއްޗަށް އީމާންވި މީސްތަކުން (ދަންނައެވެ

.ޙާލުތަކާ  އި ކަންަތއްތައް އިސްލާުހކޮށްދެއްވަިއ ސުްލހަކުަރއްވަިއފިއެވެ

. (އެީއ  )3( އަށް ަޝރީކުުކރުމާިއ އެަކލާނގެައްށ هللا އެހެންއެކަންއެވީ، ހަމަކަށަަވރުން ކާަފރުން ތަބަަޢވީ ާބޠިާލއެވެ

. (އެއީ  .) އަދި ހަމަކަށަަވރުން އީމާންވީ މީސްަތކުން ތަބަޢަވީ ޙައްޤާއެވެ އާއި އީމާންކަާމިއ  يدتَـْوحِ އުރެދުމެވެ

 (.  ކިޔަމަންތެރިކަމެވެ

.ޖައްސަާވ ،މިސާލެއްެގގޮތުންނެهللا ދެބައިމީހުންގެ ޙާުލ ބަޔާންުކރައްވަީނ މީސްތަކުންނަށް  ެގ ޢިބަްރތެއް( ވެ

(.  ގޮތުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ުފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނާިއ ކާފަރުންނާ (ހަނުގރާމަިއެގ !އުމިނުންނޭވެ(އޭ މ (.

. ) ބައްަދލުވެއްެޖއްޔާ   މައިދާނުގައި      =ކަނދުރާތަުކ ( . (ކާފަރުންގެ ) ަޖހާށެވެ  ަގއި (ކަރުތަުކގައި

)(. ނޑާށެވެ  އެބަހީ އެމީހުނެގ ބޯތައްކަ       =ުން ގިނަގިނައިްނ އެމީހ

.   މަރުވެއްޖައިމައްދާންދެން         =ްގެބަނުންއަދި އެީމހުނ (. . (ބަނދެ ހަފުސްކުރާށެވެ   ބާރުުކރާށެވެ
         =.   އެީމހުން ބަނުމަށްފަހު ދެންއެހެންޏާ ބަދަލެއްނެތި ދޫކޮށްލުމެވެ      = ައިދ

.އެހެންޏާ ފިދު  ޔަ އަުތލާފައި ދޫކޮްށލުމެވެ          = ހަނގުރާމަ ޭއގެ ހަތިާޔުރ

. (އެބަހީ ޢަދުްއވުން ެދރަވެގެްނ ހަތިާޔރުތައް ަބހައްޓައިފުމައްދާންދެން).   ބަހައްޓައިފުމަށްދާންދެން    = އެީއ

. އެަބހީ ކާފަރުންނާމެދު ޙުކުްމއޮތްގޮތަީކ އެއީ  . އެވެ  އެވެ       = ިއރާދަކުަރއްވާނަމަ، هللا އަިދ އަިދ

.  އެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ   ާَنْصرތުން = އެމީހުންެގ ަފރ .  ހޯއްަދވައިފީހެވެ   އަިދ =

.  އެހެނެއްކަމަކު        ަަޔކާމެދު އިމްތިާހުނ = ިތޔަބައިމީހުން އެއްބަަޔކު އަނެއްބ

.    ކުރެއްވުމައްަޓކައެވެ   .  = އަދި މަުރވެެގންދިޔަ މީހުން / ޤަުތލު ވެގެން ދިަޔ މީހުން  

   هللا =.   ގެ ަމގުގައި         އެަކލާނގެ އެިމހުންގެ ޢމަލުތައް ގެއްލެިނ =

.  ނުކުކުރައްވާެނއެވެ  . ) މަގުދައްަކވާހުއްެޓވެ   = ނިކަންުހ އެަކލާނެގ އެމީހުންނަށް (ުސވަރުެގއަށް
        = .  އަދި ެއކަލާނެގ އެމީހުްނގެ އެންމެހައި ާޙލުތަކެްއ ަރގަޅު ުކރައްވަެއވެ    

   = ުއަިދ އެަކލާނެގ އެމީހުްނ ސުަވރުގެއަްށ ަވއްދަާވ ހ.   އްެޓވެ       އެކަލާނެގ =

(      އެމީހުންނަށް އެތަްނ އަންަގވާފައިާވ (ނުވަަތ އެމީހުންނަްށޓަކައި ެއކަލާނެގ އެތާަގއި ީމރުވަސްދުްއވާފައިވާ

          .    =  އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ      ްއަްށ  هللا= ކަލޭމެނ
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(   ނަސްރު ދެންާޏ ( އެބަީހ އެަކލާނގެ ދީނަްށ ނަސްރުދެންޏާ   އެަކލާނގެ ކަލޭމެނަށް ނަްސުރ =

.  ދެއްވާނެތެވެ       .   = އަދި ކަލޭމެންެގ ފައިތިލަތައް ސާބިުތ ކޮށްެދއްވާ ުހއްޓެވެ

  = ުންއަިދ ކާފަރުވީމީސްަތކ       .  (އަބާއްަޖވެރިަކން  = އެމީހުންނަްށ ހަާލކު ހުއްޓެވެ

(.  ހުއްޓެވެ       بَاِطلُ = އަިދ އެމީހުންެގ ެހޔޮ ޢަމަލުތަްއ .   ުކރައްާވ ހުއްެޓވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެމީހުްނގެ  ބައްދަލުެވއްޖެއްޔާ ) ގައިَميدان ( ާކފަރުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންނާއި .ންނޭވެމީސްަތކު އޭ އީމާންެވއްގެ ) 4(
ނޑާށެވެ ކަންދުރާތައް  ރަނގަަޅށް  އެީމހުން އަދި ދެން. އަވަިދވާންދެނެވެ މަރުވެ ބަޔަކު ގިނަ ޭއގެ  ެއއީ. އެމީހުންަމރާށެވެ. ކަ

 އެހެްނޏާ  މީސްތަކުން  ދެންހަްއޔަރުވީ .) ފަދައަކުންނެވެ ެދވޭ ނު ފިލަިއގެން އެމީހުންނަށް  އެއީ . (ހައްަޔރުކުރާެށވެ ބަނދެ
 ބަާލނީ  ުހރިގޮތް މަޞްލަޙަތު. (ދޫކޮށްލާެށވެ އަތުލާފައި ފިދުޔަ ުނވަތަ. ދޫކޮށްލާށެވެ ބަަދލެއްނެތި ފިދުޔައެއް އެއްވެސް
 ަބހައްޓައިފުަމށް  ހަިތޔާރު ލިވެބަ  ކާފަރުން އެބަހީ. ބަހައްަޓއިފުމައްދާންނެވެ ހަތިޔާރު  އޭގެ ހަނގުރާމަ އެއީ.) ވެޔާއެވެ

 ދި އެ اهللا ނިންމެވުމަކާނުަލއިވެސް މިކަންމިގޮތަށް އަދި. (އޮތްޙުކުމެވެ ކާަފރުންނާމެދު އަކީ ޙުކުމް  އެ އަދި. ދާންދެނެވެ
 ެއހެން  އެަކލާނގެ ެއހެންނަމަވެސް. ަނޞްރުދެއްވައިީފހެވެ މުއުމިނުންނަށް މައްޗަށް އެކާފަރުންގެ  ވޮޑިގެންނެވިނަމަ

ثـََواب  ންނަށްجمَُاهد  ކެތްެތރި. (އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމަށެވެ އަނެއްބަޔަކު  ފަރާތުން  އެއްބަޔަކުގެ  ތިޔަަބއިމީހުން ހެއްދެވީނު
 .)ދެއްވުމަށެވެ ޢުޤޫބާތް ކާފަރުންނަށް އަތްތަުކން އެމީހުން  އަދި. ޖަޒާދެއްވުމަށެވެ ރަނގަޅު ގިނަކޮށްދެއްވައި

 .ނުުކރައްވާނެެއވެ ގެްއލެނި اهللا ثـََواب ަދުރމަޔާއި މީސްތަކުންގެ ދިޔަ  ވެގެންަޝހީދު ަމރުވެ މަުގގައި ގެ اهللا އަދި

 ކަންތައްތަާކއި  އެންމެހައި އެމީހުްނގެ އަދި. މަގުދައްކަވާނެތެވެ ދިއުމަށް ސުވަރުގެ އެމީހުން تـََعاىل   اهللا ނިކަންހުރެ ) 5(
 . ަބރާބަރުކޮށްެދއްވާުހއްޓެވެ ކުރަްއވައި ަރގަޅު ޙާލުތައް

 އެމީހުންނަށްޓަަކއި  ނުވަތަ( ުސވަރުެގއަށް ައންގަވާފައިވާ ހުންނާނެކަން އެތަން އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އަދި ) 6(
 . ވައްދަވާުހއްޓެވެ އެމީހުން )  ސުވަުރގެއަށް ީމރުވަސްދުްއވާފައިވާ އެތާގައި އެކަލާނގެ

 )ނަސްރުދެންޏާ ދީނަށް އެަކލާނގެ  އެަބހީ(  ދެންޏާ  ަނސްރު އަށްاهللا  ަކލޭމެން. މީސްަތކުންނޭވެ އިމާންވެއްޖެ އޭ ) 7(
 ِصرِاُط  ނުވަތަ މައިދާނުަގއި ހަނުގރާމައިގެ  ފައިތިލަތައްކަލޭމެންގެ އަދި. ދެއްވާނެތެވެ ނަސްރު ަކލޭމެނަށް އެކަލާނގެ
   . ހުއްޓެވެ ކޮށްެދއްވާ ސާބިތު  މަގުހިގާިއރު

 އެމީހުްނގެ  އަދި .) އަާބއްޖަވެރިކަްނހުއްޓެވެ. ( ހުއްެޓވެ ލާކު ހަ  އެމީހުންނަށް . ދަންނައެވެ ކާފަރުވީމީސްތަކުން  އަދި ) 8(
 .ހުއްޓެވެ ކުަރއްވާ بَاِطُل    އެކަލާނގެ ޢަމަލުތައް ހެޔޮ
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   ަތުރަޖމާ     

    ީއެކަން އެހެން އެވ =      ެހަމަކަަށވަރުން އެމީހުން ނުުރހުނީ އ =(. . (އީމާން ނުވީެއވެ   ވެ
        =ާބވާތްލެްއވި ަތކެއްޗަށް   اهللا           ުންެގ  ެހޮޔ = ދެންފަެހ އެީމހ

.  بَاِطلُ  ޢަމަލުތައް އެކަލާނގެ    ުކރެްއވީއެވެ            އެމީހުންަފހެބިމުގަިއ ިހގާިބާގ =

 ފަތުުރކޮށް ނުހަދަީނ ބާަވއެވެ؟ ދަތުރު    ްދެްނ ެއމީހުންދެކޭނ =      ްީވކޮންފަދައަކުންކަނ =    

          ުނިމުްނ / އެމީހުންެގ ފަހުކޮޅ (    = އެމީހުންެގ ުކރީެގ (އެާބވަތުގެ ކާފަރުންގެ

     =ހަާލކު ކުަރއްވައި ަބރުބާުދ   اَىل تـَعَ  اهللا  ( އެމީހުން (ބަސްުނއެހުމުގެ ސަބަބުން

.   ކުރެއްިވއެވެ  . ) ކަަފރުންނަށްވެސް ހުްއޓެވެ   = އަދި ( ިމހާުރގެ     ހަަމ =

  އެފަދަމިސާލު     ީއެކަން އެހެްނ އެވ =      ްއީ  تـََعاَىل  اهللا= ހަމަކަށަަވރުނ       

   .    = އީމާންވީ މީސްަތކުންެގ ސަހަޯރ ވެރިާޔއެވެ  (.   = އަިދ ކާފަރުްނ (ދަންނައެވެ

         .  اهللا= ހަމަކަށަަވރުން      = އެމީހުންނަކަށް އެއްވަްސ ސަަހރޯެވރިއަުކ ނުވެއެވެ

 اَىل تـَعَ        .  = އީމާންވީމީސްތަކުން ަވއްދަވައެވެ        އަިދއެމީހުްނ =

  ުކރި  َعَملُ  َصاِلحُ      = ްަބގީާޗ ތަކަކަށ          = ޭއެތަންާތގެދަށުން ދެމ     

   ާއރުތައް =    =ްއަދިކާފަރުީވ މީްސތަކުނ       = (ދުނިޔޭގަިއ) އެމީހުްނ

.   އަރާމުކުެރއެވެ     =.   އަދި ކަެއވެ         = ސޫފި ަކއިބޮއި ހަދާފަދައިން   نـََعم  

          =) ިއަލިފާނެވެދުވަހުން ެއމީހުން ގޮސް ِقَياَمةއަދ .   .ތިބޭނެތަނަކީ ނަރަކަެއވެ
        =( )  ެހއްޔެވެ؟ (އެބަހީ ވަރަްށގިނަ ރަްށރަށް   އަދި ކިތައްކިތަްއރަށް (ރަށްރަށުެގމުީހން
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      =ަބާރުމާަގދ  ( .އެރަްށރަށް (އެމީހުން    ވެގެންވި   = ަކލޭގެފާނުްނެގ

 ރެ ރަށަށްވު        =ްނެރެލެއްވި  ކަޭލގެފާނު އެރަށުނ      = ެތިމަންރަސްަކލާނގ 

) ަހލާކު    ކުެރއްވީމެެވ. އެމީހުންވެްސ (ބަސްނުއެހުމުެގ ސަބަބުން        =ްއެމީހުންނަކަށް ދެނ 

. ނަްސރުެވރިއަކު  އެއްވެސް   ނުވެއެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.) ުނވީއެވެ އީމާން. ( ެއވެ ނުރުހުނީ  އެމީހުން    ހަަމކަށަވަރުން ަތކެއްޗަށް  ބާވާތްެލއްވި  اهللا   އެހެއްެދވީ އެހެން އެކަން ) 9(
 .އްވީެއވެކުރެ  بَاِطُل  ުކރައްަވއި  ގެްއލެނި އެކަލާނގެ ޢަމަލުތައް ެހޔޮ އެީމހުންގެ އެހެންވެ

 ފަހުކޮޅު  އެމީހުންގެ  އަދި ނިމުން ) ކާަފރުންގެ ެއބާވަތުގެ( ުކރީގެ) ކާފަރުންގެ މަްއކާގެ އެަބހީ( އެމީހުންގެ ) 10(
؟ اهللا تـََعاَىل  ބާަވއެވެ ުނހަދަނީ ފަުތރުކޮށް ދަތުރު ހިގާބިގާ  ބިމުަގއި މިީމހުންފަހެ      މިމީހުންދެކޭން  ވީކޮންފަދައަކުންކަން

  ހަމަ  ފަރުންނަށްވެސް ކާ) މިހާުރގެ(  އަދިاهللا . ކުރެއްިވއެވެ ަބރުބާދު ކުަރއްވައި ހަލާކު )  ބުންސަބަ ބަސްނުއެހުމުގެ( އެމީހުން
.ހަމައެފަދައިން ވާނީކުރައް ކަންތައް .ުކރައްވާ ހަާލކު ބަސްނުއެިހއްޔާ. ކަުމގައިވެދާނެެއވެ  . ފާނެެއވެ

 ކާފަރުން  އަދި . ވެިރޔާއެވެ ސަހަރޯ މީސްތަކުންގެ ވީއީމާން    އީاهللا تـََعاَىل  ހަމަކަށަވަރުން  އެވީ އެހެން އެކަން ) 11(
 .ނުެވއެވެސަަހރޯެވރިއަކު އެްއވަސް އެމީހުންނަކަށް .)  ދަންނައެވެ(

اهللا    ތަކަކަށް ަބގީޗާ  ދެމޭ  އާރުތައް އެތަންތާގެދަށުން މީސްތަުކން ުކރިَصاِلُح َعَمُل  އީމާންވެގެން ހަމަކަށަވަރުން ) 12(
 ހަދާފަދައިން  ކައިބޮއި ސޫފިنـََعم   އަދި . އަރާމުުކރެއެވެ) ދުނިޭޔަގއި( އެމީހުން  މީްސތަކުން އަދިކާފަުރވީ. ވައްދަވަެއވެ  تـََعاَىل 

 .ައލިފާނެވެ. ނަރަކަެއވެ ގޮސްތިބޭނެަތނަކީ އެމީހުން) ދުަވހުންِقَياَمة (  އަދި .  އެވެ ހަދަ ކައިބޮއި

 )  ރަްށރަށުގެމީހުން (  ކިަތއްކިތަްއރަށް ާބރުމާގަދަ ހުްނނަށްވުރެމީ ރަުށގެ ނެެރލެއްވި  އެރަށުން  ކަލޭގެފާނުން  އަދި ) 13(
 ިގނަ  ަވރަށް އެާބވަތުގެ އެބަހީ؟ ހެއްޔެވެ ުކރެއްވީން ހަލާކު) ސަބަބުން ބަސްނުެއހުމުގެ(  އެމީހުންވެސް ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 .ެވއެވެނު ަނސްރުވެިރއަކު އެއްވެސް ދެން އެމީހުންނަކަށް . ކުރެްއވީމެވެ ަހލާކު ރަށްރަށް
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   ަތުރަޖމާ     

           =ެމީހާ  މަތީގަިއވާ ދަލީެލއްގ        = ެން َحْضَرةُ  ގެ َربُّ އޭނާގ     

     =ް؟ފަަދހެއްޔެވެ  ޒީނަތްތެިރވެވުނުމީހާ އެީމހާއަށ    =ެَعَملُ ނުބައި  އޭާނގ      

  ވެ  تـََبعَ އެމީހުްނ  އަދި=     = ެަހވާނަފުސާއި އީހުންގ (   ( އަިމއްަލ އެދުމާއި      =

   މިސާަލކީ  ސުވަރުޭގގެ       =ވިެވަފއިވާ  َوْعدُ ވެރިންނަށް  تـَْقَوى       =

. އެތާގައި    ާއރުތަކެްއވެއެވެ   = ާފެނުންވ       = ާކުނިނުވާ ނުބައިނުވ       

. ިކރުގެ  އަދި =      އާރުަތއްވެެއވެ         = ަބަދަލުުނވާ ޭއގެރަހ        = ިއަދ 

. ރުތައްއާ ރަލުގެ   ވެއެވެ    =ްހުރި  َلذَّةُ ރަހަމީރު  ބޯމުީހންނަށ    =ިއަދ .   ާއރުތައްވެެއވެ
          = ުމާމުއިގެ  ސާފ         = ިއެާތގައި  އެީމހުންނަށް އަދ .  ވެެއވެ    

    = ެއިން މޭވާ ހުިރހާވައްަތރެއްގ       = ިންވާ  َحْضَرةُ  ގެ  َربُّ އެމީހުންެގ  އަދ  

  ފުއްސެވުމާއި  ފާފަ       =ާފަދައިން ދެމިހުންނަމީހ      = ާނަރަަކއިގ    =

. އެމީހުންނަށް އަދި  ބޯންެދވޭނެއެވެ     = ެންމެގަދަފެންއެ ހޫނުކަން އެންމ        

. ގޮޮހރުތައް އެމީހުންގެ  ދެންފަހެ=  . އަދި=   ުބރިބުިރވާހުއްެޓވެ   އެމީހުްނގެތެރޭަގއިވެެއވެ   

   =ުއަހަންތިބޭމީހުން  ކަޭލގެފާނުންގެވާަހކަފުޅ        =ްމަށްދާދެން ނުކުމެއްޖައު އެމީހުނ 
      =ެައރިހުން  ކަޭލގެފާނުންގ    = (. . (ސުވާުލކުރެެއވެ   ެއމީހުންބުނެއެވެ   

   =ުމީހުންނާއި  ޢިލްމުދެއްވުނ        =ެ؟ކީކޭޯތއެވެ ވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު ދެންމ  
      =އެއީ  އެމީހުން  ޑައެޅިގެން ކަނ       =(  تـََعاَىل  اهللا (ހެޔޮެއއްޗެްއ ނުވަންނާނޭގޮތުން
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. ސިއްކަ  ެޖއްސެވިމީހުންނެވެ       = ެހިތްތަުކގައި  އެީމހުންގ    = ިވެ  تـََبعَ އެމީހުްނ  އަދ  

     = ެހަވާނަފުާސއި  އެމީހުންގ 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެމީހާައށް  ތައްَعَمُل  ނުބައި އެމީާހގެ ޔާއިމީހާ މަތީގަިއވާ ދަލީލެއްގެ ންވާَحْضَرُة  ގެَربُّ  އެމީހާގެ ) 14(
تـََبَع  އި މާއެދު އަމިްއލަ ނުވަތަ ހަވާނަފުސާއި ތިމާގެ ައދި؟   ހެްއޔެވެވާނޭފަދަ އެދެމީހުން ެއއް ޒީނަތްތެރިވެވުނުމީހާ

 .) ެއއްވަރުުނވާނެއެވެ އެދެމީހުން( ؟ ވެގެންވާމީހާފަދަެހއްޔެވެ

 މީރު  ކުނިނުވާ ނުަބއިނުވާ އެތާގައި   މިސާަލކީ އިާވ ާއރުތަކުގެުސވަރުޭގގަ  ވެވިފައިވާَوْعُد  ވެރިންނަށް تـَْقَوى  ) 15(
ُة   ރަހަީމރު ބޯމީހުންނަށް  އަދި.ތައްވެެއވެާއރު ިކރުގެ  ބަދަލުނުވާ އޭެގރަހަ  އަދި  . ާއރުތަކެްއވެއެވެ   ފެނުންވާ  ރަުލގެ   ުހރިَلذَّ
 ައދި  މޭވާޔާއި ުހރިހާަވއްތަރެްއގެ އެތާގައި އެމީހުންނަްށ އަދި.އާރުތަްއވެއެވެ   މާމުއިގެ އަދިސާފު.  ވެެއވެ އާރުތައް

  މިފަދަމީާހާއއި . އެާތވެއެވެ ނަށްއެމީހުން އެއް نِْعَمة  މިހުިރހާ ފުއްސެވުާމއި ފާފަ ންވާَحْضَرُة   ގެَربُّ  އެމީހުންގެ
 ާޙލު  ުބރިބުރިވާ ގޮޮހރުތައް އެމީހުންގެ  ދެންޭއގެސަބަބުން ބޯންދެވޭ ދަފެންގަ ހޫނުކަން އެންމެ އެމީހުންނަށް އަދި

 ނެަކކު އަ.  ދެމިހުންނަނީއެވެ ގައި نِْعَمة އަރާމާ ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ ެއކަކު(؟ އެއްފަދަވާޭނހެއްޔެވެ ނަރަކައިގާދެމިހުންނަމީާހއާއި
 .) ދެމިހުންނަނީއެވެ ގައި َعَذابُ  ވޭނާއި ކޮޅުނެތްކޮޅުގެ

 އެމީުހން  .ވެއެވެ  އަހަންތިބޭމީހުން  ޭލގެފާނުންގެވާހަކަފުޅުކައެ އެމުނާފިޤުންގެތެރޭގައި  އެމީހުްނގެތެރޭަގއި އަދި ) 16(
 އެަބހީ ( މީހުންނަށް ދެއްވުނުޢިލްމު ނުކުމެފެއި ދެންހަމަ. ނެވެ ނުކުމެއްޖައުމަށްދާދެން ައރިހުން ކަލޭގެފާނުންގެ

؟  ކީކޭތޯއެވެ  ވިދާޅުވީ އެކަޭލގެފާނު ދެންމެ .) ުސވާލުކުެރއެވެ. (އެމީހުންބުނެއެވެ ޢާލިމުންނަށް ތިއްެބވި މުއުމިނުންގެތެރޭގައި
ނޑައެޅިގެން  އެައންގަވަނީ اهللا تـََعاَىل  ުކރައްަވއި އިާޝރާތް އަްށ ެއވާހަކަ އެމީހުންގެ  ެއއްޗެއް ހެޔޮ(  އެއީ އެމީހުން  ކަ

 ަހވާނަފުާސއި  އެމީހުންގެ   އެމީހުން  އަދި .  ޖެްއސެވިމީހުންނެވެ ސިްއކަ ހިތްތަކުގައި  އެމީހުްނގެ اهللا تـََعاَىل )  ނުވަންނާނޭގޮތުން
 .ވެގެންވާމީހުންނެވެتـََبَع 
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   ަތުރަޖމާ     

      = ިދަންނައެެވ. ލިބެވުނުމީހުން ތެދުމަގު  އަދ        = ެއެމީހުންނަށް  އެަކލާނގ 

. އިތުރު ތެދުމަގު    ކޮށްދެްއވައެވެ      =ިވެރިކަންމަތީ  تـَْقَوى  އެމީހުންގެ ެއކަލާނގެ  އަދ 

.   ދަމަހައްޓަވައެވެ       = ް؟ޭރހެއްޔެވެ އެބަކު އިންތިޒާރު ފަހެ  އެމީހުނ  އެަބހީ ކާފަރުްނ އެަބ)

   އިންތިޒާރު ކުރޭެހއްޔެވެ؟)     = އަްށމެނުވީ ِقَيامة          = ްހަމަުކއްލިއަކަށ 

  އެއުމަށް ގާތަށް އެމީހުންގެ     =ެހަމަަކށަވަރުން ފަހ .   އަތުެވއްޖެއެވެ    ޭއެގ =

  ލާމާތްތައްޢަ      ަހެއްޔެވެ؟ އިދާއެއް= ަފހެ އެމީހުންނަްށ ވާނީ ކޮންފ       އެީމހުްނެގ =

ގާތައް އަތުވެއްޖެްއޔާ        َنِصْيَحة  َوْعظُ = އެމީހުންެގ       = ފަެހ ަކލޭގެފާުނ

 . !ނެދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ      ްއަުކ ނުާވކަން އިާލހު  َحقُّ = ހަމަކަށަަވުރނ     =اهللا 

     މެނުވީ  ެއަދި ަކލޭގެފާނު  ަކލޭގެފާނުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ެއދި ދަންނަވާށެވ =!.  
      ިމުއުމިުނ އަންހެނުންެގ ފާފަ ފުއްެސވުމަްށ  = އަިދ މުއުމިނު ފިިރހެނުންެގއާއި  އަދ

.   އެދި ދަންނަވާށެވެ   ިتـََعاَىل  اهللا= އަދ  .   ެދނެވޮޑިގެންވެއެވެ   ދުވާލު ވަުގުތ =

  ޙަަރކާތް ކުަރއްވާކަން މަސައްކަތުގައި ަކލޭމެން     ުރުމަްށ = އަދި ޭރގަޑުވަގުތު ަކލޭމެން ައރާމުކ

  ގޮސްތިބޭތަނާއި      .   =  އަިދ ީއމާންވީމީސްތަކުން ބުނެެއވެ        

. ) ޫސރަތެއް ަބވާތްލަްއވާނޭނަމައެވެ    = (ަހގުރާމަިއގެ ވާަހކަ ބަޔާންެވގެންވާ     ދެންަފެހ =

  ފިއްޔާ ސޫރަތެއްބާވާްތ ލަްއވައި   =ތަްއ ަރަގޅަށް ސާފުކޮށް އޮޅުމެއްނެތި ބަޔާްނވެގެންވާ  ُحُكم   

       ާއަދި އެސޫރަުތގައި ަހގުރާމަިއގެވާހަަކ ބަޔާންވެގެންވ =            

                                         

                                      

                                    

                   



                      
 

1 8 7 8   
 

މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

)  نَِفاقُ = އެބައިމީހުްނގެ ހިތްތަުކގައި (   ަބލިކަމެއްާވމީހުން ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑައިގަންނަވާނީ  ކަމުގެ   

  .  = ަކލޭގެފާނާިއ ދިމާލަށް ަބލާތީއެވެ       ހޭަބލިެވ ދެކަޅި ވިދިފަިއވާމީަހުކ =

  ބަލާގޮތަށް        ްމަރުވާްނވެގެނ =         ުއެީމހ =. (ނުވަަތ  ންނަށް ހަާލކު ހުއްެޓވެ

.    އެމީހުން ނޭދޭގޮތް ދިާމވުން ) އެމީހުންނަށް ައއުލާެވގެންވެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި  . ކޮށްދެއްވައެވެ  އިތުރު  ތެދުމަގު އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ  .  ދަންނައެވެ ތެދުމަގުލިބެވުނުމީހުން އަދި ) 17(
  .ދަމަހަްއޓަވައެވެ ެވރިކަންމަތީتـَْقَوى   އެމީހުން އެކަލާނގެ

 އިންތިާޒރު    ފަހެ އެމީހުން  މެނުވީ އުމަށްއަِقَيامة  އެބަީހ (އެމުނާފިޤުްނގެގާތަށް) ގާތަށް  އެމީހުންގެ  ހަމަކުއްލިއަކަށް  ) 18(
 ވއަތުވެއްޖެއްޔާ  ަވސްދުِقَيامة  ގާތައް އެމީހުންގެ ފަހެ. އަތުެވއްޖެެއވެ  ޢަލާމާތްތައް އޭގެ ހަމަކަށަަވރުން ؟  އެބަކުރޭެހއްޔެވެ

 . ނުުކރާނެއެވެ ފައިދާެއއް އޭގެ؟  ެހއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ލިިބގަންނާނީ  َوْعُظ  َنِصْيَحة އެމީހުން ދެން ވެސް

  ކަލޭގެާފނު  އަދި.   !ށެވެނެދެވަޑައިގަންނަވާ ކަލޭގެފާނު ނުވާކަން އަކު އިލާހު َحقُّ   މެނުވީ اهللا ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ ) 19(
 ާފފަ  އަްނހެނުންގެ މުއުމިނު އަދި   ފިރިހެނުންގެާއއި މުުއމިނު އަދި !.ދަންަނވާށެވެ އެދި ފުއްސެވުމަށް  ފާފަ ކަލޭގެފާނުންގެ 
  تـََعاَىل  اهللا ފުރޮޅޭތަން އެފުއްމިފުށަށް ަކލޭމެން ަމސައްކަތުގައި ވަގުތު ދުވާލު . !ދަންނަވާެށވެ ވަޑައިގެންއެދި ފުއްސެވުމަށް

 ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ   اهللا تـََعاَىل   ންވެސްޮގސްތިބޭތަ އަރާުމކުރުމަށް ަކލޭމެން ޭރގަޑުވަގުތު އަދި. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 .ަބވާތްލަްއވާނޭނަމައެވެ  ސޫރަެތއް) ބަޔާްނވެގެންވާ ާވހަކަ ހަުގރާމައިގެ ( . ބުނެއެވެ އީމާންވީމީސްތަކުން  އަދި ) 20(
 ަހގުރާމަިއގެވާަހކަ  ފަދައިން  ބަޔާންވެގެްނވާ އޮޅުެމއްނެތި ސާފުކޮްށ ރަގަޅަށް ތައް  ُحُكم އެސޫރަުތގައި ދެންފަހެ

 ަކލޭގެފާނު  ބަިލކަމެއާްވމީހުން) ކަމުގެنَِفاُق ( ހިތްތަކުގައި ބައިީމހުންގެއެ ލައްަވއިފިއްޔާ ސޫރަތެއްާބވާތް  ބަޔާންވެގެންވާ
 . ބަލާތީެއވެ  ދިމާލަށް  ކަލޭގެފާާނއި ަބލާގޮތަށް  ވިދިފަިއވާމީހަކު ކަޅިދެ ހޭަބލިވެ  ަމރުވާންެވގެން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނީ

 .އަުއލާވެގެްނވެއެވެ އެމީހުންނަށް)  ދިާމވުން ނޭދޭގޮތް އެމީހުން ނުވަތަ.( ހުއްެޓވެ ހަލާކު  އެމީހުންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

    ްިކޔަމަންތެރިކަނ =         =  .      އަިދ ހެޔޮބަސް ބުނުން ހުއްެޓވެ   

ނޑައެޅިއްޖެއްޔާ  فَـْرضُ = ދެންފަެހ ހަުގރާމަ  .(ެވ ކަ  ( އެމީހުން ދެބަސްވެ ފަހަތަށް ެޖހެއެވެ        

  މަ ްށ ތެުދވެރިވިނައަ تـََعاَىل  اهللاދެންފަެހ އެމީހުްނ ކިޔަމަންތެިރވެ  =          ެއގޮްތ =

.    އެމީހުންނަށް މާހެޔޮވީެހވެ      =.    ކަލޭމެްނ ވެދާނެކަންނޭގެއެވެ     = ކަލޭމެްނ

   އުއްމަތުެގ ކަންކަމަްށ  ވެރިުކރެިވއްޖެއްޔާ            =ުން ަކލޭމެން ބިުމގަިއ ފަސާދަކުރ   
   = ިއަދި ަކލޭމެން ކަޑައ           = ކަޑައި  ތައްَرِحمކަލޭމެންެގ       

ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ އެއީ =     ކަ     =َلْعَنة  اهللا  .   ލެއްިވ މީހުންނެވެ     = ފަެހ

.އެކަލާނެގ އެމީހުންީބރުކު    ެރއްވިއެވެ      = އަދި ެއކަލާނެގ އެމީހުްނގެ ލޯއަދިިރ

.   ކުރެއްިވއެވެ    = .  އެމީހުންފަެހ ވިސްނާފިުކރުކޮށް ތަދުބީުރކޮށް ނުހަދަީނ ބާވަެއވެ  

  މެދު އާއި قـُْرآن=       =ެމަތީގައި ވަީނހެއްޔެވެ؟ުނވަތަ ހިތްތަެކްއގ         = ޭއެގ

   ތަޅުތައް     =ްހަމަކަށަަވރުން ަރއްުދ ވީމީހުނ (    (މުރުަތއްދުވީމީހުން       

   އެމީހުންެގ ފުަރގަހަށް =             =ުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ބަޔާންެވ ެއގ   
    = ުތެދުމަގ          = ُޒީނަތްތެިރ  َشْيطَان  ( އެމީހުންނަށް (ނުަބއިކަންތައްތައް

.   ކޮށްދިނީއެވެ       =  .   އަދި އެީމހުންނަށް އެސޮުރ ބޭކާުރ އުއްމީދުތަްއ ކޮށްދީ ހެީދއެވެ

    =ެވީ އެކަްނ ެއހެން އ          = .   ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުްނ ބުނިކަމެވެ  

  ނުރުހުނުީމހުންނަށް =     =ާބވަތްެލއްވި ތަކެއްާޗއި  اهللا        =ިކަްނހުެރ ނ

                                       

                                         

                                

                      



                      
 

1 8 8 0   
 

މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

. ށްއަހުރެމެން ަކލޭމެންނަ  ކިޔަމަންވާހުށީމެވެ      =ައެއްކަންކަުމގައި ބ      = އަިދ

. اهللا   ދެނެވޮޑި ގަންނަަވއެވެ      = ްއެމީހުްނގެ ސިްއރުތައ   
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ދެންފަެހ ހަުގރާމަބުނުން ހުއްސްއަިދ ެހޔޮބައަދާކުރުމާިއ  ޔަމަންތެރިކަންކި ) 21(  ވެ  فَْرضُ  ެޓވެ

 . ނޑައެޅިއްޖެއްޔާ އެމީހުން ދެބަސްެވ ފަހަތަށް ޖެެހއެވެ އަްށ  تـََعاَىل  اهللاއެމީހުްނ ކިަޔމަންތެރިެވ  އަދިކަ

 .   ތެދުވެރިވިނަމަ   ެއގޮތް އެީމހުންނަށް މާހެޮޔވީހެވެ

  ވެރިުކރެވިއްެޖއްޔާ   މަށްކަންކަ އުއްމަތުގެ  ކަލޭމެން!)  ތައްދުމީހުންޭނވެ ރުމު ނުވަތަ! މުނާފިޤުންނޭވެ މިތިބަ އޭ( ) 22(
 ކަލޭެމން  އަދި  ފަސާދަކޮށް ޝިުރކުކޮށް ބިމުގައި ަކލޭމެން)   އަނބުރަިއލައިފިއްޔާ  މޫނު އިްސލާމުދީނުން ކަލޭމެން ނުވަތަ(

 . އެކަށީގެްނވެއެވެ ެއހެންވުން. ވެދާނެކަންނޭގެެއވެ  ކަމުގައި ހަދާބަޔަކު ކަޑައި  َرِحم ކަލޭމެންގެ

ނޑައެޅިގެން ) 23(  ހެޮޔއެއްެޗއް (  ށްއެމީހުންނަ އެަކލާނގެ ފަހެ .  ީމހުންނެވެ ލެއްވި اهللا  َلْعَنة    ެއއީ އެފަދަމީހުން ކަ
 ެތދު َحقُّ  ގޮތުންَمْعَنِوى  އެއީ.  ( ކުރެްއވިއެވެ ލޯތައްއަދިރި އެމީހުންގެ ެއކަލާނގެ އަދި . ބީރުުކރެއްވިެއވެ) ނުވިސްނޭމެގޮތުން

 .) ނުފެންނާނެގޮތުންނެވެ އެއްޗެއް

 ހިތްތައްެއވަނީ  އެމީހުންގެ  ނުވަތަ . ބާވަެއވެ ނުހަދަނީ ތަދުީބުރކޮށް ވިސްނާފިުކރުކޮށް   މެދު އާއިقـُْرآن  އެމީހުންފަހެ ) 24(
 ؟  ބަންދުކޮށްފައިހެއްެޔވެ އަޅުވާ ތަޅު

 ރައްދު    ފުރަަގހަށް އެމީހުްނގެ އެމީހުން އެގުމަށްފަހު  ބަޔާްނވެ ަރގަޅަށް   ތެދުމަގު އެމީހުންނަށް ހަމަކަށަވަރުން ) 25(
 . ކޮށްދިނީެއވެ ޒީނަތްތެރި)  ނުބައިކަންތައްތައް( އެީމހުންނަށްَشْيَطاُن   .) ދަންނައެވެ( މުރުަތއްދުވީމީހުން އެބަހީ  ވީމީހުން

 . ާވެވއްދީއެވެ. ހެދީެއވެ ކޮށްދީ އުއްމީދުތައް  ބޭާކރު އެޮސރު އެމީހުންނަށް އަދި

 މުޝްިރކުން  މައްާކގެ އެއީ ( ނުރުހުނުީމހުންނަށް ަތކެްއޗާއިމެދު ބާވަތްެލއްވިاهللا  ރުންހަމަކަށަވަ   އެވީ އެހެން އެކަން ) 26(
. ކިޔަމަންވާހުށީމެވެ ށްަކލޭމެންނަ ައހުރެމެން ނިކަންހުރެ    ބައެއްކަންކަމުގައި  ބުނީ މުނާފިޤުންއެ .) ޔަހޫދީންނެވެ ނުވަތަ
 .ގަންނަވާކަމުގަެއވެ ެދނެވޮޑިاهللا  ތައްސިްއރު އެމީހުްނގެ އެއަންަގވަނީاهللا  އެހެންނަމަވެސް އަދި
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މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

           =  އަދި ަމލާއިކަްތބޭކަލުން އެމީހުްނގެ މަުރހިތްޕަވައިިފއްޔާ ދެންވާީނ

 ކިހިނެއްހެްއޔެވެ؟         =ަލުްނ އެމީހުްނެގ މޫނުތަކުގަިއ ތަޅުއްަވއި އެބޭކ     

  = ިއަދި އެމީހުންެގ ފޫކޮޅުތަކުގައ    = ީއެހެން ެއވ       = ްتـََبعَ އެމީހުނ  

.   ވީކަމެވެ       = ކޯފާވެވޮޑި ގަންނަާވ ކަންތަކާއި  اهللا     = ީހުން ނުރުިހ އަދި އެމ 

     = ިއެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުާމއ           = ފަހެ އެކަލާނގެ އެމީހުންެގ (ހެޮޔ

 ( .  بَاِطلُ ޢަމަލުތައް    ކުެރއްވިެއވެ     =އަދި ނުވަތަ އެމީހުން ހީކުރަީނ ހެއްެޔވ؟    

     =ްބަްއޔެއްވާ  نَِفاقُ ެގ ހިތްތަުކގަިއ (އެމީހުނ (   ކަުމގެ     = اهللا 

 ނުނެރުއްވާނެކަމަށް      = ްއެމީހުންގެ ަޙސަދައިގެ ރުޅިެވިރކަނ       = އަިދ

 ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެދިވޮިޑ ގަންނަވާނަމަ        =ަސްަކލާނގެ ކަލޭގެފާނަްށ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަން ރ

.  އެމީހުން ދައްކަވައިީފހެވެ    =.    ދެން ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނަށް އެީމހުން އެގިވަޑަިއގެންފާނެއެވެ
     = ްއެމީހުންެގ ޢަލާމާތުނ     = ިހަމަކަަށވަރުްނ ކަޭލގެފާނަށް އެމީހުްނ  އަދ

.އެގިވަޑައިގެންފާ  ނެެއވެ         = ން  ِمْقَصدއެމީހުންެގ ބަސްބުނުމުެގ ާރގުންނާއި އަިދ   

    = ިاهللاއަދ .   ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ    = ްަކލޭމެންގެ ޢަމަލުަތއ        = އަިދ

.  ْمِتَحانُ إِ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ަކލޭމެން   ުކރަްއވާހުށީމެވެ      = ތިމަްނ ރަްސކަލާނެގ

 ދެނެވޮޑިގަތުން ފާޅުކުރައްވައިފުމަށްދާދެން        =  ްންނަީކ  جمَُاِهدކަލޭމެންގެެތރެއިނ

 ކޮންބައެއްކަން   =  ިއަދި ކެތްެތރިންނާއ    = ިِإْمِتَحانُ  ސްކަލާނގެތިމަްނރަ އަދ  

.  ކުރައްާވހުށީމެވެ    = ެޚަަބރުތައް  ަކލޭމެންގ      = ްހަމަކަށަަވރުނ  
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މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

  ކާފަރުވީމީސްތަކުން         =ިބަންދުކޮށް  ގެަމގު اهللا އެމީހުން އަދ       

  އިދިކޮޅުވެ  ސޫލާާއއިރަ އަިދއެމީހުން=         = ްބަޔާންވެ  ަރގަޅަށް އެމީހުންނަށ 

 އެގުމަށްފަހު      = ުތެދުމަގ         = ްއެްއވެސްގޮތަކުން  އެމީހުންނަކަށ 

.ނުހެ ގެއްލުމެްއކޮށް އުދަުގލެއްކޮށް  އަށް  اهللا އަދިއެއްވެސްކަމަކުްނވިޔަސް    ދޭނެެއވެ        

. بَاِطلُ ޢަމަލުަތއް  އެމީހުްނގެ ނިކަންހުރެ  އަދި =   ވެދާނެއެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

  ަމރުހިތްޕަާވހިނި  ގެއެީމހުން( ؟ ކިހިނެްއހެއްޔެވެ ދެންވާނީ މަުރހިތްޕަވައިފިއްޔާ  އެމީހުްނގެ ލާއިކަތްބޭަކލުންމަ އަދި ) 27(
 . ތަޅުއްވާުހއްޓެވެ  ފޫކޮޅުތަކުަގއި  އެމީހުނގެ މޫނުތަކުަގއްޔާއި އެީމހުންގެ އެބޭކަލުން )ދު

 އެކަލާނގެ  އަދި  . ވީކަމެވެتـََبَع   އެމީހުން   ކަންތަކާއި ގަންނަވާ ކޯފާވެވޮޑިاهللا   ހަމަކަށަވަރުން  އެވީ އެހެން ) 28(
 .ކުެރއްވިެއވެبَاِطُل  ) ޢަމަލުތައް ހެޔޮ ( ެއމީހުންގެ އެަކލާނގެ ަފހެ ދެން .  ރުހުނީެއވެނު  އެމީހުން  ރުހިވޮޑިގަތުމާއި 

اهللا  ރުޅިވެރިކަން  ޙަސަަދއިގެ އެމީހުންގެ އެމީހުން  ަބްއޔެއްވާ) ކަމުގެنَِفاُق ( ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ  ނުވަތަ އަދި ) 29(
 އެވާ  މައްަޗއް މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކުަގއި އެމީހުންގެ ނުާވނެއެވެ ެއހެން (؟  ހެއްެޔވ ހީުކރަނީ  އެމީހުން ނުނެރުއްވާނެކަމަށް

 .ކުރަްއވާނެއެވެ ފާޅު. ެނރުއްވާނެެއވެاهللا  ޢަދާވާތްެތރިކަން ހަސަދަެވރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަމާއި

 އެމީުހން  ށްކަޭލގެފާނަ ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ހަަމކަށަވަރުން  ގަންނަވާނަމަ އެދިވޮޑި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 30(
 ަކލޭގެފާަނށް  ޢަލާމާތުން  އެމީހުންގެ  ހަމަކަށަވަރުން  ެދން .) އަންގަވަާފހުށީމެވެ ެއއީކޮންބައެއްކަން .( ދައްކަވައިފީެހވެ

   ން ِمْقَصد  އަދި ރާގުންނާއި ބަސްބުނުމުގެ އެމީހުންގެ   ކަޭލގެފާނަށް ހަމަކަށަަވރުން އަދި  .އެގިވަޑަިއގެންފާނެއެވެ އެމީހުން
  ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ   اهللا  ޢަމަލުތައް  ކަލޭމެންގެ!) މުނާފިޤުންނޭވެ އޭމިތިބަ( އަދި.  އެިގވަޑައިގެންފާނެއެވެ ންއެމީހު

 ކޮންބައެއްަކން   ކެތްެތރިންނަކީ އަދި ކޮންބައެއްކަމާއި މުޖާހިދުންނަކީ  ކަލޭމެންގެތެރެއިން ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 31(
  ِإْمِتَحانُ  ަކލޭމެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން  ފާޅުކުރައްަވއިފުމަށްދާދެން ކަން ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން

  .)ހާމަުކރައްަވއިގެންނެވެ ނުކިޔަމަންތެރިން ިކޔަމަންތެިރންނާއި ުކރައްަވއިގެންفَـْرُض  ަހގުރާމަ އެއީ. ( ކުރައްާވހުށީމެވެ

 ަބޔާްނވެ  ރަގަޅަށް  ތެދުމަގު އެމީހުންނަށް  ބަންދުކޮށް ެގމަގުاهللا  ހުން އެމީ އަދި  ކާފަރުވީމީސްތަކުން   ހަމަކަށަވަރުން ) 32(
 އެއްެވސްގޮތަުކން  އެމީހުންނަކަށް .)  ދަންނައެވެ( ހެދިީމހުން އިދިކޮޅު ރަސޫލާާއއި ދެންއެމީހުން އެގުމަށްފަހު

.ކަމުބައެއް ގެްއލުެމއްކޮށްހެދޭނެ އުދަުގލެއްކޮށް އަށްاهللا  އަދިއެއްވެސްކަމަކުްނވިޔަސް  އަދި   ަގއި އެމީހުންނުެވއެވެ
 .ވެދާނެެއވެبَاِطُل  ޢަމަލުތައް  އެީމހުންގެ ނިކަންހުރެ
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މާނަ  ގެسورة محمد        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        !    = ޭއއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ     ްައށް  اهللا  =  ކަލޭމެނ  

 .!ތެރިވާށެވެކިޔަމަން      = .އަދި ަކލޭމެން ރަސޫާލއަށް ކިޔަމަންެތރިވާށެެވ!      =

  .!ނުކުރާށެވެ  بَاِطلُ  އަދި ކަލޭމެން    ްޢަމަލުތައ (     = ކަޭލމެންގެ (ހެޔޮ  = 

 ހަމަކަށަވަރުްނ  ކާފަުރވީމީސްތަކުން     ްއަިދ ެއމީހުން ުހރަސްކޮްށ / ބަންދުކޮށ  =      

   ގެ މަގު  اهللا =      ިދެންއެމީހުން މަރުވ =       ުއެމީހުން ކާަފރުކަންމަތީވާ ޙާލ  = 
         އެމީހުންނަށް ނުފުއްސަވާހު تـََعاَىل  اهللا= ފަެހ.   އްޓެވެ    ފަެހ ކަލޭެމްނ =

 .!ބަލިކަށި ނުާވހުށިކަމެވެ         ްއަިދ ކަލޭމެނ = ) (   .!ޔަށްނުގޮވާެށވެ  ُصْلحَ ުކރީފަށައިގެން

     . މެންާނިއ ވޮޑިގެންވަނީ ކަލޭ  اهللا=    = ަކލޭމެންނަކީ މަތިވާނެމީހުންނެވެ

.  އެކުގައެވެ    .   =  އަދި އެަކލާނގެ މަދު ުނކުރައްވާނެެއވެ      ކަލޭމެްނެގ =

  ޢަމަލުގެ ަދރުމަޔާިއ ސަވާބު  –ޢަމަލުތައް         ީދުނިޭޔ ެގ މިދިރިއުޅުންވާކަްނ ކަށަަވރ =  
     َغاِفلގެމަތިްނ  تـََعاَىل  اهللاރާިއ  އަިދ = ކުޅިވ .  ކޮށްާލ އެްއޗެއް ކަމުގައެވެ      =

އަދިކަލޭމެން އީމާންވެއްޖެއްާޔ    ްވެިރ ެވއްޖެއްޔާ   ثقوى= އަިދ ަކލޭމެނ      =

.    ކަލޭމެންގެ އުޫޖރަ ަކލޭމެނަށް ެއކަލާނެގ ދެއްވާނެެއވެ    އަދި ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންނާިއ ސުާވުލ =

.  ނުކުރައްވާނެެއވެ    ްކަލޭމެންދޭކަށެއް  = ކަލޭމެންގެ މުަދލަކަްށ / މުދާއެކަލާނގެ އަށ  (  (އެކަށް
     ެއެމުދާ ހޭދަކުރުމަްށ އެދިވޮޑިގެންނ (  ިވ ނަމަ = އެކަލާނގެ ަކލޭމެންގެކިބައިްނ (ެއކަށް

   .ފަހެ ެއހައިރުން ކަލޭމެންނަށް ދަތިވެދާނެއެެވ =    .  = ދެންަކލޭމެން ދަހިވެތި ވެދާނެއެވެ
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      އަދިކަލޭމެންގެ ހިތްޔަުކގައިވާ ރުޅިެވރިކަމާއި ޙަސަަދވެރިކަން އެކަލާނެގ =

.    ނެރުއްވާނެެއވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)33 (  ! .  އަދި ަކލޭމެން ރަސޫާލއަްށ !ައށް  ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ اهللا  ކަލޭމެން  އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
. ) ޢަަމުލތައް  !ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ  އަދި ކަލޭމެން ަކލޭމެންގެ (ހެޔޮ

ައށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫާލއަށް ކިޔަމަން ނުާވ  اهللاށްބަލާިއރު އަ َمْفُهْومُ . ( މިއާޔަތުގެ !ނުކުރާށެވެ بَاِطلُ 
) ޢަމަލުތަްއ  . އެދެފަރާތުެގ އަމުާރ ދިމާނުވާގޮތަްށ ހުންނައެއްވެްސ  بَاِطلُ  ކޮންމެމީހެއްެގ  (ހެޔޮ ވާނެެއވެ

. މިގޮތުން ބަާލއިރު މަޒުަހބެއްގެ ނަމުގައިުކރެވޭ ޢަަމލުތައް ަރސް މީ އޮފީުހްނ ހެޔޮޢަމަލެއް ޤަޫބލެއްނުވެވޭެނއެވެ
.  ބައްލަވަިއ ގަންނަވާނެކަުމގެ ެއއްވެސް ަދލީލެއްނެެތވެ

ދީނަްށ  ދީން ބަންދުކޮށް ގެ މަުގ އެބަީހ އިްސލާމު اهللاހަމަކަށަވަރުން  ކާފަުރވީމީސްތަކުން  އަދި އެމީހުްނ  ) 34(
ަމރުވެދިަޔ   ދެންއެމީހުން ކާފަރުކަންމަތީާވ ޙާލު   ހަދައިމީހުން ވަނަނުދީ   ުހރަސްކޮށް / ބަންދުކޮށް 

.  تـََعاَىل  اهللاކަމުގައިވަންާޏ ފަހެ   އެމީހުންނަށް ނުފުއްަސވާހުއްެޓވެ

 )35 (  . ނޑި ނުވާށެވެ !ފަހެ ަކލޭމެން މުއުމިނުން ަބލިކަށި ުނާވހުށިކަމެވެ އަދި ކަލޭމެްނ    .!ފި
) ( .  ُصْلحَ ކުރީފަށައިގެން .   !ަހގުރާމަ ކުރިޔަށް ގެންދާށެވެައށްގޮވަންދެން ކަލޭމެން  ُصْلحَ ފަރުން ކާ !ޔަށްނުޮގވާށެވެ

   . .   اهللاކަލޭމެންނަކީ މަތިވާނެމީހުންެނވެ އަދި ަކލޭމެންެގ ޢަމަލުަތްއ     ވޮޑިގެންވަީނ ކަޭލމެންނާއި އެކުަގއެވެ
 .  އެބަހީ  ޢަަމލުގެ ަދރުމަޔާިއ ސަވާބު އެކަލާނގެ މަދު ނުުކރަްއވާނެއެވެ

ކޮްށލާ އެްއެޗްއ  َغاِفلގެމަތިން  تـََعاَىل  اهللاކުޅިވރާއި  އަދި    ދުނިޔޭ ގެ މިދިރިއުޅުންވާކަން ކަށަަވރީ  ) 36(
 . ކަލޭމެންގެ އުޖޫރަ ަކލޭމެނަްށ   ވެރި ވެއްެޖއްޔާ   ثقوىއަދިކަލޭމެން އީމާްނވެ އަދި ކަލޭމެން  ކަމުގައެވެ

.   އަދި އެަކލާނގެ ަކލޭމެންެގ މުދަލަކަށް އެބަހީ ަކލޭމެންގެ މުޅިމުދާ )   އެކަލާނގެ ދެްއވާނެއެވެ ( އެކަށް
 ދެންެވސް . ޒަކާތްދޭށެވެ .އޭގެޙައްުޤއަދާކުރުމަށެވެ އެދިވޮިޑގަންނަވަނީ( .ނުގަންނަވާނެެއވެ] އެދިވޮޑ ކަލޭމެންދޭކަށެއް

   .)ދޭށެވެَصَدَقة ސުންނަތް

)  އެމުާދ ޭހދަކުރުމަށް އެިދވޮޑިގެންނެިވ ނަމަ  ) 37( ފަެހ އެަހއިުރްނ  އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެކިަބއިން (އެކަށް
. ކަ .  ލޭމެންނަށް ދަތިވެދާނެެއވެ .ވެ خبَِْيلُ ދެންަކލޭމެން ަދހިވެިތ ވެދާެނއެވެ އަދިކަލޭމެންެގ ހިްތޔަކުގަިއާވ  ދާނެއެވެ

.  ރުޅިވެރިކަމާިއ ޙަސަދަވެިރކަން އެަކލާނެގ ނެރުްއވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ިބަމީހުންނޭވެ=  އެމިތ!.       =.   ކަލޭމެންނަށް ގޮވޭނެއެވެ     =

  ކަލޭމެން ހޭދަކުރުމަށް        =ގެަމގުގައި  اهللا      = ފަެހ ަކލޭމެންގެތެޭރގަިއ

.  ވެއެވެ       = ُވާނޭީމހުން   خبَِْيل       ިދަހިވެތިވާނޭމީުހްނ  –ހުން ވާނޭމީ  خبَِْيلُ = އަދ 

.   ދަންނައެވެ     ެާވކަން ކަަށވަރީ  خبَِْيلُ = ަފހެ ހަަމކަށަވަރުްނ އެމީަހކު  އ          =

.     އެމީހެއްެގ އަމިއްަލ ނަފުސަށެވެ   =ިއެީއ އަމިްއލަ ޒާތުފުޅާއިގެން ފުދިވޮޑިގެްނާވ  اهللا ައދ

.ކަލާނގެ   އެވެ     = އެކަލާނގެއަްށ . ައދި ކަލޭމެނަނަީކ ފަޤީރުންނެވެ

.    ބޭނުންވެގެންވާމީހުްނނެވެ      ްއަިދ ަކޭލމެން އެނބުިރ ފުރަގަސްދީފިްއޔާވެސ =        

   .    = އެަކލާނގެ ެއހެންޤައުމަކަށް ބަދަުލ ކުަރއްވައިފާެނއެވެ   ްަކލޭމެންނޫނ =     
   .    = ދެން އެބަޔަުކ ނުވާނެއެވެ   .     = ަކލޭމެންފަދައިން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ަފެހ ކަލޭމެންގެެތރޭގަިއ ކަލޭ ހޭދަުކުރމަށްގެަމގުގަިއ  اهللا. ކަލޭމެްނ !އޭމިތިބަމީހުންނޭވެ ) 38( މެންނަްށ ޮގވޭނެއެވެ

.  -ދަހިވެތިވާނޭމީހުން  –ވާނޭީމހުން   خبَِْيلُ  ْيلُ އަދި  ވާނެެއވެ .  ދަހިވެތިވާީމހުން  –ވާީމހުން   خبَِ ފަެހ ދަންނައެވެ

. އެބަހީ އެކަ خبَِْيلُ އެ  ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކު މުގެ ގެއްލުމާިއ ާވކަން ކަށަަވރީ  އެީމހެްއގެ އަމިއްަލ ނަފުސަށެވެ

 . ެއއީ އަމިްއލަ ޒާތުފުޅާއިގެްނ ފުދިވޮޑިގެްނާވ  اهللاދެރަކަންއޮންނާނީ ހަަމ އެމީހެްއގެ އަމިއްަލ ނަފުސަށެވެ

.އަދި ކަލޭމެން  .ކަލާނގެއެވެ . ެއކަލާނެގއަށް ބޭނުންވެގެންވާމީހުްނނެވެ ގެަމގުގަިއ  اهللاއަދި ކަލޭމެނަނަީކ ފަޤީރުންނެވެ

އެަކލާނެގ އެހެންަޤއުމަކަށް ބަަދުލ  އެނބުިރ ފުަރަގސްދީފިއްޔާވެސް  މުރުފުޅުތަކަށް ހޭދަނުކޮށް އެކަލާނެގ އަ

. އަދި އެގެންނަވާމީހުްނ  . އެަބހީ ކަލޭމެންެގ ބަދަުލގަިއ އެހެްނބަޔަކު ގެންަނވައިފާނެއެވެ ކުރައްަވއިފާނެއެވެ

. . ބަސް ައހާނެއެވެ  ކަލޭމެންފަދައިން ނުވާނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة فتح
uv 

  

حُسورة ال     )29(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ف
 

   ަތުރަޖމާ     

          اهللا َرُسول= (ޭއ . ކޮްށ  فَـَتحَ ) ހަމަަކށަވަރުްނ ތިމަރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނަށް !އެވެ

.  ދެއްވައިފީމެވެ        =ްއަކުން  فَـَتحَ ވެގެންވާ ބަޔާނ      = ީاهللاއެއ  

.  ކަލޭގެފާނަށް ފުއްސަަވއި  ދެއްވުމަށްޓަކަެއވެ   =  ިއިސްވެދިޔަ ތަކެތ      =

 ކަލޭގެފާނުންެގ ފާފައިގެެތރެއިން       = ިއަިދ ފަްސވެދާނޭފާފައަކާއ           = އަިދ

.  نِْعِمةކަލޭގެފާނުންގެމައްޗަްށ އެކަލާނގެ  ެއކަލާނގެ      ފުިރަހމަ ކުރެއްވުމަށެވެ     = އަދި އެކަލާނެގ

.   ކަލޭގެފާނަށް ތެދުމަގުދެްއކެވުށެވެ         =ަސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގަށް  ހަމ       

  = َنْصرُ ލޭގެފާނަްށ ކަ  اهللاއަިދ .   ދެްއވުމަށެވެ       = ާދެްއވުމަކުން  َنْصرُ ގަދަެވގެންވ  

    =.  ހަމައެކަލާނގެއެވެ     = ީހަނަހިމޭންކަން ބާވާތްެލއްވ       

  މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކަށް =    = ެއެއީ އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް އިތުރުކޮށް ދެްއވުމަށެވ.       =

 އީމާންކަން      =  ުއެީމހުންެގ އީމާންކަމާިއ އެކ    =ިَخاصَّ އަށް   اهللاއަދ  .   ވެގެްނވެއެވެ
         =  ުއުޑުތަކާއި ބިމުަގއިވާާހ ސިފައިން / ލަްޝކަރ     = اهللاއަިދ  

.  ވޮޑިގެންވިއެވެ       ާވަންތަ ަކލަކު ކަމުގައި   ِحْكَمة= ދެނެވޮޑިގެްނވ    

        ُمؤِمنُ ފިިރހެނުންނާިއ  ُمؤِمنُ = އެީއ .    އަްނހެނުން އެކަލާނނެގ ވެއްދެވުމަށްޓަކަެއވެ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

    ްބަގީޗާަތކަކަށް  ުސވަރުެގ ތަކަށ =          ޭއެތަންތާގެދަށުްނ އާރުަތއްދެމ =   

     ުއެމުީހްނ އެތަންތާ ދެމިތިބޭ ާޙލ =      އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުްނގެކިބަިއްނ =

  ފުއްސަވައި     ެކުށްފާފަތައް = އެމީހުންގ      .   = އަދި އެކަންެވއެވެ    =اهللا  

   ގައި   َحْضَرةُ  ގެ تـََعاىل       ިބޮޑުވެގެްނވާ ނަސީބެއްކަމުަގއ =    

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ކޮްށ  فَـَتحَ އަކުން  فَـَتحَ މަރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ބަޔާންެވގެންވާ .) ހަމަކަށަވަރުން ތި!އެވެ اهللا َرُسول(އޭ   ) 1(

.  (މިތާމި އިާޝރާތް ުކރައްާވ  ةކަމާއި ުނވަތަ  فَـَتحَ ެގ  يِْبيَّة اُحلدَ  ُصْلحُ އަީކ  فَـَتحَ  ދެއްވައިފީމެވެ ުކރެއްވުްނ  فَـَتحَ  َمكَّ
.  ُمَفسِّرُ ިމކަންކަމާއިމެދު ކަމާިއ  فَـَتحَ  ކަމާއި ނުވަތަ ެއކަލޭގެފާނަްށ ދެއްވުނު ހުރިހާ  ންގެ ަބސް ތަފާތުވެގެްނވެއެވެ

ދެއްިވ  اهللاކޮންމެއަކަސް އަޅުގަޑު ދެކޭގޮތުަގއި އެީއ އެަކލޭގެފާނުންގެ ޢަދާވާތްތެރިންގެ މައްޗަށް އެކަޭލގެފާނަށް 
.)   فَـَتحَ ހުރިާހ   އެކެވެ

ކާިއ ގެފާނުންެގ ފާފައިގެެތރެއިްނ އިސްވެދިަޔ ފާފަތަަކލޭގެފާނަްށ ދެއްީވ ކަލޭ اهللاއެްއ  فَـَتحَ އެބޮުޑ  އެީއ އެބަހީ  ) 2(
. އަދި ކަޭލގެފާނުންގެމައްަޗށް އެކަލާނެގ އަދި ފަސްވެދާނޭފާފައަކާއި  ަކލޭގެފާނަށް ފުއްަސވައި  ެދއްުވމަށްޓަކައެވެ

. އަިދ އެަކލާނގެ ަކލޭގެފާނަށް ަހމަ ސީދާވެގެންާވ ތެދުމަގަށް نِْعِمة .  މަގުދެ  ފުރިހަަމ ކުެރއްވުމަށެވެ  އްކެވުމަ ެށވެ

.  َنْصرُ ކަޭލގެފާނަށް ގަދަެވގެންވާ  اهللاއަދި  ) 3( .  َنْصرُ ައކުން  ދެއްވުމަށެވެ

. އެހެންވެ އެކަްނ  . އިސްވެދިޔަތާަގއި އެާވ ކޮންމެ ކަމަކާއިމެދު ާވހަތައްދިގުވެ ބަސްތަފާުތވެފައިވެެއވެ * ދަންނައެވެ
. އަޅުގަޑުވެްސ އަދި އެހެން ދަޑިވަޅެއް  . ހަދާންކޮލަމެވެ  .  اهللا إْنَشاءَ ގައި އެަކންކަމާއިމެދު އެއްެޗއް ދަންނަވާނީެއވެ

 اهللا ތަކުގެ ސަަބބުންހަމަޖެހުމާއި މައިތިރިކަން ގެނަސްދެއްވީ ހަމަ فَـَتحَ ން ގެ ހިތްތަކަށް އެ  ُمؤِمنُ އަދި   ) 4(
. ެއއީ އެމީހުންެގ ުކރީެގ އީމާންކަމުގެެތރެއަްށ އީމާންަކ އިތުރުކުެރއްވުމަށްޓަކަ . އަިދއުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވާހ އެވެ ެއވެ

. މަާލއިކަތް  اهللاެވގެންވަނީ ހަމަ  َخاصَّ  ސިފައިންނެއް މިލްކުވެ  . (އެއީ ުހރިހާަވއްތަރެްއގެ ސިފައިންނެވެ  އަށެވެ
.ބޭކަލުންނާއި އިންސާނުންނާއި އަދި ޖިންނި ޝައިތާނުންގެެތރެއިންނާއި މިއެ ) އަިދ ންމެހާބާވަެތއްގެ ސިފައިންނެވެ

.  ِحْكَمةވޮޑިގެްނވަނީ ދެނެވޮޑިގެންާވ  اىلتـَعَ  اهللا  ވަންތަ ަކލަކު ަކމުގައެވެ

އަްނހެނުން އެތަންތާެގދަށުން އާރުަތއްދެމޭ ަބގީޗާތަކަކަްށ / ުސވަރުެގ ަތކަްށ   ُمؤِمنُ ިފރިހެނުންނާިއ  ُمؤِمنُ އެއީ  ) 5(

 . . އެމީހުން އެތަންތާ ދެމިތިޭބ ޙާލު ަގއެވެ އަދި އެކަލާނެގ އެމީހުންެގކިބައިްނ އެކަލާނގެ ވެއްދެވުމަށްޓަަކއެވެ

. އަދި  ަގއި  ބޮޑުވެގެންާވ ނަސީބެއްކަމުގަިއ  َحْضَرةُ  ގެ تـََعاىل  اهللاއެމީހުންގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްަސވައިދެްއވުމަށެވެ

.  އެކަންވިއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

              =ިއަންހެނުން   ُمِناِفقُ  ފިރިހެނުންނާއިُمِناِفُق   އަދ      

     =ިَعَذابُ  އެކަލާނގެ)  މިމީސްމީހުންނަށް( އަންހެނުން މުޝްރިކު  ފިިރހެނުންނާއި މުޝްިރކު އަދ 

   .ދެއްވުމަށެވެ         =ީހީުކރާމީހުންނެވެ އިމެދުއާ تـََعاىل  اهللا އެއ.           =

     ނުބައިހީތައް     ްމެދުވެރިުކރައްވާިށއެވެ ުނބައިގޮތްތައް އެމީހުންގެމައްޗަށ.        

    = ިކޯފާެލއްވިެއވެ އެމީހުންގެމައްޗަށް  تـََعاىل  اهللا އަދ.         = ެَلْعَنة އެމީހުންނަށް  އަދިއެަކލާނގ  

 . ލެއްވިެއވެ           =ިުކރެއްިވއެވެ ތައްޔާރު ނަރަކަ އެމީހުްނނަށް އެކަލާނގެ އަދ.         

   =ިެވއެވެ ނުބައިވެގެން އެތާގޮސްތިބުން އަދ.       =ިއަށެވެ  اهللا ހަމަ ަވނީވެގެން  َخاصَّ  މިލްކުވެ އަދ.   

         ިސިަފިއންނެއް ބިމުގަިއވާހާ އުޑުތަކާއ         =ިވޮޑިގެންވެއެވެ  اهللا  އަދ.   

       =ަކަމުަގއެވެ ަކލަކު ވަންތަِحْكَمة  އަދި  ގަދަފަދަވަންތ.           = ްހަކަށަަވރުނ 

    .ފޮނުްއވީމެވެ ކަޭލގެފާނު ކަލާނގެ ތިމަންރަސް     = ާކަމުގައި  ބޭަކލަކު ހެިކވެވަޑައިގަންނަވ      

     = ެކަުމގައި  ބޭކަަލކު  َخبـَرُ ިބރުެވރިކަމުގެ އަދި ކަުމގައްޔާއި  ެދއްވާބޭކަަލކު َخبـَرُ  އަދިއުާފވެރިކަމުގ    

     = ީވުމަށްޓަކައެވެ އީމާން އެމީހުން  އެއ.          =އަށް  َرُسول އެކަލާނގެ  އާއި  اهللا        

    ހިތުމަށާއި  މާތްކޮށް އަދިއެކަލޭގެފާނަށް=       = ިކުރުމަށާއިإْحِرتَام   ނަށް އެކަލޭގެފާ އަދ       =ިއަދ 

      ހަވީރު  ހެދުނާއި=           ކިއުމަށާއި َتْسِبْيَح    އެކަލާނގެއަށް       

َعة = ހަމަކަށަަވރުން ކަޭލގެފާނަށް .  އެއީ  بـَيـْ ْضَوان ْبْيَعةُ  ހިފިމީހުން (ދަންނައެވެ . ) الرِّ  އެވެ  
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     ުَعة ން= އެމީހ . اهللاހިފިކަްނ ކަށަަވރީ    بـَيـْ    އާއި  އެވެ     ުاهللا )  = ( އެވަޤުތ 

.   ގެއަތްޕުޅުވެއެވެ          ިއެމީހުންެގ ައތްތަކުގެމަތީގައ =     ެَعْهدُ = ަފހެ އ 

  އުވާލައިީމހާ            =ުފަެހ ޭއނާ އެއ . ވަިއލީ އޭާނގެ އަމިްއލަ ނަފުސުގެ މަްއޗަށެވެ

(.    (އެބަހީ އެކަުމގެފާފައޮންނާނީ ހަމަ އޭނާެގ ނަފުސުގެ މަްއޗަށެވެ      ާއަދިުފއްދައިފިމީހ =    

       ާއެވީކަންަތއް  َعْهد އާއި  اهللا = އެކަންތަކުެގ މަްއޗަްށ އޭނ      =ަެހ ނިކަންުހެރ ފ

 .އެކަލާނެގ އެމީހަކަްށ ދެއްވާނެތެވެ       =  ަބޮޑުެވގެންވާ ަދރުމ      

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ައންހެނުން އަިދ މުޝްިރުކ ފިރިހެނުންނާިއ މުްޝރިުކ   ُمِناِفقُ ފިިރހެނުންނާއި   ُمِناِفقُ އަދި އެީއ   ) 6(
.= އެމީހުންނަީކ   َعَذابُ ) އެކަލާނެގ ންހެނުން ނާިއ(މިމީސްމީހުންނަށްއަ އާއިމެުދ  تـََعاىل  اهللاެދއްވުމަށެވެ

. އަިދ  ނުބައިހީތަްއ   . އޭގެސަބަބުްނ އެމީހުންގެަމއްޗަށް ނުަބއިގޮތްތަްއ މެދުެވރިކުަރއްވާށިއެވެ   اهللاހީކުރާީމހުންނެވެ
. އަިދ އެަކލާނެގ އެމީހުންނަްށ   َلْعَنةިއ އަދިއެަކލާނެގ އެމީހުްނނަށް އެމީހުްނގެމައްޗަްށ ކޯފާލަްއވަ تـََعاىل ލެއްިވއެވެ

 . .އަދި އެއި އެތާގޮސްތިބުން ނުަބިއވެގެންވާތަނެވެ  ނަރަކަ ތައްާޔރު ކުރެްއވިއެވެ

. ގަދަފަ  اهللاެވގެންވަީނ ހަަމ   َخاصَّ  އަދި އުޑުތަކާިއ ބިމުގަިއވާާހ ސިފައިންނެްއ މިލްުކވެ  ) 7( ދަވަންަތ  އަށެވެ
.  اهللا ވަންަތ ކަަލކު ކަމުަގއި ِحْكَمةއަދި   ވޮޑިގެްނވެއެވެ

 ހަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާުނ ިތޔައީ  ެހކިވެވަޑަިއގަންނަާވ ބޭކަލަުކ ކަުމގައްޔާިއ   ) 8(
ކަމުަގއި ަރސޫލު ކަމާއިެގްނ  ބޭކަަލކު  َخبـَرُ ދެްއވާބޭކަލަުކ ކަމުަގއްޔާއި އަދި ބިުރވެރިކަމުގެ َخبـَرُ އަދިއުފާވެރިކަުމގެ 
  .  ފޮނުއްވީމެވެ

. އަދި  َرُسولާއއި ެއކަލާނގެ  اهللاއެއީ އެމީހުން   ) 9(  .ލާނގެއަށްނަސްރުދިނުމެވެއެކައަށް އީާމން ވުމަށްޓަކައެވެ
 إْحِرتَام  ކޮށް رُ َقدَ  ެއކަލާނެގއަށް އަދި އަދި   ހިތުމަށާއި މާތްކޮށް އެަކލާނގެއަށް  އަދި ) ނަސްރުދިނުމެވެ އެކަލާނގެދީނަށް (

.   َتْسِبْيحَ  ެއކަލާނެގއަށް ހަީވރު ހެދުނާއި  ކުރުމާއި  ކިއުމަށާއިެއވެ

َعةހަމަކަށަވަރުން ކަޭލގެފާނަށް  ) 10( َعةُ ހިފިމީހުން (އެއީ بـَيـْ . الرِّْضَوان بـْيـْ َعة) އެމީހުން އެވެ  اهللاހިފިކަން ކަށަަވރީ  بـَيـْ

. (އެވަޤުތު) . ދެން ފަހެ އެގެއަްތޕުޅު އެމީ اهللا އާއި އެވެ އުވާަލއިީމާހ  َعْهدُ ހުންގެ އަތްތަުކގެމަތީގައި ވެެއވެ

. (އެބަީހ ެއކަމުގެފާފައޮންނާނީ ހަމަ އޭާނެގ  . ފަހެ އޭނާ ެއއުވަިއލީ އޭނާެގ އަމިއްަލ ނަފުސުެގ މައްޗަށެވެ ދަންނައެވެ

 (. .ތައެވީކަން َعْهدއާިއ  اهللاއަިދ އެކަންތަުކގެ ަމއްޗަށް އޭނާ  ނަފުސުގެ މައްޗަށެވެ  ްއ ފުއްދައިފިމީާހ  ދަންނަެއވެ

.ފަހެ ނިަކންުހރެ އެަކލާނެގ އެ  މީހަކަްށ ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަދެްއވާނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          = ްނިކަްނހުރެބުނާނެެއވެ ެޖހުނުމީހުން ފަހަތަށް ނުގޮސް  ހަނގުރާަމއަށ.    

     = ެންގެތެރެއިން َعَرِىب  އުޅޭ ަވށަވަށަިއގެން މަދީނާ ބޭރުަގއި މަދީނާގ             =ްَمْشُغوُل    އަުހރެމެނ

    .ކުރުވައިފިެއވެ         =ެއަހުުލވެރިން  އަހުރެމެންގެ މުދަާލއި އަުހރެމެންގ          = ެފަހ 

    .!ފުއްސެވުމަދަންނައިދެއްވާށެވެ ފާފަ އަޅަމެންނަށް          =ްބުނަނީއެވެ  ދޫތަކުން އެމީހުްނގެ އެމީހުނ . 

            =ެނުވާތަކެތި  ހިތްތަުކގައި އެމީހުންގ       =)ޭވިދާޅުވާށެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެَرُسول اهللا  އ !. ވެ

        =ެ؟ހެއްޔެވެ ކާކަށް ިމލްކުވެގެްނވަނީ ކަލޭމެންަނށްޓަކައިފަހ           =َحْضَرُة  ގެ اهللا

     )ކުރުމަށް ދިފާޢު  ޢަޒާބެއް އެްއެވސް އަތުވެާދނޭ  ން َحْضَرُة  ގެ  اهللا(   އެްއވެސްކަމެއް  އަތުވެދާނޭ  ން      

    ކުރަްއވައިފިއްޔާ  ިއރާދަ އުދަުގލެއް ނުވަތަ ނުބައިކަމެއް ަކލޭމެންނާއިމެދު އެކަލާނގެ=              =

  އިރާދަުކރައްަވއިފިްއޔާ މަންފާެއއް ކަލޭމެންނަށް އެަކލާނގެ  ނުވަތަ        =ި؟ اهللاިކއެއްހެްއޔެވެ އަދ 

   .ވޮޑިގެންވެއެވެ         = ެކަމުަގއެވެ ަކލަކު ދެނެވޮިޑގެންވާ ޚަބަރު ކަލޭމެންުކރާހާކަމެއްގ.   

          =ިީހކުރީ  ކަލޭމެން؟  ކިއެއްހެއްޔެވެ އަދ                =ާވާިސލު  ރަސޫލ 

   .ވެނުވެވޭނެކަމަށެ      =  ިމުއުމިނުންނާއި ދެންތިބި އަދ          = ެއެމީހުްނގ 

    އަހުލުެވރިންގާތަށް        = ްދުަވހަކުވެސ             =ިއެވެކުެރވިއްޖެ ޒީނަތްތެރި  އެކަން އަދ.   
         =ެހިތްތަކުގައި  ކަލޭމެންގ             =ަވެހީކުރީުމއެ ދިކަލޭމެންއ.              =

     ނުބައިވެގެންވާހީ        =ިެއވެވީމު ކަލޭމެން އަދ.              = ިބަަޔކު  ހަލާުކވެގެންވާ ގެއްލ 

    ކަމުގައި         ިއީމާންނުވާމީހުން  އަދ            =  ރަސޫާލއަށް  އެަކލާނގެ އަާށއި اهللا     

            =ްވެކުެރއްވީމެ އްާޔރުތަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކާަފރުންނަށް ހަމަކަށަަވރުނ.         
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    .އަށެވެ اهللا ހަމަ  ިމލްކުވެގެްނވަނީ ވެَخاصَّ  އަދި=       އަލިފާނެއް=              =

      މިްލކު  އެންެމހައި ބިމުގެ އުޑުތަކާއި       = ެއެަކލާނގެ  އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ  ެއކަލާނގ 

    .ވައެވެފުއްސަ              =ެވެދެއްަވއެَعَذاُب   އެކާަލނގެ އަޅަކަށް ެއދިވޮޑިގެންނެވި އަދިއެކަލާނގ.    

       = ިއެވެވޮޑިގެންވެ   اهللا އަދ.           = ްَرْمحَة   ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިނ

      .ކަމުަގއި ަކލަކު ޮބޑުެވގެންވާ ލެއްވުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ންގެތެރެއިން ހަނުގރާމައަށް ނުގޮސް ފަހަތަްށ  َعَرِىب ގެ ވަށަވަށައިގެން އުޭޅ މަދީނާގެ ބޭރުގައި މަދީނާ   ) 11(
. .)  ައހުރެމެންެގ މުދަލާއި އަުހރެމެންގެ ައހުުލވެިރްނ !ެއވެ اهللا َرسولُ (ޭއ  ޖެހުނުމީހުން ނިކަންުހރެބުނާނެއެވެ

. (އެހެންވެ ައހުރެމެންަނށް ކަލޭގެފާނު   َمْشُغولُ އަހުރެމެން  .)  ުކރުވައިފިެއވެ  ންގެ ައރިހު ަހގުރާމައަށް ނުދެވުީނއެވެ
.ހުރެފަހެ އަ  ) َوِحى اهللا! (މެންނަްށ ފާަފ ފުއްސެވުމަދަންނައިދެްއވާށެވެ އެީމހުންެގ ހިތްތަުކަގިއ  އަިދ  ުކރެްއވިއެވެ

 . . اهللا َرُسول(ޭއ  ނުވާތަކެތި އެީމހުން އެމީހުންެގ ދޫތަކުްނ އެމީހުްނ ބުނަނީއެވެ .  ) = ަކލޭގެފާުނ ވިދާ!އެވެ ޅުވާށެވެ
ން އަތުވެާދޭނ  َحْضَرةُ ގެ  اهللا އެކަލާނގެ ަކލޭމެންނާއިމެދު ނުބައިކަމެއް ުނވަތަ އުދަުގލެއް ިއރާދަ ކުރަްއވައިފިއްާޔ  

) ަފހެ ކުޅަދާނަވެ ިމލްކުވެގެްނވަީނ  َحْضَرةُ ެގ  اهللاއެއްވެސްކަމެްއ ( ން އަުތވެދާނޭ އެްއވެސް ޢަޒާެބއް ދިފާޢު ކުރުމަށް
ެއކަން އަޔަުނީދ   ވެސްއަދި ުނވަތަ އެަކލާނގެ ަކލޭމެންނަށް މަންފާއެއް އިރާަދކުރަްއވައިފިއްޔާ ؟ ކާކަށް ހެއްެޔވެ

ހިފެހެއްޓޭނީ ފަހެކާކަށް ހެއްެޔވެ؟ އަދި ކިެއއްހެއްެޔވެ؟ ކަލޭެމންކުރާހާކަމެްއގެ ޚަބަރު ދެނެވޮޑިގެްނވާ ކަލަކު ކަމުގަިއ 
. اهللا  ވޮޑިގެންވެެއވެ

ކަލޭމެން ހީުކރީ ރަޫސލާއާއި އަދި ދެންތިބި މުއުމިނުން  އެމީހުްނެގ   ؟އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ ) 12(
.) އަިދ ކަލޭމެންެގ  . (އެމީހުން މަުރވެ ވަސްފިލާނެކަމަށެވެ އަހުލުެވރިންގާތަްށ ދުވަަހކުވެްސ  ވާސިުލ ނުވެވޭެނކަމަށެވެ

 . . ގެްއލި ހަލާުކވެގެންވާ ބަ  އަދި  ހިތްތަކުގައި  ެއކަން ޒީނަތްތެރި ކުެރވިއްޖެއެވެ ޔަކު ކަމުގަިއ ކަލޭމެން ވީމުެއވެ
ުކރެއްވުމަްށ ނުކުމެވަޑަިއގެންނެވި އިުރ  فَـَتح َمكَّة  ގެ ހަުގރާމައަށް ުނވަތަ  اُحلَديِْبيَّة(މިތާ މިސިފަވެގެންދަނީ 

 .    لتـَّْفِسريا زُْبَدةُ =  أعلم واهللاއަރިހުަގއި ދިއުމަްށ އެންގެވުމަށްަފހުވެސް ުނގޮސްތިބި ބަެއއްެގވާހަކަ ކަމުގައި ވިއެވެ

.)   اهللا  އަދި    ) 13( އަށާިއ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަްށ   އީމާންނުވާީމހުން    ( ެއއީ ކާަފރުންނެވެ
. ނދައަނހަމަކަށަވަރުްނ ކާފަރުންނަށް ތިމަްނރަސްކަލާނެގ އަ   ދާުހރި ައލިފާނެއް   ތައްާޔރު ކުރެްއވީމެވެ

.    އެަކލާނެގ  اهللاެވ މިލްުކވެގެންވަީނ ހަަމ  َخاصَّ އުޑުތަކާިއ ބިމުެގ އެންމެހަިއ މިލްުކ      ) 14( އަށެވެ

 . އަދި އެކަލާނެގ  އެދިވޮިޑގެންނެވި  އަޅަކަށް އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކަްށ އެކަލާނގެ ފުއްަސވައެވެ

. އަދި ގިަނގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ    َعَذابُ    اهللاިއ  ލެއްވުްނ  ބޮޑުެވގެންވާ  ަކލަކު ކަމުގަ  َرْمحَةދެްއވައެވެ

.  ވޮޑިގެންވެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 
 

   ަތުރަޖމާ     

      فَـْرضُ =  ( ަހގުރާަމ  . )  ފަހަްށ ޖެހުނުމީހުްނ ނިކަންުހރެބުނާނެއެވެ   ވުމުން

     ކަލޭމެްނ (މުއުމިނުން ) ހިގައްޖެްއާޔ =      =  ) َُخْيبـَر   ( ތަަކްށ      َغِنْيَمةގެ

      َغِنْيَمة=  ެއ     (. ތަްއ ަކލޭމެން މުއުމިނުން ލިިބގަތުމަށް  ( ފަހަށްެޖހުނުމީހުންބުނާނެއެވެ    

   . .) = ައހުރެމެންވެްސ ކަލޭމެންނާިއ އެކު ިދއުމަށް ދޫކޮށްލާށެވެ هللا ! (ދިއުމަށް ހުއްދަދެއްވާެށވެ

   އެއަންގަވަނީ      ީއެމީހުން ެއއެދެނ  =         .      =  ބަދަލުުކރުމަށެވެ

  . !.) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ!ެއވެ اهللا َرسولُ ( ޭއ  =     ސްފުުޅ ގެ ބަ اهللا=         =

.    تـََبعَ ކަލޭމެން އަުހރެމެންނާއި   ނުވާށެވެ       .  = އޭކަލޭމެންނޭވެ           

.   َوِحى اهللا= މީެގކުރިްނ   ުކރެްއވީ އެފަަދއިންނެވެ      . =  ަފހެ ނިކަްނހުެރ އެމީހުްނ ބުނާނެއެވެ

     . =  އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވ؟ ެއހެންނޫނެވެ        ްَسدَ حَ =  ކަލޭމެްނ އަުހރެމެންނަށ  

. ވެރިވަނީެއވެ     . = އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވ؟ ެއހެންނޫނެވެ       އެމީހުންީވ ނުވިސްނޭބަޔަުކ =

 .    ދާދިމަދުން މެނުވީ =     ކަމުގައެވެ   =  )ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) އެވެَرسوُل اهللا  އ . 

         =ންކުރެްނ ަހުގރާމައަށް ނުގޮްސ ފަސްޖެހުނުމީހުންނަށް  أْعَرابِى    

        =ުކަންުހރެ ަކލޭމެންނަށް ގޮވޭނެއެވެ( ަހގުރާމަައށް ދިއުމަށް ) ނި މަށްބަަޔކުމީހުން ގާތަށް ދިއ  . 

            =  ިގަދަބާރުެގވެރ       =  .  ަކލޭމެން އެމީހުންނާިއ ހަުގރާމަކުރުމެވެ  

     =   .   ުނވަތަ އެމީހުން ކިޔަމަންވެ އިްސލާމުވުެމވެ     = ދެންފަހެ ަކލޭމެްނ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 . ަކލޭމެނަށް ދެްއވާނެތެވެ اهللا=        ކިޔަމަންވެއްެޖއްޔާ  )   އެއަމުރަށް(       = 
 ރަގަޅުވެގެންާވ ދަރުމަ          =  އަިދ ކަލޭމެްނ ފުރަގަސްދީފިއްާޔ            =

މީގެކުރިން ކަލޭމެން ުފރަގަސްދިންގޮތަްށ        = ްދެްއވާނެތެވެ  َعذابُ ެއކަލާނެގ ކަލޭމެންނަށ .   

    = އަކުްނ  بُ َعذاވޭންދެނިިވ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ُر ) (  މުއުމިނުން( ކަލޭމެން ޖެހުނުމީހުން ފަހަށް  ނުގޮސް ަހގުރާމައަށް ) ވުމުންفَـْرُض  ހަގުރާމަ( ) 15( َغِنْيَمة )  ގެَخْيبـَ
(ދިއުމަްށ  .ދޫކޮށްލާށެވެ ދިއުމަށް އެކު ނާއިކަލޭމެން  ައހުރެމެންެވސް. ނިކަންުހރެބުނާނެއެވެ ހިގައްޖެއްޔާ  ލިބިގަތުމަށް

. ( اهللاއެމީހުން އެއެދެނީ   އެއަންަގވަނީ) اهللا ހުއްދަ ދެއްވާށެވެ  އަްނގަވާފައިވަީނ  اهللاގެ ބަސްފުޅު  ބަދަލުކުރުމަށެވެ

. (އޭ َخْيبـَرُ  އަްށ ނުދާމީހަކު  اُحلَديِْبيَّة .) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅު!އެވެ اهللا َرسولُ އަްށ ނުދިއުމަށެވެ ަކލޭމެްނ  !ވާެށވެ

. (އަުހރެމެނާއި   تـََبعَ އަހުރެމެންނާއި  . !އަށްނުދާށެވެَخْيبـَرُ  ވެގެން تـََبعَ ނުވާށެވެ   اهللاީމގެކުރިން  ) އޭކަލޭމެންނޭވެ

.(   َوِحى .) ފަހެ ނިކަްނހުރެ އެމީހުްނ َخْيبـَرُ  އަށް ނުދާމީަހކު  اُحلَديِْبيَّة ުކރެއްީވ އެފަދައިންނެވެ އަށް ނުދިއުމަށެވެ

. އަިދ ކިއެްއހެއްެޔވ( ) ބުނާނެއެވެ .  ަކލޭމެން ައހުރެމެންނަށް ؟ އެމުނާފިޤުން . އަިދ   َحَسدَ އެހެންނޫނެވެ ވެިރވަނީއެވެ

  . ކަމުަގއެވެ ުނވިސްނޭބަޔަކު   މެނުވީ ދާދިމަދުން  އެމީހުންވީ .  އެހެންނޫނެވެ ؟ކިއެއްހެްއޔެވ

. اهللاَرسوُل  އޭ( ) 16(  ކަލޭގެާފނު  ރާމައަށް ނުގޮްސ ފަސްޖެހުނުމީހުންނަށްންކުރެްނ ހަގު  أْعَرابِى )!އެވެ
ނިކަންހުެރ ކަލޭމެންނަްށ  ގަދަބާުރގެވިެރ  ބަޔަކުމީހުން ގާތަްށ ހަގުރާމައަށް ިދއުމަށް  . ވިދާޅުވާށެވެ

. ެއހެންޏާ .ގޮވޭނެއެވެ .  ނުވަތަ އެީމހުން ކިޔަމަންެވ އިްސލާމުވުމެވެ ެހ ދެންފަ  ކަލޭމެްނ އެީމހުންނާިއ ހަުގރާމަކުރުމެވެ

)  ކިޔަމަކަލޭމެ އަިދ  . ދެއްވާނެތެވެ  ކަލޭމެަނށް ރަގަޅުވެގެންވާ ަދރުމަ  اهللا ންވެއްޖެްއޔާ  ން (އެއަމުރަށް

ެއކަލާނެގ ަކލޭމެންނަްށ   މީގެކުރިން ކަލޭމެްނ ފުރަގަސްދިްނގޮތަށް  ކަލޭމެްނ އެނުބރި ުފރަގަސްދީފިއްާޔ  

 .ދެއްވާނެތެވެ  َعذابُ  އަކުްނ  َعذابُ ވޭންދެނިވި 
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         = . ލޯއަިދރިމީހަކަށް ުނވެއެވެ    =  އެްއވެސްކުށެްއ        

  = . އަދި ޮކރުމީހަކަށް ނުވެެއވެ   = ްއެއްވެސް ކުެށއ          =ަަކްށ އަދި ަބލިމީހ

 .  ނުވެއެވެ    = ެއއްވެސްކުށެްއ            = އަށާއި ެއކަލާނެގ   اهللاއަިދ

 (.  ރަސޫލާއަްށ  ކިޔަމަްނެތރިވެއްޖެމީާހ ( ދަންނައެވެ         = އެަކލާނގެ އެމީހަުކ ބަގީޗާތަކަކަްށ

  .  ވައްދަވާހުްއޓެވެ            = ޭއެަތންތާގެދަށުން ާއރުތަްއ ދެމ       = އަިދ

.   )ފުރަގަސްދީފިމީހަުކ (ދަންނައެވެ    =ްَعذابُ  އެކަލާނެގ ެއމީހަކަށ   . ދެއްވާނެެތވެ       

   އަކުން  َعذابُ ވޭންދެނިވި =          ްاهللا= ހަކަަށވަރުނ    . ރުިހ ވޮޑިގަންނަވައިފިެއވެ

      ްުމއުމިނުންނަށ  =        ްَعةُ = އެމީހުްނ ކަޭލގަފާނަށ ހިފި ހިުދ     بـَيـْ

         ިގަސްދަށުގައ =     .  = ފަެހ އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ         

ހުްނގެ ހިތްަތކުގައިވާަތކެތި  = އެމީ         ދެންފަެހ އެކަލާނގެ އެީމހުންގެ މަްއޗަްށ  =

 . ހަމަޖެހުމާއި މައިިތރިކަން ބާވާްތލެއްިވއެވެ    .އަދިއެމީހުްނނަށް އެަކލާނގެ ދެްއވާ ދަރުމަުކރަްއވައިފިއެެވ = 

       ާއެްއ   فَـَتحً ތްެވގެންާވ  = ދާދިގ        َغِنْيَمة=  އަިދ ގިވެގެންާވ  

މުދާތަކާއި          ޭއެމީހުން އެތަކެތި ބޭނުންުކރާނ =       اهللا= އަިދ   . ވޮޑިގެންވެެއވެ

       =ގައި  ވަންތަ ކަލަކު ކަމު ِحْكَمة  ވަންތަ  ِعزَّة     ިاهللا=  އަދ 

.  َوْعدُ ކަލޭމެނަށް  ކުރެްއވެވިެއވެ       ާމުދާތަކެއްދެއްވާނެކަުމގެ    َغِنْيَمة= ގިަނވެގެންވ      

= އެތަކެިތ ކަލޭމެްނ ބޭނުންކުރާޭނ           َغِنْيَمةެގ  بـَرُ َخيْ  ( އެބަހީ  َغِنْيَمة=  ދެންފަެހ ިމ  (
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 .  އެކަލާނގެ ކަލޭމެނަށް ައވަސްކޮދެއްީވއެވެ            އަދި މީސްތަކުންގެ އަތްަތްއ  =

  . ކަލޭމެންގެކިބައިން އެކަލާނެގ ދުރު ކޮށްދެއްވިެއވެ       ) ީعليه اهللا صّلى  اهللا َرُسول= އަދިެއއ 

. ގެބަސްފު  وسّلم ) ދަލީަލކަށެވެ  ޅު ތެދުަކލުގެ    ްމުއުމިނުތަކުންނަށ =       އަިދ  =

 . އެކަލާނެގ ކަލޭމެނަށް ަމގުދެއްކެވުމަށެވެ          ސީދާެވގެންވާ ތެދުމަގަްށ =  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ރިމީހަކަްށ ވެްސ  އަިދ ޮކރުމީހަކަްށ ިވޔަސް އަދި ބަލިީމހަކަްށ ވިޔަްސ  މިމީސްމީހުްނ ހަުގރާމަައްށ ލޯއަދި   ) 17(
.) އަދި  . (ެއއީ ޢުޒުުރވެިރންނެވެ އަށާއި އެކަލާނެގ ަރސޫލާއަްށ    اهللاނުދިއުމަކުން އެމީހުންނަކަށް ކުށެއްނެތެވެ

.) އެތަންތާގެދަށުްނ އާ ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީ ރުތައް ދެމޭ ބަީގޗާތަކަކަށް އެކަލާނގެ އެމީަހުކ  ާހ (ދަންނައެވެ
(. . އަދި ކިޔަމަންނުެވ ފުރަގަސްދީފިމީަހކު (ަދންނައެވެ  َعذابُ އެކަލާނެގ އެމީހަކަށް ވޭންދެނިވި  ވައްދަވާހުްއޓެވެ

  . ދެއްވާނެތެވެ  َعذابُ  އަކުން 

. ެއއީރުިހ ވޮޑިގަންނަވަ މުއުމިނުންނަށް    تََعالَى اهللاހަކަށަވަރުން  ) 18( ގަސްދަށުގަިއ  އެމީހުްނ  އިިފއެވެ
)   بَْيَعةُ ކަލޭގަފާނަށް  .   ފަެހ އެމީހުންެގ ހިްތތަކުގައިވާތަކެިތ (އީމާންކަމާިއ އަިދ ކިޔަމަންެތރިކަން ހިިފ ހިުދ ަގއެވެ

. ދެންފަހެ އެކަލާނެގ އެމީހުްނެގ މައްޗަށް  ހަމަޖެހުމާިއ މައިިތރިކަން ބާވާތް  .  އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ  ލެއްިވއެވެ
 އެއް   فَتَحً އަދި ދާދިގާތްވެގެްނވާ  

. (ެއއީ އެަކލާނގެ ެދއްވާ ަދރުމަކުރަްއވާނެކަމުގަިއ ނިްނމަވަ އެމީހުންނަށް . فَتَحً  َخْيبـَرُ އިފިއެވެ  ) ވުެމވެ

. މުދާތައްވެސް ެއކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެ َغنِْيَمةއަދި އެމީހުން އެތަކެތި ބޭނުންކުރާނޭ ގިެވގެންވާ  ) 19( އްވިެއވެ
ة އަދި    ވޮޑިގެންެވއެވެ   اهللاވަންަތ ކަލަުކ ކަމުަގއި  އަދި  ِحْكَمةވަންތަ  ِعزَّ

މުދާތަެކއްދެއްވާނެކަމުެގ  َغِنْيَمة އެތަކެތިން ބޭުނންކުރާނޭ  ގިނަވެގެްނވާ ަކލޭމެނަށް ކަލޭމެްނ  تََعالَى اهللاއަދި  ) 20(
. ދެންފަހެ މި  َوْعدُ  .َغِنْيَمةެގ  َخْيبـَرُ  ބަހީ(އެ َغِنْيَمةުކރެްއވެވިއެވެ އަދި މީސްތަކުްނެގ  ) އެކަލާނގެ އަވަސްކޮދެްއވީއެވެ

. އެބަީހ އެމީހުްނގެ އަތްަތކުން ަކލޭމެނަްށ  އަތްތައް ަކލޭމެންގެކިބައިްނ އެަކލާނގެ ުދރު ކޮށްެދއްިވއެވެ
. އަދި ެއއީ ( ގެބަސްފުޅާިއ   وسلّم عليه هللا صلّى  هللا َرُسولއަނިޔާވިޔަނުދެއްަވއި އެަކލާނގެ ހިފެހެއްޓެިވއެވެ

. އަިދ ސީދާވެގެްނވާ ތެދުމަގަށްެއކަލާނެގ  َوْعدُ  ) މުއުމިނުތަކުންނަށް ޔަޤީްނވުމުގެ ދަލީލަކަށެވެ ފުޅު ތެދުއެއްޗެްއކަން
 .  ކަލޭމެނަށް މަގުދެއްެކވުމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    ެَغِنْيَمة އްެޗއް ( ެއހެން= އަދި އެހެްނ އ (           އެކަުމގެމައްޗަށް ަކލޭމެންނަްށ =

 ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ         ްއެތަްނ ަރއްކާތެރިުކރަްއވާ ހިހައްަޓވާފައިާވ    اهللا = ހަމަކަށަަވުރނ 
     ިاهللا = އަދ  .   ވޮޑިގެްނވެއެވެ           ކޮންމެކަމެްއގެމައްަޗްށ  =

ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންާވ ަކލަކުކަމުަގއި           = އަިދ ކާފަރުްނ ަކލޭމެްނ

 މުއުމިނުންނާއި  ހަުގރާމަ ުކރާކަމުގަިއވަންޏާ          =ަލޭމެންނާިއ ހަމަކަަށވަރުން އެމީން ކ

  .  ފުރަގަސްދޭނެއެވެ    =ެދެން އެމީުހން ނުދެކޭނެއެވ .         =

   އެއްވެސް ަސހަޯރވެރިައކު އަިދ ނަސުްރެވރިއަުކވިޔަސް       = ީންތައް ގެންދަވާ ގޮތެވެކަ  اهللاއެއ . 

              = ީއިސްވެދިޔަާތަގއިވެސް  މީގެކުރ       = އަދި ކަލޭގެފާނު ދެެކވަޑަިއ

.  ނުގަންނަވާނެއެވެ          =ގެ އެގޮތަށް ބަަދލެއްވާީތ    اهللا    = އަިދ

 .ހަމައެކަލާނެގއެވެ          =ަތްިލޔަނުދީ ހިފެހެއްެޓީވ  އެމީހުްނގެ އަތްތައް ކަލޭމެންގެ ގަޔަށް އ 

        =ެގަޔަށް އަްތލިޔަނުދީ ހިފެެހއްޓެވީ ެވްސ  އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތައް  އެމީހުންގ

   )  .ހަމައެކަލާނގެެއވެ(          =  ُبَْطن     ެާއިއ  َجَبُل  تِْنِعْيم )( ކިޔޭާތގައި  އެއީ  ެއވ

.  ދިމާއިންނެވެ          = އެމީހުންގެ މައްޗަށް ަކލޭމެންނަށް ކާމިޔާބާއި ނަީސުބ

 . އެވެފަހުގަލިބުމަށް       =ެއަދި ވޮޑިގެްނވެއެވ .           =

  ކަލޭމެންކުރާކަންތަކަްށ  ބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ ަކލަކުކަމުަގއި 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެަކލާނެގ  ) َغِنْيَمةެއހެން އެއްެޗއް ( ެއހެން   އޭގެމައްޗަްށ ަކލޭމެންނަށް އަދިކުޅަދާނަވެގެންުނވާ   އަދި  ) 21(

 އަދި .  އިވާފަެއވެހިހައްަޓވާފަ ރައްކާެތރިުކރައްވާ ން އަދި ވަީނއެތަ  اهللا ރުންހަމަކަށަވަ  .ކަލޭމެނަށް ދެއްވުމަށެވެ
 މިސިފަކުަރްއވާ  މިއާޔަުތގައި(  .ވޮޑިގެންވެެއވެ  اهللا  ަކލަކުކަމުަގއި ވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަވެ  ކޮންމެކަމެއްގެމައްޗަށް

 ރިންގެ ޢިލްުމވެ މިކަންކަމުގައި ކުރުންކަމާއި فَـَتحً  ރޫމުކަ ފާރިސްކަރަާޔއި ނުވަތަ އަދި ކުރުންކަމާއިفَـَتًح    މައްކާ  ފަތަޙައަކީ
.) މުރާދުކަ ކޮންމެކަމެްއގެ މިއިން.  ބަސްތަފާތެވެ  މުަގއިވުން ވެސް ހަމައެކަށީގެންެވއެވެ

އަދި ކާފަރުްނ ކަލޭމެްނ މުއުމިނުންނާއި  ަހުގރާމަ ުކރިނަމަ ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީން ކަލޭމެންނަްށ   ) 22(

ކަލޭމެންނާއި ަހގުރާމަުކރިނަމަ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުްނ  ގެދުވަހު ަމއްކާގެ  އެކާަފރުން  اُحلَديِْبيَّة( .ފުރަގަސްދޭނެއެވެ

 (. އެްއވެސް ސަަހރޯވެިރއަުކ އަިދ ނަސްުރވެރިއަުކވިޔަްސ އެމީހުްނ  ދެން ކަލޭމެންނަށް ުފރަގަސްދިނީހެވެ

 . ނުދެކޭނެއެވެ

ގެންދަާވ  ކަންތައް  اهللاއެއީ މީގެކުރީ އިްސވެދިޔަތާގަިއވެސް  އިްސވެިދ މީސްތަކުންނާއި މެދުވެސް   ) 23(

.  އަދި . އެަކލާނގެ ސުންނަތެވެ .    اهللا ގޮތެވެ  ގެ ެއގޮތަށް ބަަދލެއްވާތީ  ަކލޭގެފާނު ދެެކވަޑައި ނުގަންނަވާެނއެވެ

އަދި ަކލޭމެންެގ  .ެއކަލާނެގއެވެ  އަދި އެމީހުްނގެ އަތްތައް ކަލޭމެންެގ ގަޔަްށ އަްތިލޔަނުދީ ހިފެެހއްޓެވީ   ) 24(

  އެެވ ކިޔޭތާަގއި  َبْطُن مكة އެއީ ) .ހަމައެކަލާނެގއެވެ(އަތްިލޔަނުދީ ހިެފހެއްޓެީވ ވެްސ ގަޔަްށ  އަތްތައް  އެމީހުންގެ 

. ލިބުމަށްަފހުގައެވެ ނަސީބު ކާމިޔާބާއި ކަލޭމެންނަށް ަމއްޗަށް އެމީހުންގެ.  ދިމާއިންނެވެ އާއިْنِعْيم) َجَبُل ت(
 .)ިއޝާރަތެކެވެ  އަށްވާُصْلح  ގެاُحلَديِْبيَّة މިއީ. (ވޮިޑގެންވެއެވެ  اهللا ކަލަުކކަމުގައި ބައްަލވާވޮޑިގެންވާ   ކަލޭމެންކުރާކަންތަކަށް 

 
  



                      
 

1 8 9 9   
 

މާނަ  ގެسورة فتح        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        =ެއަދި ކާަފރުވީ ހަމައެމީހުންެނވ  .         =  އަދިކަލޭމެން އަޔަނުީދ

ހިފަހައްޓަިއ             =          އަްށ             =

 އަދި ކަިތލަން ގެނަިއ ހަދްޔުތަްއ  ބަދެިވ ިހހެއްިޓ        = އޭިތ ކަތިލަްނވީ ތަނަްށ ނުފޯރަނިްސ 
           =ެއްނުވިނަމަ  އަިދ މުއުމިނު ިފރިހެނުންަތކ             = އަިދ

މުއުމިނު އަންހެނުންތަކަކާިއ           = ެއއީ ކޮންދީނެްއެގ ( ކަލޭމެންނަށް އެމީހުްނ ނޭޭގ

   )   ބައެއްކަންނޭގެ        =ެނުވަަތ އެމީހުނގަޔަްށ .  ަކލޭެމން އެމީހުްނ މަރައިީފހެވ

 . ވެފައިއޅައިފީހެ         =ެދެްނ އެމީހުނެގ ފަރާތުން ކަލޭމެންނަށް ލިިބދާނެއެވ  .     =

އެމީހުން ކަލޭމެންނަށް ޢައިބު ކިޔާނޭކަެމއް            = ިއެްއވެސް އެގުމަާކއި ނުލައ     

            = ިެވއްދެވުމަްށޓަކައެވެ އަށްْمحَة  رَ  އެަކލާނގެ  اهللا  އަދ .           = ިއަޅަކު އެދިވޮޑިގެންނެވ    

         =ްއެގޭނަމަ ކަލޭމެނަށް  ަވކިވެ) އެކާފަރުން އެބަހީ(  އެމީހުނ                  =

.  ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  ޢަޒާބު ދެއްީވހެވެ ހަމަކަަށވަރުން ކާފަރުންނަށް އެމީހުންގެތެރެއިން          

 ވޭންދެނިވި ޢަޒާބަކުްނ =           = ުކާފަރުވީމީސްތަކުްނ ީލހިނދ       

 އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި      =  ްދެކޮޅުވެިރކަމާއި ގޮްތދޫނުކުރުނ              = ާޖހިީލ

  ޒަމާނުގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ގޮތްދޫނުކުރުން         =ެބާވާްތލައްވައިިފއެވެ تََعالى هللا  ފަހ . 

      = ްއެަކލާނގެ ހަމަެޖހުމާ މައިތިރިކަނ         = އެކަލާނގެ ރަޫސލާގެމައްޗަްށ 

       = ިއަދި މުއުމިނުންެގ މައްޗަށާއ       = އަިދ އެަކލާނގެ އެމީހުންނަްށ ލާޒިުމ

 . ކުރުވައިފިެއވެ        = ެވރިކަމުގެ ަކލިމަ    تَْقَوى           = ައިދ
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 . ބަޔަކު ކަމުގައެވެ َحقُّ  އެމީހުނވީ ެއކަލިމައަްށ އެންމެ     =ެއަދި ޭއގެ ައހުލުެވރިން ކަުމގައެވ . 
       =ިވޮޑިގެންވެއެވެ  هللا އަދ .            = ހުރިާހއެއްޗެްއ

 ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލަކު ކަުމގައި 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދިކަލޭމެން އަިދ ކާފަރުވީ   ) 25(    ހަމައެމީހުންނެވެ        ްހިަފހައްޓީވެްސ  އަޔަނުދީ  އަށ

. އަިދ ކަތިލަްނ ގެނަިއ ހަދްޔުތަްއ އެަތކެތި  ކަިތލަންވީ ތަނަްށ ނުފޯރަނިްސ  ބަދެިވ  ހަމައެމީހުންނެވެ

. ހަދްޔު ކަތިލަންވާނެތަނަީކ މައްކާގަ  .  އަިދ ގެތެރެއި  َحَرمُ  ހިހެއްޓިގެްނވެއެވެ ނޑައެޅިފައިވާތަނެކެވެ ްނ ކަތިލުމަްށ ކަ

ކާައްށ އެދުވަހު ގަދަކަމުން ހަނގުރާމަކޮށްގެންަމއް( އި މުއުމިނު އަންހެނުންނުާވނަމަމައްކާގައި މުއުމިނު ފިިރހެުނންނާ

.  ންނަަކށް ކަލޭމެ އްމެއީމާންވެގެންކަމެއް ނުވަތަނޫންކަ އަދި އެމީހުން މަްއކާގައި އެތިބީ އަރަން ހުއްދަދެވުީނހެވެ

.ނޭގޭނެއެ . މުއުމިނެއް އަިދ   )ވެ އެޙާލުަގއި  ގަދަކަމުން މައްާކއަށް އަަރިއ އެތައްމުއުމިނުންނެއްމަރައިފީެހވެ

. ދެްނ އޭރުްނ މުއުމިނުންމެރިކަުމގައިެވގެން  ކާފަރުންގެަފރާތުން  ޢައިބުބަްސލިބި ކައްފާާރ  އެހެންމީހެއްނޭގުީނހެވެ

.  އަދި އެުދވަުހ ކަލޭމެން ަހގުރާމަކުމަްށ އަދާކުރުމުެގ  އުަދގޫ އުފުލަން ޖެ  ުހއްދަނުދެއްީވ އެަކލާނެގ  اهللاހިއްޖައީެހވެ

. ( َرْمحَةއެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަުކ އެަކލާނގެ  ގެ ުދވަހު ކާފަރުކަންމަތީ ތިިބ   ُحَديِْبيَّةގެެތރެއަްށ ވެއްެދވުމަށެވެ

. ވީާމ   ِخْدَمةއެތައްބަޔަުކ  އޭގެފަހުްނ އިްސލާމު ދީނަށްވަެދ ދީނަްށ    ِحْكَمةރޭވުާމއި  اهللاކުރިެއވެ

.)  އަދި އެދުވަުހ މުއުމިނުންާނއި ކާަފރުން ރަގަޅަްށ ވަކިކޮްށ ެއގޭނަމަ ކާަފރުންަނ އެއްވެ ސްމީހަކަްށ ނޭެގއެވެ

.  َعَذابُ ވޭންދެނިވި   ެއއް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެްއވީހެވެ

ލީހިނދު އެއީ ާޖހިީލ  ވެރިކަމާއި ގޮތްދޫނުކުރުންކާފަރުވީމީސްތަކުން އެމީހުންެގ ހިތްތަުކގައި ެދކޮޅު  ) 26(

. ެއކަލާނެގ  އެކަލާނގެ ހަމަޖެހުމާ މައިިތރިކަން  تـََعاىل اهللاފަހެ ެއހިދުން  ޒަމާނުގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ގޮތްދޫނުުކރުމެވެ

. އަދި   ރަސޫލާގެމަްއޗަށާއި އަދި މުއުމިނުންެގ މައްޗަށް  ެގ ަކލިަމ ވެރިކަމު  تـَْقَوى ބާާވތްލައްވައިފިެއވެ

. ( އެއީ  . މިބަސްފުޅުްނ   اهللا رسول ًحممد   اهللاُ  إالَّ  إلهالއެކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ލާޒިމު ކުުރވައިފިެއވެ އެވެ

. ކާަފރުންފަދައި އެާތެގ   اَحلَرام َمْسِجدُ މުރާދުކުރެވެީނ  . އަދި ެއތާ ހަުގރާމަކުރުން ޫދކޮށްލުމެވެ އަްށ މާތްކޮށް ހިތުެމވެ

.ނުކެޑުމެ  ُحْرَمة .( އެތަނަށް މާތްކޮށްހިތުން އެްނެމ   َحقُّ އަދި އެމީހުނވީ އެަކލިމައަށް އެންމެ   )ވެ ބަޔަކު ކަމުގަެއވެ

.)  َحقُّ  .  އަދި ުހރިާހއެއްޗެްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ ކަލަުކ ކަމުަގއި  މީހުންކަމުގަެއވެ  އަިދ އޭެގ އަުހލުވެރިްނ ކަމުގަެއވެ

.  اهللا  ވޮޑިގެންެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       ްهللا= ހަމަކަށަަވރުނ  . ތެދުކޮށްެދއްވައިފިއެވެ     އެކަލާނެގ ރަޫސލާއަްށ =

      ުހުވަފެންފުޅ =   =  ُّއެއްޗެްއކަމުގަިއ   َحق            ހަމަކަށަަވރުްނ =

ލޭމެން ކަ         .  އަށްވަންނާނެެއވެ     =ިއރާދަކުރެްއވިއްާޔ  هللا     

 = އަމާންެވގެންާވ ޙާުލ    ްަކޭލމެންގެ ބޯތައްބާަލއިގެނ =    އަިދ =

 ކޮށާކުރުކޮށްގެންނާިއ    ިރުގަތުެމއްނެތި = ަކލޭމެްނ ބ  .  = އަދި އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ

        ިކަލޭމެންނަށް ޭނގޭތަކެތ =     އެބަީހ) .  ގެ  ُحَدْيبِيَّة = ފަހެ އެަކލާނެގ އެކަންެލއްވިެއވެ

) .ވުން އެކަލާނެގ ލެއްިވއެވެ ُصْلحَ       ްއޭެގކުރިްނ (އެބަީހ މައ =  ( ާކއަށް ވަނުމަށްވުެރ ުކރިން

       އެއްކަުމގަިއ    فَتَحَ =  ގާތްވެގެްނާވ      . = ހަމަެއކަލާނެގ އެވެ   

    ެއކަލާނެގ ރަޫސލާފޮނުއްީވ =         ިދީނާއިގެްނ    َحقُّ = ތެދުމަގާިއ އަދ

    . = ެއއީ އެދީން ފާޅުެވ ގަަދވުމަށެވެ       އެންމެހަިއ ދީންތަކުެގ މައްޗަްށ  = 

      ިهللا= އަދ  .  = ހެކިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ަކލަކު ކަމުގައި     ފުދިވޮޑިގެންެވއެވެ  

     =ގެރަޫސލާ  هللا    އާިއ    ްއަިދ ެއކަލޭގެފާނުންެގ އަރިުހގައިވާީމހުނ = 

 (މުއުމިނުން)   . = ގަދަފަދަކަން ބޮޑެވެ      ްކާފަރުްނގެމައްޗަށ =          =

.  َرُحمއެބޭކަލުންގެ މެދުަގއި  ާއއި އޯާގވެރިކަން ބޮޑުެވގެންވާބޭަކލުންނެވެ   ޭގެފާނު އެބޭަކލުންދެކެވަޑަިއ = ަކލ

ގަންނަވާނީ        = ُގިނައިްނ ކުަރއްާވ ބެކަލުްނކަމުަގއި  َسِجدَ  ގިނައިން ުކރައްާވ   ُرُكوع     

 = އެބޭކަލުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ       =ވަންތަކަން   فَْضلُ  ން َحْضَرةُ ގެ هللا      = 
އަދިރުއްސެވުާމއި           =ެއަަސުރ . އެބޭކަލުންެގ މޫނުތަކުގައި އެބޭކަލުްނގެ ައލާމާތްހުެރއެވ

 .ހުރެއެވެ        =  ސަޖިކުރުމުެގ ައސަރުްނ      =ެެއއީ އެބޭކަލުންެގ މިާސލެވ  .
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      =ާންވެގެްނވާ ތައުރާތުަގއި ބަޔ       = ީއަދި އިން ީޖލުގައި އެބެކަލުްނގެމިސާލަކ 

    =ެދަޑެްއގެ މިާސލެވ  .       = އެަދޑުގެ ކުިދ ގަސްތައްުނކުމެފައިާވ     = ދެްނ

 އެދަޑު އެއްގަްސ އަނެްއގަހަްށ އެހީީދ     =ްތަްއ ގިަނވެ ބޯވެަފއިވާ ދެްނ އެގަސ         

    = އަިދ އޭގެތަޑުގެމަީތގަިއ( ރީތިކޮްށ ަހރުލަިއހުިރ ކޮޅަށްހުިރ  (ގަސްގަޑުަގއި      = ިއަދ 

) ދަޑުދެކެފައި ދަޑުރީތިކަމާއި މޮޅުކަމާއި (އެދަ   ުޑވެރިން ޢަޖާކޮށްލި  ފައްކާކަމުން   = އެީއ

(  .ރުޅިއެުރވުމަށެވެ ކަފަރުން (އެބޭކަލުންގެސަބަބުން       =ކުެރއްވިެއވެْعُد   اهللا   .      

       =ްކުރިީމހުންނަށްَصاِلُح  َعَمُل    އީމާންވެގެނ        =ްއެމީހުންގެެތރިެއނ       = ާފަ ފ 

   ފުއްސަވާނެކަމަށް         =ިދަރުމަދެއްވާނެކަމަށާއި ބޮޑުެވގެންވާ އަދ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އެއްެޗއްކަމުގައި  َحقُّ  ހުވަފެންފުޅު ެފނިވަޑައިގެންނެވި ރަސޫލާއަށް  އެކަލާނގެ  اهللا ހަމަކަށަވަރުން  ) 27(

 ކަލޭމެން  ޙާލު އަމާންވެގެންވާ  އިރާދަުކރެއްިވްއޔާ اهللا ހަމަކަށަަވރުން ެއއީ.  އްވައިފިއެވެތެދުކޮށްދެ        

 އެއްވެްސގޮތަކުން  ަކލޭމެން އެުދވަހުން. ކޮާށުކރުކޮށްގެންނެވެ އަދި  ބޯތައްބާަލއިގެންނާއި ަކލޭމެންގެ. އަށްވަންނާނެއެވެ
 އެަކލާނގެ  ވުން ُصْلَح  ގެُحَديِْبيَّة  ފަހެ . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ އެކަލާނގެ  ނޭގޭތަކެތި  ަކލޭމެންނަށް  އަދި. ބިރުނުގަންނާނެއެވެ

 . ެއއްކަމުގަެއވެفَـَتَح   ގާްތެވގެންވާ)  ުކރިން ވަނުމަށްުވރެ މައްާކއަށް އެަބހީ(  އޭގެުކރިްނ ލެއްވީ

 އެންމެަހއި  އެއީ. އެވެ  اهللا. ެއވެ ހަމައެަކލާނގެ   ނުއްވީރަޫސލާފޮ  އެަކލާނގެ   ދީނާއިގެން  َحقُّ  އަދި ތެދުމަގާއި ) 28(
 . ފުދިވޮިޑގެންވެއެވެ اهللا އަދި  ކަމުގައި ކަލަކު  ވޮޑިގަންަނވާ ހެިކވެ. ގަދަވުމަށެވެ ފާޅުވެ އެދީން  މައްޗަށް ދީންތަކުގެ

 ގެރަސޫލާ  اهللا ) 29(    (َصلَّى اهللا َعَلْيِه ِوَسلم)ިކާފަރުްނގެމައްަޗށް   ައރިހުގަިއވާމީހުން ންގެ އެކަލޭގެފާނު އަދި  ާއއ   

. ބޮޑުވެގެންވާބޭަކލުންކަމުގަިއވިއެވެ އޯގާެވރިކަން  އާއި َرُحم  މެދުގައި  އެބޭކަލުްނގެ   ެއހެންނަމަވެްސ އަދި.  ބޮޑެވެ ދަފަދަކަން
  ުކރައްވާ  ގިނައިން رُُكوُع    ޙާލު  ގަންނަވާއެދިވަޑައި  އެޭބކަލުން ރުއްެސވުން ެއކަލާނގެ އަދި  ވަންތަކަމާއި َفْضلُ  ންَحْضَرُة ގެ اهللا
 އަސަރު  ނިޝާާނއި ސަޖިުކރެއްވުމުގެ. އެބޭަކލުްނދެކޭނެއެވެ ަކލޭ ބޭކަލުންކަުމގައި ކުރަްއވާ ގިނައިން َسِجَد   އަދި

.   ސިފައެވެ. ލެވެމިސާ  އެބޭަކލުންގެ ބަޔާްނވެގެންވާ  ަތއުާރތުގައި  އެއީ .  ފެންނާންހުންނާނެއެވެ  ތަކުން މޫނުފުޅު އެބޭކަލުންގެ 
 އަނެއްަގހަށް  އެއްގަސް އެދަޑު ދެން. މިސާލެވެ ދަޑެއްގެ  ކުދިގަސްތައްފަޅައިފާވާ  އެބެަކލުންގެމިސާަލކީ ޖީލުގައި އިން އަދި
 ަހރުލަިއގަސްަތއް  ރީތިކޮށް) ގަްސގަޑުގައި(   އޭގެތަޑުގެަމތީގައި އަދި  ބޯވެފައިވާ ގިަނވެ ެއގަސްތައް އަދި އެހީދީ

 ަދޑު  ޢަޖާކޮށްާލވަރައް ދަޑުވެރިން)  ފައްކާކަމުން މޮޅުކަމާއި ދަޑުރީިތކަމާއި އެދަޑުދެކެފައި(  އަދި .ދަޑެކެވެކޮޅަށްހުރި
  އެމީހުންގެެތރެިއން  އަދި .ރުޅިއެރުވުމަެށވެ ކާފަރުން) އެބޭކަލުްނގެސަބަބުން( ެއހުރިާހކަމަކީ. ފުރިހަމަވެފައިެވއެވެ

ْعُد   اهللا  ދަރުމަދެއްވާނެކަމަށް ބޮޑުވެގެންވާ  އަދި   ފުއްަސވާނެކަަމށާއި ފާފަ ންނަށްކުރިމީހުَصاِلُح  َعَمُل    އީމާންވެގެން
 .ކުރެއްިވއެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة الحجرات
uv 

  

 )18(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       احلجراتُسورة   
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

            =ެއޭއީމާންެވއްޖެ މީހުންޭނވ! .        =ެކަލޭމެްނ އިސްވެުނގަންނާށެވ! . 

          =އާިއ އެަކލާނެގ ރަޫސލާގެ ކުރިފުުޅމަތީގަިއ    اهللا        = އަިދ

  ީއ  اهللاހަމަކަށަަވރުން =       .  !ވެިރވާށެވެ  َوىتَقْ   !އަްށ ިބރުވެތިވާެށވެ   اهللاކަލޭމެން    

  =ެއައްަސވާ ވޮޑިގެްނވާ ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވ .         =ެޭއއީމާންވެއްޖެ ީމހުންނޭވ . 

          = ްނުއުފުލާށެވެކަލޭމެން ކަލާމެންގެ ައޑުތައ!  .         =

 ނަބިއްޔާގެ އަޑުފުޅުގެ މައްޗަށް       =ެައދި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިުހގައި އަޑު ނުއުުފލާށެވ.!   

      =   ބަސްބުނުމުގަިއ       =  ަކލޭމެން އެއްބަަޔކު އަޑުގަަދކުރާގޮތަްޢ    

   އަނެއްބަޔަކަްށ =         = بَاِطلُ ( ނުވުމައްޓަކަެއވ   بَاِطلُ ކަލޭމެްނގެ ެހޔޮ ޢަަމލުތަްއ  

(.   ވެދާނެތީއެވެ             = ްވެސްނުވެ ْحَساس إކަލޭމެްނނަށ  .      
  = ހުްނ  =  ހަމަކަަށވަރުްނ މަޑުކުރާީމ       ެއމީހުންގެ އަޑުތަްއ       =ެގ  اهللا

 ރަސޫލާެގ ައރިުހގަިއ          ީއެމީހުްނ އެއ =        =އެމީހުންެގ  اهللا

.   إْمتَِحانُ ހިތްތައް   ކުެރއްވި ީމހުންނެވެ     = ރިވުމަްށ  ވެ   تَْقَوى      އެީމހުންނަްށ =

  . ނޑައެޅިގެން ފާފަ ފުއްސެވުން ހުއްޓެވެ ކަ        ިއަިދ ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަާއއ =  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1 (    !  ާލގެ ުކރިފުޅުމަތީގައި އާިއ އެަކލާނެގ ރަސޫ  اهللاއޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ

.ކަލޭމެ  .   !ވެރިވާެށވެ  تَْقَوىއަށް ބިރުވެތިވާށެވެ     اهللاއަދި ކަލޭމެން   !ން އިސްވެނުގަންނާެށވެ
. اهللاހަމަކަށަވަރުްނ   ީއ  ައއްސަާވ ވޮޑިގެންާވ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ

 . . !ން އިސްވެނުގަންނާެށވެއާިއ އެަކލާނެގ ރަޫސލާެގ ުކރިފުޅުމަތީގައި ަކލޭމެ اهللاދަންނައެވެ
ދުިނޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަިދ   ِوَسلم َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى اهللا َرُسولُ  މިހެންއޮތްބަސްފުޅުން މުރާދުކުރެވެީނ 

ކިޔައި، ޑުފާނަށްުވރެކުރިްނ އެކަމަކަްށ ފާއެކަލޭގެފާނުންެގ ުކރިފުޅުމަތީގަިއ އެްއވެސްކަމެއްަގިއ އެަކލޭގެ
 َعَلْيهِ  اهللا َصلَّىެގއާޔަތްތަކާިއ އަިދ ރަޫސުލ  اهللا. އަދިއެަކލޭގެފާުނ ދުނިޔޭގަިއ ނެތްހިނުދން  ގޮތްކިޔައިނުހެދުމެވެ

. އެއީ މުްސލިމުންނަށް އެކަީށގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ ِخآلفގެ ބަސްފުޅާިއ  ِوَسلم  .  އަްށ ކަންތައްތައްކޮްށ ނުހެދުމެވެ

 ަކލޭމެން  އަދި  !.ުނއުފުލާށެވެ އަޑުތައް ކަލޭމެން    މަްއޗަށް ޅުގެއަޑުފު ނަބިްއޔާގެ .   ީމހުންނޭވެ އޭއީމާންވެއްޖެ ) 2(
 އަޑު  ައރިުހގައި  ެއކަލޭގެފާނުންގެ    ގޮތަށް  ދައްކާގޮތަށް  ާވހަކަ  އުފުލާ  އަޑު   އަޑުގަދަުކރާގޮތަޢް އަނެއްބަޔަކަށް   އެއްބަޔަކު 

بَاِطُل     ވެސްުނވެإْحَساس  ަކލޭމެންނަށް އްޢަމުަލތަ ެހޔޮ ކަލޭމެންގެ  އެއީ  !.ެއގޮތަށްބަސްނުބުނާށެވެ. !ނުއުފުލާށެވެ
 .)ވެދާނެތީއެވެ  بَاِطلُ .(  ނުވުމައްޓަކައެވެ

  ވާހަދަްއކާނަމަ  އަޑުަހރުކޮށް  އެގޮތަށް  ކުރިުފޅުމަތީގައި އެކަޭލގެފާނުންގެ އެގެނީ ރަގަޅާށް މިބަސްޅުން. ދަންނައެވެ
 އޭ   ވަނީޅުވިދާ ަބއެއްބޭކަލުން  މުރާދެްއކަމުގައި ާވހަަކދެއްކުމުގެ ށްއަޑހަުރކޮ އަދި .  ވާނެކަެމވެ بَاِطلُ  ޢަމަލު  ހެޔޮ ތިމާމެންގެ

  ޭއ    ިيَاުކރަންވާީނ  ُخمَاَطبُ  އެަކލޭގެފާއި  ޚިލާފަށް އެޔާއިމުޅިން. ކުރުމެވެُخمَاَطُب  އެކަޭލގެފާނާއި މިހެންކިޔައ 

.  ދެންފަެހ މިވާަހކައި اهللا َرُسولَ  يَاނުވަތަ  اهللا َنِيبَّ   تـَْعِظْيمُ ެގ މުޅި މުރާދަކީ  އެަކލޭގެފާނަށް މާތްކޮށްހިާތ އަދބު އެވެ
.  إْحِرتَامކޮށް   ުކރުމެވެ

  تَْقَوىެގ ރަސޫލާެގ ައރިުހގަިއ އެމީުހންގެ އަޑުތަްއ މަޑުކުރާމީހުްނ އެީމހުން އެީއ  اهللاހަމަކަށަވަރުްނ  ) 3(
ނޑައެޅިގެްނ ފާފަ ފުއްެސވުާމިއ  ުކރެއްިވ ީމހު إْمتَِحانُ އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ  اهللا ވެރިވުމަްށ  . އެމީހުންނަްށ ކަ ންނެވެ

.  އަދި ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަހުންަނ ހުއްެޓވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           ްއަިދ ހމަކަށަަވރުން ަކލޭެގފާނަށް ގޮވާމީސްތަކުނ  =        =

 ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގެ ުފރަގަހުްނ           .އެމީހުންުކރެ ގިނަމީހުްނ ނުވިސްނައެެވ =

 .  ބުއްދި ނުކުެރއެވެ          ައަިދ ހަމަކަަށވަރުން  އެީމހުން ކެތްެތރިނަމ =        

ތަްށ ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަންދެން   = ަކލޭގެފާނު އެީމުހންގެގާ         ހަމަކަށަަވރުން ެއގޮްތ =

 .    އެމީހުންނަށް ެހޔޮވެގެްނވީހެވެ      = َرْحَمةީއ ގިަނގިނައިްނ ފާފަ ފުއްަސވާ  اهللا  

  .  ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ަކލާނގެެއވެ            !  = އޭއީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުނއނޭވެ

         =  ާކަލޭމެންގާތަށް ފާސިުޤއަކު އަުތވެއްެޖއްޔ       = ްޚަަބރަކާިއގެނ       =

.  އެ َخبَرُ  ފަހެ އެ    ްއ ރަގަޅަށް ސާފުކޮްށ ބަލާެށވެ        ްقََواِعدُ ނު (= ބަަޔކުމީހުންނަށ   ( ން

 .  އަނިޔާ ނުކުރުމަށްޓަކަެއވެ      ެޭނގިތިބ  =         . = ދެންަފހެ ކަލޭމެންވެދާެނއެވެ   

        ްކަލޭމެން ުކރިކަންތަުކގެމައްޗަށ =       ިހިތާމަކުރާ ަބޔަކު ކަމުަގއ =   

.  = އަދި ކަލޭމެން     ދަންނާށެވެ     ްހަމަަކށަވަރުން ކަލޭމެންގެެތރޭގައި ވާކަނ  =      

  ެގ ރަސޫާލ  اهللا=       އެކަޭލގެފާނު ަކލޭެމންނަށް ކިޔަމަންެވ ވަޑައިގެންފިާޔ =      

        ގިނަކަންތަކުގަިއ =   ެަކލޭމ  =  . ންނަށް އުދަޫގވެ ދަިތވެދާނެއެވެ       =

   تََعالى هللاއަދިއެހެންނަމަވެސް           = .  ކަލޭމެންނަށް ލޯބިވެތި ުކރުވައިިފއެވެ     

= އީމާންކަން            ީނަތްތެރިޮކްށ = އަދިަކލޭމެންގެ ހިތްތަކުަގއި އެަކލާނގެ ެއކަން ޒ

  . .       ދެއްވައިފިއެވެ  = އަދި ަކލޭމެންނަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ުރހިވޮޑި ނުގަންނަވަެއވެ

          ްކާަފރުކަމާއި ފާސިޤުކަމާއި ައދި އުރެދުނ =          ނޑައެޅިގެްނ = ކަ

އެމީހުން އެީއ          .   = ތެދުމަގުަގއިވާމީުހންނެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ގިނަމީުހން  އެމީހުންުކރެ   ގޮވާމީސްތަކުން ަކލޭގެފާނަށް   ފުަރގަހުން ކޮޓަިރކޮޅުތަކުގެ ހމަކަށަވަރުން އަދި ) 4(
 . ުނކުރެެއވެ ބުއްދި. ނުވިސްނައެވެ

 އަރިހަށް  އެކަޭލގެފާނުންގެ ގެޒަމާނުގައި َرُسوُل اهللا  َصلَّى اهللا َعَلْيِه ِوَسلم    ިމއިޝާރަތްވަނީ   މިާއޔަތުން .ދަންނައެވެ* 
 އެމީުހން . ކަމުަގއިވިެއވެ ބަަޔކު ވަންަހއިގެَبِىن تشِمْيُم   އެމީހުންނަކީ. މެދުަގއެވެ ކަންަތއްކުިރގޮތަކާއި ބަޔަކު ކަމަކުދިޔަ
 އެަކލޭގެފާނު  ތިބެގެން  ފުަރގަުހގައި ކޮަޓރިކޮޅުތަކުގެ ކަަބލުންގެ އަނބިއަނބި ގެ އެަކލޭގެފާނުން އައިސް

 ކުރިގޮުތގެ  އެމީހުންއެކަން. ގޮަވއިހެދީެއވެ ގެފަނަށް ެއކަލޭ މިހެންކިޔައި حممد يَاحممد يَا  ނުކުމެވަޑައިގެންނެވުމުގެުކރިން
 ުރހިޮވޑި اهللا تـََعاَىل   ސަބަބުން ކުޑަުކރުމުގެ إْحِرتَام އަދަބު ަޙއްޤުފުޅުގައި ގެ   َرُسوُل اهللا  َصلَّى اهللا َعَلْيِه ِوَسلم ކުޑަކަމާއި އަދަބު

 . އެވެ އެންެގވީ ުކރުމަށް إْحِرتَام   ކޮށްتـَْعِظْيُم  އަދބު އެކަޭލގެފާނަށް ހޭައރުވައިެދއްވާ އުއްމަތަށް މުޅި އެކަާމއިމެދު ނުގަންނަވައި

 އެމީހުންނަށް  އެގޮތް ހަމަކަށަަވރުން  ކެތްތެރިނަމަ ެއމީހުން ވަޑަިއގަންނަވަންދެންނުކުމެ އެމީހުންގެގާތަށް ކަލޭގެފާނު ) 5(
 .   ަކލާނގެއެވެ  ބޮޑުވެގެންވާ ލެްއވުން َرْمحَة   ފުއްަސވާ ފާފަ ގިަނގިނައިން އީ اهللا. ހެޔޮވެގެންީވހެވެ

ُر  އެ ަފހެ   އަތުެވއްޖެއްޔާ ފާސިޤުއަކު   ޚަބަަރކާއިގެން ކަލޭމެންގާތަށް !  މީސްަތކުނއނޭވެ އޭއީމާންވެއްޖެ ) 6(  ެއއް َخبـَ
 . ނުކުރުމަށްޓަކަެއވެ  އަނިޔާ   ނޭގިތިބެ) ންقَـَواِعُد ނު(  ބަޔަކުީމހުންނަްށ އެއީ.)  .  ޮދގުބަލާށެވެ ތެދު(  ސާފުކޮށް ރަގަޅަށް
 ބަޔަކު  ހިތާމަުކރާ   ޗަށް އެކުރިކަންަތކުގެމައް އަނިާޔކޮށްފިނަމަ ބަޔަކުމީނުހްނަށް ނޭގިތިބެ  ން قَـَواِعُد ނު ކަލޭމެން ދެންފަހެ
 .ަކލޭމެންވެދާނެއެވެ ކަމުގައި

احلَاِرُث بُن  އެއީ. ކުރައްވާފައިެވއެވެ ބަޔާން މުފައްސިުރން ބާވާްތލެއްިވސަބަބެއް އާޔަތް އިސްވެދިޔަ. ދަންނައެވެ
 الَولِْيدފޮނުްއވައިގެން    ِوَسلم ْيهِ َعلَ  اهللا َصلَّى  اهللا َرُسولُ ގެ މުދާަބލައި  ޒަކާތު ެއއްކުަރއްވާފައިވަ  ކިޔާބޭކަލަކުِضَرار  

. މިވަލީދު މަގުެގ ވަކިިހސާބަކަށް ގޮސްަފއި  ކޮންމެވެސް ިބރުވެިރކަމެއް ހިތަށް ވަދެގެން އޭާނ   َعَقَبة  ْبنُ  ދިޔަެއވެ
ދާނުީދ އޭާނއަށް މު  ِضَرار بنُ  احلَاِرثُ ައށް ދެންނެވީ    ِوَسلم َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى  اهللا َرُسولُ އެނބުރިއައިސް 

.  ދެން ބަޔަކު ފޮނުއްވަިއގެްނ   ِوَسلم َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى  اهللا َرُسولُ  އަދިމަނާކޮށް އޭނާ މަރަން އުޅުނުކަމަށެވެ
 . .  އެކަމާއި ގުޅިގެން އެއާޔަތް ާބވާތްލެްއވިއެވެ ބެއްލެވިިއރު އެއީ ބޮޑު ދޮގެްއކަން ރަގަޅަށް ސާބިތުވެއްެޖެއވެ

ެވ  قَـَرارُ އާއިޖެހެންދެްނ އުއްމަތަްށ   ِقَياَمة   ُحُكمްތލައްވާފަިއ ިވޔަސް އާޔަތުެގ އެމުނާސަބަތުގައި އެއާޔަްތ ބާވާ
 = فَـْتُح الَقِدْير=    ).    َواهللا أعلم(  .  ހަމަޖެހިގެންވެެއވެ

. ންނާށެވެ ދަ ަކލޭމެން  ވާކަން     ރަސޫލާ  ގެ اهللا ކަލޭމެންެގތެރޭގައިހަަމކަށަވަރުން    . ދަންނާށެވެ ކަލޭމެން  އަދި  ) 7(
. ދަތިވެދާެނއެވެ  އުަދގޫވެ ކަލޭމެންނަށް    ވަޑައިގެންފިޔާ ކިޔަމަންވެ ަކލޭމެންނަށް އެަކލޭގެފާނު   ގިނަކަންތަކުގައި

 އެކަލާނގެ  ހިތްަތކުގައި  އަދިަކލޭމެންގެ . ކުރުަވއިފިއެވެ ލޯިބެވތި   އީމާންކަން ަކލޭމެންނަށްاهللا تـََعاىل     އަދިއެހެންނަމަވެސް
    ތެރިަކން  އުރެދުން  އަދި  ފާސިޤުކަމާއި ކާފަރުކަމާއި  ކަލޭމެންނަށްޓަކައި  އަދި. ދެްއވައިފިެއވެ ނަތްތެރިކޮށްޒީ އެކަން

ނޑައެޅިގެން.  ނުގަންނަވައެވެ  ރުިހވޮޑި އެކަލާނގެ  .ތެދުމަގުގައިވާީމހުންނެވެ  އެއީ  އެމީހުން  ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ގޮތުންނެވެ ވަންތަވެރިކަމެއްގެ   َفُضلُ  ންވާ   َحْضَرةُ  ގެ  هللا  .    = ިނިޢުމަތެްއގެ  އަދ 

 .ރަސްކަލާނެގއެވެ ވަންތަِحكمة  އަދި ެދނެވޮޑިގެންވާ އީ هللا އަދި  =      .. ގޮތުންނެވެ  

       ާއަިދ މުއުމިނުންގެ ދެބައިގަޑެއް ވަްނޏ  =      ެއއްބަަޔުކ  =

އަނެއްބަޔަކަށް ަހގުރާމަކޮށް ތަޅާފޮޅާ ކަމުގައި             ( =  ަކލޭމެން ( ދެންތިބި މުއުމިނުން

.   ُصْلحَ މެދު އެދެ . ހަމަޖައްސާށެވެ  ުކރުވާށެވެ        ަުކ = އަދިއެދެބައިމީހުްނކުެރ އެއްަބޔ

ކޮްށ އަަރއިގެންފިއްާޔ    بََغاَوة         ްއަނެްއބައިގަޑުގެ މަްއޗަށ =           ފަެހ =

) އެކުރާމީހު إْصالحُ ކަލޭމެން (  . ކޮ  بََغاَوة ން  ށް ައރަިއގަތް ބަޔަކާއި ަހގުރަމަުކރާށެވެ     =

އެމީހުން ރުޖޫޢަ ވެއްޖައުމަށްދާދެން         =اهللا تَـَعاىل     (  ެގ އަުމރުފުޅަށް ( އެަކލާނެގ ޙުކުްމ ފުޅަށް
      ްވެއްޖެއްާޔ    ُرُجوعَ  = ދެންފަހެ އެމީހުނ         ުإْصالحُ = އެދެބައިގަޑުދެމެދ 

. / ހަމަ ޖަްއސާށެވެ، ކުރާށެވެ       ޢަދުުލވެރިކޮްށ =     އަިދ ކަލޭމެްނ ކަންކަމުަގއި  ސީދާކޮްށ =

 .    ޢަދުލުވެރިވާެށވެ  ްބިވެ ވޮޑިގަންަނވައެވެލޯاهللا تـََعاىل   = ހަމަކަށަަވރުނ.       

 = ޢަުދލުވެިރވާމީހުންނަށް          ހަަމަކށަވަރުން  މުއުމިނުންނަީކ =     = ُأَخ  . ންނެވެ

 (. ( އެއްބަޑު އެއްބަފާމީހުން ފަދަބައެކެވެ     ްހަމަޖައްސާށެވެ، إْصالحُ  = ފަހެ ކަލޭމެނ / .  ކުރާެށވެ

      ެންގެ ދެމެދު   أَخُ  = ކަލޭމެންގެ ދ       =ްބިުރވެތިވާށެެވ.  އަށް اهللا އަދި ކަލޭމެނ 

       ްވައިތޯ ަލއް  َرْحَمة= ކަލޭމެންނަށ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި  ދެނެވޮޑިގެންވާ އީ هللا އަދި.   ގޮތުންނެވެ ނިުޢމަތެއްގެ އަދި ކަާމއި  ވަންަތވެރި  َفُضُل  ންވާَحْضَرُة   ގެ اهللا   ) 8(
 .ރަސްަކލާނގެެއވެ ވަންތަِحكمة 

އަިދ މުއުމިނުންގެ ދެަބއިގަޑެްއ އެއްބަަޔކު އަެނއްބަަޔކަށް ަހގުރާމަކޮްށ ތަޅާފޮޅާ ކަމުގަިއ ވަންާޏ ަކލޭމެްނ   ) 9(

) އެދެމެދު  . ُصْلحَ (ދެންތިބި މުއުމިނުން . ހަމަޖަްއސާށެވެ ކޮްށ  بََغاَوةރެ ެއއްބަޔަކު އަދިއެދެބައިމީހުންކު  ކުރުވާެށވެ

) އެމީހުން إْصالحُ އަަރއިގެންފިއްޔާ  ފަެހ ކަލޭމެން ( އަނެއްބައިގަޑުގެ މަްއޗަށް  ގެ އަމުރުފުޅަްށ اهللا تـََعاىل  ުކރާމީހުން

 (  ކަލޭމެްނ  ކޮށް ައރައިގަތް ބަަޔކާއި بََغاَوة ރުޖޫޢަ ވެއްަޖއުމަށްދާދެން އެ(އެކަލާނގެ ޙުކުމް ފުޅަށް

. ދެންފަހެ އެމީހުން ހަގުރަމަުކރާ ) اهللا تـََعاىل   ށެވެ ވެއްޖެއްާޔ   ُرُجوعَ ގެ އަމުރުުފޅަށް (އެކަލާނގެ ޙުކުމް ފުޅަށް

. / ހަމަޖައްސާށެވެ، އަިދ ަކލޭމެން ކަންކަމުގަިއ  ސީދާކޮްށ  إْصالحُ ދެންކަލޭމެން އެދެބަިއގަޑުދެމެދު  ުކރާށެވެ

.  މިހެީނ ހަމަކަށަަވރުން . تـََعاىل اهللاރިވާީމހުންނަށް ޢަދުުލވެ ޢަދުލުވެރިވާެށވެ  ލޯބިެވ ވޮޑިގަންނަވަެއވެ

.) ފަެހ ަކލޭމެްނ  أَخُ ހަމަކަށަވަރުްނ  ުމއުމިނުންނަކީ   ) 10( . ( އެއްބަޑު ެއއްބަފާމީހުން ފަދަބަެއކެވެ ންެނވެ

. / ހަަމޖައްސާށެވެ، إْصالحُ ްނގެ ދެމެުދ   أَخُ  ކަލޭމެންގެ ދެ  . އަށް ިބރުވެ اهللا އަިދ ކަލޭމެން  ުކރާށެވެ   ތިވާެށވެ

.  َرْحَمةއެއީ ަކލޭމެންނަށް   ލައްަވއިތޯ ެއވެ
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މާނަ  ގެسورة الحجرات        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         = ެނޭވެމީސްތަކުން އޭއީމާންެވއްޖ !          = އެއްބަޔަކު މަލާމާްތ

  . !ނުކުރާށެވެ     =ެއްބަަޔކާއި  އަނ        = ްއެބަހީ ަމލާމާތްލިބޭމީހުން (އެމީހުނ(  

.  ވެދާނެއެވެ     = ެއެމީހުންނަށްުވރ (   ެހޔޮބަޔަުކ ކަމުގަިއ    (އެބަީހ މަާލމާތްކުރާމީހުންނަށްވުރެ

      = މަލާމާްތ ނުކުރާށެވެ(އަދި އަްނހެނުންވެްސ.!(        =  އަންހެނުންނާިއ     

. އެބަީހ މަލާމާތް ލިބޭމީހުން ވެދާނެއެވެ( .އެކަނަބލުންވެދާނެއެވެ=     = އެކަނބަލުންނަްށުވެރ

  )އެބަހީ މަލާމާތްުކރާމީހުންނަށްުވރެ ހެޔޮކަުމގައި(ހެޔޮކަމުގައި      =ްއެއްބަޔަުކ  އަދި ަކލޭމެނ

  . !ނުކިޔާށެވެ  َعْيبُ ޔަކަށް އަނެއްބަ         = އަދި ކަލޭމެން އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަޔަކަްށ ހުުތުރ

 . !ހުުތރު ވަނަން ނުކިޔާެށވެ. !ލަގަބު ނުކިޔާށެވެ        = ُނުބައި ނަންިކއުްނ   فَاِسق

  . ނުބައިވެގެންވެެއވެ        = ުއީމާންކަމަށްފަހ         = އަދި ތައުބާ ނުެވއްޖެބަަޔުކ

. ދަންނައެވެ        = ީނޑައެޅިގެން އެީމހުން އެއ ފަހެ ކަ     =ެއަނިޔާވެރިންެނވ  . 

        = ެޭނވެންމީސްތަކު ޭއއީމާންވެއްޖ !      = ެަކލޭމެން ުދރުވެގަންނާށެވ!  .  

    =   ްގިނަީހކުރުންތަކުނ     =   ީހަމަކަށަވަރުން ބަެއއްހީެއއ     =

  . ފާފައެވެ     =ެއަިދ ކަލޭމެން  ޖާސޫސު ނުުކރާށެވ! .    =  ިކިޔާށެވެނު ْيبَ غِ  އަދ! .

 (  ( މީހާނެތިސް އޭނާ ނުރުހޭާވހަކަ ނުދައްކާށެވެ      =  ްކަލޭމެން ެއއްބަޔަކު އަނެއްަބޔަކަށ 
      = ކަލޭމެންުކރެ ެއކަކުވެްސ ލޯބިުކރަމުެހއްޔެވެ؟    =  ްކެއުމަށ      

އޭާނގެ އަޚުގެމަްސ  =     =  މުޅަވެފައިވާ ާޙލު  /މަުރވެފައިވަނިކޮްށ        = ަފހެ ކަލޭެމްނ
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މާނަ  ގެسورة الحجرات        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 . އެކަމަށް ނުރުހޭނެެއވެ     =ްބިރުވެތިވާށެވެ އަށް هللا  އަދި ަކޭލމެނ! .    =

  ީއ  تـََعاىل اهللا ވަރުން ހަމަކަށަ     =  ާްއވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ލެ  َرْحَمةއްާވ  ލަގިނަިގނައިން ތައުބ

 .  ކަލާނގެއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

! އޭއީމާްނވެއްެޖ މީސްތަކުން   ) 11( . ކަލޭމެްނ  ނޭވެ އެމީހުްނ   ެއއްަބޔަކު އަނެއްބަޔަކަްށ   މަލާމާްތ ނުުކރާށެވެ

) އަނެއް މީހުން( ) ެހޔޮބަޔަކު ކަމުަގިއ  (ނަށްުވރެ އެބަހީ މަލާމާތްލިބޭމީހުން އެަބހީ މަލާމާތްކުރާމީހުންނަށްުވރެ

.)  ެއކަނބަލުންވެދާނެެއވެ . އަދި އަްނހެނުންވެސް އަންހެނުންނާއި (ަމލާމާތް ނުކުރާށެވެ އެބަހީ ަމލާމާްތ ( .ވެދާނެއެވެ

) މިކަނބަލުންނަށްުވރެ ހެޔޮކަމުަގއި  .  އަިދ އެަބހީ މަލާމާްތކުރާ މީހުންނަށްވު (ލިބޭމީހުން ) ވެދާނެެއވެ ރެ ހެޔޮކަމުަގއި

. އަިދ ކަލޭމެން އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކަްށ ހުުތރު ަލގަުބ  َعْيبُ ކަލޭމެން އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކަށް  ނުިކޔާށެވެ

. އީމާންކަމަށްފަހު  . އެީއ ފާސިޤު ަކމެކެވެ . ހުުތރު ވަނަްނ ނުކިޔާށެވެ ނުބަިއ ނަންކިުއްނ  فَاِسقُ ނުކިޔާށެވެ

.ނުބައިވެގެ ނޑައެޅިގެން އެމީހުން ެއއީ އަނިާޔވެރިންނެވެ . އަދި ަތއުބާ ނުވެއްޖެބަަޔކު ދަންނަެއ ފަހެ ކަ  ންވެެއވެ

! އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންއޭ  ) 12( .ނޭވެ ހަމަކަށަަވރުން ަބއެއްީހ  !ގިނަީހކުރުންތަކުްނ ކަލޭމެން ުދރުވެގަންނާެށވެ

. . އަދި ކަލޭމެްނ  ޖާސޫސު ނުުކރާށެވެ . ِغْيبَ އަދި ކަލޭމެން އެއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަށް  !އެއީ ފާފައެކެވެ  !ނުކިޔާށެވެ

). ) ނުަދއްކާށެވެ ކަޭލމެންކުރެ އެކަުކވެސް ތިމާގެ އަުޚގެމަސް ޭއާނ   !މީހާނެތިސް އޭނާ ނުރުޭހވާހަކަ

 ީމހާ ( .ެއވެނެމަށް ނުރުހޭފަހެ ަކލޭމެން އެކަ މަށް  ލޯިބކުރަމުެހއްޔެވެ؟ ކެއުމަރުވެފައިވަނިކޮށް / މުޅަވެފައިވާ ާޙލު 
اهللا    ކަލޭމެން އަދި.)   އެއްފަދައެވެ ގެމަްސކެއުމެކޭ އޭނާ އެމީހާަމރުވެފަިއވަނިކޮށް  ދެއްކުމެކޭ  ވާަހކަ ނުރުހޭ  އޭނާ  ނެތްތާގައި

.ބިރުވެިތވާށެ އަށް  .ެގއެވެކަލާނ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުްނَرْمحَة    ތައުބާލައްވާ  ގިނަގިނައިން    އީاهللا تـََعاىل  ހަމަކަަށވަރުން  !ވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        . = އޭމީސްތަކުންނޭވެ        = ހަމަކަަށވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެްނ

 .  ހެއްދެވީމެވެ       = )  ްِستـَُّنا އާއި   السَّآلم َليهِ عَ   آَدمފިިރހެނަކާިއ އަންެހނެއްގެ ަފރާތުނ 

 ގެފާނުންެގ ފަރާތްޕުޅުން   َحوَّى       = . އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެްނ ލެއްވީމެވެ  

     =َلة  އަާށއި  َعة َمجَا  َعة َمجَا َلة  ِقِبيـْ   އަށް  ِقِبيـْ       =ެެއއި ަކލޭމެން ( އެކަކުއަނ ( ަކކު

. =    ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭމެންުކރެ އެންެމ މާތްމީހަީކ   =     ދެނެގަތުމަސް ޓަކައެވެ

.   تـَْقَوىަކލޭމެންކުރެ އެންމެ =    ގައި     َحْضَرةُ  ގެ اهللا ހަމަކަށަވަރުްނ =      ވެރިީމހާއެވެ

 އީ   اهللا       = ާދެނެވޮޑިގެންވ  .  ކުަރއްވާ ކަލާނގެއެވެ        އަިދ =

.ބު ންގެމީހުން  أْعَراِىب   އެވެ     =ްވެއްޖައީމެވެ އީމާން އަުހރެމެނ  .       = اهللا َرُسولُ ( ޭއ .   )!އެވެ

.  ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ        =ްވެއެވެއީމާނެއްނު ކަލޭމެނ .            =

  !.ބުނާށެވެ ަކލޭމެން އަދިއެހެންނަވެސް      = ްެވއްޖައީމެވެ އިސްލާމު  ައހުރެމެނ .       

      =ިދެއެވެުނވަ އީމާންކަން މިހާތަނަށް   އަދ  .      = ެހިތްތަކަކަށް  ަކލޭމެންގ     

       =  ިިކޔަމަންތެރިވެއްެޖއްޔާ ރަޫސލާއަށް އެަކާލނގެ އާއި  اهللا ކަލޭމެން އަދ     

 .  އުނިނުވާނެެއވެ  ަކލޭމެންނަށް=           = ެއެްއވެސް  ދަރުމައިން  ޢަމަލުގެ  ަކލޭމެންގ 

  އީ اهللاހަމަކަށަަވރުން =       އެއްޗެއް      = ްْمحَةرَ  ފުއްސަވާ ފާފަ ގިނަގިނައިނ  

.   ަކލާނގެެއވެ ބޮޑުެވގެންވާ ލެއްވުން      =  ިކަަށވަރީ  ވާކަން މުއުމިނުންކަމުގައ   

            =އީމާންވީީމހުންނެވެ ރަޫސލާއަށް އެކަލާނގެ  އާއި  اهللا.           =
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 ނުުކރާ ަޝއްކު  ދެންއެމީހުން      =ްޖިހާދުކޮށް  އެމީހުން އަދި  ދެނ           =

   ނަފުސުތަކުން  އެމީހުނގެ  މުަދލާއި  އެމީހުންގެ       = ގެމަުގގައި  اهللا          =

ނޑައެޅިގެ   އެމީހުންއެއީ  ންކަ       =.    ތެދުވެރިންނެވެ

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)13 (  .  ާއއި   )السَّآلم َعَليهِ   آَدمހަމަކަށަަވރުްނ ފިރިހެނަާކއި ައންހެނެއްެގ ފަރާތުްނ  (  !އޭމީސްތަކުންނޭވެ

. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަކލޭމެްނ ގެފާނުންގެ ފަރާތްޕުޅު َحوَّى ِستـَُّنا ން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަޭލމެން ހެއްދެވީމެވެ

َلةއަާށއި  َمجَاَعة َمجَاَعة َلة ِقِبيـْ .ހަމަކަަށވަުރްނ  ِقِبيـْ . އެއި ަކލޭމެން (އެކަކުއަނެކަުކ) ދެނެގަތުމަށް ޓަކައެވެ އަށް ލެއްވީެމވެ

.  ހަމަކަަށވަރުްނ   تـَْقَوىީކ ކަލޭމެންުކރެ އެންމެ ގަިއ އެންެމ މާތްމީހަ َحْضَرةُ ެގ  اهللاކަލޭމެންކުެރ   اهللاެވރިމީހާެއވެ

.  خربދެނެވޮޑިގެންވާ  އީ   ުކރައްާވ ކަލާނގެއެވެ

. (އޭ  أْعَراِىب އަދި  ) 14( . އަހުރެމެްނ އީމާން ވެއްޖައީެމވެ . اهللا َرُسولُ ންގެމީހުން ބުންޏެވެ )  !ެއވެ

. .   ހިތްތަަކކަށް އަިދ ކަލޭމެންގެ   !ކަލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ އަދިެއހެންނަވެސް އަހުރެމެްނ އިްސލާުމ  އީާމންެއނުވެއެވެ

. އަިދ  މިހާތަނަށް ކަލޭމެންގެ ހިތްަތކަކަށް . މިހެން ކަލޭމެން ބުނާށެވެ .  ައިދ  ވެއްޖައީމެވެ އީމާންކަްނ ނުވްދެއެވެ

މަުލގެ ދަރުމައިްނ އެއްެވސް އެްއޗެްއ އާއި އެކަލާނގެ ރަޫސލާއަށް ިކޔަމަންތެރިވެއްެޖްއޔާ ކަލޭމެންގެ ޢަ اهللاކަލޭމެން 

. ހަމަކަަށވަރުން  ލެްއވުން ބޮޑުވެގެންާވ   َرْمحَةއީ  ގިަނިގނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ  اهللاކަލޭމެންނަށް  އުނިނުވާނެއެވެ

 .  ކަލާނގެއެވެ

.   އާއި އެކަލާނގެ ރަޫސލާއަށް އީމާންވީމީ  اهللاމުއުމިނުންކަމުގައި ވާކަން ކަށަަވރީ އެމީހުްނ   ) 15( ހުންނެވެ

. ދެން އަދި އެމީހުންގެ މުދަލާއި އެމީހުނގެ ނަފުސުތަކުން  ދެންއެމީހުން  ޝައްކު ނުކުރާ   اهللاީމހުންނެވެ

.  ގެމަގުގައި  ނޑައެޅިެގން އެމީހުންއެީއ  ތެދުެވރީންނެވެ . ކަ  އެީމހުން ޖިހާދުކޮްށހެދި މީހުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = )ޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެކަލޭ.)  !އެވެَرُسوُل اهللا  އ!  .         =ްދެނީ އުގަންނައި އަށް   اهللا ކަލޭމެނ 

  ؟ވެހެއްޔެ       = ެދީން ކަލޭމެންގ            =ިދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ اهللا އަދ  .     

       =ިވާހާތަކެތި  އުޑުތަކުގައ               =ިތަެކއްޗާއި  ވާހާ ބިުމގައި އަދ      

   = ިދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ ހާއެއްެޗއްހުރި   اهللا  އަދ.          = )ޭހުން އެމީ ) !.ެއވެَرُسوُل اهللا  އ 

    ؟ ދެކެނީެހއްޔެވެ އެމީހުން ހެޮޔކަމެއްކަމުގައި  ކޮށްދިން ކަލޭގެފާނަށް    =ްވުން އިސްލާމު އެމީހުނ      

  . ކަލޭގެފާުނވިދާޅުވާށެވެ  .)!އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ( =       =ްކޮށްިދން  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަލޭމެނ 

 . ނުދެކޭށެވެ  ހެޔޮކަމެއްކަމުަގއި     =ެިއސްލާވުން ކަލޭމެންގ       = އަދިކިއެއްހެްއޔެވެ؟   

  =اهللا  .   ަކލޭމެންގެމައްޗަްށ ދަރުަމވަންތަެވ ވޮޑިެގންނެވީ ެއވެ     ެއކަލާނެގ =

 ކަލޭމެންނަށް  ތެދުމަގު ދެއްެކވުމުން       ްއީމާންކަމަށ  =        = 

   ކަލޭމެންނަކީ ތެދުވެރިްނ ކަމުގަިއވަންޏާ    ްاهللا= ހަމަކަށަަވރުނ   .  ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ  

       =  އުޑުތަކާއި ބިުމގައިާވ   (   ( ނުފެންނަތަކެތި   ަاهللاދި =  އ 

. އްލަވާވޮޑިގެްނވެބަ    އެވެ       ްކަލޭެމނަކުރާކަންތަކަށ = 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

؟ ހެްއޔެވެ  ދެނީ އުގަންނައި  ދީން ކަލޭމެންގެ  އަށް    اهللا ކަލޭެމން .!ަކލޭގެފާނުވިދާޅުވާށެވެ.) !އެވެَرُسوُل اهللا (އޭ   ) 16(
.އަދި  اهللاގައި ވާހާ ަތކެތި  ބިމު  އަދި އުޑުތަކާއި އަދި .  اهللاދެނެވޮޑިގެންެވެއވެ  ުހރިހާެއއްޗެްއ  ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

. اهللا َرُسولُ (އޭ   ) 17(  ހެޔޮކަމެއްކަުމގައި  ކޮށްދިން ަކލޭގެފާނަށް އެީމހުން  އެއީ ވުން  އިްސލާމު މީހުން)  އެ!ެއވެ
 އެއީ    އިސްާލވުން ކަލޭމެންގެ  ަކލޭމެން . ަކލޭގެފާނުިވދާޅުވާށެވެ)  .!އެެވَرُسوُل اهللا  އޭ( ؟ ދެކެނީހެްއޔެވެ އެމީހުން

 އީމާންކަމަށް  ަކލޭމެންނަށް  ؟    اهللاއަދިކިއެްއހެއްެޔވެ.  ނުދެކޭެށވެ ކަލޭމެން  ހެޔޮކަމެްއކަމުގައި ކޮށްދިން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
 ކަލޭމެަނށް  އެަކލާނގެ  އެއީ .( ވޮިޑގެންނެވުމެވެ ތަވެަދރުމަވަން ކަލޭމެންގެމަްއޗަށް އެަކލާނގެ އެއީ   ދެއްކެވުން  ތެދުމަގު
 .)ޤަބޫލުުކރާށެވެ ެއގޮތް ކަލޭމެން(  ކަުމގައިވަންޏާ  ތެުދވެރިން ކަލޭމެންނަކީ .) ހެޮޔކަމެކެވެ ކޮށްދެއްވި

  ރާކަންތަކަށް ކަލޭމެންކު  އަދި. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ اهللا) ނުފެންނަަތކެތި(  غيب ބިމުގަިއވާ އުޑުތަކާއި ހަމަކަށަވަރުން  ) 18(
 .ބައްލަާވވޮޑިގެންވެއެވެ اهللا
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة ق
uv 

  

 )45(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                            قُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

      = ީެއވެ  هللاމިއަުކރުެގ މުރާދު މޮޅަށް ދެެނވޮޑިގެންވަނ  .          =

 . ކުަރއްވަެއވެَوِحى  ހުަވއި اهللا  ގަންދެއްވައި قـُْرآن    ންވާމާތްވެގެ      =ްއެމީުހން . ެހއްޔެވެ އަދިކިެއއ 

     .ޢަޖާއިބުވީއެވެ      =ެއައުމުން ގާތަށް  އެީމހުނގ           = ްއެމީހުންގެެތރެިއނ 

   ބޭަކލަކު ރަްއވާއިޒާރުކު     = ެބުނެ ފަކާފަރުން ފަހ.   އެވެ       =ީَعَجاِئُب   މިއ

    .)ވާހަަކއެކެވެ َعَجاِئبُ  ވާހަކަެއއީ އެަދއްކާަވ އެަކލޭގެފާނު. ( ކަމެކެވެ        =ެއަހުރެެމން  އަޅެފަހ 

  ހުމަރުވުމަށްފަ        = ިދިރިެގން  ައހުރެމެން  ައލުން( ؟ ެޔވެހެއް ވެއްޔަްށވުމަށްފަހުގައި  ައހުރެމެން އަދ 

 )އަންނާނީ          =ީވުމެކެވެ ُرُجوعَ  ދުރުވެގެންވާ  އެއ  .         = ްހަމަކަށަވަރުނ  

 .ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ           =ެމަދުކުރާަތކެތި ބިންގަޑު ކިބައިން އެމީހުންގ   
      =ިގައިެވއެވެَحْضَرُة    ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އަދ .        =ިފޮެތއް ުކރައްވާ ރައްކާތެރ  

     =ި؟ކިެއއްހެްއޔެވެ އަދ            = ްއެވެ ދޮގުުކރީَحقُّ   އެމީހުނ .          = ެއެމީހުްނގ 

  އައިހިދުން ގާތަށް      =ެއެމީހުންވަނީ ފަހ           =ިކުރެވިގެްނވާ  މައްސުނި އަނެކެއްޗަށް އެކަތ 

 .ތެރޭގައެވެ ބޮޅުމެއްގެ އޮޅުން       =ެ؟.އްޔެވެހެ ނުބަލަނީ އެމީހުންފަހ             =

   އުޑަށް މަތީަގއިވާ އެމީހުންގެ         =ެކޮންފަދައަކުންކަން  ވަނީ  އެހައްަދވާފައި ތިމަންަރސްކަލާނގ   
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       =ިކުރައްަވއި ޒީނަތްތެރި އެއުޑު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ          =ަނުވެއެވެ ށްއަދިއެއަކ.    

    =ްއެއްެވސްބާކޮޅެއްފެޅުމެއ/  ރެދެއް ެއއްވެސ /   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1 (   : ްގަންދެްއަވއި قـُْرآن   މި  މާތްވެގެްނވާ.  ެއވެ اهللا ހަމަ  މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވަނީ މުރާދެއް  އަދި  މިއަުކރުގެމާނައެއ  

.  ކެވެ ބޭަކލެ ރަސޫލު ވެގެންވާ އަމާނާތްތެރި ގެފާނަކީحمَُّمُد   ހަމަކަށަވަރުން. ( ކުަރއްވަެއވެَوِحى  ުހވައި މަންރަސްކަލާނގެތި
 މުފައްސިުރން  ަޖވާބު މިުހވައިގެ މިދެގޮތަށް. ކަށަަވރުކަމެކެވެ ފޮނުވޭނެކަމީ އަށްَحمَْشُر  މަރުވުމަށްފަހު ކަލޭމެން ނުވަތަ

 .) ބަޔާންކުރައްަވއެވެ

 އެީމހުންގެތެެރއިން  ގާތަށް އެމީހުނގެ  ޢަޖާއިބުވީ އެ މުްޝރިުކންމައްކާގެ އެަބހީ  އެމީހުން.  ހެއްޔެވެ އަދިކިއެއް ) 2(
. ޢަޖާއިބެއްކަމަށެވެ ބޮޑު ެއއީ ެއކާފަރުންބުނީ. ގެފާނެވެحمَُّمُد  އެބޭކަލަކީ . ވަޑައިގަތުމުންނެވެ  ބޭަކލަކު ޒާރުކުރަްއވާންއި
 .) ވާހަަކއެކެވެ َعَجاِئبُ  ވާހަަކއެއީ އެދައްކަވާ  އެކަލޭގެފާނު(

 އަންާނނެ  ދިރިގެން އަުހރެމެން ައލުން  ވެްއޔަށްވުމަށްފަހުގައި އަުހރެމެން އަދި  މަރުވުމަށްފަހު އަހުރެމެން އަޅެފަހެ ) 3(
 .    ވުމެކެވެُرُجوَع  ުދރުވެގެްނވާ އެއީ  ؟ހެއްޔެވެ

 ބިންގަޑު  ކިބައިން  އެމީހުންގެ  ހަމަކަށަަވރުން.  މިފަަދއިންނެވެ އެދެއްވަނީ  اهللا ޖަވާ  އެބަހުގެ  ކާފަރުންގެ  ދެންފަހެ ) 4(
 ައދި  . ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ   ވެދާވަރުފީ ވީރާާނވެގެންދާަވރާ ަހށިަތކުން އެމީހުންގެ އެބަހީ މަދުކުރާތަކެތި

 . ވެއެވެ ފޮތެއް ފަިއވާުކރައްވާ ރަްއކާތެރި އި ކުަރއްވަ ެއހުިރކަމެއްނޯޓު ގައިَحْضَرُة    ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން

 َحقُّ  ގާތަށް އެމީހުންގެ އެަބހީ. ( ެއވެ ދޮގުކުރީَحقُّ   ެއމީހުން  އައިހިދުން َحقُّ  ގާތަށް އެމީހުންގެ؟ ކިއެއްހެއްޔެވެ އަދި ) 5(
  މެދު  އާއި  قـُْرآن އެ  އެމީހުންވަނީ  ފަހެ .) ދޮގުކުީރއެވެ ފިުކރެއްބެލުެމްއނެތި އެއްެވސް އެމީހުން  ައއިހިދުން قـُْرآن   ކަމުގައިވާ 

. ސިޙުރެްއކަމަށެވެ އެއީ  ބުނީ އެއްބަޔަކު ( .ތެރޭަގއެވެ ބޮޅުމެއްގެ  އޮޅުން  ުކރެވިގެްނވާ ަމއްސުނި އަނެެކއްޗަށް އެކަތި
. ށެވެ ކަހާނަތެއްކަމަ އެއީ  އަނެއްބަޔަކުބުނީ އަދި. ދޮުގވާހަކަތަެކއްކަމަށެވެ  އިސްވެދިޔަމީހުންގެ  އަނެއްބަޔަކުބުނީ
 .) އެތައްާވހަކައެެކވެ ތަފާތު ދެންމިހެންގޮސް

 ވަނީ  ހައްަދވާފައި އެއުޑު ތިމަންރަސްަކލާނގެ ؟ެހއްޔެވެ ނުބަލަނީ އެމީހުންފަހެ އުޑަށް މަތީގައިވާ އެމީހުންގެ ) 6(
 ވިްސނާ  އެމީހުން މެދު ކިހިނެއްކަމާއި  ކުރައްވާފަިއވަނީ ޒީނަތްތެރި ެއއުޑު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ކޮންފަދައަކުންކަން

..ނުވެއެވެ ފެޅުމެއް/  ރެދެއް  އެއްވެސް  އަދިއެއަކަށް  އަދި  ؟ބާވައެވެ  ނުހަދަނީ  ބާކޮޅެއް ނުވެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ުއަދބިންގަޑ           =ުުރއްވީމެވެފެތު ދަންމަވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބިންގަޑ .    

      =ިލެއްވީެމވެ އޭަގއި ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން  އަދ   .        = ްފަރުބަދަތައ               = ިއަދ 

   .  ފެޅުއްވީމެވެ ޭއގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ         =ިތަކުންވެސް ކޮންމެބާވަ ފުރިހަމަ އަދި ރިވެތ 

   ޖޯޑެއް       =ާލިބިގަތުމަށްޓަަކއެވެَوْعُظ  َنٍصْيَحة   އަދި  ފިކުރުކޮށް ވިސްނ .           

    އަޅަކަށް ރުޖޫޢަވާ  ތައުބާވެ  އަށް  اهللا(=             =ިއްސެވީމެވެވެ އުޑުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .

          =ިފެނެއް ބަރަކާތްތެރ               =ްތިމަންރަސްަކލާނގެ   ބަގީޗާތައް ެއފެނުނ 

   . ފަޅުއްވަމެވެ          = ިއޮއްޓަާރއި ކެޑެވޭ ގޮުތގައި ގޮވާުމގެ އަދ            = ާމޭވ 

  ރުއްަތކާއި ކަދުރު ދިގު އަޅާ      =ެށްވާއައ           =ްުފރިބާުރވެފަިއވާ  އަރާ އަނެކަތި އެކަތިމައްޗަށ 

   އެއްތަާކއި މޭވާގެ          =ީގޮތުންނެވެ ރިޒުގެއްގެ  އަޅުތަކުންނަށްވާ  ެއއ .            = ިއަދ 

  .  ދިރުްއވަމެވެ މަންރަސްކަލާނގެތި އެފެނުން     =ެރަށް ހަނަފަސްވެފައިވާ މަރުވ           

 . އެފަދައިންނެވެ ނުކުންނާނީ ކަށްވަޅުތަކުން ދިއުމަށްޓަކައި އަށްَحمَْشُر   އެބަހީ. ( އެފަދައިންނެވެ ނުކުތުންވަނީ=     

      =ެދޮގުކޮށްފިެއވެ ކުރިން މީހުންގެއ.     = ޤައުމުގެމީހުން ގެ نُوُح  َعليِه السآلم     

        =ިޤައުމުގެމީހުންނާއި ެގَصاِلُح  َعليِه السآلم    އަދި  އެކުވެރިންނާއި ވަޅުގަޑުގެ އަދ            =

އަދި    ިއަދި  ބާަގއިގެމީހުންނާއ      ިއާއ                =ިއަދ     ެންނާއިَأُخ  ގެފާނުްނގ   
          = ިأ  އަދ      ުރަށުގެީމހުންނާއި  ެއވެކިއުނ          = ިއަދ     ެމީހުންނާއި  ގ        =

  މިހުރިހާމީހުން      =ްއެވެ ދޮުގކުރީ ރަސޫލުނ.        =ެކޯފާއާއި   ންނަށްއެީމހު ފަހ 

 .  ވީެއވެَحقُّ   ބަސްފުޅު ބިރުވެރިކަުމގެ    =ެ؟ ބާަވއެވެ  ނުކުޅެދިވޮޑިގެންނެވީ އަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަޅެފަހ 
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        = ަހެއްދެވުމަށް  ފުރަތަމ     = ި؟ ިކއެއްހެއްެޔވެ އަދ   = ްެއވަނީ އެމީހުނ         =

 . އޮޅުމެއްގައެވެ      ްެހއްދެވުމާއިމެދު ދެވަނަފަަހރަށް އަލަށ  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން އަދި.  ފެތުރުއްވީމެވެ ދަންމަވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގަޑުއެބިން  .ދަންނައެވެ( ބިންގަޑުއަދި ) 7(
 ގެ  ޖޯޑު ޖޯޑު ކޮންމެބާވަތަކުންވެސް  ފުިރހަމަ އަދި  ިރވެތި އޭަގއި  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި . ލެއްވީމެވެ   ފަރުބަދަތައް  އޭގައި 

 .ފެޅުްއވީމެވެ  ފަތްޕިލާވެލި

َوْعُظ  َنٍصْيَحة   އަދި  ފިުކރުކޮށް  ވިސްނާ   އަޅަކު ކޮންމެ  ރުޖޫޢަވާ  ތައުބާވެ   އަށް   اهللا ެއލެއްވީ  އެހެން  އެކަންތައްތައް ) 8(
 .ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ

 ގޮވާމުގެ  އަދި  ބަގީޗާތަާކއި އެފެނުން .  ެވއްސެވީމެވެ    ފެނެއް ަބރަކާތްތެރި =   އުޑުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 9(
 .ފަޅުއަްވމެވެ މަންރަސްކަލާނގެތި  އޮއްަޓރުވެސް ކެޑެވޭ  ގޮތުގައި

 ެއއަްށވާ  އެއްަތއް މޭވާގެ  ފުރިބާުރވެފައިވާ  އަރާ  އަނެކަތި އެކަތިމައްޗަށް    ުރއްތަކާއި  ކަދުރު  ދިގު  އަޅާ މޭވާ   އަދި ) 10(
 .ފެޅުއްވީމެވެ އެފެނުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ އެރުއްތައް

   ރަށް  ރަށް ހަނަފަްސވެފައިވާ  މަުރވެ އެފެނުން އަދި .ގޮތުންނެވެ ރިުޒގެއްގެ  އަޅުތަކުންނަށްވާ އެއީ ) 11(
 ދިއުމަށްޓަަކއި  އަށްَحمَْشُر   އެބަހީ . ( އެފަދައިންނެވެ ނުކުތުްނވަނީ   މީސްތަކުން.  ދިރުްއވަމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 .އެފަދައިންނެވެ. ނުކުމެގަންނަގޮތަށެވެ ފަޅައިގެން ބިމުންަގްސތައް ާވރޭވެހުނީމާ  ނުކުންނާނީ  ކަށްވަޅުތަކުންމީސްތަކުން

  ހައްަދަވއި  ޒީނަތްތެރިކޮށް  ަވރުގަދަކޮށް  އެހާީރތިކޮށް އުުފއްލަަވއިތަނބަކާއިނުލައި  އެްއވެސް  އުޑު . ދަންނައެވެ
  ވެއްަސަވއި  މަތިންވާރޭ   ނިޢުމަތުންފުުރއްވައި  ގަްސގަހާެގހީގެ  ތަަނވަސްކުަރއްވައި  ފަތުރުްއވައި ބިންގަޑު އަދި

 މީސްތަކުން  ކަލަކަށް  ހިްނގަވާ ނިޒާމުގެމަތިން މިފުރިހަމަ ަހއްދަވައި  ަތކެތި އެންމެހައި ކާއިނާތުެގގެ މިބޮޑު އަދިމިނޫންވެސް
 ބުއްދިްއކަށް  ަސލާމަތް ކޮންމެ ދަތިނުވާނޭކަން ެއއްެވސްގޮތަކުން ކުރެްއވުން َحمَْشرُ  ދިުރއްވާ ދެވަނަފަަހރަށް މަރުވުމަށްފަހު
 .އެގޭނެއެވެ

 ކިއުނު  އެވެُأْخُدْوُد އަދި ޤައުމުގެމީހުން ގެ نُوُح  َعليِه السآلم   ންގެުކރީގައިقـَُرْيش  އެބަހީ އިއެމީހުންގެކުރީގަ  އަދި ) 12(
 ޤައުުމގެމީުހންނާއި ގެَصاِلُح  َعليِه السآلم    އަދި  އެކުެވރިންނާއި ވަޅުގަޑުގެ

އަދި  ) 13(   ިއަދި ބާގައިގެީމހުންނާއ    ިއަދި އާއ     ެޮދގުކުިރއެވެ ރަސޫލުން( ންންވެސްَأُخ  ގެފާނުންގ(. 

  މީހުންނާއި  ގެ تّبع  އަދި .) ޤައުމެެކވެ ފޮނުްއވުނުَعليِه السآلم   ُشَعْيُب އެއީ (  ރަުށގެމީހުންނާއި އެވެކިއުނު   أيكة އަދި ) 14(
  .ވީއެވެَحقُّ   ބަސްފުޅު ބިރުވެިރކަމުގެ ކޯފާއާއި  އެމީހުންަނށް ފަހެ ދެން . އެވެ ދޮގުކުރީ ރަޫސލުން  މިހުރިހާމީހުން

َلة   ަކރައިގެَميَُن   އަކީتـُبَُّع . ދަންނައެވެ  އެކެވެ   َقِبيـْ

؟  ހެއްޔެވެ ވީނެ ދިވޮޑިގެންނުކުޅެ ނުވަތަ؟ ަވރުބަލިީވހެއްޔެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ހެއްދެވުމަށް ފުރަތަމަ އަޅެފަހެ  ) 15(
 .ތެޭރގައެވެ އޮޅުމެއްގެ  ހެއްދެވުމާއިމެދު ދެވަނަފަަހރަށް  ެއވަނީ އެމީހުން. އެހެންނޫނެވެ؟ ކިއެްއހެއްޔެވެ އަދި
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   ަތުރަޖމާ     

              = ިހެއްދެވީމެވެ އިންސާނާ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަަވރުން އަދ.      = ިައދ 

 . ވަމެވެ ޑިގެންދެނެވޮ ތިމަންރަސްކަލާނގެ              =ެވަދެނުކުމެވާ  ނަފުުސގެތެރެއަށް  އޭނާގ 

   ކަންތައްތަކެއް ޚިާޔލުތަކާއި އެންމެހައި             =ިގާތްވެގެްނވެއެވެ އޭނާޔާއި  ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ. 
            =ެނާރަށްުވެރވެސް ކަނދުރާގައިވާ އޭނާގ         = ްދެމަލާއިކަތްބޭކަލުނ 

  . ކުރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު(  ކުާރހިނދުބައްަދލު އޭނާޔާއި          = ެކަނާތްފަރާތާއި  އޭނާގ 

  ންިތޒާރުގައިއި/  ންގެއިށީދެވަޑައި =        ވައަތްފަރާތުން          =ްَلْفظُ  އެއްެވސ  

   .)އެއްނުބުނެެއވެ َلْفظُ  އެއްވެސް އޭނާ. (އެއްނުވެއެވެ      =ީއޭނާގެގާތުގައިވާމެނުވ           

 =     ިާއއ   ެއެދެބޭކަުލން  ވެސް އެއް َلْفظُ  އޭނާގެ(  ނުވީދެަމލާއިކަތްޭބކަލުންވާމެ ކިއުނު އެވ 

  .)ވެނުލިއުއްަވއިދޫނުކުރަްއވައެ           =ިސަކަރާތް  މަރުގެ(  އުދަގޫަތއް މަރުގެ އަދ( 

 . އަންނަހުއްޓެވެ        =ަގައި ގޮތުَحقُّ   ހަމ         ީއެމަރަކީ (  އެއ(              =

  . ދިޔައެއްެޗވެ އެޔާއިުދރަށް ކަލޭ           =ިތާޅަފިފުމެލެވިއްޖެއްޔާއި އަދ           

      =ީދުވަެހވެ ގެَعَذاُب   ކޯފާއާއި . ( ދުަވހެވެ ގެَوِعْيُد  އެއ(.         =ިނަފުެސއް  ންމެކޮ އަދ 

  . އަންނަހުއްޓެވެ     =ިއެކުވާުހއްޓެވެ އެނަފުސަކާއ.      =ާބޭކަލަކު  ގެންދާނެ އަށް  َحمَْشرُ   އޭނ  

        = ިބޭކަަލކާއި ހެކިދެްއވާނޭ އަދ        = )ޭކަޭލވީމުއެވެ  ހަމަކަށަވަރުން   )!.އިންސާނާެއވެ އ .

         =ިެވގެން  َغاِفلُ   މެދުމިކަމާއ             =ެނަންަގވާ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެންަފހ 

 . ކުެރއްވީމެވެ ކަޝްފު        = ިުހރަސް ކޮށްފަިއވާ ކަލޭނިވައ          = ުެދލޯ ަކލޭގެ ފަހެމިއަދ  
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     =ެފެންނާނެއެވެ  ސާފުކޮށް  އެްއޗެއް ހުރިހާ ( . ވެތޫނ(.              =ިއި އޭނާޔާَقرِْيُن  (  ގެއޭނާ އަދ 

 . ވިދާޅުވާނެއެވެ )ތާމަާލއިކަ ހަވާލުވެަފއިވާ         =ީއެއިންސާނާއާއި  އީއެ. ( ޗެވެެއކުވާތަކެއް  މިއަޅާއާއި މިއ 

 . ގެންމިވަނީެއވެވެَحاِضُر =       .)ޢަމަލުގެފަތެވެ އޭނާގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . ވަމެވެ ދެނެވޮޑިގެން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި. ހެްއދެވީމެވެ އިންސާނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ) 16( 
 އޭނާގެ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި ކަންތައްތަކެއް ޚިާޔލުތަާކއި ހައިއެންމެ ވަދެނުކުމެވާ ނަފުސުގެތެެރއަށް އޭނާގެ

 . ގާތްެވގެންވެއެވެ އޭނާޔާއި   ނާރަށްުވރެވެސް ކަނދުރާގައިވާ 

 އޭާނގެ    އެދެބޭަކލުން.) ކުަރއްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު(  ަބއްދަލުުކރާހިނދު އޭާނޔާއި ދެމަލާއިކަތްބޭކަލުން ) 17(
 . ތިއްބަވާނެއެވެ އިންތިޒާރުަގއި/  އިށީދެވަޑައިގެން   ަވއަތްފަރާތުން ކަނާތްފަރާތާއި

 އެއްވެސް َلْفظُ  އެއް ބަހުގެތެރެއިން އޭނާބުނާ) 18(  ިއާއ  ެދެމަލާއިކަތްބޭަކލުން  ކިއުނު އެވ 

 .ނުލިއުއްަވއިދޫނުކުރަްއވައެވެ

.) އެްނގެވޭނެެއވެ އޭާނއަށް. (އަންނަހުއްެޓވެ ުތގައިގޮَحقُّ   ހަމަ  އޭނާއަށް ) ސަކަރާތް މަރުގެ (  އުދަގޫތައް  މަރުގެ  އަދި ) 19(
 .ދިޔައެއްެޗވެ ެއޔާއިދުރަށް  ކަލޭ ) އެަމރަކީ(  އެއީ

 .)ުދވަހެވެ ގެَعَذاُب   ކޯފާއާއި. ( ދުވަެހވެ  ގެ َوِعْيُد  އެއީ  ދެން  ތާޅަފިފުމެލެވިއްޖެއްޔާއި އަދި  ) 20(

 ހެކިދެއްާވނޭ  ބޭކަލަކާއި ގެންދާނެ އަށް  َحمَْشرُ   އޭނާ ެއކު އެނަފުސަކާއި   އަންނައިރު ނަފުސެއް ކޮންމެ އަދި ) 21(
 . ވާހުއްެޓވެ ބޭކަލަކާއި

  މެދު  ުކރެއްވުމާއި  َحمَْشرُ  އެަބހީ  މިކަމާއިމެދު  އުޅުނުއިރު ދުނިޔޭގައި  ކަލޭ  ހަމަކަށަަވރުން.)  އިންސާނާެއވެ އޭ (   ) 22(
 . ުކރެްއވީމެވެ ކަޝްފު ނަްނގަވާ   ހުރަސް ކޮށްފައިވާ ކަލޭިނަވއި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެންފަހެ. ވީމުއެވެ  ވެގެންَغاِفُل  

 .)  ފެންާނނެއެވެ ސާފުކޮށް އެއްެޗއް ހުރިހާ . ( ތޫެނވެ  ދެލޯ ކަލޭގެ  ފަހެމިއަދު

 ެއއީ . ( އެުކވާތަކެއްެޗވެ މިއަޅާއާއި  މިއީ.  ވިދާޅުވާނެއެވެ) މަާލއިކަތާ ހަާވލުވެފަިއވާ އޭނާޔާއި َقرِْيُن  (  އޭނާގެ  އަދި  ) 23(
 .ވެގެންިމވަނީއެވެَحاِضُر  .) ަޢމަލުގެފަެތވެ އޭނާގެ އެއިންސާނާއާއި
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         = )ްއެއްަލއިލާެށވެ ނަރަަކއަށް ދެބޭކަލުން ތިޔައިގެ .)އަންގަވާނެެއވެ ދެމަލާއިކަތްބޭކަލުންނަށ.   

      =ުމީހެއް ކޮންމެ ކާފަރުވުންބޮޑ       =ެނިޔާވެރިއަ/  ރިނުކިޔަމަންތ              =

   ހެޔޮކަންތައްމަނާކުރުންބޮޑު      =ްނުކުރާ ޤަބޫލު އެއްކަުއވަންތަކަނ          =  ُّކަންަކމަށް   َحق 

   ކުރާ ޝައްކު     =ާއޭނ            = ހަމަޖައްސާ ލައި އެކު އާއިاهللا         = ްެއހެނ 

   އިލާހެއް       =ެއެއްަލިއލާށެ އޭނާ ދެމަލާއިކަތުން ތިޔައިގ             = ާގަދަވެގެންވ 

       ޢަޒާބަށް     =  ެންނަވާނެެއވެދަ)  އާَشْيطَاُن    ފައިވާުގޅި ާޔއިއޭނާَقرِْيُن (   އޭނާގ  .         =

.  ެއވެ  َربُّ  ގެއޭއަޅަމެން          =ާުނފުރައްދަމެވެ މަގު އޭނާ  މިއަޅ  .          = ްއަިދއެެހންނަމަެވސ 

   އޭނާވީ        =ުމަގުުފރެދުމެއްަގއެވެ ރުެވގެންވާދ .     =ެހުއްެޓވެ ރަްއވާކުَوِحى   އެކަލާނގ . 
         = ްުނވާށެވެ އަރަިއރުން އިގަَحْضَرُة ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ކަލޭމެނ .            =

   އިވަނީ ނިންމަާވފަ ވެއިސް ކަލޭމެނަށް ރަްސކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން        = އެަބހީ   .އެވެَوِعْيُد  

   .ެއވެ  َعَذابُ   އިކޯފާއަ       =ާދަންނަވާނެއެވެ  )އާَشْيطَاُن    ވާ ގުޅިފައި ނާޔާއިއޭ َقرِْيُن (   ގެ އޭނ  .       

.  އެވެ  َربُّ  ގެއޭއަޅަމެން=            =ާނުފުރައްދަމެވެ މަގު އޭނާ މިއަޅ  .          =

   އޭނާވީ އަދިއެހެންނަމަވެސް       =ާމަގުފުރެދުމެއްަގއެވެ ދުރުެވގެންވ .     =ާَوِحى ނގެއެކަލ  

  . ހުއްެޓވެ ކުރައްވާ          =ްނުވާށެވެ ރައިރުން އަ  ގައި َحْضَرُة   ގެ ތިމަްނރަސްކަލާނ ަކލޭމެނ .    

        =ްއިވަނީ ނިންމަވާފަ އިސްވެ ކަލޭެމނަށް ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ           =

 . އެވެ  َعَذابُ   ކޯފާައއި  އެަބހީ.  ވެ އެَوِعْيُد             = ަުނވެވޭުހއްޓެވެ ލުބަސްބަދ  .      =
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

   އިގަ َحْضَرُة  ލާނގެތިމަންރަސްކަ      =ިނުވެެއވެ ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން  އަދ .        =

  ކަުމގައި ކަލަކު ކުރައްވާ އަނިޔާ އަޅުތަކުންނަށް           =ްَوِحى ލާނގެކަރަސް ތިމަން ނަރަކައަށ  

 . ހުީށމެވެ ުކރައްވާ   َوِحى.) ުކރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު( ސް ދުވަ ކުރައްވާ         =ާ؟  ހެއްޔެވެ ފުިރއްޖެ ތިބ 
      = ިދަންނަވާނެއެވެ އެތި  އަދ.         =ިުހރިްއޔާ  ރަށް އިތު( ؟.ވޭތޯެއވެ އިތުރަށް  އަދ 

  .)ވާެށވެދެއް އިތރަށްވެސް         =ިހުއްެޓވެ ގާތްުކރެވޭ  ސުވަުރގެ  އަދ .     =ެވރިންނަށް  تـَْقَوى  

           =ްހިސާބަކަށް ދުރުޫނނ     

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މީެހއް  ކޮންމެ އަނިޔާެވރި/  ނުކިޔަމަންތެރި ކާފަުރވުންބޮޑު.) އަންގަވާނެއެވެ ށްދެމަލާއިކަތްބޭކަލުންނަ އެ( ) 24(
 . ެއއްލަިއލާށެވެ ނަރަކައަށް

. ހެެކވެކޮންމެމީ ކުރާ ޝައްކު ކަންކަމަށްَحقُّ      ނުކުރާ ޤަބޫލު އެއްކައުވަންަތކަން   ހެޔޮކަންތައްމަނާކުރުންބޮޑު ) 25(
 .ެއއްލަިއލާށެވެ ނަރަކައަށް

 އޭނާ  ދެަމލާއިކަތުން ތިަޔއިގެ އެހެްނވެ. ުކރީއެވެ ޝަރީކު ހަމަޖައްސާ  ަލއި    ިއލާހެއް  ެއހެން ެއކު އާއިاهللا    ނާއޭ ) 26(
 .    އެއްަލއިލާށެވެ  ޢަޒާބަށް ގަދަވެގެންވާ

 އޭނާ  ިމއަޅާ.  ެއވެَربُّ   އޭއަޅަމެންގެ .  ދަންނަވާނެއެވެ)  އާَشْيطَاُن    ގުޅިފައިވާ އޭނާޔާއި (   އެބަހީ  َقرِْينُ   އޭނާގެ ) 27(
  . މަގުފުރެދުމެއްގަެއވެ ުދރުވެގެންވާ    އޭނާވީ  އަދިެއހެންނަމަވެސް .  ނުފުރައްދަމެވެ މަގު

 ކަލޭމެަނށް  ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަަވރުން . ުނވާށެވެ ައރައިރުން ގައިَحْضَرُة   ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ) 28(
 .ެއވެَعَذاُب    ކޯފާއައި   އެބަހީ .  އެވެَوِعْيُد    ިއވަނީ ނިންމަވާފަ އިސްވެ

 އަޅުތަކުންނަށް   ަރސްކަލާނެގއީ ތިމަން އަދި   .  ުނވެވޭުހްއޓެވެ ބަސްބަދަލު ގައިَحْضَرُة  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 29(
 ނުެވއެވެ  ކަުމގައި ަކލަކު ކުަރއްވާ އަނިޔާ

.  ހުށީެމވެ ކުަރއްވާَوِحى  .) ކުރައްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު( ސްުދވަ  ުކރައްވާَوِحى   ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ނަރަކައަށް ) 30(
 .)ދެްއވާށެވެ އިތރަްށވެސް ުހރިއްޔާ  އިތުރަށް( ؟.ވޭތޯއެވެ އިުތރަށް އަދި. ދަންނަވާނެއެވެ އެތި  އަދި؟   ހެްއޔެވެ ފުރިއްޖެ ތިބާ

 .ުހއްޓެވެ ެރވޭގާތްކު ުސވަރުގެ   ހިސާބަކަށް  ުދރުނޫން ޓަކައި   ވެރިންނަށްتـَْقَوى  އަދި ) 31(
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   ަތުރަޖމާ     

           = )ިތަނެވެ ެވވިފައިވާَوْعدُ   މިއީ.)  އެންގެވޭނެއެވެ އަދ .          = ށްއަَحْضَرُة   ގެاهللا   

 ދުުރވެިތވި  ފާފަތަކާއި  ަރއްކާތެިރވެ އަމުފުޅުތަކަށް   ގެاهللا  ކުއެީމހަ=           އަޅަކަށް ކޮންމެ  ވާُرُجوع  ވެ تـَْوبَة 

            =ުބިރުވެތި  ަކލާނގެްއށް ތަވަންَرْمحُن   އެމީަހކ           =  ވޮޑިގެންވާ  އި ގަَغْيُب  
   =ިއައި   ށްއަَحْضَرُة   ގެاهللا  އެމީހަކު އަދ           =ާހިތަާކއިެގން  ަސލާމަތްވެގެްނވ   

   .)އެންގެވޭނެެއވެ އެމީހުންނަށް(            =ިވަންނާށެވެ  އެސުަވރުެގއަށް ކަލޭމެން އެކު ސަލާމަތްކަމާއ .

     = ީއައ           =ިދުވަހެވެ ތިބޭނޭ ދެމި  މަުރވުމެއްނެތ .      =ްހުްނނަ  އެީމހުންނަށ 

  . ހއްޓެވެ           =ިއެއްެޗއް އެދޭހާ އެމީހުން އެތާގައ            = ިއަދ 

  . އިތުރަްށވެއެވެ  ގައިَحْضَرُة  ނގެތިމަންރަސްކަލާ       =ިކުކރެއްވީ  ަހލާކު  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އަދ  

  .)ކުރެްއވީމެވެ ަހލާކު އިން ނަގި ވަރަށް  އެބަހީ(     =ެކުރިން  މީހުންގެ  ކާގެ މައް (  ންުކރި އެީމހުންގ      =

   ެތރެއިން  އުއްމަތްތަކުގެ       = ްމާގަދަފަދައެވެ  މިމީުހނަށްވުރެ  އެމީހުނ.       = ެގޮތުން  ބާރުގ  
      = ެބެިލއެވެ ހޯދާ ފަތުރުކޮށް  ދަުތރު އެމީހުން ފަހ .         =ްރަށުގައި ރަށ          =

   .)ނުފެންނާނެއެވެ( ؟  ތަނެއްެފނުނުބާވައެވެ ސަލާމަތްވާނެ)  ޢަޒާބުން އެކަލާނގެ(  ފަހެ އެމީހުންނަށް        =

 .ވެއެވެ އެކަންކަމުގައި  ންހަމަކަށަވަރު     =ެނޑައެޅިގ َرُة  ންކަ     َوْعُظ  َنِصْيَحة  އާއިِعبـْ      

     =ްމީހަކަށް ކޮންމެ  ތެއްވާހި) އެގޭ ވަކިކުރަން ހެޔޮނުބައި(  އެމީހަކަށ           =ަރަގަޅަށް އޭނާ ނުވަތ 

  ައހައިފި ކަނުލައި      =ެޙާލު ޮކށްގެންވާ َحاِضرُ ހިތް އޭނާގ          =ިހަމަކަށަަވރުން  އަދ  

 . ހެއްެދވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ           = ްއުޑުތަކާއިބިނ            = ިއަދ 
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

   އެދެމެދުވާހާތަކެއްާޗއި            =ެެތޭރގައި ހަދުވަހެްއގ            =ިތިމަްނރަސްކަލާނެގއަށް  އަދ  

  . ނުޖެހެއެވެ     =ްޮލޑުކަމެއް/  ަވރުބަލިކަމެއް  އެްއވެސ  

 

     މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

   އަދި  .  ތަނެވެ ވެވިފައިވާَوْعُد   އަޅަކަށް ކޮންމެ ވާُرُجوع  ވެ تـَْوبَة  އަށްَحْضَرُة   ގެاهللا   މިއީ.)  އެންގެވޭނެއެވެ އަދި(  ) 32(
 . ކޮންމެމީހެކެވެ ުދރުެވގެންވާ ފާފަތަކާއި ރައްކާތެިރވެ އަމުފުުޅތަކަށް   ގެ اهللا  އެމީހަކު

     ހިތަކާިއގެން  ސަލާމަތްވެގެްނވާ އަދި ވެ ވެތިބިރު ަކާލނގެއްށް ވަންތަَرْمحُن    ވޮޑިގެންވާ ގައިَغْيُب   އަދިއެމީހަކު  ) 33(
 .)ެއންގެވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް(   .މީހުންނަށެވެ ައއި  އަށްَحْضَرُة   ގެاهللا   އެމީހަކު

 އަދިއެއީ .  ވަންނާށެވެ ަކލޭމެން  އެުސވަރުެގއަށް ަކލޭމެން އެކު  ަސލާމަތްކަމާއި  .)  އެންެގވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް ) 34(
  . ދުަވހެވެ ތިބޭނޭ ދެމި  އްނެތިމަރުވުމެ

  ގައި َحْضَرُة  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދި. ހުއްޓެވެ ުހންނަ އެމީހުންނަށް އެއްެޗއް އެދޭހާ އެމީހުން އެތާގައި ) 35(
 . ނިޢުމަތަތައްެވއެވެ އިުތރު.  އިތުރަށްވެެއވެ

  އުއްަމތް  ކިަތއްކިތައް ރެއިންތެ އުއްމަތްތަކުގެ) ކުިރން މީހުްނގެ މައްކާގެ( ކުރިން އެމީހުންގެ އަދި ) 36(
 މިމީހުނަށްުވރެ   އެމީހުން .) ުކރެއްވީމެވެ  ހަލާކު ގިނައިން ަވރަށް އެބަހީ(؟  . ހެްއޔެވެ ކުެރއްވީން ަހލާކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ެއކަލާނގެ (  ފަހެ އެމީހުންނަށް. ބެލިެއވެ ހޯދާ ފަތުރުކޮށް ރަށަށްދަތުރު ރަށް  އެމީހުން ަފހެ. މާގަދަފަދައެވެ   ގޮތުން ބާރުގެ
 .)ނުފެންނާނެއެވެ ( ؟  ތަނެއްފެނުނުބާވަެއވެ ސަލާމަތްވާނެ)  ޢަޒާބުން

َحاِضُر  ހިތް އޭނާ  ނުވަތަ މީަހކަށް ކޮންމެ ހިތެއްވާ) އެގޭ ވަކިުކރަން ެހޔޮނުބައި(  އެކަންކަމުގައި  ހަމަކަށަވަރުން ) 37(
ނޑައެޅިގެން ކަށްކޮންެމމެމީހަ  އަހައިފި ކަުނލައި ރަގަޅަށް ޙާލު  ކޮށްގެންވާ َرُة  ކަ  .   ވެެއވެ َوْعُظ  َنِصْيَحة   އާއިِعبـْ

 ތިމަންރަްސކަލާނގެ   ތެޭރގައި ހަދުވަހެްއގެ  އެދެމެދުވާާހތަކެއްޗާއި އަދި އުޑުތަކާއިބިމާއި ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 38(
 .ނުޖެހެއެވެ ަވރުބަލިަކމެއް އެްއވެސް  ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް  އަދި.  ހެއްދެވީމެވެ
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

      =ެގަންަނވާށެވެ ވަޑައި  ކެތްތެރިވެ  ަކލޭގެފާނު  ަފހ  .           = ްބަސްަތކަށް އެބުނާ އަމީހުނ   
     = ިދާޅުވާެށވެވިَتْسِبْيَح     އަދ.         =ުއެކު  ުކރުމާއި  َمحْدُ   އަށް َربُّ   ންގެކަޭލގެފާނ      

    =ުކުރިން އެރުމުގެ އިރ            =ިކުރިންާނއި އޮއްސުމުގެ އިރު އަދ         =

  ަވގުތު ރޭގަުޑގެ އަދި      = ެށެވެވިދާޅުވާ   َتْسِبْيحَ  ށްއެކަލާނގެއަ ފަހ.          = ިސަޖ 

   ަފހުގަްއޔާއި ކުރެއްވުމުގެ      =ިއައްސަވާށެވެ  އަދ .             =ާކަޭލގެފާނު  ގޮވައިލަްއވ 

  އަޑު ގޮވައިަލއްވާ          =ިހިސާބަކުން ގާތް ދާދ         =ްއަހާުދވަހުން އެމީހުނ  
            = ُّއަޑު  ތާޅަފިލީގެ ގޮތުގައި  َحق               =ީކަށްވަޅުތަކުން(  އެއ (

 .ދުަވހެވެ  ނުކުންނަ       = ްރަްސކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަަށވަރުނ        =ުމަރުްއވަމެވެ  އްވާ ިދރ .

           =ިށެވެއަَحْضَرُة    ނގެތިމަންރަސްކަލާ ހަމަ އައުންވަނީ އެނބުރި އަދ .     

      =ުުކރައްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު(  ސް ފަޅައިގެންދާދުވަ ފަޅަ ބިްނގަޑ(.      =ްފިަޔވައި  އެމީހުނ      
  އަވަްސއަވަހަށް =         =ީެއއްކުެރއްވުމެވެ ެއއ .           =ީާދދި  ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށް އެއ 

 . ފަސޭހަކަމެކެވެ       =ެދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގ .          = ްއެބުނާތަެކތި  ެއމީހުނ  

      =ިނުގަންނަވައެވެ ވެވަޑައި ކަލޭގެފާނު އަދ .        =ްހަުރކަށި  ގަދަަހއްދަވާ އެމީހުންގެމައްޗަށ 

   ކަމުގައި ބޭކަލަކު       =ެދެއްވާށެވެ َوْعُظ  َنِصْيَحة  ންقـُْرآُن  ފަހ   .         =

    މީަހކަށް ުރވެތިވާބި)  ކޯފާއަށް(  އަށް    ސްކަލާނގެ ތިމަންރަ
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މާނަ  ގެسورة ق        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

   ާނއި  ކުރިން  އެރުމުގެ  ިއރު އަދި . ގަންނަވާެށވެ ވަޑައި  ކެތްތެިރވެ ަކލޭގެފާނު     ބަސްތަކަށް  އެބުނާ  އެީމހުން  ފަހެ ) 39(
   ވިދާޅުވާށެވެ َتْسِبْيَح    އެކު ކުރުާމއި َمحُْد އަށްَربُّ   ަކލޭގެފާނުންގެ ރިންކު އޮއްސުމުގެ އިރު އަދި

 . ވިދާޅުވާށެވެَتْسِبْيَح     އެކަލާނެގއަށް ވެސް ފަހުގަްއޔާއި ުކރެއްވުމުގެ  ސަޖި ގައްާޔއި ވަގުތު ރޭގަޑުގެ އަދި ) 40(

 . އައްސަވާެށވެ   އަޑު  ުދވަހުގެ   ގޮވަިއލައްވާ ަކލޭގެފާނު ޮގވައިަލއްވާ ހިސާބަކުން ގާތް ދާދި  އަދި ) 41(

 ދުވަުހން  ِقَياَمة އެއީ ( .ުދވަހެވެ  ނުކުންނަ) ކަށްވަޅުތަކުން( އެއީ ައހާދުވަސް އެީމހުން  އަޑު ތާޅަފިލީގެ ގޮތުގައި َحقُّ   ) 42(
 . ލެްއވުމެވެ ފުންމަވާ  ތާޅަފިލި ލައްވާ އިގޮވަ ެގފާނުން إْسَراِفْيُل   ޖަމާުކރެއްވުމަށްޓަަކއި  މައިދާނަށް ގެ َحمَْشرُ  މީސްތަކުން

 ހަމަ  ައއުންވަނީ އެނބުރި   އެުހރިހާތަކެތި  އަދި . ަމރުއްވަމެވެ ިދރުއްވާ   ތަކެތި   ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން  ) 43(
 .  އަެށވެَحْضَرُة    ތިމަންރަސްކަލާނގެ

  އެއީ  .) ުކރައްވާެށވެ ހަނދުމަފުޅު( އިގެންދާދުވަސްފަޅަ ފަޅަ ބިންގަޑު     އަވަސްައވަހަށް  ފިޔަވައި އެމީހުން) 44(
. އެީއ އެއްުކރެއްވު َحمَْشُر .  މަެށވެ މީސްތަކުން ކަށްވަޅު ތަކުން ނުކުމެގެްނ ގާޮވޭބކަލެްއގެ ޮގވުމަށް މީސްތަކުންދާނެއެވެ

  . ފަޭސހަކަމެކެވެ  ދާދި ތިމަންރަސްަކލާނގެއަށް އެއީ  . ކުރެއްވުމަށެވެ

އެބަީހ މަުރވުމަށްފަހު އަލުންދިުރއްވުމާިއ ( .ދެނެވޮިޑގެންވެއެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ    ތަކެތިއެބުނާ އެމީހުން ) 45(
މާިއ ހިސާުބ ބެްއލެވުމާިއ ދެންވެްސ އެާބވަުތގ ކަންތައްޮދުގ ކުރާމީހުްނ އެބުާނ ތަކެިތ ތިމަްނ ކުެރއްވުَحمَْشُر 

.  ެވވަޑައި  ކަމުގައި  ޭބކަލަކު  ަހރުކަށި ގަަދހައްދަވާ  މައްޗަށްކަލޭގެފާނއެމީހުްނގެ  އަދި ރަސްކަލާނެގ އައްސަާވވޮޑިގެންވެއެވެ

 ިބރުވެތިވާ ) ކޯފާއަށް( އަށް   ތިމަންރަސްަކލާނގެ ަފހެ .)ކަލޭގެފާނަްށ އޮީތ ހަަމ އިްއވައިދިނުމެވެ( .ނުގަންނަވައެވެ

 .ދެއްވާށެވެَوْعُظ  َنِصْيَحة   ންقـُْرآُن  މީހަކަށް
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 ގެ މާނަ  ُسورة الذاريات
uv 

  

تُسورة    ار  )60(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      ا

   ަތުރަޖމާ     

        ާނޑައެޅިގެން ތަކެތި އެބާވަުތގެ ވެއްޔ   .ުކރައްަވއެވެ  وِحى ުހވައި ގަންދެްއވައި ވައި  ބުރުއްސަިއލާ ކަ

        ިކުރަްއވައެވެ وِحى ހުވައި ގަންދެއްވައި ވިލާތައް އުފުލާ ފެން އަދ.           ިއަދ 

  .ކުަރއްވަެއވެ وِحى ުހވައި  ގަންދެއްަވއި )އުޅަނދު( ަނއު ދުވެފައިދާ ފަސޭހަކަމާއެކު       ިއަދ 

  .ުކރަްއވައެވެ وِحى ހުަވއި ގަންދެއްަވއި ބޭކަލުން ަމލާއިކަތް ބައްސަވާ ތަކެތި ށްއަމުރުފުޅަ ގެ َربّ  އެބޭކަލުންގެ   

         ްނޑައެޅިގެން ތަކެއްޗަކީ  ެވވޭ َوْعد ކަލޭމެންނަށް ހަމަކަށަވަރުނ   .އެއްެޗއްސެވެ ތެދު ކަ  

     ިނޑައެޅިގެން ޖަޒާއަކީ ހަމަކަށަވަރުން އަދ   .އެއްޗެކެވެ އޮންނާނޭ ކަ       ިއަދ 

   .ކުަރއްވަެއވެ وِحى ުހވައި ގަންދެްއވައި އުޑު ެވރި މަގުތަކުގެ         ްވަނީ  ކަލޭމެން ހަމަކަށަަވރުނ 

ނޑައެޅިގެން   .ބަސްތަކެއްގައެވެ ތަފާތު ކަ           ّޫމނު  ފަރާތުން ގެ قرآن ނުވަތަ ފަރާތުން އާގެ  َنِىب 

  .އަނބުުރވައިެލވިއްޖެއެވެ  މޫނު ބަޔަކު އަނބުރުވަިއލި       ްދޮގުަހދާ  ހީކޮްށގެން( ދޮގުވެރީންނަށ 

ނޑައެޅިގެ އެމީހުން     .)ލެވިއްެޖއެވެ َلْعَنة މީހުންނަށް   އެވަނީ  ންކަ       ކަމެްއގެ  جاِهل 

  .ެވގެންނެވެ غافل ނިަވއިވެ ގެނބި ތެރޭގައި   ްުކރެެއވެ ސުއާލު  )ގޮތުން މަލާާމތުގެ( އެމީހުނ .      

 ު؟ާބވައެވެ ިއރަކުން ކޮން އަންނާނީ  ުދވަސް قيامة ަބއްލަވާ  ހިސާބ.     ްދުވަހުން  އެ  އެމީހުނ        

    ާَنة ނަރަަކއިގ    ކަލޭމެން.) ބުެނވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް(  .ލިބެވޭެނއެވެَعذاب. ވޭނެެއވެުކރެ ެވރި ِفتـْ   

   ެލިބިގަންނާެށވެ ަރހަ ގެ َعذاب ަކލޭމެނެްގ ކަލޭމެންގ      ާއަކީ َعذاب މި( އެއްޗަކީ މި ސީދ(      

       ްއެވެ َعذاب އެ. (އެއްޗެވެ ތިބިކަމުގައިވީ އެިދެއދި އަވަްސވުމަށް އެއްެޗއް އެ ކަލޭމެނ(. 

                                 

                                 

                                    



                      
 

1 9 2 8   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .ކުރަްއވައެވެ وِحى ހުަވއި تعاىلاهللا  ގަންދެްއވައި ވައި ލާ ބުުރއްސައި ތަކެތި ލުއި  އެބާވަތުގެ ، ިހރަފުހާއ، ވެއްޔާއި ) 1(

 .ކުރަްއވައެވެ وِحى ުހވައިتعاىلاهللا  ގަންދެއްަވއި ވިލާތައް  ބަރުވެގެންވާ ފެނުން އަދި ) 2(

ނޑުމަތީގައި އަދި ) 3(  .ްއވައެވެކުރަ وِحى ހުަވއި تعاىلاهللا  ގަންދެއްވައި) ުއޅަނދު(ނައުދޯގު ުދވެފައިދާ ފަސޭހަކަމާއެކު ކަ

ނޑައއެޅިފައިވާ ތަކެތި އަދިވެސް، ވާރެޔާއި، އާއި رزق ފުޅަށް أمر ގެ َربّ  އެބޭކަލުންގެ އަދި ) 4(  ބައްަސވާ  ގޮތަކަށް ކަ
 .ުކރައްަވއެވެ وِحى ހުވައި تعاىلاهللا   ގަންެދއްވައި ބޭކަލުން مالئكة

 އެަބހީ . ެއކެވެ ތަކެެކވެ ފުޅުوعد  ތެދު މަހަ ަކންކަމަކީ ވެިވގެންވާ وعد ކަލޭމެންނަށް. މީސްތަކުންނޭވެ އޭ ) 5(
، ަނރަކައާއި، ތަކާއި نعمة އެތާނގެ، ސުވަރުގެާޔއި، ބެްއލެުވމާއި ހިސާބު ތަކަށް عمل، ކުރެްއވުމާއި حمشر މަރުވުމަށްފަހު

ނޑައެޅިގެން ހަމަ ކަންކަމަކީ ހުރިހާ މި، ތަކާއި عذاب  އެތާނގެ  ެއއީ . ންކަމެވެކަ ހުންނާނޭ ވަގުތުތަކުަގއި އޭގެ ސީދާކޮށް ކަ
ނޑައެޅިގެން ހަމަ  .ވާހަކަތަެކވެ ތެދު ކަ

ނޑައެޅިގެން ޝަްއކެއްނެތި އެއްވެސް ކަމީ ދެްއާވނޭ ޖަޒާ ވެރި عدل ދުަވހުން قيامة ކަށަވަރުން ހަމަ އަދި ) 6(  އޮންނާނޭ  ކަ
 .ކަމެކެވެ

 .ކުަރއްވަެއވެ وِحى تعاىل اهللا އްވައގަންދެ އުޑު ވެރި މަުގގެ ެވލީގެ ކަަހލަ ހުންނަ މި ބިންމަތީގައި ދުނިޔޭގެ އަދި ) 7(

ނޑައެޅިގެން) މެދު  ގެފާނާ حممد( ވަނީ  ތިޔަ  ަކލޭމެން ކަށަވަރުން  ހަމަ ) 8(  ކަލޭމެންގެ . ވާހަކަަތކެއްަގއެވެ ތަފާތު  ކަ
 كاهن އެއީ އަދި. ތިއްބެވެ  އެބަ މީހުން ބުނާ ދޮގުވެިރޔެކޭ ެއއީ އަދި. ވެއެވެ  މީހުން ބުނާ ވެރިެއކޭ سحر ގެފާނަކީ حممد ތެރޭގައި

 ުބނާ  އެކޭ َكهانَة އެއީ  ނުވަތަ  ވާަހކަތަކެކޭ باطل ދޮގު ުނވަތަ އެކޭ سحر އަކީ قرآن އަދި. ިތއްބެވެ އެބަ މީހުންެވސް ބުނާ އެކޭ
 .ވާަހކަތަކެއްަގއެވެ ތަފާތު މިހެންޮގސް. ތިއްެބވެ އެބަ މީހުންވެސް

 މޫނު  ބަަޔކު އަނބުާރލެވުނު މޫނު ދެަފރާތުން އެ ދޮގުކޮށް ދެފަރާތް  އެ ނުވަތަ  އާމެދު قرآن ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނާމެދު ) 9(
 .އަނބުރައިެލވުނެވެ

 .ަހލާކުެވއްޖެއެވެ އެމީހުން. ެލވިއްޖެއެވެ لعنة ދޮުގވެރީންނަށް ހީތައްުކރި ދޮގު  ބާވަތުގެ ބާވަތް އެކި ) 10(

 .ބަެއކެވެ ވެގެންވާغافل ވަދެ ތެރެއަށް  ނޭނުގމުގެ ، ޖާހިލުކަމާއި އެމީހުންނަކީ ) 11(

 ޖަޒާދެްއވާ  ބައްަލވާ ހިސާބު ( ުދވަހެއް  قيامة ތިޔަބުނާ. "ހަދައެވެ  ސުާއލުކޮށް އެމީހުން، ގޮތުން މަލާމާތުގެ އަދި ) 12(
 )ުކރަްއވަނީ  اهللا َوِحى ަޖވާބުގައި  އޭގެ(  "؟ހެްއޔެވެ ިއރަކުން ކޮން އަންނާނީ ދެން )ދުވަހެއް

 .ުދވަހެވެ ވޭދެއް عذاب ަނރަކައިގެ  އެމީހުންނަށް ދުވަހަކީ އެ ) 13(

 ކަލޭެމން  އަކީ عذاب މި. ލިބިގަންނާށެވެ ރަހަ ގެ عذاب މި ަކލޭމެން. "ބުނެވޭނެެއވެ އެމީހުންނަށް ދުވަހުން އެ ) 14(
 .މިެއވެ." އެވެ عذاب ތިބި އެިދއެދި ައވަހަށް، ޭވވޭ ައވަސް އައުމަށް عذاب އެ ދުނިޔޭގައި
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   ަތުރަޖމާ     

   ްެވރީން ވަނީ: تقوىހަމަކަށަަވރުނ           . ބަގީޗާތަކާއި، އަިދ ާއރުތަކުގަެއވެ

(.   (އެބަހީ ެއ ބަީގޗާތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއކި ބާވަުތގެ ާއރުތަްއ ވެެއވެ      ަحال ހިފާ (،  حالލިބިގަންނ(  

     ެެދއްވި ތަކެތީގައި ربّ ބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ އ       ހަމަކަށަވަރުން އެމީހުްނ

.   ވިއެވެ     (ުއެބައިމީހުްނ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުިއރ) އޭގެ ުކރީގަިއ      ތެީރްނ  إحسان

  ކަމުގައި   .    އެމީހުން ވިއެވެ    ްރޭަގނޑުގައި މަދުމަދުނ         އޮށޯވެހަާދ

  ކަމުގައި، އަރާމުުކރާ ކަުމގައި      ުނޑައެޅިގެން ދަންވަރު ވަގުތު، ާހރުވަގުތ    އަދި ކަ   

    ނޑައެޅިގެން އެމީހުްނ . دعاءފާފަ ފުއްސެވުމަށް ކަ   ކުރެއެވެ        އަދި އެމީހުންެގ

. (އެަބހީ  حقّ މުދަލުގައި  .) حقّ އެްއ ެވއެވެ   އެްއ ވާކަްނ އެމީހުްނ ދަނެއެވެ        ސުާވލުޮކްށ

  ވެފަިއ ތިބޭ ީމހުންނަށް حمرومސަލާމްޖަހާ ީމހުންނަށާއި، އަދި          އަދި ބިންމަތީަގިއ

. آيةއި، ދަލީލުތަކާ   ތަކެއް ވެއެވެ    ުކާރ މީހުންނަށް يقني         نفسއަދި ކަލޭމެންެގ 

. حجةތަކުގައިވެްސ (ަދލީލުތަކާއި،  ) ވެއެވެ    ތަކެއް     އަޅެފަެހ ކަލޭމެްނ ބަާލ ުނހަދަުމ

 ހެއްޔެވެ؟

   މާނަ ِإْجَمـاِلى 

 ޒާތްޒާުތގެ  އެކި ދަށުަގއި އެތާނގެ.) ތަުކގައެވެ ސުވަރުގެ. (ބަީގޗާތަކެއްަގއެވެ ވަނީ ވެރީން تقوى ހަމަކަށަވަރުން ) 15(
 .ވެއެވެ އާރުތައް

 އެަބހީ . (އެވެހިަފހިފަ ތަކެީތގައި ދެއްވި އެމީހުންނަށް ربّ  ބޮޑުކުެރއްވި ަހއްދަވާ އެމީހުން ތިބޭނީ އެތަންތާ އެމީހުން ) 16(
 حال ލިބިގަންނަ  އެމީހުން  ތައް  نعمة ގިނަގުނަ ނުކުރެޭވހާ عدد ސުވަުރގޭގެ ، ަދރުމަޔާއި، ާއއި ثواب ގިނަގުނަ  ދެއްވާ  އެކަލާނގެ 

 އެމީހުންގެ  ވީ އެީމހުން އުޅުނުއިރު ދުނިޔޭގައި އެމީހުން އެަބހީ. (ކަމުަގއެވެ ތެރީން إحسان ވީ އެމީހުން ުކރީަގއި އޭގެ.) ގައެވެ
 ބަަޔކު  މާތް ، ެތރި إحسان އަޅުތަކުންނަށް އެަކލާނގެ، ައށާއި اهللا. ކަމުަގއެވެ ބަޔަކު  صاحل ތައް عمل އަދި  ތެރި  إخالص ތައް ةني

 .)ކަމުގައެވެ
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ނޑު ނޫނީ މަދުމަދުން ވީ އެމީހުން އަދި ) 17(( ނޑު އަދި. ކަމުަގއެވެ ނުނިދާ ރޭގަ  ދަންވަރު  ރޭގަ

ނޑުގެ އެބައިމީހުން  އެބަހީ . (ވިެއވެ ކަމުަގއި ކުރާ  أستغفار ދުކޮށްނަމާ އެމީހުން  ވަގުތު  ހާރުދަމުގެ ) 18( هللا  ވަގުތު  ގިނަ  ޭރގަ
ނޑު. (މަދުންނެވެ ނިދާހަދަނީ އޮޯށވެ އެީމހުން. ެވއެވެ ކަމުގައި ކޮށްހަދާ أستغفار، އަޅުކަންކޮށް އަށް ، ޓީވީބަލާ ދަންވަރު  ރޭގަ

 އަށް  اهللا؟ ެހއްޔެވެ ކިޔެއް އަދި. ޫނނެވެ ތިބީއެއް ހޭލައި ކުޭޅން ކުޅިވަރު ނުވަތަ އަދި، ބަލަން ކަޕް ވޮލްޑް، ފިލްމުބަލާ އޮރިޔާން
 .)ހޭދަކުރެްއވީއެވެ ަވގުތުތައް ގިނަ ުކރުމުގައި  أستغفار، ނަމާދުކުރުާމއި، ކުރުމާއި ذكر

 އެއް  حقّ  އޮތް މީހުންނަށް ތިބި ވެފައި حمروم، ީމހުންނަށާއި ސަލާމްޖަހާ މުދަލުގައި އެމީހުންގެ އެމީހުންނަކީ އަދި ) 19(
 .ބައެެކވެ އަދާުކރި حقّ  އެ  ހަނދާންކޮށް ވާކަން

 سّنة ާބވަތުގެ ެއކި ދެންުހރި ފިޔަވައި  زكاة فرض އަާދކުރަންޖެހޭ  މުަދލުން މާނައީ ގެ  حقّ  ިމވާ މިތާ. ދަންނައެވެ
 އިތުރު  އޭގެ  އަދި، އަދާކޮށް ން قواعد ޒަކާތް ވެގެންވާ  فرض އެބައިމީހުންނަށް  އެބައިމީހުން  އެަބހީ. މާނައެވެ ހޭދަކުރުންތަކުގެ 

 އެކަަމކު ، ނުކެރި ސަލާމްޖަހަން  ެތރިކަމުން ِعّفة ތިމާމެންގެ މީހުންނަކީ  ތިބޭ  ވެަފއި حمروم. ގެންދެއެވެ  ދެމުން  ތަްއވެސް صدقة
 ެއަކމަކު . ކަމަށެވެ މީހުން ރަނގަޅު ޯފރާ ހަމަ އެއީ ހީވާނީ މީހުންނަށް ެއހެން. މީހުންނެވެ ނެތް ފަދައެއް އެްއވެސް އަތުގައި
 أعلم واهللا .ބައެކެވެ ވެގެންވާ  حمروم މުދަލުން ގޮތަކުންވެސް  ހުރިހާ  ހަމަ އެއީ

 އެކިެއކި  ަލއްވާފަިއވާ ބިންމަތީގައި تعاىلهللا  އެަބހީ. (ވެއެވެ ތައް  ُحّجة، ދަލީލުތަާކއި ބިމުގައި  ބަޔަކަށް ކުރާ يقني އަދި ) 20(
ނޑުތަކާއި ،ފަރުބަދަތަާކއި، ގަސްަގހާގެއްާސއި، ތަކާއި حيوان  ކުޅަދުންވަްނތަ  ގެ اهللا ތަކެީތގައި އެންމެހާ މިނޫންވެސް ައދި، ކަ
 ކުޅަދުންވަންތަ  ގެ اهللا .ވެއެވެ ތައް ُحّجة ތަކާއި دليل ގިަނގުނަ ުކރާ دليل މަްއޗަށް ކަމުގެ ެއއްކައުވަންތަ އެަކލާނގެ، ކަމާއި
 ދެްއވާ  اهللا އަޅުތަކުންނަށް، ވަންތަކަމާއި حكمة ކަލާނގެ އެ ، ދެނެވޮޑިގަތުމާއި އެަކލާނގެ ، ކަމާއި ެއއްކައުވަންތަ ، ކަމާއި

 .)ވެެއވެ ފުދޭހައި ބަޔަަކށް ވާ إميان އަދި )،ކޮށް يقني (،رمحة ގިނަގުނަ ދަރުމަކުރަްއވާފައިވާ

 ގެ  اهللا، އެބަހީ(؟ ެހއްޔެވެ ނުހަދާނޭ ބަލާ  ވިސްނާ ަކޭލމެންފަހެ. ވެއެވެ ތަކުަގއިވެސް نفس ކަލޭމެންގެ އަދި ) 21(
 ތަކެތި  އެކަލާނގެ، ވަންތަކަމާއި  حكمة އެކަލާނގެ، ދެނެވޮޑިަގތުމާއި އެކަލާނގެ، އެއްކައުވަންަތކަމާއި، ދުންވަންތަކަމާއިކުޅަ

 دليل ގިނަގުނަ ކުރާ دليل މައްޗަށް ކަންކަމުގެ މި، ފުރިަހމަކަން، ރީިތކަމާއި، ހިމުންކަން، ފަށުވިކަމާއި ުހރި ހެއްދެވުމުގައި
 ވިސްނާ ، ަބލައި އެކަންކަމަށް ފަހެ ަކލޭމެން. ވާނެއެވެ  ލަްއާވފައި އެަކލާނގެ ތަުކގައިވެސް  نفس މެންގެަކލޭ ތައް عالمة، ތަކާއި
 ؟ހެއްެޔވެ ނަހަދާ

ނޑަކީ އިންސާނާގެ ފަހެ ، ކަމާއި  ވަންތަ  حكمة ކަމާއި ކައުވަންތައެއް، ކަމާއި ވަންތަ قدرة ގެ اهللا ހަިށގަ
 ކަަމށް ، ރީތިކަމާއި ހައްަދވާފައިވާ ގުނަވަނެއް ޮކންމެ. މޫނާއެކެވެނަ ފުިރހަމަ ކަންކަމުގެ މި، ދެނެވޮޑިގަތުމާއި
ނޑުގެ، ހިމުންކަމާއި، މޮޅުކަމާއި ގެ عمل، މުނާސަބުކަމާއި  ަލއްވާފައިވާ  ހިްނގުމުގައި ސިސްޓަމްތައް އެކިއެކި ހަށިގަ
 ެއވަނީ  ސައިންސްވެސް ރާފަިއވާކުރިއަ އެންމެ ިމޒަމާނުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި އަދާކުރުމުަގއި ަތއް وظيفة، ބަރާބަރުކަމާއި

ނޑުގައި ިސއްރެއް ކިތަންމެ ނުކުރެވޭ حتقيق އަިދވެސް ވީިއރުވެސް ترّقى ދުނިޔެ މިހާތަނަށް. ނުކުޅައްދާފައެވެ  ާވކަމަށް  ހަށިގަ
 وَ  اْخلَْلقَ  َخَلقَ  نْ مَ  َفُسْبحانَ  .ވަނީއެވެ أعرتاف އެތިބަ ކިޔަމަންތެިރަކމާއެކު، ލަދުވެތިކަމާއި މާިހރުންވެސް މަތީ އެންމެ އެކަމުގެ
 ..... أتْـَقنـََها
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   ަތުރަޖމާ     

       ިެވއެވެ ރިޒުގު ކަލޭމެންގެ އުޑުގައި އަދ.         ިވެިވގެންވާ  وعد ކަލޭމެންނަށް އަދ 

  ،ތަކެއްޗާއި        ިުކރައްވަެއވެ وِحى ހުަވއި ގަންދެއްވައި ربّ  ވެރި ބިމުގެ އުޑާއި އަދ.        

ނޑައެޅިގެން ހަމަކަަށވަރުން އެއީ    .އެވެ حقّ  ކަ         ްސާބިތުެވގެންވާ  ބަސް ބުނާ  ކަލޭމެނ 

 . ފަދައިންނެވެ   ެ؟އަުތވެއްެޖތޯއެވެ ހަށްައރި ކަލޭގެފާނުންގ           ގެފާނުންގެ إبراهيم 

   މާތްވެގެންވާ    ވާހަކަ މެހުމާނުންގެ     ްއަރިހަށް  ެއކަލޭގެފާނުންގެ އެބޭކަލުނ 

  ހިނދު ވެދެވަޑައިގެންނެވި       ެވިދާޅުވިއެވެ مسال އެބޭަކލުން ފަހ.     ްވެސް – އެކަޭލގެފާނުނ – 

  .ވިދާޅުވިއެވެ سالم      )ެުކރީަގއި  މީގެ އެބަހީ . ބައެކެވެ ނޭނގޭ .) ވިދާޅުވިއެވެ ހިތްުޕޅަށް އެަކލޭގެފާނުންގ 

   .ބައެކެވެ ނުވާ އެނގިގެން    ެަކއިރިއަށް  ވެރީންގެ أهل ގެފާނުންގެއެކަލޭ  އެކަލޭގެފާނުން ފަހ 

  .)އެދިވަޑައިގެންެނވިއެވެ އެއްަޗކަށް  ައރިހުން  އަނބިކަނަބލުން ނުވަތަ . (ވަޑައިގެންނެވިއެވެ    ެއެަކލޭގެފާނު  ދެންފަހ 

  .ވަޑައިގެންފިއެވެ     ޮާކއިގެންެގރިޔަ ޅަ އޮތް ިފހެފައި( ިހއްޕަވައިގެން ގެިރއެއް ޅަ ރޫފަހެޔ(     

  ެގެނަސްިފއެވެ ައރިހަށް އެޭބކަލުންގެ. ދެްއވައިފިއެވެ އިސްކޮށް އެބޭަކލުންނަށް އޭތި ދެންފަހ.        

    ު؟ނުކުޅުއްވާނެތޯއެވެ ފަީރއް ބޭަކލުން ތިޔަ ަފހެ އަޅެ. "ވިދާޅުިވއެވެ އެަކލޭގެފާނ"     
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އުޑުގަެއވެ ވަނީ  ަތކެތިވެސް  ުކރެިވގެންވާ وعد ަކޭލމެންނަށް އަދި . އުޑުގައެވެ ހަމަ  ވަނީ  ރިޒުގު  ަކލޭމެންގެ އަދި ) 22(
 ނުަވތަ . ނެވެމަތީން ެވހެނީ ފެން އެ . މަތީގައެވެ އެވަނީ  ވާރޭފެން ، ފެން ކަމުގަިއވާ ސަބަބެއް  ރިޒުގުގެ  ަކލޭމެންގެ އެބަހީ(

 عذاب، އާއި ثواب ކުރެވިގެްނވާ وعد ކަލޭމެންނަށް އަދި. ަމތަީގެއވެ  ަވީނ ުކެރްއުވން  ިމްނަވރު ، ުކރައްވާ تقدير ރިޒުގު ކަލޭމެންގެ
 .)އުޑުގައެވެ. މަތީަގއެވެ ވަނީ ަކމެއްވެސް ހުިރހާ ނިޔާުކރެއްވުމުގެ ، މިންވަރުުކރަްއވާ އެތަކެތި  ނުވަތަ ވެސް

ނޑައެޅިގެން ހަމަ އެކަންތައްަތކަކީ. ކުރަްއވައެވެ وِحى ހުަވއިގަންދެއްވައި  ربّ  ެވރި ބިމުގެ، ޑާއިއު އެ ފަހެ ) 23(  حقّ  ކަ
 އެަބހީ .) (އެެކވެ حقّ  އެނގޭ ފާޅުކޮށް ފަދައިން لفظ، އާއި كلمة ބުނާ  އަނގައިން ކަލޭމެން. ނެތެވެ ޝައްކެއް  ެއއްވެސް. އެވެ

. ވާަހކަތަކެކެވެ حقّ  ދޮގެއްެނތް، އޮޅުމެއް އެއްވެސް ާވހަކަަތކަކީ، ތަކާއި خرب ވާއަންގަވާފައި  ާއޔަތްތަކުގައި އިސްވެދިޔަހާ
 ަނރަކަިއގެ ، ތަާކއި نعمة ުސވަުރގޭގެ ، ކަާމއި ބައްަލވާނޭ ހިސާބު ، ކަާމއި ފޮނުްއވޭނޭ އަށް حمشر ަމރުވުމަށްފަހު ، އޭގެތެރޭަގއި

ނޑައެޅިގެން  ކަމީ ހުންނާނޭ ކަން އެކަން ބަރާަބރަށް ެވރީންނަށް حقّ  އެކަންކަުމގެ، ތަކާއި عذاب    .ަތކެކެވެ ވާހަކަ حقّ ވާކަ

 ަކލޭގެފާނުގެ  ާވހަކަ ެމހުމާނުންގެ މާތްެވގެންވާ ވަަޑއިގެންނެވި އަިރހަށް ގެَعَلْيه السآلم  إبراهيم) !.އެވެ اهللا رسول( އޭ ) 24(
 އެ . އަތުވެއްޖެެއވެ ައރިހަށް ލޭގެފާނުންގެ ކަ ހަަމކަށަވަރުން ވާހަކަ  މެހުމާނުންގެ އެ  ުނވަތަ. (އަތުވެއްޖެތޯެއވެ އަރިހަށް 

إْسَراِفْيل َعَلْيهم  ميكائيل – ِجْربيل އެުކލެވިގެްނވަނީ مجاعة އެ . އެކެވެ مجاعة ބޭކަލުންގެ  مالئكة މާތްވެގެންވާ މެހުމާނުންނަކީ
 .ގަެއވެސިފައި ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ރީތި ވަޑައިގެންނެވީ އެބޭކަލުން.) ަމއްޗަށެވެ ބޭކަލުންގެ މިالسآلم 

 ހަނދުމަފުޅު  ވީގޮތް ކަންތައް ދެން، ހިނދުން ވެދެވަޑިއގެންނެވި އެބޭކަލުން އަރިހަށް ގެَعَلْيه السآلم  إبراهيم ) 25(
 سالم އެކަޭލގެފާނުންވެސް އަދި. ކުރެްއވިއެވެ سالم އެަކލޭގެފާނަށް، ވެދެވަޑައިގެންފައި އެބޭަކލުން. ކުރައްވާެށވެ
 ުކރަްއވައި  خماطب އެބޭަކލުންނާ ުނވަތަ." ބައެކެވެ ނުދަްނނަ ިމއީ. "ވިދާޅުވިއެވެ ފުޅަށްއަމިއްލަ އަދި . ވިދާޅުވިއެވެ
 ."ތަކެެކވެ ބޭަކލުން ނުގަންނަވާ އެގިވަޑައި   މިހާތަަނށް ކަޭލގެފާނަށް ތިމަން އަދި ބޭކަލުންނަކީ ތިޔަ . "ވިދާޅުވިއެވެ

 ޅަވަރެްއގެ  ފަރީްއކުޅުއްވުމަށް އެބޭަކލުން އިގެންޑަވަ ށްައިރހަ އަނިބކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަލޭގެފާނު ދެން ) 26(
 .ގެންަނވައިފިއެވެ) ފިއްސަަވއިގެން( ެގރިެއއް ރަނގަޅު ރޫފަ

 ދެންަފހެ . (ވިދާޅުވިެއވެ ަފރީއްކުޅުއްވުމަށް ، އިްސކުރައްަވއި އަިރހަށް އެބޭަކލުންގެ  ގެންނަވައި  ެގރި އެ  އަދި ) 27(
 "؟ޯތއެވެ ނުކުޅުއްވާނޭ ފަރީއް ތިޔަބޭަކުލން ފަހެ އަޅެ. "ދާޅުވިއެވެވި) ނުކުޅުއްވީމާ ފަީރއް އެބޭކަލުން
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   ަތުރަޖމާ     

        ެވެއްޖެެއވެ އިހުާސސް ބިރުވެރިކަެމއް ެއކަލޭގެާފނަށް ކިބައިން އެބޭކަލުންގެ  ފަހ.      
    ަނުގަންނަވާށެވެ ިބރުފުޅު. "ވިދާޅުވިއެވެ ލުންއެބޭކ".     ިُر  އުާފވެރި އެަކލޭގެފާނަށް އެބޭކަލުން އަދ َخبـَ

  .ދެއްވިއެވެ    ކަމުގެ ލިބިވަޑަިއގެްނފާނޭ ދަރިކަލަކު  ވެރި  علم( ދަިރކަލެްއގެ ެވރި علم(        

  .ކުރިމަތިފުޅުެލއްވިއެވެ އަނބިކަނބަލުން  ނުންގެ އެަކލޭގެފާ ފަހެ    ުމީހުްނގެ  ުނވަތަ( حال ވިދާޅުވާ  އަޑުފުޅުން ބާރ 

  )އިންނަވާަފއި ޖަމާޢަތެއްގައި      ިއަތްތިލަފުޅުން  އެކަމަނާގެ ( މޫނުފުޅުގައި  އެކަމަނާގެ އަދ (

  .ޖައްސަވާލެްއވިއެވެ         ިމީެހކެވެ  ުނލިބޭ ދަރީން އަދި  މުސްކުޅި) ައހުރެންނަކީ. (ވިދާޅުވިެއވެ އަދ.  

       ްއެފަދައިްނނެވެ. ކަމަނާއެވެ. "ވިދާޅުިވއެވެ އެބޭަކލުނ.       "ެުކރެއްވީ  وِحى ربّ  ކަމަނާގ    

      "ްކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ  އަދި، ވަންތަ حكمة ކަލާނެގއީއެ ހަމަކަށަވަރުނ".   
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މާނަ  ގެسورة الذاريات        ސައްބީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ކުރެިވއްޖެއެވެ  إحساس ބިރުފުޅުގެންވަޑައިގަތުމެއް  އެަކލޭގެާފނަށް) ނުކުޅުްއވުމުން ފަީރއް އެބޭކަލުން  ދެންފަހެ( ) 28(
 ބަެއއް  ައއި ހެވަކާިއގެން ބަަޔކީ ުނކެއި ކާނާ ަތްއޔާރުކުރި  ތިމާ ވަނީ އާަދވެފައި މެދުަގއި ަދރީންގެ އާދަމުގެ އެގޮތަކީ(

ނޑިއެއް ކޮންމެވެސް އަދި، ނޫންކަމާއި  އެއީ  ނުވަތަ. ެއވެ ބިރުފުޅުގެންވަޑަިއގެންނެވީ، އެހެންވެ. ކަމަށެވެ  ބަެއއް އައި ދޭން ބޮ
 ކަޭލގެފާނު . "ވިދާޅުިވއެވެ އެބޭކަލުން އަދި.) އެވެ ްނވަޑައިގެްނނެވީބިރުފުޅުގެ ހީފުޅުވެގެން ކަމުގައި ބޭކަލުން مالئكة

 އުފާވެރި  ކަމުގެ ލިބިވަޑަިއގެންފާނޭ ދަިރކަލަކު  ެވރި علم އެަކލޭގެފާަނށް އެބޭަކލުން އަދި ." ނުގަންނަވާެށވެ ބިރުފުޅުގެންވަޑައި
 .ގެންފިއެވެއެނިގވަޑައި ބޭކަލުންކަން مالئكة އެބޭކަލުންނީ އެހިނދު. ދެއްވިއެވެ خرب

 ނުވަތަ . އިންެނވިއެވެ ެއއްގައި مجاعة މީހުންގެ ބަޔަކު) ގޭތެޭރގައި( އަނބިކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނުންގެ އަދި ) 29(
 ވިާހނީ  އަހުރެން . "(ވިދާޅުިވއެވެ ޖައްސަވާލަްއވާފައި އަތްިތލަފުޅުން މޫނުފުޅުގައި ެއކަމަނާގެ ހަޅޭފުޅުލައްވައި
 ނުިލބޭ  ދަރީން  އަހުރެންނަކީ  އަދި. އެެކވެ عجوز. އަްނހެނެކެވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ ، ދުވަސްވެ ކީ އަުހރެންނަ) ؟ކިހިނަކުންތޯއެވެ

 ."މީހެކެވެ

، ވަންތަ حكمة އެަކލާނގެއީ ހަމަކަށަަވރުން. ެއފަދައިންނެވެ ކުެރއްވީ وِحى ربّ  ކަމަނާގެ . "ވިދާޅުވިއެވެ އެބޭކަލުން ) 30(
 ."ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ

. ެވއްޖެއެވެ ައހަރު ނުވަ-ނުވަދިހަ ފުޅުން عمر އެކަމަނާގެ  އޭރު. ވެއެވެ ޅުވެފައިިވދާ ެވރީން علم تفسري. ދަންނައެވެ
   واهللا أعلم. އަަހރުފުޅެވެ ސަތޭކަ  َعَلْيه السآلم   إبراهيم އަދި
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

 

   ަތުރަޖމާ     

      =ުވިދާޅުވިއެވެ  ( عليهم الّسالم)  مإبراهي އެބަހީ،  އެކަލޭގެފާނ .         = ެތިޔަބޭކަލުންވަޑައިގަތުމުގ 

؟   ކޮބައިތޯއެވެ މަޤްސަދަކީ         = ާބޭކަލުންނޭވެ އޭޮފނުއްވެވިގެންވ  .        = ްއެބޭކަުލނ 

. ވިދާޅުއެވެ           =ުފޮނުއްވެވިގެންވަނީ  ތިމަންބޭކަލުން  ންހަމަކަށަަވރ               =

.  ގާތަށެވެ  ބަޔަކުމީހުްނގެ ނުބައިނުލަފާ      = ީފޮނުވުމަށެވެ އެމީހުންގެމައްޗަށް  އެއ  .      

    = ެމަިށހިލައިން  ގަަދވެފައިވާ ހަރުވ         = ާރަތްރޮގުދެމިފައި ކަޅުރޮާގއި(   ފާހަަގުކރެވިފައިވ  (        

 ގައި َحْضَرُة  ގެَربُّ   ކަޭލގެފާނުންގެ=     = ިމީހުންނަށް  ފަހަނައަޅައިފައިވާ  ހައްދު  ފާފަކުމުގައ   

           =ެނެރެާލހުށީމެވެ ތިމންބޭކަލުން  ފަހ .              = ިއެތާަގއ 

  ވާމީހުން  މުއުމިނުންކަމުގައި           =ެދެކެވަޑައިުނގަންނަވަމެވެ ތިމަންބޭކަލުން އެތަުނން ަފހ  .    

        =ެެގއެއްމެނުވީ އެންމެ މުސްލިމުްނގ    
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 
 
 
 
 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ައކީ  مقصد ވަޑައިގެންެނވުމުގެ ބޭކަލުން ތިޔަ" ).ވިދާޅުވިއެވެ ށްބޭކަލުންނަ مالئكةَعَلْيه السآلم  إبراهيم(  ) 31(

 "؟ކޮބައިތޯއެވެ

 لوط އެއީ. (އަކަެށވެ قوم ށްެވރިކު ނުބަިއވެގެންވާ  މިވަނީ ފޮނުއްިވގެން  ބޭަކލުން ތިމަން"ވިދާޅުވިެއވެ އެބޭަކލުން    ) 32(

 .)އެވެ قوم

 .ެދއްވުމަށެވެ عذاب ހިަލއިގެ ރަތްވެފަިއވާ ކެކި ައލިފާނުން މަްއޗަށް އެބައިމީހުންގެ އެއީ"  ) 33(

 ހިލަައކުން  އެ، ިހލައެްއވެސް ކޮންމެ  އެަބހީ. ާފހަަގލެވިގެންނެވެ ަގއި حضرة ގެ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ  ވަނީ ިހލަ  އެ    ) 34(

 މީސްތަކުންނަށް  ފަހަނަޅާ ހައްދު ކަމުގައި فاحش، ފާފަކުުރމާއި އެއީ. ފާހަަގލެވިގެންެނވެ، ލިޔެވި ނަން މީހާގެ ންވީޖެހޭ

 .އެްއޗެކެވެ ތައްޔާރުުކރެވިގެްނވާ

 .ހުށީމެވެ ެނުރއްވާބޭކަލުން ތިމަން ން مؤمن އެންމެހާ އެރަށުގައިވާ އަދި  ) 35(

 ެއއީ ." (ނުފެނުނެވެ ބޭކަލުންނަކަށް  ތިމަން  މެނުވީ ެގއަކުން އެންމެ އެރަށުގެ  ން منمؤ  ެވގެންވާ ކިޔަމަންެތރި އަދި   ) 36(

 .)ގެއެވެ  ގެ َعَلْيه السآلم  لوط
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       ިދޫކުެރއވީމެވެ އެތަނަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ .      =ްހެއްެކއް/  ދަީލލެއ           =

  ބިރުވެތިވާމީހުންނަށް          = ިޢަޒާބަށް  ވޭންދެނިވ        =ިގެ  َعَلْيه السآلم موسى އަދ 

   .)ދޫުކރެއްވީެމވެ ރަްސކަލާނގެ ތިމަން އެއް دليل( ވާހަކައިަގއިވެސް      =ްއެަކލޭގެފާނު  ކަލާނގެރަސް ތިމަނ 

  ހިނދު  ފޮނުއްވި         =ގާތަށް  ގެ  فرعون          = ާއަކާއިގެން  معجزة ބަޔާްނވެގެންވ     

      = ެފިއެވެުފރަގަްސދީ އެނބުރި ބޮޑުންނާޢިގެން އޭާނގެ ޭއނާ ފަހ.           =ިެއއީ . "ބުންޏެވެ އޭނާ އަދ 

  .ވެރިެއކެވެ سحر ކީއަ َعَلْيه السآلم موسى يعىن          ="މީެހކެވެ މޮަޔވެފައިވާ ދުނިޔޭން ނުވަަތ".     

        = ެހިއްެޕވީމެވެ ސިަފއިން އޭނާގެ، އޭނާާޔއި ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ފަހ.               =ެތިަމން  ަފހ 

ނޑަށް އެބައިމީހުން ރަސްކަލާނގެ   .މެވެެލއްވީއުކައި ކަ      =-   ީގޮތެވެ މުނާސަބު އެމީހުންނާއި އެއ. 

  .ގޮތެވެ އެކަށީގެންވާ   އެމީހުންނާއި        = ިެއއް  دليل ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން( ވާހަކަިއގައިވެސް  ާބގައިގެ عاد އަދ 

   .)ވީމެވެދޫކުރެއް          =ެހިނދު ފޮނުއްވި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން މައްޗަށް  އެމީހުންގ      

     = ްަވއި ގަދަ  ުހސްވެގެންވާ  ބަަރކާތ            = ްނުކުެރއެވެ  ދޫ  އެއްެޗއް އެްއވެސ        = ެއ 

   ޖެހުނު  އެވައި  އެއްޗަކަށް          = ެފަދަިއން  ކަށިތަެކއް ހަާލކުވެފައިވާ  ފީވެ  ެއއްޗެއް  އ 

 .)ހަދައިަލއެވެ ފަދައިން ކަށިަތކެއް ހަލާުކވެފައިވާ، ފީވެ  އެއްޗެްއވެސް ކޮންމެ ޖެހުނު އެވައި  އެބަހީ ( މެުނވީ ވާހަދާލާފައި
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

  
   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

 އެއް  عالمة ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ެއރަށުގައި) ގޮތުން ެއއްގެ عربة( ބަޔަކަށް ބިރުވެތިވާ އަށް عذاب ވޭންދެނިވި އަދި" ) 37(
 ން  رمفسّ  ަބއެއް  ކަުމގައި عالمة އެ." (ކުރާނެެއވެ دليل މަްއޗަށް ގެ  عذاب ލިބުނު އެމީހުންނަށް  އެއިން . ވާެނއެވެ ދޫކުރައްވާފައި 
ނޑަކަށް  އެތަން، ޖައްސަވައި ބަންޑުން އެރަށް ނުވަތަ. ކަމެވެ ވާ އެތާ ހިލަތައް އުކެވުނު އެމީހުންނަށް: ވަނީ ލިޔުއްވާފައި  ކަ
 ނޫޅޭކަމަށް  އެއްެޗއް ދިރޭ  އެތާ  ދާނދެންވެސް އަދިއަދަށް، ދުވާ ނުބައިަވސް، ގަަދވެ ަރހަ ލޮނު  ފެުނގެ އެތާނގެ ހައްދަވައި 

 )بالّصواب أعلم واهللا. ވެއެވެ މިކަްނކަން  .ެވއެވެ ެދވިފައި ނަން އެތަނަށް ނަމުން ގެ املّيت حبر. ވެއެވެ

 ަބޔާންވެ  އެއީ. ވާނެެއވެ ދޫުކރައްވާފައި  ެއއް دليل ަރްސކަލާނގެތިމަން ާވހަކަިއގައިވެސް  ގެ َعَلْيه السآلم موسى އަދި ) 38(
 .ހިނދުގައެވެ  ފޮނުއްވި އެކަޭލގެފާނު ރަސްކަާލނގެ ތިމަން ގާތަށް ގެ فرعون ައކާއިގެން معجزة ފައުޅުވެގެންވާ

 އެނބުރި  ސިފައިންނާިއގެން އޭނާގެ އޭނާ) ގޮާވލެއްވުމުން އަށް دين އޭނާއަށް  َعليه السآلم) موسى ފަހެ( ) 39(
 ނުވަތަ . ެވރިއެކެވެ  سحر  އަކީ  (َعليه السآلم)  موسى ުބނީ އޭނާ  އަދި.) ނުވިެއވެ އެއް  إميان އޭނާ (    .ފިއެވެފުރަގަސްދީ

 .އެކެވެ جمنون. މީހެެކވެ ދުނިޔޭންމޮޔަވެފައިވާ

ނޑަށް ސިފަިއންތައް އޭާނގެ، އޭނާާޔއި ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ދެންފަހެ ) 40(  އެްނމެ    އެމީހުންނާއި.  މެވެ އްވީއުކަިއލެ ކަ
 ބޮޑާކަމުަގއި ، ކާފަރުކަމާއި، ކަމާއި ނުކިޔަމަންތެރި އެމީހުން  އެއީ. (އެއީެއވެ ގޮތަކީ މުނާސަބު އެކަށީގެންވާ

 ވީ  كافر އަށް هللا  އަދި. މީެހކެވެ ކުރި دعوى ކަމަށް ކަާލނގެ އަކީ ِفْرعونُ  އަދި  .ނަތީޖާއެވެ ދިއުމުގެ  ހައްދުފަހަނަޅައިގެން
 އެންމެ  އަދި، މުނާސަބު އޭނާޔާ، ެއހެންވެ. މީހެކެވެ ހައްދުފަހަނަަޅއިގަތް ނުކިޔަމަންތެރިކަުމގައި، ުއރެދުމާއި އަދި. މީހެކެވެ

ނޑުގައި  ސިފައިން  އޭނާގެ ، އޭނާޔާއި ގޮތަކި ވެގެްނވާ الئق  މިހާރު . ުކރެއްީވއެވެ وِحى، އިއަްނގަވަ ކަމުަގއި ކުރެއްވުން  غرق ކަ
 .)ވާނެއެވެ އެނގެން އެންމެންނަށް ނޫންކަން ربّ  އޭނާޔަކީ ދެން

 ެއއީ  .)ވާނެއެވެ ަލއްވާފައި  އް އެ دليل ރަސްަކލާނގެ ތިަމން( ވާހަކަިއގައިވެސް  މީހުްނގެ ބާގަިއގެ عاد އަދި ) 41(
. ހިނދުންނެވެ ފޮނުއްވި  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން  ވަެޔއް ގަދަ ނެތް  އެއް بركاة އަދި ، ހެޔޮކަމެއް އެްއވެސް މައްޗަށް  އެބައިމީހުންގެ 

 .)ނުވެެއވެ ޮކއްިދނުމެއްވެސް تلقيح ަގހެއް އަދި. ުނވެއެވެ ާވރޭފެންފޮދެއްވެސް ވައިަގއި އެ(

 ފަދައިން  ބުަރއިގެންދާ ަވޔަށް، ކުދިކުިދވެ ފަދައިން ކަށި ވެފަިއވާ އަޅިޔަށް ، ީފވެ އެްއޗެއް ކޮންމެ ޖެހުނު އެވައި ) 42(
، ފީވެ  ތަކެތި  އެންމެހާ  އަދި ، މުދާތަާކއި އެންމެަހއި، ސޫފިތަކާއި، ހަށިަތކާއި މީސްތަކުްނގެ. (ނުދޫުކރެެއވެ ނޫނީ ހަދައިލައިފައި 
 .)ދިޔަީއއެވެ ކުދިކުދިވެގެން
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        = ިވާނެއެވެ ދޫުކރައްވާަފއި އެއް دليل ރަސްކަލާނގެ ިތމަން ވާަހކައިަގއިވެސް މީހުންގެ ބާގައިގެ مثود އަދ.   

       =ްހިނދުން ބުނެވުނު އެމީހުންނަށ              = ަޖެހޭންދެން  ވަގުތު ނޑައެޅިގެންވާކ 

   .ައރާމުކުރާެށވެ ކަލޭމެން          = ެނުވެ  ކިޔަމަންެތރި އަމުރުފުޅަށް ގެ ربّ  އެމީހުްނގެ ެއމީހުން ަފހ 

  .އެވެ ބޮޑާވެގެންފި           =ެعذاب ގަދަވެގެްނވާ މީހުންނަށްއެ އެަބހީ. ހިފައިފިއެވެ އެމީހުން صاعقة ފަހ 

  .)އަޑުފަށެވެ އައި  ތެޅިގަތުމާއެކު  ެއއީ. (އަތުވެއްޖެއެވެ         = ްحال ަބލަބަލާތިބި އެމީހުނ     

         =  ެނުިވއެވެ ކުޅަދާނަ  ވެސް  ތެދުވާކަށް އެްއގޮތަކަްށ  އެމީހުންނަށް  ފަހ.       

        =ިނުވިއެވެ އެީމހުން ކަމުގައި ބަޔަކު ލިބުނު نصر އަދ.             =ިنوح ކުރީން އޭގެ އަދ 

   .ވާނެެއވެ ދޫކުރަްއވާފައި އެއް دليل ބޮޑުވެގެންވާ ކުެރއްވުމުގަިއވެސް ހަާލކު قوم ގެ َعليه السآلم       =

  .ިވއެވެ އެމީހުން ށަވަރުންހަމަކަ            =ުކަމުގައި ބަޔަކު ފާސިގ         = ިއުޑު އަދ    

           =ްވަންަތކަުމގެ  قدرة ރަސްކަލާނގެ ތިމަން. (ވަރުގަަދކޮށެވެ ވަރަށް  ހެއްދެވީ  އުޑު އެ ރަްސކަލާނގެ ތިމަނ 

  .)ބާރުގައެވެ          = ިތަަނވަސްކުަރއްާވނޭ  އެތަން ރަްސކަލާނެގއީ ތިމަން ހަމަކަށަަވރުން އަދ 

  .ކަލާނގެއެވެ       = ިނޑު އަދ    ބިންގަ        =ެނޑު އ   .ފެތުރުްއވީމެވެ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ބިންގަ

           = ެނޑު ރަނަގޅުކޮށް އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް އެްނމެ ރަސްކަލާނެގއީ ތިމަން ފަހ  ފެތުރުއްވި  ބިންގަ

  .ކަލާނގެއެވެ          =ިބާވަތަކުން ކޮންމެ( އެއްޗަުކން ކޮންމެ އަދ(           =ްތިމަނ 

   .ހެއްދެވީމެވެ ) ޖޯޑު ިފރިހެން އަންހެން( އެތި  ދެ ރަސްކަލާނގެ        =  ްނަސޭަހތް  ތިޔަބައިމީހުނ 

     ކުރޭތޯ ހަނދާން – ލިބިގަނޭތޯ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 ދޫުކރައްވާފައި  ެއއް ُحّجة ބަޔާންވެގެްނވާ ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ވާަހކައިގަިއވެސް މީހުންގެ  ބާގައިގެ مثود އަދި ) 43(
ނޑައެޅިގެންވާ. ވެވާނެއެ  ކަންީވގޮތް  ހިނދު  އެންެގވި އެބައިމީހުންނަށް  ައރާމުކުރާށޭ  ގެތަުކގައި ކަލޭމެންގެ  އަށް مدة ކަ
 .ބަލާށެވެ

 އެމީހުންނަށް  ފަހެ. ބޮޑާވެގެންފިއެވެ ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުެރދި އަށް ربّ  ބޮޑުކުރެްއވި ހައްދަވާ އެމީހުން އެމީހުން ) 44(
 .ިދޔައީއެވެ ހަާލކުވެގެން އެމީހުން ތިއްބައި  ބަލަަބލާ އެމީހުން. ެޖހުނީއެވެ އައިސް عذاب ގަދަވެގެންވާ

 ލިުބނު  نصر އެމީހުންނަކީ އަދި. ނުވިއެވެ ކުޅަދާނަވެގެން އެމީހުންނަށް ތެދުވުމަކަށްވެސް ތަނުން ތިބި އެމީހުން އަދި ) 45(
 .ނުވިެއވެ ކަމުގަިއވެސް ބަޔަކު

 ބަޔަކަށް  ބިރުވެިތވާ އަށް هللا ވާހަަކއިގަިއވެސް އެ އަދި. ކުރެްއވީެމވެ ހަާލކު قوم ގެآلم َعليه الس نوح ކުރީން އޭގެ އަދި ) 46(
 އެަބހީ . ކަމުަގއެވެ ބަޔަކު  ވެގެންވާ  فاسق ވީ  އެމީހުން  ހަމަކަަށވަުރން ދި އަ. ވާނެއެވެ ލަްއވާފައި  ަދލީލު  ާވވަުރގެ ައކަށް عربة

 . ަގއެވެކަމު ޔަކުބަ  ނުކުމެގެންވާ މަގުން  حقّ  ސީދާވެގެންވާ

 އަދި. ކުޅަދުންވަންތަކަމުންނެވެ. ވަންތަކަމުންނެވެ قدرة ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ހެއްދެވީ އުޑު ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ) 47(
 ވޮޑިެގން  ނުކުޅެދި ެއކަމަށް. ވެެއވެ ވޮޑިގެން ރަްސކަލާނގެ ތިމަން ކަމުަގއި ކަަލކު ުކރަްއވާ ތަނަވަސް ހެއްދެވުމުގައި 

 .ނުވެއެވެ

ނޑު ރަސްަކލާނގެ މަންތި އަދި ) 48(  ތިަމން  ހަމަ ހެއްދެވީ  މޮޅުކޮށް ެއހާ ފުިރހަމަކޮށް އެހާ  އަދި. ފެތުރުއްވީެމވެ ބިްނގަ
 .ރަސްކަލާނެގއެވެ

 ކޮންމެ . ކޮށެވެ ފިރިހެން  އަންހެން . ޖޯޑުޖޯޑަށެވެ ހެއްދެވީ  ެއއްޗެްއވެސް  ބާވަތެްއގެ ކޮންމެ ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އަދި ) 49(
. ލިބިގަނޭތޯއެވެ نصيحة ތިޔަބައިމީހުން ވަނީ ހައްދަވާފައި އެތަކެތި އެގޮތަށް. ހަމަކޮށެވެ ޖޯޑު. ންނެވެއެހެ ހުރީ ބާވަތެއްވެސް

 އެފަރާަތށް  ދެނެގަނެ އެއްކަުއވަންތަކަން، ކަމާއި ކުޅަދުންަވންތަ ފަރާތުގެ ހެއްެދވި އެތަކެތި. ލިބިގަނޭތޯއެވެ وعظ
 .ވުމަށެވެ ކިޔަމަން އަމުރުަތކަށް ުތގެއެފަރާ. ދެނެގަތުމަށެވެ އެފަރާތް. ކުރިމަތިލުމަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          =ެދާށެވެ ފިަލއިެގން ކަލޭމެން އަށް  حضرة ގެ هللا ަފހ.           =ްތިަމން  ހަމަކަަށވަރުނ 

  )އައިސްފަިއވާ ( ވާ ގާތަށް ގެކަލޭމެން ން حضرة އެަކލާނގެ ކަލޭގެފާނީ          =ާއަކީމެވެ نذير ބަޔާންވެގެންވ.  

          =ިނުކުރާށެވެ إختيار. (ނުލާށެވެ އެކު އާ هللا  ކަލޭމެން އަދ(.         = ްއެއްވެސް  އެހެނ 

  އެއް  إٰله          = ްވާ ން  حضرة އެަކލާނގެ ކަިއރިޔަށް  ކަލޭމެން ކަޭލގެފާނީ ތިމަން  ހަމަކަށަަވރުނ      

    =  ާބޭަކލެކެވެ ެދއްވާ خرب ިބރުެވރި ވާަހކައިން ގެ  عذاب. (ެއކެވެ نذير ބަޔާްނވެގެންވ(.         =)ްހުރީ  ކަންތައ (

  .އެފަދައިންނެވެ              =ެނާދެއެވެ ގާތަކަށް ގެމީހުން ތިބި ުކރީަގއި) މީހުންގެ ގެ مّكة( އެމީހުްނގ.  

     =ްޭބކަލަކު  رسول އެއްވެސ          =ްމެނުވީ  ބުނި) އެބޭކަލަކަށް( އެމީުހނ             =

  މޮޔަޔެކޭ  ުނވަތަ ވެިރއެކޭ سحر       = ް؟ެހއްޔެވެ  ުކރީ وصّية އެގޮތަށް ) ފެށިގެން ފުރަތަމައިން ެއންމެ( އެމީހުނ  

        = ިއެމީހުންނަކީ ؟ ެހއްޔެވެ ކިެޔއް އަދ           =  ަނުކިޔަމަންތެރިކަުމަގއި ، ރުކަމާއިކާފ 

   .ބައެކެވެ ހައްދުފަހަނަޅައިފި      = ައެނބުރިވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ކިބައިން އެމީހުންގެ ކަލޭގެފާނު ހެފ.    

      = )ނުެވއެވެ ަކލޭގެފާނު ކަުމގައި ބޭކަލަކު ލިެބވިގެންވާ  ަމލާމާތް) ގައި حضرة ގެ هللا.       = ިައދ 

   .)ދެްއވާށެވެ وعظ ދެއްވާ  نصيحة. (ކޮށްދެއްވާށެވެ  ހަނދާން     =  ެހަނދާންކޮށްދެއްވުަމކީ  ހަމަކަށަަވރުން ފަހ  

         = ކަމެެކވެ ފައިދާކުރާނޭ  ންނަށް مؤمن.  
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ ِإْجَمـاِلى 

 
. اهللا رسول އޭ( ) 50(  އެކަލާނގެ  އެބަހީ. ދާށެވެ ފިލާން އަށް  هللا މަތްވުމަށްސަލާ ަކލޭމެން.) ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު !އެވެ

 އެަކލާނގެ  ކަޭލގެފާނީ ތިމަން  ހަމަކަށަަވރުން. ވާށެވެ رجوع އަށްحضرة ެއކަލާނގެ  ދޫކޮށް އުރެދުންތައް ، ކާފަުރކަމާއި އަށް
 ެއކަލާނގެ  މީހުންނަށް ނުވާކިޔަމަން އަމުރުފުޅުތަކަށް އެކަލާނގެ. އެކެވެ منذر ހުރި އައިސް ކައިިރއަށް ކަލޭމެން ން حضرة

 .މީހަކީެމވެ އައި  ުކރުމަށް إنذار ހުރިކަުމގެ عذاب ނަރަަކއިގެ، ކޯފާއާއި

 ހަމަކަށަަވރުން . ނުކުރާެށވެ شريك އެަކލާނގެއަށް. ނުުކރާށެވެ إختيار އެއް إٰله އެހެން އާއެކު هللا ކަލޭމެން އަދި ) 51(
 ބަިއވެރިކޮށް  ފަރާތެއް ެއހެން އާއެކު هللا ކަލޭމެން އެބަހީ. ައކީމެވެ نذير ހުރި އައިސް ގާތަށް ކަލޭމެންގެ ކަލޭގެފާނީ ތިމަން
 بيان. މީަހކީމެވެ އައިްސހުރި ބިުރގެންނެވުމަށް ވާހަކައިން ކޯފާގެ އެަކލާނގެ، އާއި عذاب ހުރި އެކަމާމެދު ކޮށްފިނަމަ شريك

 .އާއިގެންެނވެ ُحّجة، އާއި دليل ވެގެންވާ

 قوم ކުީރގެ ީމގެ މިހުރީ ކަންަތއް ތެރޭަގއިވެސް މިަބއިމީހުންގެ އެބަހީ. އެފަދައިންނެވެ ހަމަ މިހުރީ ކަންތައް ) 52(
 قوم އެ  ވަޑަިއގަތީމާވެސް ބޭަކލުން رسول ައކަށް قوم ކޮންމެ ކުީރގެ މީހުންގެ  މި އެހެނީ . ގޮތަށެވެ ހުރި  ކަންތައް ތަކުގައިވެސް 

 ކަންތައް  އެފަދައިން. ބުނެެއވެ ީމހެކޭ މޮޔަވެފަިއވާ ނުވަތަ ެވރިޔެކޭ  حرس ބޭކަަލކީ އެ  ދޮގުކޮށް  ބޭކަލަކު  رسول އެ ަބޔަކު އެއްގެ
 .ނާދެެއވެ އެއް قوم އެްއވެސް ނުކުރާ

 އެންމެ  އެބަހީ(؟ ހެއްޔެވެ ކޮށްގެން وصّية ބަޔަކަށް އަނެއް ެއއްބަޔަކު  ހަދަން އެގޮތަށް އެތިބީ އެބައިމީހުން ފަހެ އަޅެ ) 53(
 ބޭަކަލކު  رسول ެއވަނީ އެއް  قوم ހުރިހާ  ިދޔަ ވޭތިވެގެން ދެމެދު ގެފާާނ حممد ށިގެން ފެ ން قوم ގެފާނުންގެ  نوح ފުރަތަމަ

 ެއއްެޗއް  ފެނުނު ބަަޔކަށް އެ ދެންވެސް  ުނވަތަ މޮޔައެކޭ ނުވަތަ  ވެރިެޔކޭ سحر ެއއީ، ދޮުގކޮށް ބޭަކލަކު އެ ވަޑައިގެންފިއްޔާ
 ނިންމައިެގން  އެގޮތަށް  ކޮށްގެން  وصّية ބަޔަކަށް  އަނެއް  ބަަޔކުއެއް ނުވުމަށް  إميان ބޭަކލަކަށް އެ ޮދގުކޮށް ބޭަކލަކު އެ  ކިޔައި
 ނުިކޔަމަންތެރިކަމުގައި ، ކާަފރުކަމާއި ހަމަ ެއމީހުންނަކީ؟ ހެއްޔެވެ ިކޔެއް އަދި. ނޫނެވެ  އެހެންނަކުން) ؟ހެއްޔެވެ

 .ބަޔެެކވެ ތިބި ހައްދުފަހަނަޅާފައި

. اهللا رسول އޭ( ) 54(  އެްއގޮތަކަށްެވސް  ަކލޭގެފާނަކީ . !ެއނބުރިވަޑައިގަންނަވާށެވެ ދުރަށް  އެމީހުންނާ  ކަޭލގެފާނުން )!އެވެ
 ގައި  حضرة ގެ هللا ހުުތރެއް  އެްއވެސް ޭއގެ ނުވިޔަސް إميان އެީމހުން. ނޫނެވެ ބޭކަލެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭ  މަލާމާތް އޭގެ

 .ނެތެވެ ކަލޭގެފާނަކަށް

 مؤمن ހެދުމަކީ ދީ  نصيحة وعظ، ހަނދާންކޮށް ފަހެ . ހައްަދވާށެވެ ދެްއވާ وعظ ހަނދާންކޮށްދެއްވާ ، ދެއްވާ ނަސޭހަތް ) 55(
 .ކަމެެކވެ ކުރާނޭ منفع ންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

         = ިނުހައްދަވަމުއެވެ އިންސާނުން، ޖިންނީންނާއި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދ.   

        = ްމެނުވީ  ކުރުމަށް ައުޅކަން އެކަނި ރަސްަކލާނގެއަށް  ތިމަނ            = ްތިަމނ 

  .ނުގަންނަވަމެވެ އެދިވޮޑި ކިބައިން އެީމހުންގެ ރަސްކަލާނގެ       =ްރިޒުގެއް އެއްވެސ         =ިއަދ 

   .ނުގަންަނވަމެވެ އެދިވޮޑި ރަސްަކލާނގެ ތިމަން       =ްައށް  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން  އެމީހުނ 

    ކާންދޭކަށްވެސް      = ްކަލާނެގއެވެ ރިޒުގުދެްއވާ ގިނަގިނައިން އީ هللا  ހަމަކަށަވަރުނ.      

     = ަކަލާނެގއެވެރިވެ  ކަުމގެ ާބރުގަދަ އަދި ގަދަފަދ.             = ްހަމަކަށަަވރުނ 

  .ވެއެވެ ބާލިދީެއއް) ގެ عذاب( މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެިރވީ           = ެަބއި  އެކުެވރިންގެ  އެމީހުންގ 

   )ފަދަ ބާލިދީ( ފަދައިން        = ެކަމެވެ  ނުއެދޭހުށި އަވަްސވުމަށް َعَذابُ އެ އެީމހުން ަފހ.     

       = ެއެވެ عذاب ަނރަކަިއގެ. އެވެ ويل ހުރީ  ީމސްތަކުންނަށް ކާަފރުވީ ަފހ.         =

  ދުަވހުން އެމީހުންގެ            =ެދުަވހެވެ ިވގެންވާވެ وعد ެއމީހުންނަށް ދުަވހަކީ އ. 
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މާނަ  ގެسورة ريات الذا       ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 އަޅުކަން  އެކަނި ރަސްކަލާނެގއަށް ތިމަން ހުންއެމީ ހެއްދެވީ އިންސާނުން ޖިންނީންނާއި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދި ) 56(
 ކޮށްފި  ފަރާތަކަށް ނޫން  هللا އަޅުކަމެއް ވައްތަެރއްގެ ސްެއްއވެ  ތެެރއިން ަވއްތަރުތަުކގެ އަޅުކަމުގެ އެހެންވެ . (ކުރުމަށެވެ

ނޑައެޅިގެން މީހާއީ  .)އެކެވެ مشرك ކަ

 އަދި . ނޭދެމެވެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން – އަކަށް  منفع އެްއެވސް – އަކަށް رزق އެއްވެސް  ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ) 57(
 މުރާަދކީ  އެއް މިއާޔަތުގެ. (ނޭދެމެވެ ރަސްކަލާނގެ ިތަމން ކިބައިން އެމީހުންގެ ކާންދޭކަްށވެސް ރަސްކަލާނގެއަށް ތިމަން

 އެމީހުްނގެ  ރސްަކލާނގެ ތިމަން ފަދައިން އެދޭ  ތައް  منفع ކިބައިން  އަޅުންގެ އެީމހުންގެ ާސހިބުން ޅޭންގުގެ އަޅުން ދުނިޔޭގައި
 .)މިއެވެ. ނޭދެމެވެ އަކަށް  منفع އެއްެވސް ކިބައިން

 ކަމަކަށް  އެްއވެސް. (ަކލާނގެެއވެ ވެރި ބާރުގެ އަދި ގަދަފަަދވަންތަ ރިޒުގުދެްއވާ ގިނައިންގިނަ އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން ) 58(
 .)ނުވެއެވެ ނުކުޅެދިވޮޑިގެން

 عذاب ހުިރވަރު ީމހުންނަށް އެބާވަތުގެ އިސްވެދިޔަ ގޮތުން ގެ عقوبات އާއި عذاب މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެރިވީ ފަހެ ) 59(
 ކާަފރުންނަށް  އިްސވެދިޔަ. (ވެއެވެ ބާލިދީެއއް ހަމަ  މިމީހުންަނށްވެސް ާބލިދީއަކަށް  އޮތް ންނަށް އެމީހު. ުހއްޓެވެ عقوبات އާއި
 حضرة ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން އައުމަށް عذاب އެ ފަހެ އެީމހުން.) ުހއްޓެވެ ހުންނަ ހަމަ މީހުންނަށްވެސް މި ބައެއް ވަުރގެ ހުރި
. عذابެއ  ވަގުތުަގއި އޭގެ. ނުގަންނަުހރިކަމެވެ އަަވސްވެ ގައި . އިސްފަސް ނުވާެނއެވެ  ައންނާނެއެވެ

 ހުންނަ  لُ يْ وَ  ވެިވގެންވާ وعد ހުންނަށްއެމީ )ދުވަހުން قيامة(، ފަހެ ކާފަރުވީ މީސްތަކުންނަށް އެމީހުންެގ ދުވަހުން ) 60(
 ކަަމށް  ވާދީއެއް ވާގަދަވެގެން  ހޫނުކަން ނަރަކައިގެ އަކީ لُ يْ وَ . ދަންނައެވެ. ހުއްޓެވެ  ހުންނަ عذاب ނަރަަކއިގެ. ހުއްޓެވެ

 ....... އަދިވެސް ، ފާދިޔަާޔއި، ެލޔާއި، ދޮހާއި ފައިބާ  ގައިން ވެރީން ނަރަކަވަންތަ  ވަނީ  އެތާ.ވެެއވެ ރިވާވެގެން 
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة طور
uv 

  

 )49(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       الطورُسورة   

   ަތުރަޖމާ     

      =ކުރަްއވައެވެ  وِحىހުވަިއ  تعاىلهللا ފަރުބަަދ ގަންދެއްަވއި  طور           

. وِحىހުަވއި  تعاىلهللا ލިެޔވިގެންާވ ފޮތް ގަންެދއްވަިއ  وِحىއަިދ =     ުކރައްވަެއވެ           =

/ ުނވަތަ ފެތުރި    ގެންވާ ަކރުދާހުަގއިފެތުރިގެންވާ ތުނި ހަމުގައި         = ިبيتއަދ 

. وِحىހުަވއި  تعاىلهللا ގަންދެއްވައި  املعمور   ުކރައްަވއެވެ        = އަދި އުފުލިގެްނާވ

) ގަންދެްއވައި  .وِحىުހވައި  تعاىلهللا ފުރާޅު (އުޑު   ުކރައްަވއެވެ          =  އަލިާފްނ

ނޑު ގަންދެްއވައި  ނޑު ނުވަތަ ފުރިފައިވާ ކަ . وِحىހުަވއި  تعاىلهللا ރޯވެފައިވާ ކަ    ުކރަްއވައެވެ  

       = عذاب  ގެ  ربّ ހަަމކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު ހައްދަާވ ބޮޑުކުރެްއިވ           = ނޑައެޅިގެްނ ކަ

. ންވެސް އެއީ އޮން يقني . واقعނާނެ އެްއޗެކެވެ      ވާޭނ އެްއޗެކެވެ

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ( وِحىހުވަިއ  تعاىلهللا ފަރުބަަދ ގަންދެއްަވއި  طور ) 1( . ިކޔާ ތާނގަިއ  سيناءފަރުބަަދއަކީ  طورުކަރއްވައެވެ އެވެ
. އެ ފަރުބަދަ  އެ ފަރުބަދަ މަތީގައި ނުވަތަ އެތާ ގާތުަގިއ   موسى ވެަފއި ވަނީ مشهورއޮންނަ ފަރުބަދައެކެވެ

. އަދި ެއ ފަރުބަދައަްށ  وِحىއެކަލޭގެފާނަްށ  تعاىلهللا ހުންނަވަނިކޮށް   جتلىهللا ާބވާތްެލއްވުމުންނެވެ
(.  أعلم واهللا ވެވޮޑިގަތުމުންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

  .  ރަްސކަން ގެ تعاىلهللا ންނެވި ކޮންމެ ެއއްޗެއް ގަންދެްއވައި ހުަވއިކުެރއްވުމީ އެދިވޮޑިގެهللا ދަންނައެވެ
. އެކަމަުކ އެަކލާނެގ  جائزފުޅަށް   صفةފުޅެއް ނުވަަތ  إسمގަންދީ، ނުވަަތ އެަކލާނެގ هللا ންނަށް  خملوقކަެމކެވެ

 . . جائزއެއް ގަންދީނޫނީ ހުވަިއކުރުން ހުއްދަެވގެން ނުެވއެވެ  ެވގެން ނުވެެއވެ

.ކު وِحىހުވަިއ  تعاىلهللا އަދި ލިޔެިވގެންވާ ފޮތް ގަންދެއްަވއި  ) 2((  ރަްއވައެވެ

)3 ( .  އެފޮތަކީ ތުނި، ރީތި ހަމުގަިއ ލިޔެވިަފއިވާ ފޮތެެކވެ

. މި ދެއާ  ވެރީންެގ ބަްސ ތަފާތުވެގެްނ ވެއެެވ.  علم تفسريޔަުތގަިއ ސިފަކުރަްއވާފައިާވ ފޮތަކާމެދު ދަންނައެވެ
 موسىނުވަަތ  –ގަިއ ބާވައިލެްއިވ ހުިރާހ ފޮތެްއ ކަމުهللا ނުވަަތ  –ކަމުގަިއ  قرآن —ކަމުަގއި  احملفوظ لوحއެއީ 

 –ނުވަތަ ދެ މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ލިޔުއްވާ ދެ ފަތް ކަުމގައި  –ތައް ކަމުަގއި  لوحބާވައިލެއްވި   އަށް َعليه السآلم
. ގިަނ ބޭކަލުްނ ބުަރވެލަްއވަނީ ކީިރިތ  . ިމ ުހރިާހ ގޮތްގޮތަްށ ބުނެވިފަިއ އެަބ ހުއްެޓވެ  ނުވަތަ ކަމުަގއި ބުނެެވއެވެ

 أعلم واهللا .ކަމަށެވެ قرآن —

. ( وِحىހުަވއި  تعاىلهللا ގަންދެއްަވއި  املعمور بيت ) 4( : ހަްތވަނައުޑުގައިާވ  املعمور بيتކުރައްަވއެވެ އަކީ
. އެީއ  . އެަތނަށް ކޮންމެ ދުވަހަުކ ހަތްދިހަހާްސ މަާލއިކަތް ޭބކަުލްނ  مالئكةގެފުޅެވެ ބޭކަލުންެގ ގެފުޅެވެ

. އަދި  އެއްުދވަުހ ވެދެވަަޑއިގަތް ޭބކަލަުކ ދެްނ ވެދެވަޑަިއ ނުގަންަނވާ ކަމުގަިއ  ވެދެވަޑައިގަންނަާވ ކަމުަގއި ވެއެވެ
. އެތަން ހުންނަނީ ބިމުގަިއ ހުންނަ  . މި  اهللا كعبةވެއެވެ މަގުްނ  صحّ ތައް  خربާއހަމަ ދިމާގައި ކަމުގައި ވެއެވެ

.) حديث  أعلم واهللا ގައި ވާރިުދވެގެން އައިސްފައި ވެއެވެ

. وِحىހުަވއި  تعاىلهللا އުޑު ގަންދެއްވަިއ  يعىنފުރާޅު އަދި އުފުލިގެންާވ  ) 5(  ކުަރއްވަެއވެ

ނޑު ގަންދެއްވައި  ) 6( ނޑު ނުވަތަ ފުރިަފއިވާ ކަ . وِحىހުވަިއ هللا އަދި އަލިފާން ރޯވާ ކަ  ކުރަްއވައެވެ

  . ނޑުގައި އަލިފާން ޯރވެ އަނާދނޭ ކަމުގައި ދުވަހު قيامةދަންނައެވެ ްސ އަކުންވެ ءايةގެ އެހެން  قرآنން ކަ
. އެީއ ( دليل .ُسجَِّرتْ  َوإَذااْلِبحارُ ކުރެެއވެ  ) މިެއވެ

) ހަމަކަށަަވރުން (އޭ ) 7(  اهللا لرسو (އިސްވެދިޔަ ހުރިހާ ހުަވއިގެ ޖަވާބަކީ ނުވަތަ އެ ުހވައިން މުރާދުކުެރވެނީ

.) ކަލޭގެފާނުންގެ ނޑައެޅިގެން ހަމަ بعذا ގެ رب އެވެ .  يقني އަކީ ކަ  ދުަވހުން އެ  قيامة(ންވެސް އޮންނާނޭ ެއްއޗެކެވެ
. ެއ ުހރިާހ އެްއޗެްއ ގަންދެއްަވިއ  بعذا ެވއްޖެ ބަަޔކަށް އެ حق بعذا  هللاނުޖެިހ ނުދާނޭ ކަމީ ަކށަވަުރ ކަމެކެވެ
. އެންެމހާ އަޅުތަކުން އެކަމަްށ ބިރުވެިތވެ އެ يقني ުކރައްާވ ކަމަކީ  وحى ެއ ހުަވއި تعاىل ްނ ސަލާމަްތ  بعذا ކަމެކެވެ

. އެ   َواِجبُ  ންމެހެން ވޭތޯ މަސައްކަތްުކރުން ކޮ . دفاع عذابވެގެން ވެއެވެ  ުކރެވޭނޭ އެކަކުެވސް ނުެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

            =  ެعذابއ .   ދިފާޢުކުރާނޭ އެކަކުވެްސ ނުވެއެވެ          =

. އުޑު ެހލިގަންަނ ދު . حركاةވަެހވެ   ެވ އެނުބރިގަންަނ ދުވަެހވެ       = ިނޑައެޅ ެވގެްނާވ  يقنيކަ

  ހެލިގަތުމަކުން          = ްއަދި ަފރުބަދަތައް އެތަކެތި ހުިރ ތަނުން ފިަލއިގޮސ       

ނޑައެޅިގެން ިފލައިގެން ިދއުމަކުން=     ކަ         ަނަރަަކއިގެ  ويلހެ އެދުވަހުން ފ) .  عذابުހއްޓެވެ

(.   ހުއްޓެވެ       = ްދޮުގވެރީންނަށ         =(   އެމުީހްނ (ެއ ދޮުގވެރީން  

     =އަިދ ބޭކާުރ ވާަހކަިއގާ) باطلއެއްަގއި ( باطل        = .   ކުޅެނީއެވެ  

      =ަދަކަމުން ކޮއްޕަމުން ގެންދެވޭ ދުވަހު އެމީހުން ގ            = ނަރަަކިއެގ

  އަލިފާނަށް     = ްނޑައެޅިގެން ގަދަ ގެންެދވުމަކުނ  ކަ      = ިމ / ިމ ނަަރކައަކީ

  އަލިފާނަކީ               =  ްަކލޭމެނ.   އެ އަލިފާން ޮދގުކުރާ ކަމުގއިވި ައލިފާނެވެ

       =  ީއެްއ ހެްއޔެވެ؟ سحرއަޅެ ފަެހ މިއ              = ުނވަަތ

 ކަލޭމެންނަށް ނުފެންނަީނ ހެއްެޔވެ؟      =(. . (އެާތ އަނދާެށވެ   ކަލޭމެން އެތަނަށް ވަންނާށެވެ

        =.   ދެްނ ކަލޭމެްނ ކެތްކުރާެށވެ           = ްނުވަަތ ކަލޭމެްނ ކެތް ނުުކރިޔަސ  

      = .   ަކލޭމެންެގ މައްޗަްށ ހަމަހަަމއެވެ       =  ްލިބޭނޭކަްނ  جزاءަކލޭމެންނަށ

ކަށަވަރީ                =ަކ.  ލޭމެން ކުާރ ކަމުގައިިވ ކަންތަކުންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (ެއ  دفاع عذابއެ  ) 8( އެްއ  عذابްނ އަންނަ  حضرةެގ هللا އަީކ  عذابކުެރވޭނޭ ެއކަކުވެްސ ނުވެެއވެ

.ކޮށްެލވޭނޭ ހަމަ އެކަކު دفاع عذابކަމުގައި ީވ ހިނދުން އެކަލާނގެ މެނުީވ އެ   ވެްސ ނުވެެއވެ

. އަިދ ޭއެގ ުކދި    ކޮށް  حركاةއަންަނ ދުވަަހކީ އުޑު ތެިޅގަނެ  عذابެއ  يعىنއެދުވަހަީކ  ) 9( ކުދިާވ ދުވަެހވެ

.  މަގާމުން ނެއްޓިގެންދާ ދުަވހެވެ

. ެއއީ  ) 10( . قيامةއަދި ފަރުބަދަތައް ހުިރ  ތަންތަނުން ވަކިެވ ވަޔަްށ ުބރައިގެންދާނޭ ުދވަހެވެ  ދުވަެހވެ

. ަނރަކައިެގ ގަދަ  ويلދޮގުވެރީންނަށ އެދުވަހުްނ   )11( . عذابހުއްޓެވެ  ުހއްޓެވެ

ނޑައެޅިގެން  ) 12( . باطلއެ ދޮގުވެރީންނަކީ ކަ ގެފާނާމެުދ  حمّمد( ެގ ތެޭރަގއި ދެފުށުއެޅިއެޅި ތިބޭ މީހުންނެވެ

.)ހަނދާން ންައާތލާ، ދުނިޔޭެގ މަޖަލުގެ ެތރެއަށް ފީނަ ءاخرةދޮގުހަދާ، މަލާމާތްކޮށް،   ިއގަނެގެން ތިިބ މީހުންނެވެ

) އެމީހުން ނަަރަކއިގެ ައލިފާނުގެ ެތރެއަށް ކޮއްޕަމުން، ގަޅުވަމުްނ  ) 13( އެދުވަހުން (އެ ދޮގުެވރީން

.  ގަދަފަދަކަމާއެކު ގެންެދވޭނެއެވެ

.) މި އަލިފާނަކީ،  ) 14(  ،ކަލޭމެން ވަދެ ތިޔަ ތިބި އަލިފާނަކީ((އަދި އެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ގޮވޭނެެއވެ

.  ދުނިޔޭގައި ަކލޭމެން އުޅުނުއިުރ) ެއ އަލިފާްނ ދޮގުުކރި ކަމުަގިއވީ އަލިފާެނވެ

ބޭަކުލންނާއި، އެބޭަކލުންެގ ފޮތްތަކާމެދު ކަލޭމެްނ ބުނެއުޅުީނ  رسولއެްއ ހެްއޔެވެ؟ ( سحرއަޅެ ފަެހ ތިޔަީއ  ) 15(

.) ނުވަތަ ަކލޭމެންނަށް ނުފެންނަނީ ހެއްެޔެވ؟ (ދުނިޔޭގަ سحر ން އަނދިރިެވގެންީވ  حقّ ލޭމެން އި ކަ ކަމަށެވެ

ިމފާޑުގެ ހުިރހާ ބަސްތަެކއް އެމީހުންނަްށ މަލާމާތުެގ  ސް ވަނީ އަނިދރިވެގެްނ ހެްއޔެވެ؟ފަދައިން މިއަދުވެ

. އިުތރު عذابގޮތުންނާއި،   )ުކރެއްވުުމގެ ގޮތުްނ އެމީހުންނަށް އިއްވޭނެއެވެ

. އަދި އެތާނގެ ) 16( . ފަެހ  عذابހޫނުކަމާއި، ގަދަ  ކަލޭމެން އެ ނަރަކައަށް ވަންނާށެވެ ގެ ަރހަ ލިބިގަންނާށެވެ

. އެ ދެގޮްތވެސް ކަލޭމެންެގ މައްޗަްށ  حتّمل عذابކަލޭމެން ކެތްުކރިޔަްސ ނުވަތަނުުކރިޔަސް ކަލޭމެން އެ  ުކރާށެވެ

. ހަމަ ކަަށވަރުން ަކލޭމެންނަށް  ބެެގްނ ލިބެމުން ތިޔަ ދަނީ ކަލޭމެން ދުނިޔޭަގއި ތި عذابހަމަހަމަވެގެން ެވއެވެ

.  ކުރަމުންދިޔަ ކަންތަުކގެ ސަބަބުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ްވެރީން ވަނީ تقوىހަމަކަަށވަރުނ              = ،ިބަީގޗާތަކާއ

. نعمةއަދި     ތަުކގައެވެ      = ިحال   ބޭަރހަ ލިބިލިބި ތ         = ެربّ އެީމހުންގ 

  އެމީހުންނަށް ދެްއވި ތަކެތީން           = ެއެމީހުްނ ސަލާމަތްުކރައްާވ ރައްކާތެިރ  ربّ އަިދ އެމީހުންގ

  ކުރްެއިވއެވެ         = ެން عذابނަަރަކއިގ               =

  .!ކަލޭމެން ހިތްފަސޭހަ ކަމާއެކު ކައިޮބއިހަދާށެވެ            =  ަކލޭމެން ކުރަމުން އަިއ

حال   ލެނިގލައިގެްނ ތިބޭ =       ) ތަުކެގ ސަބަބުންعمل (ހެޔޮ             = 

  ނދުތަކުގައިސަފުސަފަށް އެތުރިފައިވާ ސޯފާ އެ          = އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާިއ

.   ކާވެނިކޮށްދެއްވީމެވެ       =   حورޯލ ަތނަވަސް، އަދި ރީތިކަން ިނޔާޔަތަށް ގޮސްފައިާވ 

  ންނާ      = ްއަދި އީމާްނވެއްޖެ މީސްަތކުނ            = އަިދ އެމީހުްނާނ

. تبعއެމީހުންގެ ދަރިފަްސކޮޅު    ުކރާނެއެވެ       =ކަމުގެ ސަބަބުން إميان           = ތިމަްނ

. ./ ބައްދަލު ޮކށްދެއްވާހުށީމެވެ   ރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާ ގުޅައިދެއްާވހުށީމެވެ         = އެމީހުންެގ

  ޅުދަރިފަސްކޮ          =.   އަދި އެމީހުންނަށް ަމދު ނުކުރަްއވާހުށީމެވެ           

  ްނ އެްއވެސް މިންަވެރއް ثوابގެ  عملއެމީހުްނގެ ެހޔޮ  =         =  ްކޮންެމ މީހަކުވެސ     

        =ަمسئولކު ކުރި ކަމަކާ އެމީހ (. . (އެމީަހކާ ގުޅިގެން ެވއެވެ   ވެގެން ެވއެވެ

          = ްހުށީމޭވާެގ މަދަދު ދެއްވާ އަިދ ތިމަން ރަްސކަލާނެގ އެމީހުންނަށ.   މެވެ   

           =(   އަދި އެމީހުން ހިތްއެދޭ ބާވަތުގެ މަހުންނާއި، (ކާހިްތވާ ޒާތުގެ މަހުންނާއި

         =. އެީމހުން އެާތ ލިިބގަންނާނެއެވެ       = ބިްއލޫިރ ތައްެޓއް (ރާ އަޅާފައިާވ
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(   ކަންވާރެއް      =  އޭިތ ބުއިމުެގ ސަބަބުްނ ބޯކޮސްެވ َلْغوއޭގަިއ އެއްވެްސ) . އެއް ުނވާނެއެވެ

(.  ބޭކާރު ާވހަކަ ނުަދއްކާނެއެވެ       =.    އަދި އެއްވެސް ފާފަެއއް ނުވާެނއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  نعمةދުަވހުން ވާީނ ަބގީޗާތަކާއި، އެބަީހ ސުަވރުގެތަާކއި،  قيامةވެރީްނ  تقوىހަމަކަށަވަރުްނ  ) 17( ތަުކގައެވެ

ުނވެވޭަހއި ގިނަގުަނ  عددމީހުްނނަށް ދެއްާވ ދަރުމަުކރެއްިވ އެަބއިهللا ތަކުގަިއ ކޮޓަިރ ކޮޅު(މާތްވެގެންވާ ުސވަުރގޭެގ 
.) نعمة  ގައެވެ

 حاصل لّذةއެބައިމީހުންނަށް ދެއްވި މާތްވެގެންވާ ބުއިންތަކާއި، ކެއުންތަކުން  ربّ އަދި އެބައިމީހުންގެ  ) 18(
. އަދި ަނރަކައިެގ އެިކ ވަންނިވަންނީެގ  .އެމީހުން ސަ ربّ  ެއމީހުންގެ ން عذابކޮށްކޮށެވެ  ލާމަތްކުރެްއވިއެވެ

.) ކަލޭމެން ތަނަވަސްކަމާއި، ހިތްފަސޭހަކަމާެއކު ކައިޮބިއ  ) 19( (އަދި އެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ނިދާ އިއްވޭނެެއވެ
) ުކރަމުން ގެންދިަޔ ހެޮޔ  . އެީއ ަކލޭމެން (ދުނިޔޭގަިއ ތިބެގެން . عملހަދަމުން ގެންދާށެވެ  ތަކުެގ ސަބަބުންނެވެ

އި ތިބޭއިރު ތިބޭނީ ސަފުސަފަށް ެއތުރިފައި ހުންނަ ރީތި ސޯފާ އެނދުތަކުގަިއ އެމީހުން އެ ސުަވރުގޭގަ 
. އަިދ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ރިވެތިެވގެންވާ،  عّزةލެނގިލަިއގެން  ތެރިކަާމއި އުފާވެރިކަާމ އެުކގައެވެ
. حورالعنيމާތްވެގެންވާ  ) ގުޅައިދެްއވާހުށީެމވެ  ން (ކާވެނިކޮށްދެްއވާ

ހުން އެ ުސވަރުޭގގަިއ ތިބޭއިުރ ތިބޭނީ ސަުފސަފަށް އެތުރިފަިއ ހުންަނ ރީިތ ސޯފާ އެނދުތަކުގަިއ އެމީ ) 20(
. އަިދ ތިަމން ރަސްކަލާނގެ އެީމހުންނަށް ރިވެތިެވގެންވާ،  عّزةލެނގިލަިއގެން  ތެރިކަާމއި އުފާވެރިކަާމ އެުކގައެވެ
) ގުޅައިދެްއވާހު حورالعنيމާތްވެގެންވާ  .ން (ކާވެނިކޮށްދެްއވާ    ށީެމވެ

. (އެބަީހ  إميانއެބައިމީހުންގެ ، ންނާ مؤمنވެގެން ތިބި  إميانއަދި  ) 21( ވި ދަރިފަސްކޮޅު ތަބާވާ ހުއްޓެވެ
ނަމަވެްސ އެމީުހންގެ ސުެވރުގޭަގއި ތިިބ މައިންބަފައިންނާ ަބއްދަލުާވ  ضعيفކަްނ ދެރަވެާފ  إميانދަރިފަސްކޮޅުގެ 

. ެއއީ އެމީހުންނަްށ ދެއްާވ މާ . އެހެންެވ ހުއްޓެވެ . އުފާެވރިަކން ފުރިހަމަވުމަށް ޓަކައެވެ  وِحى تعاىلهللا ތްކަމެކެވެ
.) އެމީހުންނާއި،  ްނނާއި، އެމީހުންެގ ަދރިފަސްކޮޅު ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ  مؤمنުސވަރުޭގގަިއ ތިބި  يعىنކުރައްަވއެވެ

. އަިދ އޭެގ ސަބަބުން އެ  ާއއި،  ثوابއިންބަފައިންެގ މަ مؤمنގުޅުވައިދެއްވައި، ބައްދަލުކޮށްެދއްވާ ހުށީމެވެ
. ޮކންމެ މީހަކުވެްސ އެމީހަުކ ކުިރ   مسئولައކާއެުކ  عملދަރުމައިެގ ތެރެއިްނ ެއއްވެްސ ެއއްޗެްއ މަދުނުާވ ހުއްެޓވެ

. . ބަނދެވިގެްނ ވެެއވެ  ވެގެން ެވއެވެ

. އަދި އެމީހުްނ މެވެއްާވހުށީއަދި ތިމަން ރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށް ުސވަުރޭގގައި މޭާވގެ ބާވަތްތަްއ ދެ ) 22(
.ހުށީކާހިތްވާ އަދި އެޭދ ޒާތުގެ މަސްވެްސ އެތާނަގއި އެީމހުންނަށް ދެއްވާ  މެވެ

) ެއއްވެްސ  ) 23( . (އެކަމަުކ ެއ ަރލުގައި . ރާތަށި ބޯނެެއވެ އެމީހުން އެާތ ރަުލގެ ތަށިތަިށ ލިިބގަންނާނެއެވެ
. އަިދ ެއ ބާވަތެއްގެ މަސްެތއްވެ، އޭެގ ސަބަބުން ބޭާކރު ވާހަކަތަާކއި، ިވޔާ ނުދާ ބާވަތުެގ އެްއޗެތި ިކޔާ ނަހަދާެނއެވެ

. (ެއއީ ސުަވރުޭގގެ ައހުުލވެރީންނަށް  .) خاصّ  تعاىلهللا ރާ ބުޔަްސ ފާފަވެރިެއއް ނުވާެނއެވެ  ުކރައްވާަފއިވާ ރަލެެކވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ީއަިދ އެމީހުްނ ކަިއރ. ) ހިނގަހިނާގ ތިބޭނެއެވެ   ގަިއ (ުސަވރުގޭގައި       

  ންތައް، ނުވަަތ އެމީހުންެގ ޅަ ަދރީން خادمއެމީހުްނގެ =       =  (ރީތި ަނލަކަމުެގ ގޮތުްނ) ްެއކުދީނ

   ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟        =ައްކެފޮުރވި ރައްކާތެިރވެފައިވާ ރަންމުތ .   ފަދަެއވެ     = 

.   އެމީހުން ކުރިމަތިލާނެެއވެ            = ާއެއްަބޔަުކ އަނެްއ ބަޔަކ          

  حال އެއްބަޔަކު އަނެއް ަބޔަކާ ުސވާލުުކރާ             =  .އެީމހުން ބުނާނެއެެވ

. [ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެން ) ވީމުއެވެ   މީގެ ުކރީގައި (ދުނިޭޔގައި            =

) ބިުރވެތިެވގެންވާ عذابވެރީންެގ ތެޭރގައި ( أهل[އަހުރެމެންެގ    حال އަށް        = ެهللا [ަފހ

.) ެދއްتوفيق އާއި  رمحةއަުހރެމެންގެ މަްއޗަށް (ފާފަ ފުްއސެވުމާއި  تعاىل و سبحانه   ވާ ަދރުމަކުެރއްވީެއވެ      

  =.   [އަިދ އަުހރެމެން ސަލާމަްތ ކުރެްއވީއެވެ       =  ެްނ  عذاب[ނަރަކައިގ

 (ނަރަކައިެގ ގަދަ ހޫނާއި، ވިަހ ހޫނު ވައިން)             = ހަމަކަށަަވރުން މީގެ ކުީރްނ]

) އަުހރެމެން ވީމު .(ދުނިޔޭގައި   އެވެ      =/ ކުާރ ކަމުަގއި،  دعاء [އެަކލާނގެއަްށ ދަންނަާވ ކަމުގައި

  އަޅުކަންކުރާ ކަމުގައި    ީހަަމކަށަވަރުން އެކަލާނގެއ]         = ]ކަން  إحسان

.] رمحةނުހަނު ގިނަެވގެންވާ   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެެއވެ    )= ޭهللا َرُسولُ އ(. ފަެހ   ެއވެ

 . . نصيحة وعظކަލޭގެފާުނ ަހނދާންކޮށްދެއްވާެށވެ   ދެްއވާށެވެ       =.   އަދި ަކލޭގެފާުނ ނުވެެއވެ

          = ގަިއ (އެަބހީ ކަލޭގެފާނަްށ ދެއްވާަފއިާވ ބުއްދީެގ  نعمةެގ  ربّ ަކލޭގެފާނުންެގ

) نعمةއި، ިމ އަިދ ނަބީކަމާ، ރަނގަޅުކަމާއި   ތަކުެގ ސަބަބުން           =  ކަހީނަުކ

   ކަމުގައި އަދި ުނވަތަ ދުނިޔޭން މޮޔަވެފަިއވާ މީހަުކ ކަމުގަިއެވސް         = ނުވަތަ އެމީހުްނ
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. ) ޅެންެވރިއެެކވެ   ބުނަނީ ހެއްެޔވެ؟ (ަކލޭގެފާނީ      = ުإنتظارރެމެްނ އެަކލޭގެފާނާމެދު އަހ 

. ކުރަނީއެވެ          = ެމީހުްނވެސް މަުރވާ ގޮަތްށ އެބާވަތުގެ އެހެނިހެން ަތއް ( حادثةޒަމާނުގ

  އެކަލޭގެފާނުވެްސ މަރުވުމަށް)          = ްކަލޭމެނ . . إنتظارަކލޭެގފާނު ވިދާޅުވާށެވެ   ުކރާށެވެ  

      =ީހަމަކަށަަވރުން ތިމަން ކަލޭފާނުވެްސ ކަލޭެމންނާއެކު މިވަނ          = 

. إنتظار     ކުާރ މީހުންެގ ތެރެއިންެނވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ން  خادم ުކރަްއވާފައިވާ خاصّ  އެީމހުންނަށް ަގއި خدمة އެީމހުްނގެ ތިބޭިއރު މަޖާކޮށް ސުަވރުގޭަގއި އެމީހުން އަދި ) 24(

 ރަން  ރަްއކާކުެރވިފައިވާ ޮފރުވައި  ރީތިކޮށް؟ ހެއްޔެވެ ކޮްނފަދަ ރީތިކަން ންގެ  خادم އެ . ތިބޭނެެއވެ ހިނަގހިނގާ އަބަދު އަބަދާ
 .ވާނެއެވެ އްފަދަތަކެމުތް

 .ހަދާނެއެވެ މަޖާނަގާ، ސުާއލުކޮށް،މަތިލައިުކރިބަަޔކަށް އަނެއް އެއްބަޔަކު  ތިބޭއިރު ސުވަރުގޭގައި  އަދި ) 25(

 އުޅުނުިއރު  ދުނިޭޔގައި ވެރީންނާއެކު أهل އަހުރެމެންގެ.) [ބުނާނެއެވެ ބަޔަކަށް އަނެއް އެއްބަޔަކު( އެމީހުން ) 26(
 .ގައެވެ حال ިބރުވެތިވެގެްނވާ އަށް عذاب ގެهللا  ވީ  އަހުރެމެން

 ދެްއަވއި  توفيق ހެޔޮ ކިޔަމަްނވުމުގެ ެއކަލާނެގއަށް، ލަްއވައި محةر  ފުއްސަވާ  ފާފަ  އަުހރެމެންގެ تعاىلهللا  ފަހެ ) 27(
. ދަރުމަުކރެްއވީއެވެ ، ުކރައްަވއި ސަލާމަތް އަުހރެމެން ެއކަާލނގެ ން عذاب ބާވަުތގެ އެކި ނަރަަކއިގެ އަދި. ދަރުމަކުރެްއވީއެވެ

 )؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކިހާބޮޑު އެއީ(

 އެއީ . (ހެދީމެވެ ކޮށް دعاء އެކަލާނގެއަށް އަުހރެމެން ތިިބއިރު ދުނިޔޭގައި ރެމެންއަހު  ކުރީން މީގެ ހަމަކަށަވަރުން[ ) 28(
.) ހިންމަވާެދއްވީެއވެ އަުހރެމެންނަށް އެކަން  އެކަލާނގެ .) ވައްދަވާޯތއެވެ ސުަވރުގެ ، ަސލާމަތްކުަރއްވައި ނަރަކައިން

 .]ކަލާނގެއެވެ އޯާގވަންތަ ބޮޑުވެގެްނވާ ެލއްވުން ةرمح ބޮޑުެވގެންވާ  ނުހަނު ވަންތަކަން إحسان އެކަލާނެގއީ ހަމަކަށަވަރުން

هللا  މީސްަތކުންނަށް. ަހއްދަވާށެވެ ދެްއވާ وعظ ދެއްވާ نصيحة މީސްތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު.) އެވެ اهللا رسول އޭ( ) 29(
 ުބއްދީގެ  އަދި، މާއިކަ نىب އެބަހީ نعمة ބޮޑު ދެއްވާފައިވާ هللا  ކަލޭގެފާނަށް(  .ހުންނަވާށެވެ ވެ  قائم މަތީ ހަނދާންކޮށްދެއްވުން

 ދުިނޔޭން  ނުވަތަ ކަމުގައި ކަހީނަކު ކަލޭގެފާނަކީ  އެްއގޮތަަކށްވެސްކަންކަމަކީ މި، ތަނަވަސްކަމާއި ވިސްނުމުގެ ، ބުރަކަމާއި
 .)ނޫނެވެ ކަްނކަމެއް އެކަީށގެންވާ ވުމަށް ކަމުގައި  މީަހކު މޮޔަވެފައިވާ

 ަކލޭގެފާަނކީ  ބުނަނީ އެ އެމީހުން يعىن؟ ހެއްޔެވެ ބުނަނީ އެމީހުން ޅެންވެިރޔެކޭ، ެއކޭ شاعر ކަލޭގެފާނަކީ  ނުވަތަ ) 30(
ނޑައެޅިގެން  ޒަމާން  ގޮތަށް ދިޔަ  ަހލާކުވެގެން މަުރވެ ޅެންވެރީންވެސް ބޮޑެތި ެއހެނިހެން ވީމާ. އެއްކަމަށެވެޅެންވެރ ކަ
 .ކުރަނީެއވެ إنتظار ންއެމީހު ިދއުމަށް ހަާލކުވެގެން ަކލޭގެފާނުވެސް  ގޮސް އެނބުރެމުން

 ައހުރެންެވސް . ކުރާެށވެ إنتظار ަކލޭމެން. !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ) ޖަވާުބގައި ޭއގެ !.ެއވެ اهللا رسول އޭ( ) 31(
 .ވަމެވެ ތެެރއިން ީމހުންގެ ކުރާ إنتظار ކަލޭމެންނާއެކު
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       =ަ؟ެހއްޔެވެ ކުރަނީ أمر އެމީހުންނަށް ނުވަތ       = ެބުއްދިަތއް އެމީހުންގ        =ްމިޔަށ 

   )ވާހަކަތަކަށް باطل މި އެބަހީ(          = ިކަމުަގއި ނުބައި( ހަމަ އެމީހުންނަކީ؟ ހެއްެޔވެ ކިޔެއް އަދ (

   .ބަޔަީކއެވެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ       =ައެމީހުން ؟ ެހއްޔެވެ ިކޔެއް އަދި(؟ ހެއްޔެވެ ބުނަނީ ެއމީހުން ނުވަތ 

  .)ބުނަނީއެވެ     =ުވާހަކަތަެކއް  ޮދގު އަމިްއލައަށް ކިޔަިއގެން އޭ  قرآن އެބަހީ. (ދޮުގހެދީއެވެ އެޔާމެދު އެަކލޭގެފާނ 

  .)ހަދައިގަތީއެވެ         =)ުނުވަނީއެވެ إميان އެީމހުން؟ ެހއްޔެވެ ކިޔެއް އަދި.) ނޫނެވެ ންއެހެންނަކ.  

       =ެގެނަސްބަލާށެވެ  އެމީހުން ފަހ.            =ައެއް قرآن އެފަދަ/ ާވހަކަެއއް އެފަދ      

      = ީވަންޏާ ކަމުަގއި ބަަޔކު ތެދުބުނާ އެމީހުންނަކ         =ަހްެއެދވުނީ  އެީމހުން ނުވަތ 

  ؟ހެއްޔެވެ       = ިެނތި) އެއް خالق( ަފރާތެއް  ެހއްދެވ             =ައެމީހުން  ުނވަތ 

   )؟ހެއްޔެވެއަމިްއލައަށް އެމީހުން ހެއްެދވީ އެމީހުން(؟ ހެއްެޔވެ ން خالق އެއީ            =

  ؟ެހއްޔެވެ އެމީހުން ހެއްދެވީ ބިން، އުޑުތަކާއި ނުވަތަ           = ިيقني އެމީހުން؟ ހެއްޔެވެ ކިޔެއް އަދ 

   .ނުކުރެއެވެ     = ަ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ އަތުގައި  އެމީހުން  ުނވަތ          =ެخزانة ގެ ربّ  ފާނުންގެކަޭލގ 

    )ރިޒުުގގެ ވާރެޔާ( ތައް        =ަބޭުނން  އެބަހީ(؟ ހެއްޔެވެ ން مصيطر އެމީހުންނަކީ ނުވަތ 

  )؟ހެއްެޔވެ ބަޔަކީ ވަުރގަދަ އަދި جّبار ހުރި  ބާރު އުޅެވޭހާ  ގޮތަކަށް         = ަައރާނޭ ށްމަްއޗަ( އެމީހުންނަށް ނުވަތ (

  ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ ސިޑިއެއް        = ްވާަހކަތައް  ބޭކަލުންގެ  مالئكة( އަހާނޭ ގޮސް އަރަިއގެން ެއިއން އެމީހުނ 

  )ވެ واصل ހަަމއަށް އާ الغيب علم އަދި އަހައި           =ެނިކަން  ީމހުން އަހާ އެމީހުންގެ ފަހ 

  .ގެނަސްބަލާށެވެ        =ާއެއް دليل/ އެއް حّجة ބަޔާންެވގެންވ   
 

                                          

                             

                                    



                      
 

1 9 5 4   
 
 

މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 أمرއެމީހުންނަށް އަންަގއި  )ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ެދއްކުމަށް-އެ ތާކުން (ނުވަތަ އެމީހުންގެ ބުއްދިތައް  ) 32(

. އަދި ކިޔެއް ހެްއޔެވެ؟ އެީމހުންނަކީ ދެކޮޅުވެރިކަާމއި، ކުރަނީ ހެްއޔެވެ؟ ެއހެން  ވީއެްއވެސް ނޫނެވެ

.  ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގަިއ ހައްުދ ފަހަނަޅާފައިވާ ބަަޔކީއެވެ

ޭއ ކިޔަިއގެން ބޮުޑ ދޮުގ  قرآن ނުވަތަ އެަކލޭގެފާުނ އަމިްއލައަްށ ދޮުގ ވާަހކަތަކެްއ އުފައްދަިއގަނެގެން  ) 33(

. އަިދ ެއްއޮގަތަކްށެވްސ ެއެހްނަނުކްނ ޫނެނވެ ؟ ވެ؟ މިހެންެވސް އެމީހުން ބުނީ ެހއްެޔވެވާހަކައެއް ހެދީ ހެްއޔެ

. إميانކިޔެއް ެހއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ   ނުވަީނއެވެ

) ކަލޭމެން ނިކަން އެފަަދ  حمّمد(ފަހެ ކަލޭމެން ތިޔަ ބުނަނީ ތެދެއް ކަމުގައި ވަންާޏ  ) 34( ގެފާނު ހެދި ގޮތަށް
. ކަލޭމެްނ ތިޔައީ ބަހުގެ ބޮޑެތި އެ قرآنވާހަކައެްއ އެފަދަ  . (ދެންފަެހ  ماهرއް ނިކަން ެގނަސްަބލާށެވެ ން ވިއްޔާެއވެ

ހެއްދެިވ  قرآن ގެފާުނ އަމިއްލަފުޅަށް حمّمدއެްއ ނުވަތަ ޫސރަތެއްވެްސ ނުހެުދނު ހިނދުން  ءايةކަލޭމެންނަށް އެފަދަ 
.) باطلބޭކާުރ ކަމަށް ތިޔަ ބުނަނީ ުބއްދީގެ ކޮްނ ދަީލލަކުން ބާަވއެވެ؟ ިތޔަީއ   ާވހަކައެެކވެ

އެްއ ނެތި ހަަމ އަމިއްަލޔަްށ  خالقނުވަތަ އެމީހުން ހެއްެދވިފައި ވަީނ ެހއްދެވި ެއްއވެސް ފަރާތެްއ  ) 35(
ހެއްޔެވެ؟ ނުވަަތ އެމީހުްނ ެއއީ ަތކެތި ހައްދަާވ މީހުްނ ެހއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގަިއ މިވާަހިއ ތަކެތި ހައްދަވަީނ ހަަމ 

 އެމީހުން ހެްއޔެވެ؟

. އަދި ިކޔެއް ެހއްޔެވެ؟ އެމީހުްނ  ) 36( ނުވަތަ އުޑުތަކާއި، ބިންތައް ހެއްދެވީ އެމީހުން ހެްއެޔވެ؟ އެހެން ނޫނެވެ
. އެަބހީ އުޑުތަކާއި، ބިން ެހއްދެވީ  يقنيހަމަ  . قبولކަމުގަިއ އެމީހުން هللا ނުުކރަނީއެވެ  ނުުކރަނީއެވެ

ގަިއ ވަީނ ހެްއޔެވެ؟ (ާވރެޔާއި، ރިޒުގުެގ އަތު  ަތއް އެމީުހންގެ خزانةެގ  ربّ ނުވަތަ ކަޭލގެފާނުންެގ  ) 37(
ތައް އެމީހުން އަުތގައި ވަީނ ހެއްެޔވެ؟ އަިދ އެއިން އެމީހުން ބޭނުން މީަހކަށް، ބޭނުން ވަރަކަްށ  خزانةއެންމެހާ 

ީކ ަބޔަ جّبارދެވިދާނޭ ހެއްެޔވެ؟) ނުވަތަ އެމީހުން ެއއީ އެީމހުން ބޭނުްނހާ ގޮތަކަށް އުޅޭހާ ބާުރހުިރ ވަުރގަދަ 
.  ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ބާރު ހިންގޭނޭ އެކަކުވެްސ ނެީތ ބާވައެވެ؟ އެްއގޮތަކަށއވެސް އެހެން ނޫެނވެ

ނޑެއް ނުވަަތ  خربނުވަތަ އެމީހުން އުޑަށް އަރައިގެން ގޮސް އުޑުގެ  ) 38( ތައް އެހުމަށް ަޓކައި ައރާނޭ ަހރުގަ
ކޮށް، އިދިކޮޅު ހެދޭނީ އެހެންނަމަ ާތއެވެ؟) ދެންަފެހ  جدلާނ ގެފާ حمّمدސިޑިއެއް އެީމހުންނަށް ވަނީ ހެއްޔެވެ؟ (

) އެ އަޑު ެއހި ބަޔަކު އެީމުހން ދައްކާ ވާހަަކއާއި، ކުރާ  ތެދުކަމުގެ ަމއްޗަްށ  دعوى(އުޑުން އަޑުއެހި ކަމަށް ވަންޏާ
. (އެމީހުން ެއ  ُحّجةކުރާނޭ  دليل  جنّ ކުން ހެްއޔެވެ؟ މިހާރު ގެންނާނީ ކޮންފަދައަ  خربެއއް ނިކަން ގެނަސްަބލާށެވެ

. މި މީހުންނަށް އަދި އެރޭނީ ކޮންފަދައަކުްނ  ންނާއި، ސައިތާނުންނަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަން ބަންދު ވެފައެވެ
 ހެއްޔެވެ؟
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   ަތުރަޖމާ     

          = ަ؟ ހެއްޔެވެ ން ދަރީ އަންހެން ވަނީ އެަކލާނގެއަށް ނުވަތ          = ިކަލޭމެންަނށް  އަދ 

   ؟ެހއްޔެވެ ދަރީން  ފިިރހެން ވަނީ        = ަފީއަކަށް ( އުޫޖރަޔަކަށް  ކިަބއިން އެމީހުްނގެ ކަލޭގެފާނު  ނުަވތ (

   ؟ހެއްެޔވެ ނީވަޑައިގަންނަވައެދި       =ްވެގެން ދަރަނިެވރި) ނުދެއްކި އުޖޫރަ  އެ ( އެީމހުން ދެނ    

     =ް؟ހެްއޔެވެ ކަންބޮޑުވަނީ ވަރުބަިލވެ އެކަމުގައި( ބަރުވާނ(            =ައަތުގައި  އެމީހުންގެ ނުވަތ 

   ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ  علم ގެ  غيب       =  ްކިަޔއިދީ އެއްޗެއް  އެދޭ އެމީހުން  މީހުންނަށް ( އެއިން  އެީމހުން ދެނ (

   ަހދާން ލިޔެދީ        = ަ؟ހެއްޔެވެ އެދެނީ ހަދާން  މަަކރެއް ) މެދު ގެފާނާ حمّمد( އެީމހުން ުނވަތ    

     =  ެދަންނަެއވެ މީސްތަކުން ކާފަރުވީ  ފަހ.          =ަދަށުެވގެންވާ  މަކަުރގެ، ހެދެވި ކަރު މ 

   .އެީމހުންނެވެ ހަމަ ބަޔަކީ         =ަ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ އެއް  إٰله އެީމހުންނަށް ނުވަތ         = ފިަޔަވއި اهللا  

        =ެވއެވެ ވޮޑިގެން ވަންތަވެ  طاهر ހުސް اهللا.           = އެމީހުްނ އެިޝރުކު ުކރާތަެކިތ

   .ފިވިައ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދަރީން  ފިރިހެން ަކލޭމެންނަށް، ނިސްބަތްކޮށްފައި ދަރީން އަންހެން އަށް اهللا.) ންނޭވެ مشرك މިތިބަ އޭ( ނުވަތަ ) 39(
 اهللا ދަރީން އަންހެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަލޭމެން. ކޮޅެެވ ކޮުޅނެތް ގެވެސްކަމު جاهل ދެން ތިޔައީ(؟ ހެއްެޔވެ ކުރަނީ ނިސްބަތް

 ވެިރކަމެއް  عدل ކޮން ކުރަނީ  ނިސްބަތް  ތިޔަ ކަލޭމެންނަށް ދަރީން  ފިިރހެން ހިތްހަމަޖެހޭ  ކަލޭމެން ، ކޮށްފައި ނިސްބަތް އަށް
 .)ވެެއވެ ވެވޮޑިގެން  طاهر ހުސް اهللا ކަމަކުން  ުހރިހާ ިތޔަ؟ ހެއްޔެވެ

 އުޖޫަރެއއް  އަތުން  އެމީހުން ) މަތީން އިްއވަވާ  ެއމީހުންނަށް ކަން  رسول ކަޭލގެފާނު.) ގެފާނެވެ حمّمد އޭ ( ނުވަތަ ) 40(
 ސަބަބުން  އޭގެ ބޮޑުވެގެން، ބަރުވެގެން ޓެކްސް ނުވަތަ އުޫޖރަ  އެމީހުން؟ ތޯެއވެ ނަންގަވަނީ ޓެްކހެއް؟ ތޯއެވެ ހިއްޕަވަނީ
 އެހެންަނމަ  ނާހާނީވެސް ކަން رسول ކެލޭގެފާނުންގެ ނުވަތަ، ނުވާނީ إميان ޭލގެފާނަށްކަ(؟ ހެއްެޔވެ ދަރަނިވެިރވީ އެމީހުން
 .ނޫނެވެ ީވއެއް ކަމެއް އެއްވެސް މީގެ.) ތާއެވެ

 ވަނީ  އެީމހުންނަށް علم ގެ غيب) ގައިވާ احملفوظ لوح( ކޮށްދިނުމަށް بيان ލިޔެދީ އެމީހުން މީސްތަކުންނަށް ނުވަތަ ) 41(
 .)ތާއެވެ ެއެހްނނަމަ ކިޔާނީ އެއްޗެއް  ކިޔާނެހާ އެމީހުން ނާމެދުގެފާ حمّمد(؟ ހެއްޔެވެ

 ައދި ، ހެެދވި މަކަރު ފަހެ؟ ހެއްެޔވެ އެދެނީ ާރވާން ރޭވުމެއް ނުބައި ހަދައި އެއް مكر ގެފާނާމެދު حمّمد އެމީހުން ނުވަތަ ) 42(
 .)އެވެނޭނގެ އެމީުހންނަށް ެއގޮތެްވސް. (ކާަފރުންނެވެ ހަމަ ބަަޔކީ ދަށުވެގެންވާނޭ مكر

 ދެްއވާ  ރިޒުގު އެީމހުންނަށް؟ ެހއްޔެވެ ވަނީ އެއް  إٰله ެއްއވެސް އެހެން ފިޔަވައި اهللاކުރުމަށް އަޅުކަން އެމީހުން ނުވަތަ ) 43(
 ުނވެސް . ނުެވއެވެ(؟ ހެއްެޔވެ ވަނީ  އެމީހުންނަށް އެއް إٰله އެހެން ފިޔަވައި اهللا ުފއްދަވާދެއްވުމަށް  ބޭނުންތައް، ކާންދެއްވާ
 .ެވއެވެ ވޮޑިގެން ވަންަތވެ طاهر ހުސް اهللا ކަންތަކުން ުކރާ شرك އެ އެީމހުން) .ވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ިފެނުނަސް އެމީހުންނަށް އަދ                =ްނޑެއް އުޑުނ  ނުވަތަ ( ވެއްޓޭތީ އެތިގަ

  )ފައިބާތީ ކުދިކުދިވެގެން  އުޑު      = ްބުނާނެެއވެ އެީމހުނ.             = ީފުނިޖެހިގެްނވާ  އެއ 

  .ވިލާތަކެކެވެ        =ެދޫކޮށްލަްއވާށެވެ އެމީހުން ކަލޭގެފާނު ފަހ!          = ާބައްދަލުވާނދެން އެމީހުްނނ    

      = ެުދވަހާ އެމީހުންގ        =ިއެދުަވހުގައ           =ްމަުރވާ  އެމީހުން/ ަހލާކުވާ އެމީހުނ  

           = ެުދވަހެކެވެ ފުއްދައިނުދޭނޭ އެދުަވހުން އެމީހުންނަށް  ދުވަހަކީ  އ.          = 

   ކަމެއް  ސްއެްއވެ ރޭވުމުގެ  އެމީހުންގެ         =  ިކަުމަގއި  ަބޔަކު ލިބެނޭ نصر އެމީހުންނަކީ  އަދ 

  .ނުވެއެވެ        =  ިެވއެވެ ަހމަކަށަވަރުން އަނިޔާެވރީންނަށް އަދ.              = ްއެޫނނ 

   )عذاب އިތުރު ގެ عذاب ލިބުނު ދުނިޔޭގައި އެބަހީ. (އެއް عذاب        = ިގިނަ  އޭގެ އެކަމަކުއަދ 

   މީހުންނަކަށް      ްނޭނގެއެވެ  އެމީހުންނަކަށ.        =ިތެިރެވ ވަަޑިއ ކެތް ކަލޭގެފާނު  އަދ

  .ށެވެގަންނަވާ        = ެފުޅަށް  حكم ގެ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގ           = ްަކލޭގެފާނު  ހަމަކަށަވަރުނ 

   .ެބއްލެވުުމގައެވެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ވަނީ        = ިمحد ވިދާޅުވެ تسبيح އަށް ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ އަދ 

   .ކުރައްވާެށވެ      =ާހިނދު ތެދުވެވަޑަިއގަންނަވ               =ިނޑައެޅިގެން  އަދ  ކަ

ނޑު  .ވިދާޅުވާށެވެ تسبيح ެއކަލާނެގއަށް ވަގުތު ރޭގަ           =ިވަގުުތވެސް  ފުރަަގސްދޭ ތަރިަތއް އަދ 

  )ވަގުުތގައްޔާ ލާ فجر އެބަހީ(
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މާނަ  ގެسورة طور        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑެއް އުޑުން  އަދި ) 44( ނޑެއް ބޯ  އެއީ  ބުނާނީ އެމީހުން  ެވއްޓުނަސް ތަންގަ  ކާަފުރވީ  އެ  އެބަހީ . (ކަމުަގއެވެ ވިާލގަ
ނޑު އުޑުން ގޮތުން އެއްގެ عذاب މީސްތަކުންނަށް ނޑުގަ  އެމީުހން ( ފެނުނަސް ފައިބާތަން ކުދިކުދިވެގެން ތަންތަންގަ
ނޑެއް ފުނިޖެހިފައިވާ އެޅި ްއޗަށްމަތިމަ އެއީ ބުނާނީ އެމީހުން) އެޅިނުގަންނަންޏާ ގައިމައްޗަށް  ެއއީ . ކަމުގަެއވެ ވިލާގަ

 .ކަމަށެވެ ކަމެއް  އާދައިގެ

 އެ . ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ އެމީހުން  ކަޭލގެފާނުން ދާނދެން ހަމައަށް ދުަވހާ އެމީހުްނގެ.) !އާއެވެ رسول މާތްވެގެންވާ އޭ( ) 45(
 ނުަވތަ ، ކަުމގައި ދުވަސް ހަނުގރާމަ بدر  ސްއެއީދުވަ އެ. (ަވހެވެދު ދާނޭ ހަލާުކވެގެން، ަމރުވެ އެމީހުން ުދވަހުން އެ ދުވަހަކީ

 .)ބުނެވުނެވެ ކަމުަގއި ދުވަސް قيامة

 ކަމެއް  ެއއްވެސް ރޭވުމަކުން ެއއްވެސް ރޭވި އެމީހުން) ހަާލކުަގއި އެކަލޭގެފާނުންގެ  އިދިކޮޅަށް އާ އާ رسول( އަދި ) 46(
 .ނުވެއެވެ ކަމުގައި  ަބޔަކު ލިބޭނޭ نصر ނަކީއެީމހުން އަދި. ނުދޭނެއެވެ ފުއްދައި އެމީހުންނަށް

 ދުނިޭޔގައިެވސް ، ނުލައި عذاب ދުވަުހގެ قيامة އެބަހީ. ެވއެވެ އެއް عذاب ނޫން އެ މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާވެރިވީ އަދި ) 47(
 مصيبة ިކއެކިއެ ދުނިޭޔގެ ނުވަތަ. ިދއުމެވެ މަރުވެގެން ހަނގުރާމަިއގައި  ބަުދރު އެއީ. (ވެއެވެ އެއް عذاب އެމީހުންނަށް

 .ނޭނެގއެވެ އެކަންކަމެއް މީހުންނަކަށް ގިނަ އޭގެ އެކަމަކު .) ތަކެވެ

 އެއީ . (ހުންނަވާށެވެ ކެތްތެރިެވވަޑައިގެންފުޅަށް حكم ގެ ربّ  ކަޭލގެފާނުންގެ.) އާއެވެ رسول މާތްވެގެންވާ އޭ( ) 48(
 ައދި ، ެބއްލެވުމާއި ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ވަނީ ގެފާނުކަލޭ ހަމަކަށަަވރުން.) އަންނާނދެނެވެ ަވގުތު ެވގެންވާ وعد އެމީހުންނަށް

 އިންނަވާފައި  އެްއގައި جملس ކޮންމެ( ހިނދު ތެދުވެވަަޑއިގަންނަވާ ަކލޭގެފާނު އަދި .ގައެވެ محاية ރަސްކަލާނގެ ތިމަން
 محد ވިދާޅުވެ تسبيح އަށް  ربّ  ކަޭލގެފާނުންގެ) ހިނދު ތެދުެވވަޑައިގަންަނވާ ނަމާދަށް ުނވަތަ، ހިނދު ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ 

 .ކުރައްވާެށވެ

ނޑުގެ އަދި ) 49(  ފައި ފުަރގަސްދީ ތަރިތައް  އަދި . ވިދާޅުވާށެވެ تسبيح އެަކލާނގެއަށް  ވަގުތުަގއިވެސް  ރޭގަ
 .ވިދާޅުވާށެވެ تسبيح އެަކލާނގެއަށް  އެަބހީ ފަތިުހގައިވެްސ  ދާވަގުތުގައިެވސް
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މާނަ  ގެسورة النجم        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة النجم
uv 

  

 )62(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        نجمُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     

           =ިކުރަްއވައެވެ وِحى ހުަވއި تعاىل اهللا ގަންދެއްަވއި ތަރި ) ވެއްެޖއްޔާ غائب( ވެއްޓިއްޖެްއޔާ ތަރ.  

         = ެނުފުރެެދއެވެ މަގު  ވެިރޔާެއކު ކަލޭމެްނގ.           = ިގެއްލި  އެަކލޭގެފާނު އަދ 

  .ުނވެއެވެ ހަލާކު        =ިނުވެއެވެ ވިދާޅު ބަސްފުޅު ެއކަލޭގެފާނު  އަދ.           = ައށް  نفس هٰوى 

   ގޮތަކަށް ފެންނަ      = ެވެެއވެނު ބަސްފުޅު އެ . (ނުވެެއވެ އ(.          = ޭއެއް  وِحى ާބވައިެލއްވ 

    މެނުވީ ކަމުގައި      =ްއުނގަންނަވަިއދެއްވީ އެ  އެކަޭލގެފާނަށ             = ުގަދަަފދަ  ބާރުފުޅ 

  .)ގެފާނެވެ جربيل. (ކަޭލގެފާނެވެ ވެގެންވާ        =ިނުވަތަ   ކަމުގެވެރި ގަދަފަދަ އްދިފުޅުބު، ބާރުފުޅާއ 

  ރިވެތިކަމުގެެވރި         =ެވިެއވެ ވެގެން قرار މަތިވެިރވ.       =  ިجربيل  َعَليه السآلم ( އެަކލޭގެފާނު އަދ(  

          = ާއުދަރެހުަގއި ފަރާތު ިއރުމަތީ ( ގައި أفق މަތިވެރިވެގެންވ(         =ްجربيل  َعَليه ( ދެނ

  .އެވެ ގާތްވެވަޑަިއގެންނެވި )السآلم        = ްއެވެ ގާތްެވވަޑައިގެންނެވި  އަދިެވސ.        = ުއެަކލޭގެފާނ 

  .ވިއެވެ        = ެމިންވަރަށް މުށުގެ ދެ/ ދުނީގެ ދެ( މިންވަރަށް ގެ قوس ދ(          = ަނުވަތ 

  .ގާުތގައެވެ އެއަށްވުެރވެސް       = ެއިްއވެވިއެވެ وِحى އެަކލާނގ.         = ެحمَُمَّد َصّلى اهللا އަޅާ އެކަލާނގ

  އަށް.  )މެދުެވރިުކރައްވަިއގެން ޖިބްރީލު( َعَلْيه َوَسلَّم           = ެއެްއޗެއް ކުރެްއވި وِحى ކަލާނގެއ      

     =ނުުކރެެއވެ ދޮގު ހިތްޕުޅު ގެ حمَُمَّد َصّلى اهللا َعَلْيه َوَسلَّم.          = ެެއއްޗެއް ދެެކވަޑައިގެން އ .   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 މި  النجم. ދަންނައެވެ. (ކުަރއްވަެއވެ وِحى ހުވައި تعاىل اهللا ވައިގަންދެއް ތަރި އެ ވެއްޖެއްޔާ غائب އުދަރެހުގައި ތަރި ) 1(

 إختالف އަކާމެދު مراد ގެންނަވާަފއިވާ لفظ މި ގައި  قرآن ޮކްށ خاصّ  އަދި. ތަފާެތވެ ބަސް ންގެ مفّسر ތަރުޖަމާއަކާމެދު ގެ لفظ
 ުމރާދުކުެރވެނީ  އެއިން. ތަރިެއވެ ައކީ النجم. ނަަކުލކޮށްލަމެވެ މިތާ މާނަ ބައެއް އެތަނުން. ހުއްެޓވެ އެބަ އައިސްފައި ތައް
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ނޑު މާނައަކީ އަނެއް ގެ  النجم  ަތިރއެކެވެ ކިޔާ ُزهرة މުރާދުުކރެވެނީ ެއއިން ނުވަތަ. ނަކަތެވެ މި، ކެތި  ނުހުންނަ  ގަސްގަ
 حمّمد ޫސރަތުގައި މި ދަކީުމރާ ގެ النجم .އެވެ قرآن ޫސރަތުގައި މި މުރާަދކީ ގެ النجم .)މާނައިަގއެވެ ވެުލގެ. (ފަތްޕިލާވެއްޔެވެ

 ެމި . ޮއއްސުމެވެ ނުވަތަ. ނިވަިއވުމެވެ ނުވަތަ. ވުމެވެ غائب ނުވަތަ. ެވއްޓުމެވެ ނައަކީމާ ގެ لفظ މި هٰوى ދެންފަހެ .އެވ 
ނޑު ވީމާ. ުހއްޓެވެ އެބަ ބޭނުންުކރެވިފައި ތައް لفظ މި މާނަެއއްގައި  ހުރިހާ . އެވެ މާނަ ުފރަތަމަ އެންމެ ލިޔަނީ މި މިތާ އަޅުގަ
. ކުރަްއވައެވެ وِحى ހުވައި  تعاىل اهللا ގަންެދއްވައި  ކެތި އެ ވެއްޖެްއޔާ غائب ުނވަތަ އޮއްިސއްޖެއްޔާ ކެތި ނުވަތަ ތަރި : އެއީ

 .މިއެވެ

 . ނުވެއެވެ ގެން ވަޑައިމަގުުފރެދި ) َصلى اهللا عليه وسلم  حمّمد އެބަހީ ( އެުކވެރިޔާ  ކަލޭމެންގެ ) އަކީ جواب ހުަވއިގެ މި( ) 2((
 وِحى އެކުެވރިޔާެއވެ ންގެ قريش އާމެދު َصلى اهللا عليه وسلمحمّمد މިތާ: ނޯޓު. ނުދެއެވެ  ހަލާުކވެގެން ެގއްލި އެކަޭލގެފާނު އަދި

ނޑި  ތެރޭ  އެމީހުންގެ  ދާނދެންވެސް  ހަމައަށް  ކަމާ  نىب ފަށަިއގެން ޅަިއރުއްުސރެ އެންމެ އެަކލޭގެފާނު  ކުރެއްވީ   މެދުނުކެ
 ޮބޑަށް  އެންމެ ނުާވކަން ަހލާކުވެގެން ގެްއލި އެކަލޭގެފާނު، ކަމާއި މަގުނުފުރެދޭ އެަކލޭގެފާނު އަދި. ވެވީީތއެ ކަމުގައި އުޅުއްވި
 .އަމީނެވެ އެީމުހންގެ.އެުކވެރިާޔއެވެ އެީމހުންގެ އެއީ. އެމީހުންނެވެ ވާނީ ދަންނަން

 .ވެއެ ވަނުދައްކަ ވާހަކަެއއް ބޭނުންހާ ގޮތަށް އެދޭ نفس هٰوى އެކަލޭގެފާނު އަދި  ) 3(

 .ނުެވއެވެ މެނުވީ ކަުމގައި وِحىބާަވއިލެްއވޭ ހަމަ އެއީ  ބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނުންގެ ) 4(

 .އެވެ األمني جربيل އެަބހީ. ކަޭލގެފާނެވެ ބާރުގަަދވެގެްނވާ އުނގަންަނވައިދެއްވީ  وِحى އެ އެކަލޭގެފާނަށް ) 5(

 އުޑުަގއި . ކަލޭގެފާެނވެ ވެގެްނވާރިވެތި އަދި ގަދަ ފުޅުބުއްދި، ވިސްނުންފުޅާއި ނުވަތަ ގަދަ ބާރުފުޅު އެކަލޭގެފާނަކީ ) 6(
 . ެވވަޑައިގެންނެވިއެވެ މަތިެވރި އެބަހީ.  .ްނ◌ެވިެއވެވެވަޑައި◌ެ إستٰوى އެކަލޭގެފާނު

 އެަކލޭގެފާނުްނގެ  އެބަހީ. (އުދަެރހުގަެއވެ ަމތިވެރިވެގެްނވާ ހުންނެވީ) َعَليه السآلم جربيل އެބަހީ( އެކަލޭގެފާނު އޭރު ) 7(
 َصلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول. ފައުޅުވެވަޑައިގެންނެވިެއވެ އެކަޭލގެފާނު އުދަރެހުަގއި ފަރާތު އިރުމަތީ ފުޅުގައިل صورة أص

 ުމޅިން  ހަމައަށް ފަރާތާ مغرب އުދަރެހުން  ފަރާތު ިއރުމަތީ. ެދކެވަޑައިގެންނެިވއެވެ ގައިޫސރަފުޅު أصل އެކަލޭގެފާނުންގެ 
 .ބޮޑެވެ އެކަޭލގެފާނު ސްެއހާވެ. ެވއެވެ ބައްދާލާފައި

 .ގާތްވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް އާ َصلى اهللا عليه وسلم حمّمد) جربيل َعَليه السآلم    އެަބހީ( އެކަލޭގެފާނު ދެން ) 8(

. ެއވެ ވެ ކަމުަގއި ގާތްވެވަޑަިއގެންނެވި މިންވަރަށް ދެމުށުގެ ނުވަތަ  މިންަވރަށް ދުންެޏއްގެ ދެމެދު ދެބޭކަލުންގެ އެ ) 9(
 ނުވަތަ .) ގާތްވިެއވެ އެވަރަށް ދެމެދު އާ ربّ  އެަކޭލގެފާނުނެްގ އާއި َصلى اهللا عليه وسلم حمّمد ރޭގައި ގެ معراج ނުވަތަ(

 أعلم واهللا .ވިއެވެ  ކަމުގައި  ގާތްވި  ބޮޑަށް އެއަށްވުެރވެސް

 މެދުެވރި جربيل َعَليه السآلم  އެއްޗެއް  ކުެރއްވި ىوحِ  އެ އަށް َصلى اهللا عليه وسلم حمّمد އަޅާ އެކަލާނގެ تعاىل اهللا ދެންފަހެ ) 10(
 وِحى ެއއްޗެއް ކުެރއްވި وِحى އެ އަށް َصلى اهللا عليه وسلم حمّمدއަޅާ ެއކަލާނގެ  اهللا މާތް ނުވަތަ. (ކުރެްއވިއެވެ وِحى  ކުރައްަވއި

 .)ވެއެވެ إْخِتآلفُ  ަވރަށް މިމައްސަލަިއގާ(  .ކުރައްަވއިފިއެވެ

 ފެނިވަޑަިއގެންނެވިއެްއެޗއް  އެ ެއކަލޭގެފާނަށް  ހިތްޕުޅު) ގެ َصلى اهللا عليه وسلم حمّمد އެބަހީ ( ފާނުންގެ އެކަލޭގެ އަދި ) 11(
 ހިތްުޕޅު  އެަކލޭގެފާނުންގެ އެްއޗެއް އެްއވެސް ދެކެވަޑައިގަތް އެ އެކަޭލގެފާނު ރޭގައި ގެ معراج އެބަހީ. (ނުކުރަްއވައެވެ ދޮގެއް
 .ނުކުރަްއވައެވެ ދޮގު
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މާނަ  ގެسورة النجم        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     ެ؟ހެްއެޔވެ ކުރަނީ  جدل ެއކަލޭގެފާނާ  ކަލޭމެން ފަހެ އަޅ             = ުދެެކވަޑައިގަތް ެއކަލޭގެފާނ 

   އެއްޗަކާމެދު       =ިވަޑައިގަތެވެދެކެ  އެކަޭލގެފާނު ،ެއކަލޭގެފާނު  ހަމަކަށަަވރުން އަދ.          = 

  ފަަހރަކުވެސް  އެހެން             = ކަިއރިން ގެ  سدرةاملنتهى                  = 

  .ވެއެވެ ުސވަރުގެ ކިޔުނު އެވެ جّنةاملأوى އެތާނގައި        = ިހިނުދން  ނިވައިުކރި ގަސް ކުންނާރުއެ  އަދ  

       =އެއްޗެއް ްއވިނިވައިުކރެގެ އަމުރުފުޅުތަކުން اهللا           އެކަޭލގެފާނުންެގ =

  .)ނުބަްއލަވަެއވެ ފަރާތަށް ފަރާތް. (ލެނބިނުލައެވެ ލޯފުޅު         =ިހަނަޅައިގެން ހައްދުފަ އެކަލޭގެފާނު އަދ 

   .ނުދެއެވެ       = ްދެކެަވޑައިގަތެވެ  އެަކލޭގެފާނު  ހަމަކަށަވަރުނ.             =ެربّ  އެކަލޭގެފާނުންގ 

  )ުކގެތެރެއިންތަ دليل ަތކާއި حّجة(  ެތރެއިން ކުގެއާޔަތްތަ ގެ         =ާތަކެތިބޮޑެތިވެގެންވ       =  ެއަޅ 

ُر    ކަޭލގެފާނަށް ތިމަން ކަލޭމެން  ފަހެ   .ދީަބލާށެވެَخبـَ        = ބެޭހގޮތުން  އާ) ދެބުދާ މި( ُعزَّة އާއި الت  

          =ިމެދުގައްޔާ އާ  مٰنوة ވާ ތިންވަނައަށް  އަދ       =    ްއަނެއ    
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މާނަ  ގެسورة النجم        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ؟ހެއްެޔވެ ކުރަނީجدل  އެކަލޭގެފާނާ އެްއަޗކާމެދު ދެކެވަޑައިގެންެނވި އެ  އެކަލޭގެފާނުން ފަހެ ލޭމެންކަ ) 12(

 َعَليه◌ُ  ِجْربِْيل   އަދިއެެހންފަހަރަކުވެސްاهللا عليه وسلم رسول اهللا  َصلى  ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 13(

 .)ދެެކވަޑައިގަތެވެ ފަހަރަުކވެސް އެހެން  ފުޅުގައިأصل صورة  ހެއްދެވުނު ެއކަލޭގފާނު އެބަހީ. (ދެކެވަޑައިގެންނެިވއެވެ السآلم

 . ރޭަގއެވެ ގެمعراج  ކަިއރިން ގެسدرةاملنتهى  އެއީ  ) 14(

 ގެ عرشى  ަކއިރީަގއި ގެ ملنتهىسدرةا ވަނީ ސުވަުރގެ އެ އެަބހީ. (އެތާނގަެއވެ ވަނީ ސުވަރުގެ ކިއުނު އެވެجّنةاملأٰوى  ) 15(
 )واهللا أعلم .ފަރާތުގަެއވެ ކަނާތް

 ގޮއްފުޅަނގިތައް  ރަނުގެ . (ިނވައިކޮްށލައެވެ އެްއޗެއް ނިަވއިޮކށްލާ) ގަސް ކިޔުނު އެވެسدرةاملنتهى  އެަބހީ( ގަސް އެ ) 16(
 .)ނިަވއިކޮށްަލއެވެ ގަސް އެ

 ހަވަނަ  އަކީ سدرةاملنتهى . ތަނެވެ ހަމަވާ  ގޮސް  ައކީ منتهى. ނަމެެކވެ ކިޔާ ގަހަށް ކުންާނރު ައކީ سدرة. ދަންނައެވެ 
 ކިޔާފައި  ގޮތުންلَُغِوى  ަގހެކޭ ކުންނުާރ އެއީ. ނަމެކެވެ ކިޔާ ަގހަކަށް) ކުންނާރު( ގަހަކަށް އުޑުގައިވާ ހަްތވަނަ ނުވަތަ އުޑުގައި
 ވަނީ  ސުަވރުގެ  ިކޔުނު ެއވެجّنةاملأٰوى . ެއވެނުވެ ެއނގިގެން މެނުވީ އަށް  اهللا ހަމައެކަނި  ތާސީރު ، އާއިخاّصّية  އޭގެ  އޮތަސް

 ގަަހށް  އެ  ގޮތްތައް  ރީތި  ނޭނގޭހާ  ކުރަން بيان  ރީތިކަމުން . ެވއެވެ ކަމުގައި  އަރާ  ުކލަ ެއކި ިއރަށް އެކި  ގަހަށް  އެ . އެތާނގައެވެ
 މޭވާެވސް ، ބޮޑެތިވެފައި އެހާ  ތް ފަ އެަގހުގެ. ެވއެވެ ަކމުގައި ަގސްނިވާކޮށްލާ  އެ ގޮއްފުޅަނގިތަކުން ރަނުގެ. ވެއެވެ  ވާކަމުގައި 

 ކަމުަގއި  ނިމޭތީ ހިސާބަށް އެعلم  ތަކުންގެخلق  ެއންމެހައި ކިއުނީ އެވެسدرةاملنتهى  ަގހަށް އެ. ވެެއވެ ކަމުގައި ބޮޑު އެހާ
 ރައިެގން އަ  ކަމެއް އެންމެހާ ބިމުގެ. ބުނެވުނެވެ ައދި. ނުވެެއވެ އެނިގގެން ައކަށްخملوق  އެްއވެސް އެކޮޅު އޭގެ. ބުނެވުނެވެ

مالئكة . ހިސާބަށެވެ އެ ނިމެނީ ގޮސް  ފުރާނަތައް  ންގެشهيد  އެންމެަހއި. ބުނެވުނެވެ  އަދި. ހިސާބަށެވެ އެ ނިމެނީ ގޮސް
 واهللا أعلم بالّصواب .ވެއެވެ ިކޔައިފައި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން އަދި. ނުގަންަނވައެވެ ވަޑައި އެކޮޅަކަށް އޭގެ ބޭކަލަކުވެސް

 އެކަޭލގެފާނުންގެ  އެަބހީ. (ލެނބިނުލައެވެ ފަރާތަކަށް  ެއހެން ލޯފުޅު) ގެފާނުންގެحمّمد  އެބަހީ ( ފާނުންގެ އެަކލޭގެ އަދި ) 17(
. ަނހައްދަވަެއވެ ބައްަލވާ ފަރާތްފަރާތަށް ، އަނބުރުްއވައި ތިިރއަށް  މައްޗަށް  އަދި، ަފރާތަށް ވާތް އަދި ، ފަރާތަށް ކަނާތް ލޯފުޅު

ނޑައެޅުއްވިފައިވާ  .ނުދެެއވެ ފަހަނަޅައި حدّ  ކަ

 އެަކލާނގެ ، ތަކާއި عجائب ބޮޑެތިބޮޑެތިވެގެްނވާ ގެ ربّ  އެކަޭލގެފާނުްނގެ) ޭރގައި ގެ معراج އެބަހީ ( އެރޭ  ހަމަކަށަވަރުން) 18(
 . ދެކެވަޑައިގެންނެިވއެވެ އެތަނުން އެކަލޭގެފާނު ތައް دليل ވެގެްނވާ ގިނަގުނަ  ެއއްކައުވަންަތކަމުގެ، ތެރިކަމާއި قدرة

 . ދީބަލާށެވެ  خرب  ކަލޭގެފާނަށް ތިމަން ނިކަން    ކަލޭމެން) ބުދާމެދު ދެ މި( ُعزَّى  ،އާއި الت  .)ންނޭވެ مشرك ބަމިތި އޭ() 19(

. ބުނެަބލާށެވެ   ނިކަން ކަލޭމެން.  ދީބަލާށެވެ خرب  ކަޭލމެން ވެސް   އާމެދު مناة ބުދު އެހެރަ  ތިންވަނައަށް އަދި) 20(
.އެތަކެތީންކަލޭމެނަށްވަނީ ކޮންފައިދާ  އެއްެހއްޔެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ް؟ެހއްޔެވެ ަކލޭމެންނަށް ވަނީ  ެވގެން خاصّ  )ޖިންސު ފިިރހެން( ދަރީން  ފިރިހެނ          =

  ؟ހެއްޔެވެ) جنسއަންހެން ( ދަރީން  އަންހެން  ެވގެންވަނީ خاصّ  އެަކލާނގެއަށް  އަދި      =  ްެއއީ  ވަންޏާ  އެހެންކަމަށ  

        = ްބެހުމެކެވެ އަނިޔާެވރި ވަރަށްވެސ.            =ީކަމުގައި  ނަންތަކެއް ހަމަ އެއ 

  .ނުވެއެވެ މެނުވީ        =ްކިޔާފައިވާ  ށް ތަކެއްޗަ އެ  ނަންތައް  އެ ކަލޭމެނ         = ިކަލޭމެންގެ  އަދ 

  ،ކާބަފައިންނާއި          =ނުލަްއވައެވެ ާބވައި  ެއއަށް اهللا.          =  ްެއއްެވސް ( ބާރެއް  ެއއްވެސ 

   )އެއް حّجة އެއް  دليل       = ްނުވެއެވެ ކަމުގައި  ވާ تبع އެމީހުނ.        = ްމެނުވީ އަށ       

       = ިއެދުންތަކަށާއި ގެ نفس هٰوى އެމީހުންގެ އަދ         =ިގާަތށް  އެީމހުން ހަމަކަށާވރުން އަދ 

  .އަތުވެއްޖެއެވެ             =  ެތެދުމަގު ން  حضرة ގެ  ربّ  އެމީހުންގ         = ެއާައށް  إنسان ފަހ 

  .؟ެހއްޔެވެ ލިބިގެންވަނީ        = ާކަމެއް އެދޭހާ/ ގޮތެއް  އެދޭހާ އޭނ          =ެވެ  خاصّ  آخرة ފަހ 

  .އަށެވެاهللا  ހަމައެކަނި ވެގެންވަނީ  ملك       = ިހަމައެކަނި  ވެގެްނވަނީ ملك ދުިނޔެވެސް އެބަހީ(، ކުރިޔާއި އަދ 

   .)އަށެވެهللا        = ިވެެއވެ ން  مالئكة ގިނަ  ވަރަށް  އެބަހީ. (ހެއްެޔވެ ން مالئكة ކިތައް  ކިތައް  އަދ(.    

       =ިއުޑުތަކުގައ              = ްނުެދވޭ  އްދައިފު ން شفاعة އެބޭކަލުްނގެ ކަމެއް  އެއްވެސ  

             =މެނުވީ ދެއްވުމަށްފަހުގައި  އިޒުނަ اهللا           =ެއެދިވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގ 

  އަޅަކަށް         =ިރުިހވޮޑިގެންވާ) އަޅަކަށް އެ( އެކަލާނގެ އަދ           =ަކަށަވަރުން ހަމ 

  މީސްތަކުން ނުވާ  إميان      = ދުވަހަށް  آخرة           =ަނން . (ކިޔަނީެއވެ ނަން  ބޭަކލުންނަށް مالئكة 

  .)ދެނީއެވެ          = ެނަމުން އަންހެނުްނގ   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި . ާވކަމަށެވެ ވެގެން خاصّ  جنس ފިރިހެން އެބަހީ، ދަރީން ފިރިހެން ކަލޭމެންނަށް ބުނަނީ ތިޔަ ކަލޭމެން އަދި  ) 21(
 .ކަމަށެވެ جنس އަންހެން ވަނީ ެވގެން خاصّ  އެކަލާނގެއަށް 

 .ބެހުމެކެވެ ބޭއިްނސާފު އަިނޔާވެރި  ަވރަށްވެސް އެއީ  ވަންޏާ އެހެންކަމަށް  ) 22(

اهللا  .ނަންތަކެކެވެ ުހސް ކިޔާފައިވާ ކާބަފައިން ަކލޭމެންގެ، ަކލޭމެންނާއި) ބުދުތަކަކީ އެ އެބަހީ( އެތަކެއްޗަކީ( ) 23(
 އަޅުަކން  ތަެކއްޗަށް އެ އެަބހީ. (ުނލައްވަެއވެ ބާވައި ެއއް حّجة ެއއް دليل އެއްެވސް އަދި ، ާބރެއް ެއއްވެސް އެތަކެއްޗަށް

 އަޅުކަންކުރާ  ބުދަށް  އެ އެބަހީ، އެމީހުން.) ނުވެެއވެ ާބވައިަލއްާވފައިاهللا  އެއް  حّجة އް އެ دليل އެއްެވސް ހުއްދަވާނޭ  ކުރުން
 ދައްަކއިދޭ  އެމީހުންނަށް نفس هٰوى އެމީހުންގެ އަދި. ުނވެެއވެ ވާކަމުގައި تبع ނޫނީ މައްޗަށް ހީެއއްގެ ހަމައެކަނި، މީހުން

 ތެދުމަގު  ން حضرة ގެ ربّ  އެމީހުްނގެ އެމީހުންނަށް ހަމަކަަށވަރުން ދިއަ. ނުެވއެވެ ާވކަމުގައި تبع އެމީހުން މެނުވީ އެއްޗަކަށް
 )؟ހެްއޔެވެ ކޮންފަދަައކުން ހުއްދަވާނީ ދެން ުކުރން އަޅުކަން ބުދުތަކަށް އެ  އެމީހުން އެހެްނވީއިރު. (އަތުވެއްޖެއެވެ

 ؟ހެްއޔެވެ ލިބިގެްނވޭ ކަމެއް އެދޭހައި އޭނާ އިންސާނާއަށް؟ ހެްއޔެވެ ކިޔެއް އަދި ނުވަތަ ) 24(

. އަށެވެ  اهللا ހަމަ ވަނީ ވެގެން خاصّ  ވެ ملك ަކންތަކެއްވެސް އެންމެހާ ދުނިޔޭގެ، ކަންތަކާއި  އެންމެހައި ގެ آخرة ފަހެ ) 25(
 .)ނެތެވެ އެއް حقّ  ކަމެއްގެ އެއްވެސް އެއިން އިންސާނުންނަށް އެބަހީ، އެމީހުންނަށް(

 ުރހިވޮޑިގަތުމަށްފަހުަގއި  އަދި ދެއްވާ ِإْذنَ  ތެރިވުމަށް شفاعة ފަރާތަކަށް އެ اهللا، ވެސް ބޭކަލުންނަށް مالئكة އުޑުގައިވާ ) 26(
 މި . (ެވއެވެ އުޑުތަކުގައި އެ ބޭކަލުންނެއް مالئكة ކިތަންމެ ނުކުރާނޭ ެއއް منفع ެއއްވެސް  ން شفاعة ބޭކަެލއްގެ އެއިން މެނުވީ

 ުހންނަ  ބޭަކލުންގެ އެ އަށް حضرة ގެاهللا ، މާއިއަޅުެވތިކަ ބޮޑު ެއހާ ބޭަކލުންގެ مالئكة ައކީ خالصة ވާހަކައިގެ 
  ،އިރާދަކުަރއްވައި اهللا ތެރިވުމަށް  شفاعة އެމީހަކަށް  ނެތުމާއެކުެވސް އުރެިދވަޑައިގަތުމެއް، ކިޔަމަންތެރިކަމާއި
 مالئكة ނުވީމެ ފަުހގައި ރުހިވޮޑިގަތުމަށްاهللا  ެއމީހަކަށް އަދި، ދެއްަވއި ِإْذنَ  ތެިރވުމުގެ شفاعة އެ އެބޭކަލުންނަށް

( އެހެްނވީއިުރ ެއއިްނ . ނުެވއެވެ ލިބިވަޑަިއގެން حقّ  ެތރިވުމުގެ  شفاعة ީމހަކަށް   އެއްވެސް  ބޭކަލުންނަށްވެސް

.  ބޭކަލަކަށްވެްސ އަޅުކަންކުރުްނ ހުއްަދވާނެ ދަީލލެއްނެތެވެ

ނޑަެއޅިގެން އެމީހުން – މީހުން އިންކާުރކުރާ  އަށް آخرة ) 27(  ނަން  ނަމުން  ްނހެނުންގެއަ ބޭަކލުންނަށް مالئكة ކަ
 طاهر ހުސް اهللا .ބުނަނީެއވެ އެމީހުން ކަމުގައި  ދަރީން އަންހެން ގެاهللا  ކީބޭަކލުންނަ ަމލާއިކަތް އެބަހީ. (ކިޔަނީއެވެ
 .ނޫނެވެ ކަމެއް އެކަށީގެންވާއެކަލާނގެައށް އެްއގޮތަކަށްވެސް ހިއްޕެވުމަކީ  ދަިރކަލަކު . ވަންތައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ްނުވެއެވެ ނަންކިޔުމުގައި ެއހެން. (ނުެވއެވެ އެކަމުގައި އެމީހުންނަށ(.         =  ްއެއްވެސ 

   އެނގުމެއް       =ްނުެވއެވެ ކަމުަގއި ވާ تبع އެމީހުނ.          =ްަކނި ހަމައެ. (މެނުވީ ީހއަށ 

  )މެނުވީ ހީކުރުމަކަށް         = ިނުދެެއވެ ފުއްދައި ހީކުރުން ހަމަކަށަަވރުން އަދ.         

  އެްއޗެއް އެއްވެސް  ތެރެއިން  ގެ  حقّ  =      =  ެވާށެވެވަޑައިގެްނ ފުަރގަސްދެއްއެނބުރި ކަޭލެގފާނު ފަހ.     

         =ްކިބައިން  މީހެްއގެ އަނުބރަިއލި މޫނު) ކުރުމުން ހަނދާން( ުކރުމުން ذكر ރަސްކަލާނގެ  ތިމަނ    

    = ިނޭދޭ  އޭނާ އަދ            = ެމެނުވީ  ދިރިއުޅުން ދުނިޭޔގ          = ީއެމީހުން  އެއ 

  .)މިންަވރެވެ އެނގޭ އެމީހުންނަށް. (ސާބެވެހި ފޯރާ      = ތެރެއިން ގެ علم         = ްހަމަކަށަވަރުނ 

  ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ       =ްއެކަލާނގެއެވެ ވަނީ  ބޮޑުވެގެން  ދެނެވޮޑިގަތުނ.            = ާއެމީހ 

  ީމހާ ފުރެދިފައިވާ އްޓިނެ  މުަގން އެކަލާނގެ        =ިަވނީ  ބޮޑުވެގެން ދެނެވޮިޑގަތުން. އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ އަދ  

          = ާީމހާވެސް  ތެދުމަގުގަިއވ             =  ިވެ  ملك ތަކެތި  ވާހައި  އުޑުތަކުަގއި އަދ 

  .އަެށވެ اهللا ހަމައެކަނި ވެގެންވަނީ خاصّ            =ިތަެކްއޗާއި ވާހައި ބިމުގައި އަދ،     

       = ީެދްއވުމަށެވެ ޖަޒާ މީހުންނަށް ުކރި ކަންތައް  ނުބައި އެއ.         =ްކަންތަުކގެ  ުކރި އެީމހުނ  

          = ިދެއްވުމަށެވެ ޖަޒާ މީހުންނަށް ކުރި ކަންތައް ރަނގަޅަށް ތެރިވެ نإحسا އަދ.      

  =ޮޖަޒާއިން ރަނގަޅު ހެޔ   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެީމހުންނަށް ) ނާކަށްބު ކަމުަގއި ދަރީން  އަންހެން  ގެ اهللا  ބޭަކލުންނީ مالئكة އެބަހީ ( ެއކަމުގައި  އެމީހުންނަށް ) 28(
 ހުސް  ހީުކރާ އެމީހުން  ހަމަ  ެއއީ. ނޫެނވެ އެްއޗެއް ކިޔާ އެނގިގެން  އެކައްެޗއްވެސް އެއީ. ނުވެެއވެ އެއް  علم އެއްވެސް
ނޑައެޅިގެން އަދި. ނުެވއެވެ  މެނުވީ ކަމުގައި  އެއްޗެއް  ބުނާ އެމީހުން ވެގެން تبع ހީއަކަށް  حقّ  އެްއގައި حال ެއއްވެސް ީހއަކީ ކަ
 .ނޫެނވެ އެއްޗެއް ފުއްދައިެދޭވނޭ ކަމެއް ެއއްވެސް އިދިކޮޅަށް އާއި حقّ  ސަލައެްއގައިމައް

 މޫނު  – ން هداية ޭއގެ، ންނާއި قرءان ކީރިތި  އެބަހީ  – ން  ذكر ރަސްަކލާނގެ  ތިމަން ) !.އެވެ اهللا رسول އޭ( ) 29(
 އެނުބރި  ކަިއރިން އެމީހުންގެ . ންަނވާށެވެދުރުވެވަޑައިގަ ަކލޭގެފާނު  ަފރާތުން މީސްތަކުންގެ ނުވި  إميان އަނބުރައިލާ 
 އެނގުެމއް  އަދި ެއއް خيال އެއްވެސް  އަކަށް آخرة. ޭނދެއެވެ މެނުވީ حياة ދުނިޔޭގެ  ހަމަެއކަނި އެމީހުން. ވާށެވެދެއް  ފުރަގަސް
 .ނެތެވެ

 ީސދާ  އެކަލާނގެ،  ربّ  ގެކަޭލގެފާނުން ހަމަކަށަވަރުން  ައދި. އެއީެއވެ ަވރަކީ ުހރި އެނގުން ، އާއި  علم އެމީހުންގެ ) 20(
 ދެނެވޮޑިގެން  މީހުންވެސް ލިބުނު ތެދުމަގު ސީދާ އަދި. ޮބޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން މީހުން މަގުުފރެދިގެންވާ، ކަހައިލައި ތެދުމަގުން

 .)އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ ވަނީ ދެނެވޮޑިގެން  ގޮތް އޮތް އެކަން ގައި  أزل. (އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ ވަނީ

 އެކަލާނގެ  ެއއީ. (އަށެވެاهللا  ހަމަެއކަނި ވެގެންވަނީ خاصّ  ވެ ملك ތަކެތި ވާހައި ބިމުގައި، އުޑުތަކާއި އަދި ) 31(
. އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ ވަނީ ދެނެވޮޑިގެން މީހުންވެސް ތިބި ތެދުމަގުގައި، މީހުންނާއި މަގުުފރެދުނު އެތާނަގއިވާ. ތަކެއްޗެވެ
 جزاء ނުބައި މީހުންނަށް  ކުރި  ތައް  عمل ނުބައި ތިބެގެން ނިޭޔގައިދު ތިމާމެން) ގެންަދވަނީ ކަންަތއް އެަކލާނެ އެފަދައިން
 ދުަވހުން  قيامة ޖަޒާއަކީ  ނުަބއި. (ދެއްވުމަެށވެ جزاء ހެޔޮ  ރަނަގޅު މީސްތަކުންނަށް ުކރި  عمل ހެޔޮ  ރަނގަޅު އަދި، ދެއްވުމަށާއި

 .)އެވެ نعمة ގިނަގުނަ ސުވަުރގޭގެ، ުރއްސެވުމާއި ގެ اهللا ދުަވުހން  قيامة އަކީ جزاء ެހޔޮ. އެވެ عذاب ނަރަަކއިގެ، ކޯފާއާއި ގެاهللا 
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   ަތުރަޖމާ     

      =ަމީސްތަކުން ދުރުވެގަންނ            =ިފާފައިން ބޮޑެތ       = فاحش 

   ކަންތަކުންނާއި    = ިމެނުވީ ފާފަ  ކުދިކުދ         =ްއެއީ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުނ     

     = ަކަލާނގެއެވެ ގެންވާވޮޑިވެ ތަނަވަސް ފުއްސެވުން ފާފ.        = ުދެނެވޮޑިގެން  ކަލޭމެންނާމެދ 

   .އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ  ވަނީ          =ްހިނދު ެހއްދެވި ަކލޭމެން އެކަލާނގެ  ބިމުނ      

      = ިއޮތްިއރުވެސް) ކުއްޖަކަށް ނުިވހާ( އަކަށް جنني ކަލޭމެން އަދ             =ެމައިްނގެ  ަކލޭމެންގ 

ނޑުތަކުގައި    ބަ       = ަމާ  ކަލޭމެންނަކީ އެބަހީ. (ނުކުރާެށވެ طاهر ތައް نفس ކަލޭެމންގެ ކަލޭމެން ހެފ 

  .)ނުކިޔާެށވެ އަމިއްަލއަށް ކަމުަގއި ބަޔަކު  ރަނގަޅު            =ެއކަލާނގެ  މީަހކު ރަނގަޅު ެވރި تقٰوى 

.ބޮޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން    =ެދެއްވައިަބއްލަވާެށވެخرب ނުވަތަ (؟ ނުގަންނަވަންތޯއެވެ ޑައި ދެކެވަ ކަޭލގެފާނު ފަހ(. 

        = )މީހާ ފުރަަގސްދިން އަނުބރާލައި  މޫނު) ން دين إسالم       = ިކުޑަކުޑަޮކށް  އޭނާ އަދ 

  ދީ) މުދާ(       = ިހުއްަޓއިލި  ން އެކަ) މަނާވެަގތް އެކަމުން ( މަނާވެގަނެ  އަދ            = ެަފހ 

  ؟ހެްއޔެވެ ވަނީ علم ގެ غيب އަތުަގއި އޭނާގެ         =ްަހދާން ލާބަ  އެއަށް ނުވަތަ( ެދކޭން އެ އޭނާ ދެނ(    

      =ަ؟ބާވައެވެ ނުވަނީ خرب އޭނާއަށް ނުވަތ               = توراة( ގައި صحف ގެފާނުންގެ موسى 

  ތަކެތި  ވާ) ގައި              =)ިބަރާބަރަށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ )ެވވުނު أمر އެަކލޭގެފާނަށް އަދ 

    ތަކެއްާޗއި ގަިއވާ صحف ގެފާނުންގެ إبراهيم ހަމަކުރެއްވި 
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   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

) َلَممُ ( ފާފަ ކުދިކުދި ވެވޭ ފަރާތުން ތިމާމެންގެ މީހުންނަކީ ރަނގަޅު ކުރި عمل ހެޔޮ ރަނގަޅު އެބަހީ އެމީހުންނަކީ ) 32(
 ުދރުެވގެންވާ  އެކަންކަމާ. ީމހުންނެވެ އަރައިނުގަންނަ ަކންތަކަށް  فاحش، ފާފަޔާއި  ބޮޑެތި. މީހުންނެވެ ނުކުރާ މެނުވީ
 އެބަހީ . ކަލާނެގއެވެ ވެގެންވާ ތަނަވަސް ފުއްސެވުން ފާފަ އެއީ ربّ  ަކލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ނެވެމީހުން

. އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ ވަނީ ދެނެވޮޑިގެން ތަކެއް  حال އެްނމެހާ ކަލޭމެންގެ އަދި. ަކލާނގެެއވެ ުފއްސަވާ ފާފަވެސް އެންމެހައި
 ަކލޭމެން  އަދި) ވެސް ެހއްދެވިހިނދު ގެފާނު ءادم ބައްޕަ ަކލޭމެންގެ  އެބަހީ( ނދުވެސްހެއްެދވިހި ބިމުން ަކލޭމެން އެކަލާނގެ
ނޑުގައިވާ މައިންގެ  ކަލޭމެންގެ  ަފހެ . އެަކލާނގެެއވެ ަހމަ ވަނީ ދެނެވޮޑިގެން  ތަކެއް حال ހުިރހާ ކަލޭމެންގެ  ވެސް  حال ބަ
 ބަަޔކު  ރަނގަޅު ނެތް ފާފައެއް ކަލޭމެންނަކީ އެބަހީ. (ވެނުކުާރށެ طاهر ތައް نفس ކަލޭމެްނގެ އަމިްއލައަށް ކަލޭމެން އެހެންވެ
 ެވސް  ބަަޔކުކަން ކޮން ބަޔަކީ طاهر މާތް ވެރި تقٰوى ހަމަކަަށވަުރން.) ަނހަދާށެވެ ބުނެ އަިމއްލައަށް ކަލޭމެން ކަމުގައި

 .ވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެން ރަނގަޅަށް މާ އެކަލާނގެ

 ؟.ފުރަގަސްދިންީމހާއަށްކަޭލގެފާނުނުބައްލަވަމުޯތއެވެއަނބުާރލައި މޫނު ން دين إسالم.) !އާއެވެ اهللا رسول އޭ(  )34(،)33(

 بن الوليد ވަންަހއިގެ  قريش ދަނީ ސިފަވެގެން  މި އާޔަތުން  ދެތިން  ިމވާ ފަހަތަށް މީގެ  އަދި ، އާޔަތާއި މި . ދަންނައެވެ 
 ންުކރެ  مشرك ގެ  قريش ވާަހކަ އެ . ވިއެވެ إسالم ތަ ނުވަ. ވިެއވެ ަކއިރި  ވާން إسالم ައހައި  قرآن އޭނާ ފަހެ . ވާަހކައެވެ ގެ  املغرية

 ިބރުގަންނަ  އަށް عذاب ގެ اهللا  ވަނީ ބުނިކަމަށް وليد ކުރީމާަމލާމާތް ކިޔައި عيب ަވރަށް އޭނާއަށް އައިސް  އިިވގެން މީހަކަށް
 މަަހކު  ކޮންމެ  އަުހރެންނަށް .އުުފލައިފާނަމެވެ އަުހރެން عذاب ިބރުގަންނަ ތިޔަ ކަލޭ . ބުންެޏވެ އެީމހާ ދެންފަހެ. ކަމުގައެވެ

. ވާެށވެ رجوع އަލުންވެސް  އަށް دين ކާބަފައިންގެ  ދޫކޮށް  ދީން  ތިޔަ  ަކލޭގެ  އަދި. ދޭެށވެ ވަެރއް ކޮންމެވެސް  މުދަލުން  ކަލޭގެ 
 ދީދީފައި  ށްކުޑަކޮ އަހަރަކު ކޮންމެ ުނވަތަ ހަފުތާއަކު ކޮންމެ ނުވަތަ މަހަކު ކޮންމެ މަތިން ގޮތުގެ އެބުނި އޭނާއަށް وليد މި ދެން
 .ހުއްަޓއިލިެއވެ އެކަން ނުދީ ދެން

 އެކަަހލަ . (ތާެއވެ ެއހެންނަމަ ހަދާނީ ަބލާ ގޮތެއް  އޭގައިވާ  އޭނާ  ؟.ެހއްޔެވެ ވަނީ  علم ގެ غيب އަުތގައި  އޭނާގެ  ނުވަތަ ) 35(
 .)ނޫނެވެ އޮީތއެއް ކަެމއްވެސް އެއްވެސް

 ެނތީ  خرب ތަކުގެ  معلومات، ަތކާއި خرب ތަކުަގއިވާ  صحف ވަިއލެްއވިބާ ނަށް   َعَلْيه السآلم موٰسى ފަހެ  އޭނާއަށް  ނުވަތަ ) 36(
 ؟ބާވައެވެ

 ގަިއވާ  صحف ގެ  َعَلْيه السآلم إبراهيم ބަރާބަރުުކރެއްވި ކަންތައްަތއް އެންެމހައި އެންގެވުނު އެކަލޭގެފާނަށް އަދި ) 37(
 ؟ާބވައެވެ ނޭނގެނީ އޭނާއަށް ވެސް  خرب ތަކެތީގެ
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   ަތުރަޖމާ     

        = ްނުއުފުލާެނއެވެ  ެއއް نفس ފާފަވެރި އެއްވެސ  .        =ްފާފައެއް  އެްއގެ نفس އެހެނ  

        =ިުނވެއެވެ އާއަކަށް إنسان ހަމަކަށަވަރުން އަދ  .       = ޭމެުނވީ  ކަމެއް ކުރި ނާއ 

 )  މެނުވީ ޖަޒާ ކަމެއްގެ ކުރި އޭނާ(      =ިަކންތައް ުކރި( عمل އޭާނގެ ހަމަކަަށވަރުން އަދ  (       

 . އެވެ ޖަޒާދެއްވޭނެ އޭނާއަށް ދެން=      .  ދެއްކޭެނއެވެ) ދުވަހުން قيامة( އޭނާއަށް ނިކަންހުރެ =     

        = ެޖަޒާ ފުރިހަމަ އެންމ            =ިއަށެވެ  حضرة ގެ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ  .

      = ްވަނީ ނިމޭތަން/ ވަނީ ނިމުން ގޮސ          =ިއެަކލާނގެެއެވ ހަމަކަށަވަރުން އަދ  .   

        = ީރޮއްވަނީ އަދި ހެއްވަނ         = ިއެަކލާނގެެއވެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ  .         =

  ިދރުއްވަނީ  އަދި މަރުއްވަނީ         = ިހެއްެދވީ  ޖިންސު  ދެ) ޖޯޑުޖޯޑަށް( ހަމަކަަށވަރުން  އަދ 

.  ެއވެއެކަލާނގެ         = ްޖިންސް  އަންހެން  އަދި، ޖިންސާއި ިފރިހެނ          =ިިތއްކަކުން  މަނ  

       =  ެޔާއެޅިއްޖެއް ފޮދުފޮދުަވރަށް( އޮޮހރިއްޖެްއޔާ ތިކި  އ  (       = ިހަމަކަަށވަުރން  އަދ 

  ވަނީ. އެކަލާނގެއަެށވެ           = ްއުފެއްދެވުްނވެސް ފަަހރު އަނެއ   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 قيامة(ުބރަކަން، ފާފަޔާއި އެއްގެ نفس އެއްވެސް ފާފަވެރި.) ވެއެވެ ތައް خرب އަންނަނިވި ތަކުގައި صحف އެ( ) 38(
 އެ  ހަމަ ޖެހޭނީ އުުފލަންއްުބރަކަމެ،އަކާއިجزاء ފާފައެއްގެ ކުރި  އެމީަހކު އެަބހީ. ނުއުފުލާނެެއވެ ެއއް نفس އަނެއް) ދުވަހުން

 .އެެކވެ نفس

 .ނުވެއެވެ މެނުވީ جزاء ެއއްގެ عمل ުކރި އޭނާ އިންސާނާއަށް ، ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 39(

 .ދެކޭނެއެވެ) ދުވަހުން قيامة( އޭނާ ކަމެއް  ުކރި އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 40(

. އެވެ  جزاء ހެޔޮ  ވިްއޔާ އަކަށް عمل ހެޔޮ. (ވޭނެއެވެއްދެ ޖަޒާ ފުިރހަމަ ބަރާަބރު ހަމަ އޭނާއަށް އަށް عمل އެ ދެން ) 41(
 ެވސް  عفوء ެއއްޗެއް  އެިދވޮޑިގަތް ުކރައްވަން  عفوء އޭނާައްށهللا  އަދި. ޖަޒާއެވެ ނުބައި  ވިއްޔާ  އަކަށް عمل ނުބައި

 .)ކުރައްވާނެެއވެ

 حضرةގެ  اهللا ވާނީ  رجوع ކަމެއް  އެންމެހައި  އަޅުތަކުންގެ ގެ  اهللا ވެސް ަމރުވުމަށްފަހު) !.އެވެ اهللا رسول އޭ އަދި( ) 42(
 . އަެށވެ حضرة ގެ  ربّ  ަކލޭގެފާނުންގެ       .އަށެވެ

 ައދި .) އްަދވައެވެހަ ަރއްވައި ކު މެދުވެރި  ގޮތް  އުފާވާނޭ  އަޅަކު އެދިވޮޑގެންނެވި އެކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުން އަދި( ) 43(
 ސުަވރުޭގގެ  ދުވަހުން  قيامة ނުވަތަ . ހައްަދވައެވެ ގޮތްހިތާަމވާނޭ ދެަރވެ. ރޮްއވައެވެ އަޅަކު އެދިވޮޑިގަތް  އެކަލާނގެ 

 .ރޮްއވައެވެ ހިތާމަވެރިުކރައްވާ ެވރީން أهل ަނރަކައިގެ  އަދި. ެހއްވައެވެ  އުފާކުރަްއވާ  އަހުލުެވރީން

 .އެަކލާނގެއެވެ ހަމަ ދިރުްއވަނީވެސް ދިއަ މަރުއްވާ ތަކެތި އަދި  ) 44(

 ހެއްެދވީެވސް  ގޮތަށް ހަމަވާ ޖޯޑު ފިރިހެން އަންހެން ބާވަތެްއވެސްކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ) 45(
 .އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ

 ކޮށް  عامّ  އެއީ. (ފޮދުވަރަކުންެނވެ މަނި އޮިހގެންދާ ތެރެއަށް ގެ  رِحم އެތީގެ އަންހެން ހައްަދވަނީ އެތަކެތި އެކަލާނގެ  ) 46(
 )أعلم واهللا. ވެއެވެ ތަކެިތވެސް  ބައެއް ހެއްދެވި  ގޮތްގޮތަށް  އެނޫން އަދި. ގޮެތވެ ހައްދަވާ

 .އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ އުފައްދަވާނީ  ތަކެތި ެއންމެހާ އަނެއްފަަހރުވެސް) ދުވަހަށް قيامة( ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ) 47(
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މާނަ  ގެسورة النجم        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        =ިއެކަލާނެގއެވެ ހަމަ އަދ  .          =ިކުރަްއވަނީ فقري، ކުރައްވާ މުއްސަނދ          =

.  އެީއއެވެ އެކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުން އަދި         =އަކީވެސް  ربّ  ަތރީގެ  ނުކިޔު. އެވެ ِشْعٰرى    

      = ިެއކަލާނެގއެވެ ުކރެްއވީ ހަާލކު ހަމަކަަށވަރުން  އަދ  .           =ަهود(އެއީ ވެސް  عاد ުފރަތަމ 

)  قوم       =ިއެކަލާނެގއެވެ ހަމަ ކުރެްއވީ ަހލާކު( މީހުންެވސް ބާގަިއގެ مثود އަދ  (.          =ެާބކީ  ަފހ 

.)  ނުތިބެެއވެ ދުނިޔޭގައި  މަރުނުވެ . (ނުވެއެވެ            =  ިހަާލކު ( ެވސް قوم ގެފާުނގެ نوج ުކރީން އޭގެ  އަދ 

 .)  ެއކަލާނެގއެވެ ހަމަ ކުރެއްވީ       =ްނޑައެޅިގެން އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ    ވީ ކަ          =

.  ކަމުގަެއވެ ބަޔަކު އެންމެބޮޑު ނުކިޔަމަންތެރިކަން އަދި، އެންމެބޮޑު އަނިޔާވެރިކަން     =ިެވސް  قوم  لوط އަދ 

.)  ުކރެއްިވއެވެ ހަލާކު(        =ެވައްޓާެލއްިވއެވެ قوم އ  .            =ިއެ  قوم އެ އަދ 

.  އެވެ ނިވައިުކރި އެްއޗެއް  ނިވައިކުރި            =ެ؟  ހެއްެޔވެ އަކާމެދު نعمة ކޮން  ން  نعمة ގެ  ربّ  ަކލޭގެ  ފަހ

         =ޭދޮގުުކރަނީ/ ކުރަނީ ޝައްކު ކަލ         =ީކޯފާއާއި  ގެ اهللا. އެކެވެ نذير) އަކީ نىب މި( މިއ ،

.)  ޭބކަލެެކވެ ިބރުގަންނަވާ ާވހަކައިން ގެ عذاب             =ަން  رسول އަދި  ން نىب( ން نذير އިްސވެދިޔ 

.  އެކެވެ نذير ފަދަ) ފަދަ          =ވެްއޖެއެވެ ގާތް قيامة  .       =ްނުެވއެވެ ެއއަކަށ  .   

         = ަފރާތެއް އެއްެވސް ފާޅުކުަރއްާވނޭ އެދުވަސް  ޔަވައި ފި  اهللا             =

)  ؟ހެއްޔެވެ އަށް قرءان މި(؟ ހެއްެޔވެ މިވާހަކައަށް      =ްޮދގުހަދަނީ ވެގެްނ عجائب( ވަނީ  عجائب ކަލޭމެނ  (

        =ިހަދަނީ ހީ މަލާމާތަށް( ހެނީ ންކަލޭމެ އަދ  (          =ިނަހަދަނީ  ރޮއި ކަލޭމެން އަދ  

          =ިވެގެންނެވެ غافل ވެ مشغول) ކަންކަމުަގއި باطل( ވަނީ ކަލޭމެން އަދ  .         = ެަފހ 

.  ކުރާެށވެ سجدة އަށް  اهللا ކަލޭމެން          = ިކުރާށެވެ އަޅުކަން ކަލޭމެން އެކަލާނގެއަށް  އަދ. 
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މާނަ  ގެسورة النجم        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .އެކަލާނެގއެވެ ހަމަ ކުރަްއވަނީވެސް فقري އަދި، ުކރައްވާ މުއްސަނދި ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 48(

ްނ ވަަހއިގެމީހު  ُخَزاَعةُ   ެއއީ. (އެކަލާނެގއެވެ ހަމަ އަކީެވސް ربّ  ގެތަރީ ކިޔޭ އެވެ ِشْعٰرى ހަމަކަށާވަރުން އަދި ) 49(
(.  އަޅުކަންކުރާ ަތރިއެކެވެ

. عاد(އެބަީހ  عادއަދި ހަމަކަށަވަރުން ުފރަތަމަ  ) 50( ) ހަލާުކ ކުެރއްވީެވސް ހަަމ އެަކލާނގެއެވެ  ބާަގިއގެ މީހުން

 އެންމެން  ހަމަ ނުުހރެ ބާކީވެ  ެއކަކުވެސް  ޭއގެ. އެަކލާނގެއެވެ މަ ހަ ކުރެްއވީވެސް  ަހލާކު މީހުން  ބާގައިގެ  مثود އަދި ) 51(
 .ދިޔަީއއެވެ މަރުވެ

 މާ  އަދި މާބޮޑު އަނިޔާެވރިކަން ވީ އެމީހުން. ެއކަލާނގެއެވެ  ހަމަ ުކރެްއވީ ހަލާކު ވެސް قوم نوح ކުރީން އޭގެ އަދި ) 52(
 .ކަމުގައެވެ ބަޔަކު ނުކިޔަމަންތެރި

 قوم އެ. އެވެ އެަކލާނގެ ކުެރއްވީ ހަލާކު ހަމަ ވެސް މީހުން ގެ قوم  لوط އެބަހީ – މީހުން ގެ َمَدائِنُ ( مؤتفكة އަދި ) 53(
 .ވައްަޓވާލެްއވީއެވެ ތިރިޔަށް މަތީން

 ިހލަ  ހަާލކުގެ، އާއި عذاب ައއި މަްއޗަށް ގެ قوم އެ  ެއބަހީ. (ނިވައިުކރީއެވެ އެްއޗެއް  ނިަވއިކުރި  އެ قوم އެ ދެން ) 54(
 .)ނިވަިއވެގެންނެވެ މުޅީން ނީވަ އެތަން ވާރޭއިން

 ައދި  ދޮގުުކރަނީރައްަވއި  ޝައްކު◌ު  ކަޭލގެފާނުތެރެއިން ގެ عذاب، އާއި نعمة ގެ ربّ  ފާނުގެފަހެ ކަލޭގެ  ) 55(
  .)ނެތެވެ އެްއވެސްކަމެއް ޮދގުކުެރވޭނޭ ަޝއްކުކޮށް؟ ެހއްޔެވެ އެްއޗެއް ކޮން ދޮގުކުރެވޭނީ

 އިސްވެިދޔަ . ބޭކަލެކެވެ رسول ބޭކަލުންފަދަ رسول އިސްވެދިޔަ ހަމަ އެއީ. އާއެވެ رسول ފޮނުއްވި اهللا ގެފާނަކީ حمّمد މި ) 56(
 ެއރޮނގުން . އެކެވެ نذير ކުަރއްވާ  إنذار ހަމަ  މިއީ  މިކަޭލގެާފނުވެސް. ުކރެއްިވއެވެ إنذار އަށް قوم އެބޭަކލުންގެ ބޭކަލުންވެސް 

 .ނެތެވެ ތަފާތެއް

 . ވެއްޖެެއވެ ގާތް ވުން قيامة ) 57(

 އެއްެވސް  ބެހޭ އެުދވަހާ. ުނވެއެވެ އެކަކުވެސް ހަމަ ެއނގޭނޭ އެއް وقت ވާނޭ قيامة އެ މެނުވީ وتعاىل سبحانه اهللا އަދި ) 58(
 .ނުވެެއވެ އެކަކުެވސް ކޮށްލެވޭނޭ كشف އަދި ހާމަކޮށްެލވޭނޭ ކަމެއް

. مشركއަދި (އޭ  ) 59(  آن قرތިޔަ އުޅެނީ މި  ޭވވެފައި މަލާމާތުގެ ގޮތުން ީހހީފައި عجائب) ަކލޭމެން !ންނޭވެ
 އާ މެދުގަިއ ހެއްެޔވެ؟

ތަކަށް އެއްެވސް ބިެރއްނެތި ރުއިމެްއ ނެތި ިތޔަ އުޅެނީ ެހއްޔެެވ؟  خبرއަދި ެއ ފޮތުގަިއ ުހރި ިބރުެވރި  ) 60(
. عجائبއެއީ ެއއްގޮތަކަށްވެްސ މަލާމާތްކޮްށ ހަދާ   ވާންވީ ވާަހކައެއް ނޫނެވެ

. އަދި ަކލޭމެްނ ތިޔަ ތިީބ ެއ ފޮތާމެދު ާވހަކަތަ حقيقىއެއީ ހަމަ ތެުދ  ) 61( . ނުވަަތ  غافلކެވެ ވެގެންނެވެ
. كبرކަލޭމެންގެ ބޮޑާކަމާއި،   ެވރިކަމުން ނުބަލާެށވެ

. مؤمن(އޭ   ) 62( ) ކަލޭމެން  مشركކާފަރުންނާއި،  !ންޭނވެ . سجدةއަްށ هللا ްނ ެއހެން އުޅުނަސް  !ުކރާށެވެ
. !އަދި އެކަލާނެގއަްށ އަޅުކަން ކުރާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة القمر        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة القمر
uv 

  

 )55(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        القمرُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

           = ގާްތވެއްޖެއެވެ قيامة  .       =  ިހިނަގއްޖެއެވެ ފަޅަިއގެން ހަނދު އަދ  .  

        =ިފެނުނަސް އްެއ معجزة ކޮންމެ އެމީހުންނަށް އަދ        = ްފުަރގަސްދެއެވެ  އެނބުރި އެމީހުނ  

.)  ނުުކރެއެވެ އެއް قبول(             =ިسحر ދެމިހިުރ ތިަޔއީ. ބުެނއެވެ) ކާފަރުން( އެމިހުން އަދ 

  .  އެކެވެ        =ިދޮގުުކރީއެވެ އެމީހުން އަދ  .         = ިއާ  نفس هٰوى އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ 

.  ވީއެވެ تبع        =  ިހަމަޖެހިގެންނެވެ ވެ قرار ވާނީ ކަމެއް  ކޮންމެ އަދ  .          =

.  އަތުވެއްޖެެއވެ ކަިއރިއަށް އެމީހުން  ހަމަކަށަަވރުން އަދި           =ތެެރއިން ގެ خرب          = 

. ެވއެވެ خرب ުހރި ބިރުެވރިކަން ތެރޭަގއި އޭގެ        = ީحكمة ޭއގެ އަކީ قرآن އެ. (އެކެވެ حكمة ފުރިހަމަ އެއ 

.  ފޮތެެކވެ ގޮސްަފއިވާ ނިާހޔަތަށް ތެރިކަްނ            =ެަތކަށް قوم ކާަފރުވީ ( ަފރާތުން ންގެ نذير ަފހ (

.  ނުދެވުނެވެ ފުއްދައި ކަމެއް          = ެފިޔަވައި  އެމީހުން ކަލޭގެފާނު) .!އެވެ اهللا رسول އޭ( ފަހ 

.  އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާެށވެ          =ޮގެފާނު  إسرافيل އެބަހީ ( ދުަވހުންލައް ގޮވާ  ްއވާ ކަޭލގެފާނުާވލަގ 

)  !.ކުރައްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅުދުވަސްގޮވާ އެއްވުމަށް އަށް ميدان ގެ حمشر މީސްތަކުން އެންމެހާ         = 

)  އަށް ميدان ގެ حمشر( އެްއޗަކަށް ކުރެވޭ  إنكار            = ެحال ިބރުވެތިެވގެންވާ ފެންކަޅިވެ ލޯތައް އެމީހުންގ         

            =ްނުކުްނނާނެއެވެ ަކއްވަޅުތަކުން އެީމހުނ  .           = ްއެމީުހނ 

 .  ފަދައެވެ  ގޮއްފުޅަނގިތަކެއް  ފެތުިރގެންވާ ؟ ހެއްެޔވެ ކޮންފަދަ        =ާއަަވސްވެގެންވާ  ފަރާތަށް  ޮގވ 

       حال       =ީބުނާެނއެވެ މީސްތަކުން  ކާަފރުވ  .         =ީއުނދަގޫެވގެންވާ  މިއ 
 .ދުވަހެކެވެ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
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މާނަ  ގެسورة القمر        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 .ހިނަގއްޖެއެވެ ފަޅައިގެން ހަނދު އަދި. ޖެއެވެގާތްެވއް ދުވަސް قيامة ) 1((

 ކަމާިއގެން  نىب ގެ َصلَّى اهللا َعليه وسلم   حمّمد މުރާދުެވެވނީ ބަސްފުޅުން އޮތް  ކަމުަގއި ގާތްެވއްޖެ قيامة. ދަންނައެވެ
 ބަލާިއރު  އަޅާ ތާވަގު ދިޔަ ވޭތިވެގެން  ދުނިޔެއިން ުކރީން ޭއގެ، ވަގުާތއި އޮތް  ދެން ފެިށގެން ވަގުތުން ފޮނުއްވެވުމުގެ
 ެއކަލޭގެާފނު  ފަހެ. ކަެމވެ ވީ ކަމުަގއި އާ نىب ފަހުގެ އެންމެ އެއީَصلَّى اهللا َعليه وسلم   اهللا رسول، ގިނަވެފައި ަވގުތު އިސްވެދިޔަ

 .ގާތްީވއެވެ އެ قيامة ދެން ފޮނުއްވެވުމުން

 اهللا رسول ން مشرك ގެ مّكة ގޮތުން ވާސާބިތު ޮކށް صريح ން سرية، އާއި تاريخ މައްސަލައަކީ ފަޅައިގެންދިޔަ ހަނދު
 ހަނދު  އެ هللا  ކުެރއްވުމުން إشارة ހަނދަށް އެކަލޭގެފާނު  ހިނދުން  އެދުނު އެކަމަށް ައރިހުން ގެ َصلَّى اهللا َعليه وسلم  

 އެ  އެ .ކަމެވެ ްއވިލެ ގޮތުން  އެއްގެ  معجزة ކުރާ  تائيد މައްޗަށް ކަމުގެ  رسول ގެَصلَّى اهللا َعليه وسلم   اهللا رسول ދެފަޅިކުރައްވައި 
 ަގއި  ءاية ދެވަނަ އެވާަހކަ. ކަމަށެވެ އެއް سحر ދެމިގެންވާ ެއއީ ބުނީ މީހުން ނުވި إميان އަދި. ދުށްޓެވެ ކާފަރުންވެސް معجزة

 .އެވަނީއެވެ

 ތިަޔއީ  ނަނީބު އެީމހުން އަދި. ެއވެ. ުނކުރެެއވެ ެއެއއްޤަބޫލެއް އެީމހުން ނަަމވެސް ދުށް ެއއް معجزة ކޮންމެ  އެމީހުން އަދި) 2(
 .ކަމަށެވެ އެއް  سحر ދެމިގެންވާ

. އެވެ  ޮދގުކޮށްފި) ކަންަތއްތައް ދުށް އެމީހުން  ތެރެއިން  ތެރިަކމުގެ قدرة ގެ اهللا އަދި ، އާއި އާ  رسول ގެ  اهللا( އެމީހުން އަދި) 3(
. ވެގެންނެވެ  قرار ވަނީ ކަމެއް  ހާ ހުރި އަދި. ާއއެވެ نفس هٰوى އެމީހުްނގެ. އެދުމާއެވެ  އަމިއްލަ  ގެ އެމީހުން  ވީ  تبع އެމީހުން  އަދި

 ވެރީްނނާ  أهل ހެޔޮކަުމގެ ވަނީ  ކަންތައް  ހެޔޮ  ފަހެ . ނިިމފައެވެ ހަމަޖެހި ވެ قرار ވަނީ ގައި  اية ޭއގެ ކަމެްއވެސް ހުރިހާ  އެބަހީ(
 أعلم واهللا.) އެވެވެފަ قرار ނިމި ހަަމއަށް ވެރީންނާ أهل ނުބައިކަމުގެ ވަނީ  ކަންތައް ނުބައި  އަދި. ވެފައެވެ  ނިމި ހަމައަށް

. އަތުެވއްޖެއެވެ  ަކއިރިޔަށް  އެމީހުން ހަމަކަަށވަރުން ތައް خرب، ވާހަކަަތކާއި ހުރި  ބިރުެވރިކަން ަތކުގައި  خرب އެ އަދި ) 4(
 ެތރެިއން  ވާހަކަތަުކގެ ަތކުގެ أّمة އިސްވެދިޔަ  ގާތަށް  ކާފަރުން އެންމެހައި ކޮށް عامّ  ުނވަތަ ގާތަށް ން  مشرك ގެ مّكة އެބަހީ(

 .)ުހއްޓެވެ ުކރުން حاصل عربة އެއިން މީހުން މި. ވާނެެއވެ އަިއސްފައި ން قرآن  މި ވާަހކަތައް ހުރި  ބިރުވެރިކަން 
) އެކަމަކު ( ފަހެ. ފޮތެކެވެ ޮގސްފައިވާ  އަށް اية އޭގެ  ފުރިހަަމކަން، ެތރިކަމާއި بالغة އޭގެ ައކީ قر قرآن އެބަހީ ، އެއީ ) 5(

 قوم އެ ބޭކަލުން رسول، ބޭކަލުންނާއި نىب ވަޑައިގެންނެވި ތަކަށް  قوم އިސްވެދިަޔ އެބަހީ. (އެވެނުކުރި  ފައިދާެއއް އަކުން إنذار
 .)ނުފުުދނެވެ ކަމެއް އެއްވެސް ތަކަކަށް قوم އެ ން إنذار ުކރެއްވި އެ ތަކަށް

 އެީމހުން . އެނބުިރވަޑައިގަންނަވާެށވެ ކަލޭގެފާނު  ކިބަިއން އެީމހުންގެ) !.އާެއވެ رسول މާތްވެގެންވާ  އޭ() 6(
 ހަނދުމަފުޅު  ުދވަސް ގޮާވލެއްވުމުގެ ފަރާތުގެ  ގޮވާލަްއާވ އަދި. ކުަރއްވާނެެއވެ حكم އެމީހުންނާމެދު اهللا.ދޫކޮށްލައްވާށެވެ
 އެަކލޭގެާފނު .) ޮގވާެލއްވުމެވެ ގޮާވލައްވާ  ވުމަށް  مجع އަށް حمشر މީސްތަކުން  އެންމެހައި  ގެފާނު  إسرافيل އެއީ . (ކުރައްވާެށވެ
 .ވުމަެށވެ مجع އަށް ميدان ގެ حمشر އެއީ . އެއްޗަކަެށވެ ކުރާ إنكار ކާފަރުން އެ ނީގޮވާލަްއވާ

 ގިނަކަމާއެކު  މީސްތަކުން . (ނުކުންނާނެއެވެ ަކއްވަޅުތަކުން حال ބިުރވެތިވެގެްނވާ ފެންކަޅިވެ ލޯތަކުން  އެމީހުންތައް ) 7(
 ގޮއްފުޅަނގިތަކެއް  ފެތުިރގެންވާ  ހީވާނީ  އެމީހުން ) ސަަބބުން މަސްހުނިވުމުގެ  ވަދެ  ެތރެއަށް  ބައެްއގެ އަނެއް  އެއްބަޔަކު 
 .ހެންނެވެ

 މިއީ . ބުނާނެެއވެ ކާފަރުން އަދި. އަވަސްވެގަންނާނެެއވެ ދިމާއަށް  ބޭކަަލކާ ގޮާވލާ އެ އަވަހަށް އަވަސް ސްތަކުންމީ ) 8(
 .ދުަވހެކެވެ ދަތި. ދުވަހެެކވެ އުނދަގޫ
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މާނަ  ގެسورة القمر        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

            = ިދޮުގކޮށްފިއެވެ) ކުރީން ންގެ قريش އެބަހީ ( ކުރީން  އެމީހުންގެ  އަދ.        = ގެފާނުްނގެ  نوح 

  .)ދޮގުކޮށްފިއެވެ  نوح رسول އެމީހުންގެ( މީހުން ގެ قوم           = ެއަޅާ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އެމީހުން ފަހ 

  .ދޮގުކޮށްފިއެވެ)  نوح (          = ިއެކެެވ جمنون. މޮަޔއެކެވެ އެއީ. ބުންޏެވެ އެމީހުން އަދ.       

  .ބިރުގެންނެވުނެވެ އެކަލޭގެފާނު އަދި=            =ެދެންނެވިއެވެ دعاء އަށް ربّ  އެކަޭލގެފާނުންގެ އެކަލޭގެފާނު ފަހ.  

        = ްބަލިވެިވގެންނެވެ. ވެގެންެނވެ مغلوب ވަނީ މިއަޅާ ހަަމކަށަވަރުނ.          = ެމިއަޅާއަށް  ފަހ 

  .ދެއްވާނދޭވެ نصر               =ެހުޅުވައިލެްއވީމެވެ  ޮދރުތައް އުޑުގެ ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ދެންފަހ.  

         =ިފެނާއިގެން  ހުންނަ ޮއހިއޮހ              = ިބިުމގެ  ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އަދ 

  .)ފެޅުއްވީމެވެ ޯކރުތައް ބިމުން. (ދައްމަާވލެއްވީމެވެ ކޯރުތައް        = ެދެ) ފެނާ ބިމުގެ، ފެނާއި އުޑުގެ( ފަހ 

  .ބައްދަލުވެއްޖެއެވެ  ފެން             = ީއެްއގެ  أمر ނިމިފައިވާ މިންަވރުވެ) ގައި أزل( ަހމަކަށަވަރުން އެއ 

  .މައްޗަށެވެ       =ިއުފުއްެލވީމެވެ) ގެފާނު نوح ެއބަހީ ( އެކަޭލގެފާނު ރަސްަކލާނގެ  ތިމަން  އަދ.      

          =ަނައުކޮޅެއްގައި އެަބހީ( ެއްއޗެއްގައި ވެރި މޮހޮރުތަކެްއގެ، އިތަކަކާއިފިލ(            =

   .ދުވެެއވެ އޭތި ަރއްކާތެރިކަމާެއކު، ބެއްެލވުމާއި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން         = ީކާފަރުވީ  އެއ 

  .)ގޮތުންނެވެ  އެއްގެ  عذاب. (ގޮތުންނެވެ އެއްގެ جزاء މީސްތަކުންނަށް            =ިއެ  ހަމަކަަށވަރުން އަދ 

  .ލެއްވީެމވެ ގޮތުން އެއްގެ عربة ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ކަންތައް            =ެوعظ – ލިބިގަންނަ عربة ފަހ 

  ؟ވޭާބވައެވެ އެކަުކވެސް ލިިބގަންނަ نصيحة، އާއި          = ެވީ عذاب     ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ފަހ 

  ؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން       = ިާއއި إنذار ރަްސަކލާނގެ ތިމަން އަދ           =  ިއަދ 
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މާނަ  ގެسورة القمر        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

  ދަސްކުރުމަށް=        .ުކރެއްވީެމވެ ފަސޭހަ قُْرآنރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން          = 

 ؟ވޭބާަވއެވެ  އެކަުކވެސް ލިިބގަންނަ عربة، އާއި نصيحة، އާއި وعظ ފަހެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ގާަތށް  އެމީހުން ( ީމހުން ގެ قوم ގެފާނުންގެ  نوح – ުކރީން ންގެ مشرك ގެ  مّكة އެބަހީ – ކުރީން  އެމީހުންގެ  އަދި ) 9(
 –نوح އެބަހީ  – އަޅާ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އެމީހުން  އަދި. ދޮުގކުރިެއވެ) ކަން رسول ގެ َعَليه السآلم  نوح رسول ފޮނުއްވެވުނު
 ެއކި  ންއެމީހު އަދި. މޮަޔއެކެވެ. އެެކވެ جمنون ެއއީ ބުނީ ދިާމއަށް އެަކލޭގެފާނާ އެމީހުން  އަދި . ދޮގުކޮށްފިެއވެ َعَليه السآلم 
 .ބިުރގަންނަވާހެދިެއވެ އެަކލޭގެފާނު ގޮތްގޮތުން

 އަށް  ربّ  އެަކލޭގެފާނުންގެ  އެަކލޭގެފާނު) ހިނދުން ދޮގުކުރި އެކަޭލގެފާނު މީހުން ގެ قوم ގެ َعَليه السآلم  نوح( ދެންފަހެ ) 10(
 .!ދެއްވާނޭދވެ نصر މިއަޅާއަށް ހެންވެއެ . ެދަރވެގެންނެވެ، ަބލިވެ ވަނީ މިއަޅާ. ެއވެ ربّ  މިއަޅާގެ، އޭ. ދެންނެވިއެވެ دعاء

 ާވރޭ  ބޯކޮށް  އެބަހީ . (ހުޅުަވއިލީމެވެ ދޮރުތައް  އުޑުގެ  ފެނާިއގެން ފައިބާ  އޮިހއޮހިގެން  ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން ދެންފަހެ ) 11(
 .)ވެއްސެވީމެވެ

 ފެނާ  ބިުމގެ، ރޭފެނާއިވާ ދެން .ދަންމަވާެލއްވީމެވެ ކޯރު ބިމުަގއި، ފަޅުއްވައި ފެންކޯރުތައް ބިމުންވެސް އަދި ) 12(
ނޑު އަަވހަށް ެއއީ. (އެއްކުަރއްވާހެއްެދވީމެވެ  މިންަވުރވެ  ލިޔެވި ގައި أزل ުކރީ މާ އެކަމަކީ އަދި.) ބޮޑުކޮށްލާށެވެ ފެންގަ

 .މައްޗަެށވެ އަމުރެްއގެ ނިމިފައިވާ

 ނާކޮޅުަގއި  ހަދާފައިވާ ހޮރުންމޮ، ފިލަޔާއި)  َعَليه السآلم  نوحއެަބހީ( އެކަލޭގެފާނު ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދި ) 13(
 .އުފުއްލެވީމެވެ

 ކާަފުރވީ  އެއީ. އެކުގަެއވެ ަރއްކާތެރިކަމާ، ބެއްލެވުމާއި ފުރިަހމަ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ދިޔައީ ދުވަމުން ނާކޮޅު އެ ) 14(
ނޑުގައި އެީމހުން. (ގޮތުންނެވެ އެއްގެ عذاب މީސްތަކުންނަށް  .)ދިޔަީއއެވެ ވެގެން غرق ކަ

 ދުނިެޔއަށް  އަކަށް عربة ުފރިހަމަ، َواِقَعة )  އެ ންގެފާނު نوح އެބަހީ( ކަންތައް އެ  ރަސްކަލާނގެ މަންތި އަދި ) 15(
 ؟ބާވަެއވެ އުޅޭ ެއކަުކވެސް ލިބިގަންނަ عربة، ާއއި نصيحة، އާއި وعظ ފަހެ. ދޫކުރެއްވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

           = ެ؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން ވީعذاب     ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ަފހ         = ިތިަމން  އަދ 

  ާއއި إنذار ރަސްކގެ           =  ިކުރެްއވީމެވެ ފަސޭހަ  قرآن   ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަަވރުން އަދ.    

     =ަށްދަްސކުރުމ             = ެއެަކކުެވސް  ލިިބގަންނަ عربة، އާއި نصيحة، ާއއި وعظ ފަހ 

  ؟ވޭބާވައެވެ         =  ިދޮުގކޮށްފިއެވެ މީހުން ބާގައިގެ  عاد އަދ.           =  ެތިމަން  ފަހ 

  ؟ެހއްޔެވެ ފަދައަކުން ކޮން ވީ عذاب ރަސްކަލާނގެ       =  ިއާއި إنذار ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އަދ    

       = ްފޮނުއްވީެމވެ މައްޗަށް  ެއމީހުންގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަަވރުނ.        

  ވައެއް ގަދަވެގެންވާ ފިނިކަން=        =  ާދުވަހެއްގައި ސުންޕ       =  )ްސުންޕާކަނ (

  )ދެމިގެްނވާ ަވއި އެ  ނުވަތަ ( ދެމިގެންވާ      =      ިބިުމން . ލުއްަސއިލަެއވެ) ބިމުން( މީސްތަކުން  އެަވއ 

  .ވަކިކޮށްލަެއވެ    =  ް؟ެހއްޔެވެ ކޮންފަދަ އެމީހުނ         =  ުަދއެވެ ފަ ބުުޑތަކެއް ރުކުގެ  ކަދުރ.  

     =  ްލުހެވިފައިވާ ބިމުނ        =  ެ؟ހެއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ވީ ފަހ          

  إنذار ާއއި عذاب ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން  =        =  ިރަްސކަލާނގެ  ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން  އަދ 

  ކުރުމަށް فكر ވިްސނައި/ ދަސްކުރުމަށް  =     .ރެއްވީމެވެފަސޭހަކު قرآن         =   ެފަހ 

؟ޭވހެއްޔެވެ  އެބަ އެކަުކވެސް ލިބިގަންނަ  عربة، އާއި نصيحة، އާއި وعظ         =  ށް ޮދގުކޮ  މީހުން ބާގައިގެ  مثود 

  .)އެވެ قوم ގެފާނުންގެ  صاحل ެލއްވި مسال މީހުންނަކީ  ބާަގއިގެ مثود. (ފިއެފެ       =  ައކީ  نذر( ބޭކަލުން رسول 

   .)އެވެ رسول އެއީ. ންނެވެ نذير
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެަކން (؟ ހެްއޔެވެ ފަދައަކުންކޮން ހުރީ إنذار، އާއި عذاب ރަސްކަލާނގެ ތިމަން) މީހުންނާމެދު ގެ أّمة އެ( ދެންފަހެ ) 16(
 .)ބިުރވެރިކޮށެވެ  އަދި ބޮޑު ަވރަށްވެސް ހުރީ

 ރަސްަކލާނގެ  ތިމަން  ކަމުގައި އެްއޗެއް ފަސޭހަ  ކުރުމަށް ފިުކރު ިވސްނައި، ދަސްކުރުމަާށއި ހަމަކަށަވަރުން  އަދި ) 17(
 . ފަސޭހަކުރެްއވީމެވެقرآن ދަސްުކރުމަށް. ލެއްވީމެވެ قرآن

 އެީމހުންގެ  ފަހެ . ދޮގުކޮށްފޫެއވެ)  َعَليه السآلم  هود އާ رسول ފޮނުއްވުނު  ގާތަށް  އެމީހުްނގެ( މީހުން  ބާގައިގެ  عاد ) 18(
 ؟ހެއްޔެވެކޮންފަދައަުކން ހުރީ إنذار، އާއި عذاب ރަސްަކލާނގެ ތިމަން މައްޗަށް

 ހަތް . (ފޮނުއްވީމެވެ މައްޗަށް ްނގެއެމީހު ރަސްކަލާނގެ ތިަމން ވައެއްސުންޕާ ގަދަވެގެންވާ ފިނިކަން ހަމަކަށަވަރުން ) 19(
 .ދެިމުހއްޓެވެ ވައި އެ  މައްޗަށް އެމީހުންގެ ) ވާނދެން ދުވަސް އަށް، ރެޔާއި

 ަވިކވާ  ބޯ ެޖހޭބާރު  ވެއްޓި ކަނދުާރވަތަށް އުފުލިފައި  ހިާސބަކަށް އެތައް  ވަކިވެ  ބިމުން  އެމީހުން ާބރުކަމުން ަވއިގެ އެ  ) 20(
 އުކިފަިއވާ ، ލުހެވި ބިމުން ީހވަނީ؟ ހެއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ހީވަނީ ފެނުނީމައި ތިއްބާ ގައި الح އެ އެީމހުން. ވިއެވެ ކަމުގައި
 .ހެންނެވެ ބުޑުތަކެއް ރުުކގެ ކަދުރު

 .)ވިއެވެ ވެގެން ގަދަފަދަ(؟ ހެްއޔެވެ ކޮންފަދަ ަމއްޗަށް އެމީހުންގެ إنذار، އާއި عذاب ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ފަހެ ) 21(

 وعظ ފަހެ. ފަސޭހަކުެރއްވީމެވެ قرآن ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ވިސްނާހެދުމަށް ކޮށް فكر، ދަސްކޮށް ށަވަރުން ހަމަކަ އަދި  ) 22(
 ؟ވޭބާވަެއވެ އެބަ އެކަުކވެސް ލިިބގަންނަ عربة، އާއި نصيحة، އާއި

    ؟ާބވައެވެ އެަބހުރި އެަކކުވެސް ލިބިގަންނަ عربة އާއި نصيحة

 ގެ  قوم ގެފާނުންގެ صاحل ލެއްވި  سالم ީމހުންނަކީ ބާގައިގެ مثود.ދޮގުކޮށްފިއެވެ ލުން ބޭކަ رسول މީހުން  ބާގަިއގެ مثود   ) 23(
 ކުަރއްވާަފއި  وِحى ދޮގުުކރިކަމަށް ން رسول އެމީހުން ަސބަބުން ދޮގުުކރުމުގެ ކަން رسول ގެފާނުންގެ  صاحل އެމީހުން. މީހުންނެވެ
 އެއްަވރު  ދޮގުކުރުމެކޭ  ން رسول ހުިރހާ ދޮގުުކރުމުން ބޭަކލަކު އެއް ބޭކަލުންކުރެ  رسول އެއްޗަކީ  އެނގޭ އެއިން. އެވަނީއެވެ

.ވާނެ  ކަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =    ެބުންޏެވެ އެމީހުން ފަހ.            =  ެދަރިޔަކަށް  ގެ آدم ތެެރއިން އަހުރެމެންގ 

  =    ؟ހެއްޔެވެ   ްވީ ވާން تبع ބޭަކލަކާ އެ އަހުރެމެނ             =  ްވެއްެޖއްޔާ  އެހެނ 

ނޑައެޅިގެން ވާނީ  އަުހރެމެން ހަމަކަށަވަރުން  ./ ދުުރގައެވެ އާ عربة އަދި  =      .މަގުފުރެދުމެްއަގއެވެ ކަ

  .)އަލިފާނުަގއެވެ ނުވަތަ(. ކަމުގަެއވެ ބަޔަކު މޮޔަވެގެްނވާ./ ގައެވެ عذاب       =  ެއޭާނގެ  އަޅެފަހ 

  ؟ހެއްެޔވެ ބާވައިލަްއވާނޭ ކަން نىب މައްޗަށް        =  ެެތރެއިން އަހުރެމެންގ        =  ިކިޔެއް  އަދ 

  އޭާނއަކީ؟ ހެއްޔެވެ      =  ްމީހެކެވެ ބޮޑާ ދާޮދގުހަ ގިނަގިނައިނ.       =   ެނިކަްނުހރ 

  .އެނގިދާނެއެވެ މާދަމާ އެމީހުންނަށް         =  ްކާުކކަން  ީމހަކީ ބޮޑާ، ދޮގުހަދާ ގިނަގިނައިނ  

         = ްނެުރއްވާހުށީެމވެ مجل. (ލާނގެއެވެކަ ވާނޭ އްފޮނު مجل ރަސްކަލާނެގއީ ތިމަްނ ހަމަކަށަވަރުނ(.  

       = ްގޮތުން އެއްގެ  إمتحان ވާއެމީހުންނަށ            = ެއެބައިީމހުންނަށް  ކަލޭގެފާނު  ފަހ 

. !ެތރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެކެތް ުކރައްވާ  إنتظار   = ިއެމީހުންނަށް  ލޭގެފާނުކަ ) !.ގެފާނެވެ  صاحل އޭ ( އަދ 

   .!ދެއްވާށެވެޚަބަރު            = ްގެންނެވެވި ބެހެ ވަނީ  ފެން މެދުގައި  އެމީހުްނގެ ހަމަކަށަަވރުނ.   

       = ެقوم ހެންޏާއެ. (ކަމެވެ  ވާހުށި حاضر) ބަޔަކު ވީ خاصّ  ދުވަހަކު އެ( އަކަށް نصيب ކޮންމެ ފެނުގ 

  )ކޮޅު مجل އެހެންޏާ/ ގެމީހުން        = ެއަށް  )ساِلف بن َقدَّار( އެުކވެރިޔާ އެމީހުންގެ އެމީހުން ފަހ 

  .ގޮވިއެވެ    = ިނޑި( އޭނާ އަދ  އެ  އޭނާ އަދި  =      .)ޖަހައިފިއެވެ ަކނޑިން. (ލިިބގަތެވެ) ކަ

ނޑު. ވެކަތިލައިފިއެ   .ފަޅައިލައިފިއެވެ  ބަ        = ިކޮންފަދައަކުން  ވީ عذاب ރަސްަކލާނގެ ތިމަން އަދ 

  ؟ހެއްޔެވެ     = ިއާއި  إنذار ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން އަދ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 تبع އަހުރެމެން ދަރިޔަކަށް ގެ آدم އެންމެ ހަމަ ކަހަލަ އަުހރެމެން.) ބުންޏެވެ ދިމާއަށް ނާގެފާ صاحل( އެބައިމީހުން އަދި ) 24(
ނޑައެޅިގެން ވާނީ  އަުހރެމެން ހަދައިފިނަމަ  އެހެން ؟ ެހއްޔެވެ ވާންވީ  ތެދުގޮތާ  ސީދާ  އަދި. މަގުފުރެދުމެއްަގއެވެ ކަ

 ކައިޮބއި . މީހެެކވެ ައހުރެމެންގެ  ހަމަ އޭނާޔަކީ އެހެނީ( .ކަމުގަެއވެ ބަޔަކު  މޮޔަ  ވާނީ އަހުރެމެން  ނުވަތަ. ދުރުވެގެންނެވެ
 . ތަކެއްެޗވެ ކައިބޮއިހަދާ  އަހުރެމެން ހަމަ ހަދަނީވެސް

 މީހުންެވސް  ރަނގަޅު މާ އޭނާއަށްވުރެ (؟ ހެއްެޔވެ ވީނަންން ައ◌ަ ކަންنىب، އާއި وِحىއޭނާއަށް ެތރެއިން އަހުރެމެންގެ ) 25(
 .މީހަކީެއވެ ބޮޑާ ދޮގުހަދާ  ގިނަގިނައިން އޭާނއަކީ؟ެހއްޔެވެ ކިެޔއް އަދި.އެެކވެ عجائب ބޮޑު އެއީ.)ތިބީއެވެ މި

 މީހަކީ  ބޮޑާ އަދި ، ކާކުކަން ދޮގުެވރިޔަކީ  ނިކަްނހުރެ .) ކުަރއްވަީނއެވެ وِحى ަރއްދުކުަރއްވައި  އެީމހުންނަށްاللهه اهللا( ) 26(
 .އެނގިދާނެެއވެ އެމީހުންނަށް ޅަށްރަނގަ) ދުވަހުން އަންނަ عذاب ނުވަތަ ދުަވހުން قيامة( މާދަމާ ކާކުކަން

 صاحل ެއއީ. (ނެރުްއވާހުށީމެވެ ކޮޅު مجل ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ގޮތުން އެއްގެ إمتحان އެމީހުންނަށް ނިކަންހުރެ ) 27(
 ގެ ާބރު ، ރީތިކަމާއި. ) އެކެވެ معجزة ފޮނުއްވި އެމީހުންނަށް اهللا ހިނދުން އެދުނު އެމީހުން އަކަށް معجزة ކިބައިން ގެފާނުންގެ

 ބަްއލަާވން  ގޮތަކާމެދު ހުންނަ ކަންަތއް އެމީހުންގެ. އެންެގވިއެވެ ގެފާނަށް صاحل تعاىل اهللا ދެންފަހެ. ެއއްޗެކެވެ  مثيل ال ގޮތުން
 .ވެވަޑައިގަންނަވާެށވެ ކެތްތެރި އަދި. ހުންަނވާށެވެ

 ބޭނުންުކރާ  ފެން  އެަބއިމީހުން އެަބހީ. ވެ އަންގަވާށެ އެމީުހންނަށް ކަމުގައި  ެބހިގެން  ދެބަޔަށް ވަނީ  ފެން ރަށުގެ  އަދި ) 28(
 ރަށުގެ  ދުަވހު އަނެއް. ކޮޅަށެވެ مجل ހުންނާނީ ފެނެއް ުހރިހާ އެއްދުަވހު. ބެހެވިގެންެނވެ ވާނީ ހުންނަން ފެން ވަޅުގެ

 مجل އެ ފަހުންވީ ދުވަސްކޮޅެއް ނުގޮސްގެން  ކަމު  މިގޮތް މިބައިމީހުންަނށް ދެންފަހެ .. (އަެށވެ حيوان އެހެިނހެން، މީހުންނަށާއި
 .އްޖެެއވެތައްާޔރުވެ ެއކަމަށް އައިސް خيال ކަތިލުމުގެ ކޮޅު

ނޑިނަގައި އޭނާ ދެން. ގޮވައިފިއެވެ ައށް) ساِلف بن َقدَّار( އެކުެވރިޔާ އެމީހުންގެ އެމީހުން ފަހެ ) 29(  ކޮޅުަގއި  مجل އެ ކަ
 ނިންމައިފިއެވެ  ކަތިަލއި ކޮޅު مجل އެ ޖަހައި

 ؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުންހުރީ إنذار އާއި عذاب ލާނގެރަސްކަ ތިމަން ފަހެ ) 30(
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   ަތުރަޖމާ     

        = ްފޮނުއްވީމެވެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ.        = 

  އަޑުފަށެއް އެންމެ) ވެގެންވާ ގަދަފަދަ    =ވެއްޖެެއވެ އެމީހުން ދެންފެަހ.         = 

   ފަދައިން ުހއިަތކެއް ިހކި ުކރެިވގެންވާ حاضر ގެނަސް ) ކާންދޭން ގެރިބަކައްޓަށް (        =  

    .ފަސޭހަކުރެްއވީމެވެقـُْرآن ަރސްކަލާނގެ ތިމަން ރުމަށްކު فكر ވިސްަނއި ދަސްކޮށް ހަމަކަށަވަރުން އަދި  

   = ެ؟ވޭބާވަެއވެ އެބަ ެއކަުކވެސް ލިބިގަންނަ عربة، ާއއި نصيحة، އާއި وعظ ފަހ        = ިلوط އަދ 

  .ދޮގުކޮށްފިއެވެ މީހުން ގެ قوم         =ންތައް ذيرن(ބޭކަލުން رسول(             = ްހަމަކަށަވަރުނ 

  .ފޮނުްއވީމެވެ މަްއޗަށް އެީމހުންގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން       =ިވައެއް  ބުުރއްސާ ިހލަކޮޅުކޮޅު ކުދ    

   =  މެނުވީ އްޗަށް މަ މީހުންގެ  ވީ  تبع ގެާފނާ لوط( މެނުވީ މައްޗަށް  ންގެ  آل ގެފާނުންގެ  لوط(         

  = ުކުރެއްވީމެވެ ސަލާަމތް އެމީހުން ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ވަގުތު ފަތިހ.         =ީތިމަން  އެއ 

  .ގޮތުންެނވެ ެއއްގެ نعمة ވާން حضرة ރަސްކަލާނގެ         = ްޖަޒާދެއްވަނީ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަނ 

  .ފަދައިންނެވެއެ      = މީހަކަށް ކުރި  شكر         = ިއެމީހުންނަށް  ހަމަކަށަަވރުން އަދ 

  .ދެއްވިއެވެ خرب ބިރުެވރިކަމުގެ. ކުެރއްވިެއވެ إنذار) ގެފާނު لوط( އެކަލޭގެފާނު      = ްރަސްކަލާނގެ  ތިމަނ 

  ާވހަކައިން ގެހިއްޕެވުމު ، އާއި عذاب ގަދަވެގެންވާ        = ެخرب ބިރުވެރި، އާއި إنذار އެ އެމީހުން  ފަހ 

   .ޖަދަލުކުރީއެވެ ޝައްކުކޮށް އާމެދު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެްނމެ  ާވލެއްވިގޮ سآلم×ދجربيل عل( .އަޑުފަށެކެވެ ެއންމެ ފޮނުްއވީ މައްޗަށް އެމީހުންގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން  ) 31(
 – އެންމެން ގޮސް ފަޅަފަޅައިގެން މުޅީން ހިތްތައް ެކތްނުވެ ަކންފަތްތަކަށް އެމީހުންގެ  ގަަދކަމުން އަޑުފަށް އެ.) އަޑުފަށެކެވެ
 ންދޭން ކާ ގެރިަބކައްޓަށް  އުކިފައިވާ  މިތަނަށް-އެތަން  ހީވަނީ  އެމީހުން. ތަންޑާވީެއވެ މަރުވެ  – ކާަފރުން އެންމެހާ

ނޑި ިހކި ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ނޑިބޮ ، ގެފާނާއި  صاحل ަސލާމަތްވީ . ެއވެ عذاب އައި  އަށް  قوم އެމިއީ . (ހެންނެވެ ވިނަބޮ
.ން مؤمن ތިބި ދެންވެސް   އެޢަޒާބުން ެއކަލާނެގ ސަލާމަތްުކރެއްިވެއވެ

 ފަހެ . ފަސޭހަކުރެްއވީމެވެقرآن  ކަލާނގެ ރަސް ތިމަން ުކުރމަށް فكر ިވސްނައި، ދަސްުކރުމަށާއި ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ) 32(
 ؟ވޭބާވައެވެ މީހަކު ލިިބގަންނަ نصيحة، އާއި وعظ

 َعَليهِ     إبراهيم އަކީ  السآلم َعَليهِ  لوط. (ދޮގުކުރިއެވެ) السآلم  َعَليهِ   لوط( އާ رسول އެމީހުންގެ މީހުން ބާގައިގެ لوط  ) 33(

 ފިިރހެނުންނާ  މީހުންނަކީ ރަށުގެ މި. ރަށެކެވެ ކިޔާ سدوم އަކީ قوم ގެފާނުގެއެަކލޭ. ދަރިަކލުންނެވެ ގެ هارون أخ ގެالسآلم 
 مالئكة ުކރެއްވުމަށް ހަލާކު އެރަށް އިރާދަކުރަްއވައި ުކރެއްުވމަށް ހަލާކު އެމީހުން تعاىلاهللا  ފަހުން އެންމެ. ބަޔެކެވެ އެޅުނު
 މީުހން  ރަުށގެ އެހިނދުން. ވެސިފަިއގައެ ނުންތަކެއްގެފިިރހެ ރީތި ފޮނުއްވީ ބޭަކލުން އެ. ފޮނުއްވިެއވެ ެއއް مجاعة ންގެ

 ލޯ  ުހރިތަން ލޯ ކުަރއްވައި އަނިދރި ލޯތައް އެމީހުންގެ تعاىل اهللا  އެވަގުތު . ައރާށެވެ ގަޔަށް ބޭކަލުން مالئكة މާތް މި ދިމާކުރީ
 . ަހއްދަވާެލއްވިެއވެ ކަމުގައި ނެތްތަނެއް

 ިހލަކޮޅުކޮޅު  ަވޔާއެކު އެ. ފޮުނވީމެވެ ވައެއް ގަދަ މަްއޗަށް އެމީހުްނގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން  ) 34(
 . ދިމާވިއެވެ عذاب އެ އެންމެންނަށް އެހެން ނޫން ން آل ގެފާުނންގެ لوط. ހިލަކޮޅުކޮޅެވެ ގެ عذاب އެއީ . ވެެއވެ އެކުލެިވގެން

 ).ފަތިްސވަގުތުަގއެވެ އެއީ. މެވެމިްނޖުކުރެއްވީ ސަލާމަތްކުަރއްވާ ރަްސކަލާނގެ ތިމަން ން لآ ގެފާނުންގެطلو 

 ައށް  ةنعم ަރސްކަލާނގެ  ތިމަން. ގޮތުންނެވެ އެއްގެ ةنعم ވާ އެބޭަކލުންނަށް ން ةحضر  ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން އެއީ  ) 35(
 .އެފަަދިއްނނެވެ ޖަޒާދެއްވަނީ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން މީހުންނަށް ކުރާ رشك

، ާއއި عذاب ަރސްކަލާނގެ  ތިމަން މީހުންނަށް ގެ  قوم އެ  ގެފާނު لوط އެބަހީ ެއކަލޭގެފާނު  ހަމަކަށަވަރުން އަދި   )36(
 ައދި . ކަމުަގއެވެ މީހުން ުކރާ ޝައްކު އެކަމަށް ވީ އެމީހުން ފަހެ. އިންޒާރުުކރެއްިވއެވެ ވާަހކައިން ހިއްެޕވުމުގެ އަދި، ކޯފާއާއި
 ޖަދަލުޮކށް  އިދިކޮޅުހަދައި  ރަސޫާލއަށް އެ، އަކަށާއި إنذار ުހރިހައި  އެ. ކުީރއެވެ جدل ނާހައި ބަސް  އެަކލޭގެފާނުންގެ އެމީހުން
 .ހެދީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ިގެފާނުންގެ  لوط އެބަހީ. (އެދުެނވެ އަރިހުން އެަކޭލގެފާނުންގެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން އަދ 

  .)އެދުެނވެ އަރިހުން     = ެއެބައިީމހުންނަށް  މެހުމާނުން އެަބހީ( ފިޔަވައި ެމހުމާނުން އެކަލޭގެފާނުންގ 

  )ދޫކޮށްލުމަށް       = ެއަނިދރިކޮށްލެްއވީމެވެ  ލޯތައް އެީމހުންގެ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ދެންފަހ.  

      = )ިލިބިގަންނާށެވެ ހަ ރަ ަކލޭމެން.) އެންގެވީެމވެ އެމީހުންނަށް އަދ.           =  ްތިމަނ 

  ގެ إنذار ާއއި عذاب ރަސްކަލާނގެ         = ިފަތިްސވަގުތު  ކުރީކޮޅު ހެނދުނުގެ ހަމަކަަށވަރުން  އަދ 

  .ޖެހިއްޖެެއވެ އެމީހުންނަށް       = ޭއެއް  عذاب ދާއިމީ ވަކިނުވާނ       =  ) ްއެމީހުންނަށ 

  .ލިބިގަންނާށެވެ ަރހަ ކަލޭމެން .) އެންގެވުނެވެ         =  ްގެ  إنذار ާއއި عذاب ރަސްަކލާނގެ ތިމަނ  

         =  ިފަސޭހަުކރެއްވީެމވެ قُْرآن  ަރސްކަލާނެގ ތިމަން ހަމަކަަށވަރުން އަދ.   = 

  ކުރުމަށް فكر ވިސްނައި ދަސްކޮށް        = ެެއކަކުެވސް  ލިބިގަންނަ عربة އާއި نصيحة، އާއި وعظ ފަހ 

  ؟ވޭބާަވއެވެ އެބަ         = ިއަތުވެއްޖެެއވެ ކައިިރޔަށް ން  آل ގެ  فرعون ަހމަކަށަވަރުން އަދ.  

      = إنذار އަދި، ބޭކަލުންނާއި ުކރައްާވނޭ إنذار ެދއްވާ خرب ިބރުވެރި ( ން نذير(        =   ްއެމީހުނ 

  .ދޮގުކޮށްފޫއެވެ         =ްތަކެއް  معجزة އެންމެހައި ( އާޔަތްތަކެއް  އެންމެަހއި ރަސްކަލާނގެ ތިމަނ(  

      =  ެކުެރއްވީމެވެ ަހލާކު . ހިްއޕެވީމެވެ އެމީހުން  ނގެ ރަސްަކލާ ތިމަން ދެންފަހ.        =  عّزة 

  ގޮތަށް ހިފަިއގަންނަ މީހަކު  ބާުރގަދަ ތެރި     =   ާކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ހުރިހ         =)ޭقريش އ 

   ؟ހެއްޔެވެ  ހެވީ ކާފަރުން ކަލޭމެންގެ.) ންނޭވެ       =ެކާފަރުންނަށްވުރެ އެދިޔަ އިސްވެ ކުރީން ކަލޭމެންގ     

       =ަ؟ހެއްޔެވެ  ަވނީ ަކލޭމެންނަށް) ގަަރންޓީއެއް ކަމުގެ ސަލާމަތްވާނޭ ( އެއް براءة ނުވަތ           = ްފޮތްތަުކނ 

 )ފޮތްތަކުން ބޭކަލުންގެ نىب(
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   މާނަ  ْجَمـاِلىإِ  

)37 (  . ފަހެއެމީހުން ހަމަކަަށވަރުްނ އެަކލޭގެފާނުންެގ މެހުމާުނންގެ ގަޔަްށ ައރަިއ ނުބައިކަންތަްއކުރުމަްށ ހީުކރިއެވެ

. އަދި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ޢަޒާބުގެރަަހ ަކލޭމެން   ދެންފަހެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހުންެގ ލޯތަްއ ކަނުކޮށްެލއްީވމެވެ

.  ލިބިގަންނާށޭ އެމީހުންނަްށ އެންެގވީމެވެ

 ބޮޑުފަިތހާ  އެބަހީ. (ެއއްގަެއވެ عذاب ދެމިހުންނަނިވި  ފަތިްސކުރީ އަދި ހަމަކަށަަވރުން އެމީހުން އަވަްސ އަަވހަށް ) 38(
 ަގއިެވސް  آخرة އަދި ަގއިވެސް عامل ގެ برزخ. އެކެވެ عذاب ދެމިހުްނނަނިވި އެއީ. ައއީއެވެ عذاب އެމީހުންނަށް) ަވގުތު އަލިވާ

 .ވެއެވެ ކަމަށް ދެމިހުންނާނޭ عذاب އެ އެމީހުންނަށް

 .ލިބިގަންނާެށވެ ަކލޭމެން ަރހަ ގެ إنذار، އާއި عذاب ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން.) އެންގެވުެނވެ އެމީހުންނަށް އަދި(  ) 39(

، އާއި وعظ ފަހެ. ްއވީމެވެފަސޭހަކުރެ قرآن ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ކުރުމަށް فكر ވިސްނައި، ދަސްކުރުމަށާއި އަދި ) 40(
 ؟ވޭބާަވއެވެ އެބަ  އެަކކުވެސް ލިބިގަންނަ عربة، އާއި نصيحة

َعَليِه   هارون، އާއި َعَليِه  السآلم موٰسى އެއީ . (ވަޑައިގަތެވެ ން رسول ގާތަށްވެސް  ންގެ آل ގެ  فرعون ހަމަކަށަވަރުން  އަދި ) 41(
 .)އެވެ السآلم

.) ބުނެވެއެވެ ކަމުގައި  معجزة ނުވަ  އެއީ. (ދޮގުކުީރއެވެ ަތއް معجزة އެންމެހައި  ނގެރަސްކަލާ ތިމަން އެމީހުން އަދި ) 42(
 އެމީުހން  ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ގޮތަށް ހިފައިގަންނަ ފަރާަތކުން ބާުރގަދަ އަދި، ތެރި عّزة ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ހުިރހާ ދެންފަހެ

 .ކުރެްއވީމެވެ ހަލާކު، ަމރައި. ހިއްޕެވީމެވެ

 ެހވީ  ވަކީން ކާފރުން ކަލޭމެންގެ ުވރެ ކާފަރުންނަށް ތަކުގެ اّمة އެިދޔަ ބަޔާންވެ އިސްވެ.) ކާފަރުންނޭވެ ގެ مّكة އޭ( ) 43(
 ވާނޭ  ސަލާމަތް ން  عذاب ވުމާެއކުވެސް ކަމުަގއި ބަޔަކު ނުބައި  އެއަްށވުރެވެސް  ަކލޭމެން. (ނޫނެވެ ހެވެއް  އެބަހީ؟ ހެއްޔެވެ
 ކަލޭމެންަނށް  ފޮތްތަކުަގއި ބާވައިެލއްވި ބޭކަލުންނަށް نىب އިސްވެދިޔަ  ނުވަތަ )؟ޔެވެހެއް ީކއްވެގެން ކުރަނީ ތައް أّميد ކަމުގެ
 ނުަވތަ  ލިޔުެމއް ކަުމގެ ވާނޭ ސަލާމަތް ން عذاب ގެاهللا  އުޅުނަސް ނުބަިއކޮށް ކަލޭމެން އެަބހީ؟ ހެްއޔެވެ ވަނީ އެއް براءة

 ؟ެހއްޔެވެ ވަނީ ގަރަންޓީއެއް 
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   މާ ަތުރޖަ     

      =ަ؟ހެއްޔެވެ ބުނީ އެމީހުން ނުވަތ             =ީمجاعة ގަދަވާނޭ/ ލިބޭނޭ نصر އަހުރެމެންނަކ 

  .އެކެވެ          =ެބަލިާވނެއެވެ) ކާފަރުން އެ( مجاعة އެ ނިކަންހުރ.            =ިއަދ 

   .)ފުރަގަސްދޭެނއެވެ ަހނގުރާމައިގައި. (ފުރަގަސްދޭނެއެވެ        =ިުދވަހަކީ قيامة؟ ހެއްޔެވެ ކިޔެއް އަދ 

  .ތަނެވެ އަދި. ދުވަހެވެ  ވެވިގެންވާ وعد) عذاب أُْخَرِوى( އެމީހުންނަށް        = ިއެދުވަހުގެ ( ދުވަސް قيامة އަދ 

  .ވެއެވެބޮޑުވެގެން މާ ބަލާ. ވެއެވެ ބޮޑުވެގެން މާ ނުރައްކާތެރިކަން) عذاب       =ިވެއެވެ ގަދަވެގެން ހިތިކަން އަދ .

  .ވެއެވެ  ގަދަވެގެން ރަހަ ގެ عذاب        =ްވަނީ ކުށްވެރީން – ން جمرم ހަމަކަށަވަރުނ             =

 عذاب އަލިފާނުގެ ގައި آخرة، މަގުފުރެދި ދުނިޔޭގައި ވަނީ އެމީހުން ނުވަތަ. ދުރުވުމެއްގައެވެ އާ حقّ  އަދި، މަގުފުރެދުމެއްގައްޔާއި

  ދުވަހުން ގެންދެވޭ ދަމާފައި ނަރަކައަށް އެމީހުން=          .ގައެވެ       = ެއެމީހުންގ 

 ނަރަކައިގެ =         .ލިބިގަންނާށެވެ  ރަހަ ކަލޭމެން .) އެންޭގނެއެވެ އެމީހުންނަށް(=       ވަތަށް މޫނުތައް

     ހޫނުކަމުގެ      =ިެދވީ ހެްއ ަރސްކަލާނގެ ތިމަން އެއްޗެއް އެ އެއްޗެއްވެސް ކޮްނމެ ހަމަކަށަވަރުން އަދ  

       = ެމަތީންނެވެ ނިޔާގެ ނިޔާކުރެވިގެންވާ ގައި  احملفوظ لوح. (މިންވަރުންނެވ(.         = ިތިމަން  އަދ 

   .ނުވެއެވެ  އަމުރުފުޅު ރަސްކަލާނގެ      =ެމެނުވީ ފަހަރަކު ެއންމެ/ މެނުވީ ކަމުގައި އެއް كلمة އެންމ     

        =ްފަދައެވެ ބަލައިލުމެއް ބަލާލާ އަވަހަށް ލޮލުނ.           =ިތިމަން  ހަމަކަށަވަރުން އަދ 

  .ކުރެއްވީމެވެ ހަލާކު ރަސްކަލާނގެ       = ަކާފަރުން ކަލޭމެންފަދަ( މީހުން ކަލޭމެންފަދ(          

    ؟.ވޭބާވައެވެ އެބަ އެކަކުވެސް ލިބިގަންނަ عربة، އާއި نصيحة، އާއި ظوع ފަހެ =       =ިއެބަހީ ( އެމީހުން އަދ 

   .ވެއެވެ  ކަމެއް ކުރިހައި އެ) މީހުން  ތަކުގެ أّمة އިސްވެދިޔަ       =ގައި احملفوظ لوح           =ިއަދ 

  .ވެއެވެ ކަމެއް އެންމެހައި ބޮޑު އަދި ކުދި        =ްލިޔުްއވާ  ބޭކަލުން مالئكة ނުވަތަ – ގައި احملفوظ لوح( ލިޔެވިގެނ 

  )ފަތުގައި         =ިދުވަހުން قيامة( ވަނީ ވެރީން  تقوى ހަމަކަށަވަރުން އަދ(              = ިބަގީޗާތަކާއ ،
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  .އާރުތަކުގައެވެ         =ިއެއްގައެވެ جملس حقّ  ތެދުވެރ.              =ްކޮންމެ އެދިވޮޑިގަތ 

 )ގައި حضرة ގެهللا  މާތް/ (އަރިހުގައި އެއްގެ َمِلك ވޮޑިެގންވާ ކުޅަދުންަވންތަވެ ކުރެއްވުން ކަމެއް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އެއް مجاعة ލިބޭނޭ نصر) ބަލާއިރު ން حيثّية ބާރުގަދަވުމުގެ، ގޮތުންނާއި  ގިނަވުމުގެ މީހުން( އަހުރެމެންނަކީ ނުވަތަ އަދި ) 44(

 ؟ހެއްޔެވެ ބުނަނީ އެމީހުން ކަމުގައި

 ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ ބަދުރު. (އެވެފިލައިފާނެ ދުވެ ފުރަގަސްދީ އަދި. ހިނގައިދާެނއެވެ ބަލިވެގެން مجاعة އެ ނިކަންހުރެ ) 45(
 .)ދެރަކަމެވެ، އާއި عذاب ދުނިޔޭގެ އެއީ. ހަލާކުެވދިޔަީއއެވެ ރޫޅި مجاعة އެ، ދެރަވެ  އެމީހުން. އެހެންެނވެ ހަމަ ކަންވީ

ނޑަެއޅިެގން ދުވަހަކީ  قيامة؟ ހެއްޔެވެ ކިޔެއް އަދި ) 46(  ައދި . ވަެހވެދު ވެވިެގންވާ وعد ކަމަށް އޮންާނނޭ عذاب އެމީހުްނނަށް ކަ
 ެއއީ . (ވެއެވެ  ގަދަވެެގން ނުބައިަކން، ހިތިކަމާއި އަދި. ޮބޑެވެ  ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ގަދަފަދަކަން عذاب ދުވަހުގެ قيامة

 .)ކޯފާއެވެ ގެ اهللا ،އާއި عذاب ވަްނނިަވންނީގެ ނަރަކައިގެ

 ުދނިޔޭގައި  ވަނީ ކާފަރުން ނުވަތަ. ދުރުވުމެއްގައެވެ އާ حقّ  އަދި ، މަގުފުރެއްދުމެއްގައްޔާއި ވަނީ ކާފަރުން ހަމަކަށަވަރުން ) 47(
ނޑައެޅިެގން  .އެވެ عذاب އަލިފާނުގެ ވަނީ ދުވަުހން آخرة އެމީހުންނަށް އަދި. މަގުފުރެއްދުމެއްގައެވެ ކަ

 ހުންަނށް އެމީ އެދުވަުހން އަދި. (ދުވަހެވެ ގެނެވޭ ދަމަމުން މޫނުވަތަށް ތެރެއަށް ނަރަކައިގެ އެމީހުން ދުވަހަކީ އެ ) 48(
 .ލިބިގަންނާށެވެ ރަހަ ގެ عذاب ގަދަ ނުކުރެވޭ  ކެތް، ހޫުނކަމާއި ގަދަ ނަރަކައިގެ އެ ކަލޭމެން.) އެންގޭނެެއވެ

ނޑަެއޅި  ހެއްދެވީ ރަސްކަލާނގެ ތިމަން) ކަމެއްވެސް ކޮންމެ އަދި( އެއްޗެއް ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 49(  ކަ
 ރަޖިސްޓަރީ ލިޔެވި ގައި  احملفوظ لوح އަދި ނިޔާކުރެވި ފުޅުގައި علم އިްސެވދިޔަ ، އެކަލާނގެ. މަތީންނެވެ ގޮތެއްގެ މިންވަރުވެގެްނވާ

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ވެފައިވާ

 އަވަަހށް  ޖަހައިާލހާ އެސްފިޔަ ލޮލުގެ. ނުވެއެވެ ނޫނީ ަކމުގައި އެއް كلمة އެންމެ ަކންތައް ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އަދި ) 50(
 އަވަހަށް ޖަހައިލާހާ އެސްފިޔަ ލޮލުގެ އެންގެވީމާ  މިހެން] ވާށޭ[ ކަމަކަށްވެސް ކޮންމެ އެބަހީ. (އިދެއެވެހިނގަ ނިމިގެން ވެ އެކަމެއް
 .)ނިމުނީއެވެ ވެ އެކަމެއް

 ކުރައްަވއި  ަހލާކު ރަސްކަާލނގެ ތިމަން ކާފަރުންނެއް އެތައް ަކލޭމެންފަދަ ހަމަކަށަވަރުން.) ކާފަރުްނނޭވެ ގެ مّكة އޭ( ) 51(
 ކުރާ حاصل އެއް عربة ލިބި نصيحة، އާއި وعظ ފަހެ) ؟ހެއްޔެވެ ގަދައީ އެމީހުްނނަށްވުރެ ވަކީން ކަލޭމެން. (ފީމެވެނެތިކުރައްވައި
 ؟ބާވައެވެ ވޭ އެކަކުވެސް

 .ވެއެވެ ނޯޓްކުރެވިެގން ލިޔެވި ގައި احملفوظ لوح) ނުބަޔަސް  އަދި، ހެވަސް( ކަމެއް ހުރިހާ ކުރި އެމީހުން އަދި ) 52(

 ގައި احملفوظ لوح އެއްޗެއް އެ ނަމަވެސް ބޮޑުކަމެއް ކިތަންމެ އަދި ނަމަވެސް ކުޑަކަމެއް ކިތަންމެ ކުރާ ކުންމީސްތަ އަދި ) 53(
 .ވެއެވެ ވެގެން بيان ލިޔެވި ރަނގަޅަށް

 ގެންވާ ތަފާތުވެ އަދި. ސުވަރުގެތަކުގައެވެ . ބަގީޗާތަކުގައެވެ) ދުވަހުން قيامة( ވަނީ މީހުން މާތް  ވެރި تقوى ހަމަކަށަވަރުން ) 54(
 .ގައެވެ نعمة އާރުތަކުގެ

 مقام ވެގެންވާ حقّ  އަދި ތެދުވެރި ގައި حضرة ކަލެއްގެ ކުޅަދުންވަްނތަ ކަމަކަށް ކޮންމެ އެދިވޮޑިގަތް ވަނީ އެމީހުން ) 55(
أعلم واهللا .ދަރަޖައިގައެވެ ވެރިކަމުގެ شرف، އާއި كرامة ދެއްވާ އެކަލާނގެ. އެއްގައެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة الرحمن
uv 

  

 )78(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        الرمحنُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

        =ފުޅެކެވެ اسم ގެ اهللا މިއީ الرٰمحن. (ރަސްކަލާނގެއެވެ ވަންތަ رٰمحن(.         =   قـُْرآن

  ހެއްދެވީ ްނާސނާއި =      އުނގަންނަވައިދެއްވީ          =ްއޭނާޔަށ 

  ުއނގަންނަވައިދެއްވީ  بيان ކަންކަމުގެ  އެކިއެކި ، ބަސްމޮށުންތެިރކަމާއި) އިންސާނާއަށް(         

  ހިންަގވަނީ މަތީން ހިސާބެްއގެ ހަނދު، އިރާއި =          =ިނޑު އަދ ނޑުގަ  ުކދި ) ވެޔޮ( ހުންނަނު ތަ

  ގަސް ބޮޑެތި، ގަހާއި        = ެއަޅުަކން  ކިޔަމަންވެ އަށް اهللا ދޭތިވެސް އެ. (ކުރެއެވެ سجدة ދޭތި އ 

  .އަދާކުރެއެވެ         =ިއެވެ ٰمحنر . (އެކަާލނގެއެވެ އުފުއްލެވީ އުޑު އަދ(.            =

   .ލެްއވިއެވެ) ވެރިކަން عدل( ميزان އެކަލާނގެ އަދި           =ީވެރިކަން عدل ކަލޭމެން އެއ 

  .ނުދިއުމަށެވެ ފަހަނަޅައި            =ިعدل) ކިާރއިރު މިނެ( ވަޒަންކުރާއިރު ކަލޭމެން އަދ 

   .ސީދާކުރާެށވެ. ކުރާެށވެ قائم ވެރިކަން          =ިކިރާ . (ނުކުރާށެވެ އުނި ميزان ކަލޭމެން އަދ 

  .)ުނކުރާށެވެ ލުއި މިނާއެތި/ ތަކެތި        =ިނޑު އަދ . އެަކލާނގެެއވެ ބޭއްވީ  ސާބިތުކުަރއްވައި  ބިންގަ

    .)އެވެ رٰمحن(       =ްއެއްަޗކަށް  ކޮންމެ ހުރި ފުރާނަ އަދި حيوان – جنّ  – އިންސާނު( މީސްަތކުންނަށ 
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .)ރަްސކަލާނގެއެވެ  ވަންތަ رٰمحن ެއއީاهللا . (ރަސްަކލާނގެެއވެ ވަންތަ رٰمحن ) 1(

 ައދި  ަދރިއަކުވެސް  ގެ ءادم(. ެއވ اهللا މާތް ވަންތަ رٰمحن ހަމައެކަނި   އުނގަންނަަވއިދެއްވީ  قرآن  )  ގެފާނަށް (حمّمد ) 2(
 ެއކަލޭގެފާަނށް  اهللا މާތް ވަންތަ رٰمحن ހަމައެކަނި ެއއީ. ނޫނެވެ އެްއޗެއް އުނގަންނަވައިދެްއވި މީހަކުވެސް އެހެން

 .)ފޮތެކެވެ އުނގަންނަވައިދެއްވި 

 .)އެވެ الرٰمحن.  (އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ ހެއްދެީވވެސް އާ إنسان ) 3(

 ގޮތް  ުކރާނޭ خماطب، ދެއްވީެވސްކޮށް بيان ތަކެތި ، ަކމާއި ބަސްމޮށުންތެރި  އިންސާނާއަށް  އެ  އަދި  )اْلبـََيان َعلََّمهُ ( ) 4(
 .އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ ދަސްކޮށްދެއްވީވެސް

 ވަްނތަ  رٰمحن އެީއވެސް. ހިނގައެވެ ތަކުަގއި منزل، ުބރުޖުތަކާއި ޭއގެ ންމަތީ އެްއގެ قواعد ވަކި ، ހަނދު، އިާރއި އަދި ) 5(
، ދުވަސްަތކާއި ، މައްސަރުަތއް، އަަހރުތަކާއި ސަބަބުން ދައުުރވުމުގެ ހަނދު  އިރާއި  އަދި. (ެހއްދެވުމެވެ ރަސްކަލާނގެ 
 .)ފައިާދެއކެވެ ބައިަވރު އެަތއް އެކަމުަގއިވެސް. ސާފުުކރެއެވެ ވަގުތުތައް

ނޑަށް އަމިއްލަ ދިއަ ) 6( ނޑުގަ ނޑުމައްޗަށް އަދި، ގަސްގަހާއި ކުދި ނުތެދުވެވޭ ތަ ނޑުގަ  اهللا ގަސްވެސް ބޮޑެތި ތެދުވެވޭ ތަ

 .ނުއުރެެދއެވެ. ވެެއވެ ކިޔަމަންތެރި  ެއކަލާނެގއަށް. ކުެރއެވެ سجدة އަށް

 ميزان ެއކަލާނގެ އަދި. ނގެއެވެރަސްކަލާ ވަންތަ رٰمحن އެީއހަމަ . އެކަލާނެގއެވެ ހަމަ އުފުއްލެވީވެސް އުޑު އަދި ) 7(
 .)ާބވައިެލއްވިެއވެ ެވރިކަން عدل. (ލެއްވިެއވެ

 .ޓަކައެވެ ނުދިއުަމށް ހައްދުފަހަނަޅައި ެގ  ެވރިކަމު عدل ކަލޭމެން އެއީ ) 8(

 ސީދާ  .ކުރާެށވެ قائم ވެރިކަން  عدل) ކަންކަުމގައި އެހެްނވެސްއަދި/ މިނެކިރާިއރު( ވަޒަންކުރާިއރު  ކަލޭމެން އަދި ) 9(
 ެއހެން  އަދި. ނަހަދާށެވެ މަދުކޮށް ، އުނިކޮށް ިމނުމުގައި ުނވަތަ ިކރުމުގައި ަކލޭމެން. ނުކުރާެށވެ އުނި. ކުރާށެވެ

 .ވާށެވެ ވެރި  عدل ކަންކަމުގައިވެސް

ނޑު – ޓަކައި  ތަކުންނަށް خلق އެންމެހައި  – ޓަަކއި މީސްތަކުންނަށް އެންމެހައި އަދި ) 10( ، ފަތުރުއްވައި ބިންގަ
 .ރަސްަކލާނގެއެވެ ވަންތަ رٰمحن. އެކަލާނެގއެވެ ހަމަ ކޮށްދެއްީވވެސް ވަސްތަނަ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ިވެެއވެ މޭވާ ) ބިުމގައި އެ( އޭގައ.              =ިރުއް  ކަދުރު  ވެރި  އެތުގެ  އަދ 

  .ވެއެވެ           =ިެވއެވެ ޮއްއޓަރު ެވރި ހުއިގެ  ހިކި އަދ.         =ިދުވާ  ީމރުވަސް  އަދ 

  މާމެލާމެއްޔާއި          = )ޭنعمة ކޮން ގެ َربُّ ގެ މީހުންގެ  ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް        =  ަދޮގުުކރެވޭނީ ނުވަތަ ( ދޮގުުކރަނީދެބައިމީހުން  ތިޔ(         =

  .)ެހއްދެވިެއވެ ގެފާނު آدم. (ެހއްދެވިއެވެ އިންސާނާ އެކަލާނގެ        =ާމަށީން ހިކި  ޒާތުގެ އަޑުއިވޭ  ޖަހަިއލީމ ،

  މަށީން ހިކި ހަރު        =ްފަދަ މުށި ހުންނަ ފިހެފައި ހޫނުކޮށް އަލިފާނުނ           =ިجنّ  އަދ 

  .)ހެއްދެވިެއވެ ބައްޕަ ޖިންނީންގެ . (ހެއްދެވިއެވެ             = ެނޑަކުން ސާފު ައލިފާނުގ   ހުޅުގަ   

        =)ޭ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) ންސީންނޭވެއި، ޖިންނީންނާއި އ      

    = ަޮދގުކުެރވޭނީ ނުވަތަ( ދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން  ތިޔ(          = ީެއއީ . (އެވެ ربّ  ވެރި  ގެ  مشرق ދެ ެއއ 

  .)އެވެ مشرق މޫސުމުގެ ހޫނު އާއި مشرق މޫސުމުގެ ފިނި         = ިއެއީ . (އެވެ ربّ  ވެރި مغرب ދެ އެއީ އަދ 

  .)އެވެ مغرب މޫސުމުގެ ހޫނު އާއި مغرب މޫސުމުގެ ފިނި            =)ޭއިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ (.

  ؟ހެއްޔެވެ ެއއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ         =ަދެބައިމީހުން ތިޔ 

   ދޮގުކުރަނީ      =ިނޑު ދެ ެއކާަލނގެ  އަދ ނޑު ދެ. ފޮުނއްވިއެވެ ކަ   .ެހއްދެވިއެވެ ކަ       = ެއ 

ނޑު   .ވެެއވެ ބައްދަލު. ދެއެވެ ދެމެމުން އެކުއެކު ދެކަ       = ެނޑުގެ އ  ޮލލަށް . (ވެެއވެ ހުރަހެއް ދެމެދުގައި ެދކަ

   .)ވެެއވެ ހުރަހެއް  ނުފެންނަ       =ެނޑު ދެަކނޑު އ ނޑު އަެނއް ތެރެއަށް އެއްކަ  މަްސހުނި  ވަދެ ކަ

  .ނުުކރެއެވެ  بغاوة. ނުވެއެވެ           =) ޭގެ  ربّ  މީހުންގެ  ދެަބއި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ިޖންނީންނާއި އ 

  ؟ހެްއޔެވެ نعمة ކޮން  ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ކޮން         =ަޮދގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ   
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ،ުރކާއި ކަދުރު ުނކުންނަ އެތް އަދި، މޭވާތަކާއި ބިމުގައި އެ އަދި ) 11(

ނޑު ) 12(  ަހމަ  ލެްއވީވެސް ތަކެތި  ާބވަތެއްގެ ުހރިހާ މި، މާެމލާމެއްޔާއި ދުވާ ީމރުވަސް، އޮއްަޓރާއި ވެރި ތަކުގެ ކުރާގަ
 اهللا ވަންތަ رٰمحن ަހމަ  ަތެކްއަޗކެީވސް  ެއެހިނެހން  ައދި، ތަެކއްޗާއި އެންމެހައި ބަޔާްނވެދިޔަ މި. އެވެ ރަސްަކލާނގެ ވަންތަ رٰمحن
 .އެވެ نعمة ގެ ربّ  ތަކުްނގެ خلق އެންމެަހއި ކަލޭމެން އަދި

 ތެެރއިން  ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ކަލޭމެންގެ.) މީހުންނޭވެ ގެ مجاعةދެ، އިންސާނުންނާއި، ޖިންނީންނާއި މިތިބަ ބަލަ އޭ( ) 13(
 ؟ެހއްޔެވެ ޗެއްެއއް ކޮން ުކރެވޭނީ ޮދގު؟ ެހއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ދޮގުުކރަނީ ކަލޭމެން

 ިހކި  ަހރު ޒާތުގެ އަޑުއިވޭ ަޖހައިލީމާ ހެއްދެވީ –) ގެފާނު آدم ބައްޕަ ދަރީންގެ ގެ آدم( – ންސާނާއި اهللا ވަންތަ رٰمحن ) 14(
 .މައްޓެވެ ަހރު މުށިފަދަ އެބާވަތުގެ ފުފޭފަދަ އީޓުަފދަ ހުންނަ ިފެހފައި އަކީ صلٰصال. އެވެ  صلٰصال އެއީ. މަށީންނެވެ

 ދުެމއް  އެއްެވސް ހެއްދެވީ ) جانّ ( ޖިންނި ުފރަތަމަ ކަމުގައިވާ ޕަބައް ޖިންނީންގެ އެބަހީ  – ހެއްދެވީ ޖިންނި އަދި ) 15(
ނޑަކުންނެވެ ސާފު  އަލިފާުނގެ ނުވާ  އެކުލެިވގެން ނޑެވެ ސާފު އެއީ . އެވެ هلََبއަކީ مارِج. ހުޅުގަ  ެހއްދެވުނީ  ޖިންނީން. ހުޅުގަ
 .އެއިންނެވެ

 ުނވަތަ  ދޮގުުކރަނީ ތިޔަބައިމީހުން  ތެރެއިން  ތަކުގެ  نعمة ގެ ربّ  ތިޔަަބއިމީހުންގެ .) އިންސީންޭނވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 16(
 ؟ހެްއޔެވެ ެއއް نعمة ކޮން ދޮގުކުރެވޭނީ

، އާއި مشرق އެދެ. (އެވެ ربّ  ެވރި ގެ مغرب ދެ އެއީ އަދި. އެވެ  ربّ  ެވރި ގެ مشرق ދެ އީ اهللا ވަންތަ رٰمحن އެބަހީ އެއީ ) 17(
 .)ެއވެ مغرب، އާއި مشرق ގެ موسم ހޫނު އަިދ. ެއވެ مغرب، އާއި مشرق ގެ  موسم ފިނި އަކީ مغرب ދެ

 ކޮން  ދޮގުުކރަނީ ތިޔަބައިމީހުން ތެެރއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ތިޔަބައިމީހުންގެ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 18(
 ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة

ނޑު ދެ އީ  اهللا ވަންތަ رٰمحن އެަބހީ އެކަލާނގެއީ އަދި ) 19( ނޑު ދެ . ވެކަލާނގެއެ ެހއްދެވި ކަ  ގޮތަށް  އޮއިދެމޭ ހައްދަވައި  ކަ
ނޑަކީ އެ. (ަކލާނގެެއވެ ދޫކުރެއްވި ނޑިާއ ލޮނުފެނުގެ ދެކަ ނޑެވެ ފެނުގެ މީރު އަދި، ކަ ނޑު އެ އަދި.) ކަ  އެކީއެކީ  ދެކަ
 .ދެއެވެ ދެމެމުން

ނޑުގެ އެ ސަބަބުން އޭގެ. ވެއެވެ ލައްާވފައި اهللا ހުރަހެއް) ނުފެންނަ ލޯތަކަށް( ދެމެދުގައި އެ ) 20( ނޑު  ދެކަ  ފެންގަ
ނޑުގެ ނޑުގެ އަނެއް ެތރެއަށް އެއްކަ ނޑު ކަ  ެތރި  قدرة ގެ اهللا މިުހރީ . ނުވެެއވެ މިކްސް . ނުވެއެވެ މައްުސނި ވަދެ  ފެންގަ

 ަގއިމު  ިއލެކްޓްރޯނިްކވެސް، ޓެކްނޮލޮޖީއާއި މިޒަމާނު. ެއވެ  عربة ީމހުންނަށް ކުރާ فكر، ވިސްނައި. އެވެ عالمة ކަމުގެ
ނޑު ދެ ެއހާބޮޑު. ޖެހޭނެއެވެ ލަދުގަންނަން ނޑު ތެރޭގަިއވެސް ރާޅުގެ، އޮިއވަރާއި ބާރު އެހާ ފެންގަ ނޑަށް  އަނެއް އެއްކަ  ކަ

 ލަްއވާަފއި  ުހރަެހއް ަވރުގެ ނުކުެރވޭ إحساس އޭގެ އިންސާުނންނަށް އެަކމަކު، ުހރަހެއް ވަުރގެ ނުވާ މިކްސް މައްސުނިވެ އެޅި
 .ނޫނެވެ ކަމެއް އެހެން  ފިޔަވައި  ންވަންތަކަންކުޅަދު ފަރާތުގެ  ހެއްދެވި  ަގއިމު ހުރުމީ

 ކޮން  ދޮގުުކރަނީ ތިޔަބައިމީހުން ތެެރއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ތިޔަބައިމީހުންގެ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 21(
 ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة
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   ަތުރަޖމާ     

             =ިނޑުންދެއެ އަދ   .ނުކުމެއެވެ مرجان، ރަންމުތާއި ކަ   

          =)ޭތިޔަބައިމީުހން  ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ތިަޔބައިމީހުންގެ.) ީމހުންނޭވެ ގެ مجاعة ދެ އ 

   ؟ހެއްެޔވެ އެއް  نعمة ކޮން ދޮގުކުރަނީ          =ިވަންތަ  رٰمحن އެބަހީ  – އެަކލާނގެއަށް އަދ 

  ަފހަރު ނައުޖޯގު އުުފލިގެންވާ . ވެެއވެ ވެގެން  خاصّ  ރަސްކަލާނެގއަށް            = ާނޑުގަިއވ  ކަ

  ފަދައިން ދިދަތަކެއް        = )ޭنعمة ގެ ربّ  ީމހުންގެ ދެބައި ތިޔަ .) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީްނނާއި އ 

  ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން  ތަކުގެ         =ަދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ            

  .ބައެެކވެ މަުރވާނޭ ަބޔަކީ ވާހައި ބިންމަތީގައި އެ=        =ިުހއްޓެވެ ދެމިހުންނަ އަދ.          =

  )ފުޅު ذات އެަކލާނގެ( ފުޅު وجه ގެ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ         =ިެވރި  މާތްކަމުގެ، ީކރިތިކަމާއ  

          =)ޭކޮން  ތެރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  ގެ މީހުން ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންޭނވެ، ިޖންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة         =ަދޮުގކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ                 =

  .ދަންނަވަެއވެ އެދި ކަމަށްކަން ސުއާުލކޮށް – އަށްهللا  ަވންތަ رٰمحنއެބަހީ – އެކަލާނގެއަށް ބަޔަކު  ާވހައި ބިމުގައި، އުޑުތަކާއި

        =ެވަގުތަުކވެސް ކޮންމެ( ދުވަހަކުވެސް ކޮންމ(             =ެއެކަލާނގެ  ވަނީ އެކަލާނގ 

  .)ކަްނކަމުގައެވެ އެބާވަތުގެ، ފްުއދަަވިއދެއްވުމާއި ބޭނުންތައް ތަކުންގެ خلق އެ. (ކަމުަގއެވެ ކަންހިންގަވާ    

           = )ޭތެރެއިން  ތަކުގެ ربّ  ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

 ؟ހެއްެޔވެ އެއް  نعمة ކޮން ދޮގުުކރަނީ ތިޔަބައިމީހުން
 
 
 
 

                                           

                                  

                           



                      
 

1 9 9 2   
 
 

މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑުން އެ އަދި ) 22( . އެއްޗެެކވެ  ލިބޭ އިތާއިން ެއއީ. ރަންމުތެވެ އެއީ. އެވެ ُدرّ  އަކީ لُْؤلُؤْ . ނުކުމެއެވެ مرجان، އާއި لُؤْ لُؤْ  ދެކަ

 .)ަވއްތަެރވެ ތަފާތު ގެ نعمة. އެވެ نعمة ގެ اهللا ިމހުރީ. (ޖަވާހިެރކެވެ ައގުމޮޅު އެާބވަތުގެ ނުވަަތ މުރަކަ  ރަތް އަކީ مرجان

 ކޮން  ޮދގުކުރަނީ  ިތޔަބައިމީހުން ެތރެއިން ަތކުގެ نعمة ގެ ربّ  ތިޔަަބއިމީހުންގެ .) ވެ ިއްނސީްނނޭ ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 23(
 ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة

ނޑުމަތީގައި އަދި ) 24(  އެވާ  ފަދައިން  ފަރުބަދަތަެކއް އުފުލިގެންވާ  ނުވަތަ ފަދަިއން ދިދަތަކެއް  އުުފލިގެންވާ  ކަ
 ައކީ  ُمْنَشئات. އުޅަނދުފަހަެރވެ މޫދުގައިވާ އަކީ اَجلَوار. ަކލާނގެައށެވެ ތަވަން رٰمحن ހަމަ ވަނީ ވެގެން خاصّ  ވެސް އުޅަނދުތައް
 މެދުެވރި  ެދވޭނޭގޮތް  ތަނަށް އަނެއް  އެއްތަނުން  އެތަކެތި  ޓަކައި  ބޭނުންތަކަށް  ތަކުންގެ  خلق. އެއްޗެެކވެ ކޮންމެ އުފުލިފައިވާ 

 .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަ رٰمحن ހަމަ ކޮށްދެއްވީވެސް

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ންނާއިޖިންނީ އޭ( ) 25(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ވާހައި  ދެންވެސް ، ންނާއި حيوان، އިންސާނުންނާއި. ދާެނއެވެ ފަނާވެގެން ، މަރުވެ ތަކެތި  އެންމެހައި  ބިންމަތީގައިވާ ) 26(
 .ގޮތުންނެވެ ފެށުމެއްގެ ވުމުގެ قيامة. ުކރީންނެވެ ވުމުގެ قيامة އެއީ. ދާނެއެވެ ފަނާވެ  މަރުވެ ތަކެތި

. ފުޅެވެ  وجه ެވރި ކީރިތިކަމުގެ، މާތްކަމާއި ގެ ربّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ހުންނާނީ މަރުނުވެ ފަނާނުވެ ހަމައެކަނި އަދި ) 27(
 ުހސް  ދިރިދެިމވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް ނެތް ކޮޅެއް  ސްނިމުމުގެެވ، ނެތް ކޮޅެއް ފެށުމުގެ އެަކލާނގެއީ . ފުޅެވެ ذات އެކަލާނގެ 

 .ެއވެ اهللا މާތް ވަންތަ طاهر

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 28(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ެއއީ . ކޮްށހަދައެވެ دعاء، ދަންނަވައި އެަކލާނގެއަށް  ބޭނުުމގައި ެއކިއެކި އެންމެން ބިމުގައިވާ ، އުޑުތަކާއި އަދި ) 29(
. އެދިގެންނެވެ  ފުއްސެވުމަށް ފާފަ  ދަންނަވަނީ ބޭކަލުންއުޑުތަކުގަިއވާ. ބަހުންނެވެ، ދުލުންނާއި ގެ  حال އެބައިމީހުންގެ

 ބޭނުންތައް  އެބައިމީހުންނަށްވާ ދެންވެސް، ރިޒުުގދެއްވުމަށާއި، ފުއްސެވުމަށާއި ފާފަ ދަންނަވަނި މީސްތަކުން ބިމުގައިވާ
 ތަފާތު  އަޅުތަކުންގެ . ހިްނގެވުމުަގއެވެ ކަންތައްތައް ަވނީ އެަކލާނގެ ހިނދުކޮޅެއްގަިއވެސް ކޮންމެ އަދި. ފުއްދުމަށެވެ
 އަދި  – ދެްއވައިރިޒުގު – ދިުރއްވާ، މަރުއްވާ – ަފދައަކުން އެދިވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގެ . ދެވުމުަގއެވެދަވައިފުއް ބޭނުންތައް

 ދެއްވުންތައް  – ކުަރއްވައި ފަސޭހަ ބަލި – ބަލިޖައްސަވައި – ކުރައްަވއި ނިކަމެތި – ުކރައްވައި  ތެރި عّزة – ކުރަްއވައި فقري
 ކަންތައްަތއް  ހިމަނައިނުގަނެޭވހައި މިނޫންވެސް އަދި  ދެްއވައި عذاب – ފުއްސަަވއި ފާފަ އަދި  – ކުރަްއވައި منع – ދެއްވައި
 .ހިްނގަވަެއވެ އެަކލާނގެ އަބަދު އަބަދާ

 ކޮން  ދޮގުުކރަނީ ތިޔަބައިމީހުން ތެެރއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ތިޔަބައިމީހުންގެ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 30(
 ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة
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   ަތުރަޖމާ     

       =ަނިކަންުހރެ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަން) ދެްއވުމަށް جزاء، ބައްަލވައި حساب( ޓަަކއި ށްިތޔަބައިމީހުންނ 

.ުހށީމެވެ ުކރައްވާ  قصد، އިރާދަުކރައްަވއި ވަގުތެއް        = ޭއެވެ مجاعة ދެ އިންސީންނާއި ، ޖިންނީންނާއި އ.    

          =)ޭކޮން  ތެރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ  ދެބައި ތިޔަ.) ންސީންޭނވެއި، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة        = ަޮދގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން ިތޔ            =  ޭޖިންނީންނާއި  އ 

   .މީހުންނޭވެ ގެ مجاعة ދެ އިންސީންގެ       =ިވަންޏާ ވެގެން ކުޅަދާނަ ޔަބައިމީހުންނަށްތ            =

   )ވެގަންނަން ސަލާމަތް( ނުކުންނަން             =ިފަރާތްތަކުން  އެކި ބިމުގެ، އުޑުތަކާއ  

         =ެުނކުމެބަލާށެވެ ނިކަން ތިޔަަބއިމީހުން ފަހ.                =ަބާެރއް  ގަދ 

.ުހއްޓެވެ ނުވެވޭ ަސލާމަތް. ުހއްޓެވެ ނުނުކުމެވޭ މެނުވީ އޮވެގެން      )ޭޖިންނީންނާއި އ ،

  ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ      ަތިޔ 

    ދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން    =ަފޮނުވޭނެއެވެ މައްޗަށް ދެބައިމީހުންގެ ތިޔ.            =

ނޑު ސާފު) ނެތް ދުމެއް( އަލިފާނުގެ   ހުޅުގަ       =ިދުމާއި ސާފު ނުވާ  އަލިފާން ނުވަތަ(، ލޮާޔއި ހުރި  ވިރިަފއ(   

       =ެހުއްޓެވެ ުނވެވޭ މަނާ އެކަން. ހުއްޓެވެ ނުލިބޭ نصر ދެަބއިމީހުންނަށް ތިޔަ ަފހ.     

       =)ޭ؟ެހއްޔެވެ  ެއއް نعمة ކޮން ތެެރއިން ތަކުގެ  نعمة ގެ ربّ  މީުހންގެ ދެބައި  ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ  

         =ިދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ޔަތ           =ެދިމަދިމާއިން އެކި އުޑުގެ ފަހ 

  ހިނގައްެޖއްޔާ ފަޅަފަޅައިގެން/ ހުޅުވިއްޖެއްޔާ         =ްނުަވތަ ، ވެ ފަދައިން މަލެއް ފިނިފެން އުޑު އެ ދެނ 

  ފަދައިން  ައހެއް ރަތްކުލަިއގެ        = ެނޑެއް ރަތްުކލައިގ   .)ހިނދުންނެވެ ވާ قيامة ވާނީ އެކަން ( ފަދަ ހަންގަ
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          =)ޭކޮން  ތެރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ  ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންޭނވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة         =ަދޮގުުކރަނީ ންދެބައިީމހު ތިޔ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދެއްވުމަށް  جزاء އަދި، ބައްލަަވއި ހިސާބު ޓަކައި ދެބައިމީހުންނަށް ތިޔަ. އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ ) 31(
 އިންސާނުްނގެ ، ނީންނާއިޖިން މިއީ  ފަހެ. (ހުށީމެވެ ިއރާދަކުރަްއވާ  ވަގުތެއް  ވަކި ރަސްަކލާނގެ ތިމަން  ނިކަންހުރެ

 ތެދުވެރި  ކަުމގެ ދެއްވާނޭ ބަަދލު ފުރިހަމަ ތަކަށް عمل އެންމެަހއި ކޮށްފައިވާ  ތިމާމެން. ެއކެވެ وعيد ބިރުުހރި ނިސްބަތުގައި
 .)ޖަޒާއެވެ ނުބައި އަށް عمل ނުބައި. ޖަޒާެއވެ ހެޔޮ އަށް  عمل ހެޔޮ. ބަސްފުޅެވެ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 32(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ަރއްކާވެވޭތޯ  ފިލައި  ން قدر قضاء ިނޔާފުޅާއި ގެ اهللا .މީހުްނނޭވެ ގެ مجاعة ދެ އިންސާނުންނާއި، ޖިންނީންނާއި އޭ ) 33(
. ގޮސްބަލާެށވެ ނިކަން ފޫދުއްވާލައިފައި އެތަންތަން ަފރާްތތަުކން އެކިއެކި މުގެބި އުޑާއި ވަންޏާ ކުޅަދާނަވެގެން ކަލޭމެންނަށް

 .)ނުެވއެވެ ކަލޭމެންނަކަށް ާބރެއް އެފަދަ. (ނުެދވޭނެއެވެ އެހެން ކަލޭމެންނަކަށް މެނުވީ  ޮއވެގެން ާބރެއް ަވރުގަދަ ވަރަށް

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 34(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ާސފު  އަލިފާނުގެ  މައްޗަށް  ބަެއއްގެ  ވީ  حقّ  ަނރަކަ ުކރެދެބައިމީހުން ތިޔަ  ނަަރކައިގައި  ދުވަހުން  قيامة އަދި ) 35(
ނޑާއި ،  މައްޗަށް  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ ނޑުދުންގަ ނަރަކައިގެ ނުވަތަ، ލޮޔާއި ގަދަ ހޫނުކަން ހުރި ވިރިފައި، ހުޅުގަ

 ނުުކެރވޭ  دفاع އެކަން ބަޔަކަށްވެސް ެއއް ެދބައިމީހުންކުރެ ތިޔަ ދެންފަހެ. އެވެ عذاب ގެ اهللا އެއީ. ފޮނުވައިލެވޭނެެއވެ
 .ހުއްެޓވެ ނުލިބޭ  އެީހއެއް، އެއް نصر. ހުއްޓެވެ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 36(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ނަރަަކިއގެ  އުޑު އެ ދެން ދޮރުތަކަކަށްވެ ފަޅަފަޅައިގެންގޮސް އުޑު ޓަކައި ފައިބާވަޑައިގަތުމަށް ބޭކަލުން مالئكة އަދި ) 37(
ނޑެއް ރަްތކުލަިއގެ ހޫނުވެގެްނގޮސް ހޫނުކަމުން  .ވާނެއެވެ ކުލަޔަކަށް  ފިނފެންމަލުގެ ރަތް ނުވަތަ. ނެއެވެވާ  ފަދައިން  ހަންގަ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 38(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން
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   ަތުރަޖމާ     

       =ެދުވަހު ނުކުންނަ ކަްށވަޅުތަކުން އެބަހީ – ދުވަހުން އެ ފަހ              = ެއެމީހެްއގ 

    .ވެވޭނެެއވެ ސުއާލު ފާފަޔާމެދު       =ްކަުމގައި  ޖިންނިއެއް އަދި ިވޔަސް ކަމުގައި އިންސާނެއ 

  ވިޔަސް           =)ޭތެރެިއން  ތަކުގެ  نعمة ގެ ربّ  ީމހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) ިއްނީސްނޭނވެ ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް  نعمة ކޮން         =ަދޮގުކުރަނީ ދެަބއިމީހުން ތިޔ           =ާجمرم( ީމހުން ނުލަފ 

  .އެނގެވޭނެެއވެ) ން        =ެއެރުމެވެ ޫނކުލަ ލޮލަށް، ކަޅުވުމާއި މޫނު އެއީ( ތަކުން عالمة އެމީހުްނގ(.      

  .ހިފެވޭނެެއވެ އެމީހުން  ފަހެ =              =ެނޑުގ ނޑުގައްޔާއި  ނިތްގަ  އެ ( ަފއިގައި  ދެ، އިސްތަށިގަ

  .)އެއްެލވޭނެއެވެ ނަރަކައަށް ހިފައިފާ ދެތާ          =)ޭދެަބއި  ިތަޔ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް  نعمة ކޮން ތެރެއިން  ތަކުގެ  نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ         =ަދޮގުުކރަނީ ދެބައިީމހުން ތިޔ    

       =)ްނަަރކައެވެ. ޖަހައްނަމައެވެ ިމއީ.) ވެއެންގޭނެއެ ންނަށް جمرم އެބަހީ އެބައިމީހުނ.            =

  އެއްޗެއް ދޮގުކުރި އެޔާމެދު       = މީހުން ނުލަފާ ނުބައި( ން جمرم(         = ްއެބައިމީުހނ 

  .ވާނެެއވެ ގޮސްއައިސް          =ިގޮސްފައިވާ  ިނހާޔަތަށް  ހޫނުކަން އަކީ محيم( ދެމެދު އާ  محيم އަދި ، އެތަނާއ 

  ގޮްސފައިވާ މައްޗަށް އެންމެ ހޫނުކަން=        .)ފެނެވެ ހޫނު          =)ޭޖިންނީންނާއި އ ،

  ؟ޔެވެހެއް އެއް نعمة ކޮން ތެރެިއން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ         =ަތިޔ 

   ދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން       = ިލިބޭނެއެވެ. (ވެއެވެ  މީހަކަށް  ެވއްޖެ ބިރުވެތި  އަދ(.           =

 تعاىل اهللا ތަކަށް عمل ތިމާގެ ނުވަތަ( އަކާމެދު مقام ޖެޭހނޭ ހުންނަން) ދުވަހުން قيامة( ގައި حضرة ގެ ربّ  އެމީހެއްގެ

  )ބެއްލެވުމާމެދު         =ެުސވަރުގެ  ދެ/ ަބީގޗާ ދ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ކިބަިއން  ޖިންނިއެއްގެ އަދި ކިބަިއންވެސް އިންސާނެއްގެ – ދުވަހު ނުުކންނަ ކަށްވަޅުތަކުން އެބަހީ – އެދުވަހުން ފަހެ ) 39(
. އެްއގައެވެ  موقف އެެހން ގެ قيامة ވެވޭނީ  ސުއާލު . ނޫނެވެ  އެއް حملّ  ސުއާލުގެ އެއީ. (ނުވެޭވނެއެވެ ުސއާލެއް އެއްވެސް ވެސް

. ނުޖެހޭނެއެވެ  ކުރާކަށް ސުއާލެއް އިތުރު. ފާޅުވާނެއެވެ عالمة އެކަމުގެ ކިބައިން ންގެ جمرم ނުކުްނނައިރުެވސް ކަށްވަޅުތަކުން
 .ވެވޭެނއެވެ ސުއާލު ގެކޯފާ، ނުގަތުމާއި ރުހިވޮޑި ނަމަވެސް

 ެއއް  نعمة ޮކން ދޮގުކުރަނީ ތިޔަބައިމީހުން ތަކުން نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) ިއންީސންނޭވެ ، ޖިންނީްނނާއި އޭ( ) 40(
 ؟ހެއްޔެވެ

 ވަކިން  ންއެމީހު ތަކުން نشان، ތަކާއި عالمة އެބައިމީހުންގެ )ކުށްވެރީން ( ން جمرم) ހިނދު ނުކުްނނަ ކަށްވަޅުތަކުން( ) 41(
) ބޭކަލުން  مالئكة زباينّ  ނަރަކައިގެ( ދެންފަހެ. ހުރުމުންނެވެ ނޫވެފައި  ކުލަ ލޮލުގެ، ކަޅުކަމާއި  މޫނު އެމީހުންގެ އެއީ. އެނގެޭވނެއެވެ

ނޑުގައްޔާއި އެމީހުންގެ  .އެއްލާނެއެވެ  ަނރަކައަށް ދެން. ހިއްޕަާވނެއެވެ  ފައިތަކުގައި، ނިތްގަ

ނޑުގައި ދިމާގެ ިނތްކުރިޔާ ބޮލުގެ އެމީހުންގެ ހަރުފަ ބައެއް ބޭކަލުން مالئكة. ދަންނައެވެ  ، ހިއްޕަވައި އިސްތަށިގަ
 ގެންނަވައި  ކޭތޭގޮތަށް ބިމުގައި ބޯ، ހިއްޕަވައި ފައިގައި އެމީހުންގެ ފަހަރު ބައެއް އަދި، ކަމަށާއި ނޭގެންދަވާ ދަމަމުން މޫނުވަތަށް
ނޑަުކން ގެނެވޭ ފަރާތުން ބުރިކަށި މީހުންގެއެ ފަހަރު ބައެއް އަދި، ކަމަށާއި އުއްކަވާ ނަރަކައަށް  ނިތްކުީރގެ  ހިލިހިލާގަ

ނޑާއި . بِااهللاِ  والِعياذً  .ވެެއވެ ރިވާެވގެން ގޮތްގޮތަކަށް ހުރިހައި މި، ކަމާއި އުއްކަވާ ނަރކައަށް ަބނދެފައި އެއްކޮށް ޔާދެ، އިސްތަށިގަ
 َعذابِهِ  وَ  الّنارِ  ِمن أِجْرنا الّلهمّ 

 ޮކން  ދޮގުކުަރނީ ތިޔަބައިމީހުން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) ިއންީސންނޭވެ ، އިޖިންނީްނނާ އޭ( ) 42(
 ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة

 މިއީ“.) އިއްވޭނެއެވެ  މިފަދައިން އެމީހުންނަށް ލެވޭހިނދު ނަރަކައަށް މީހުން ންގެ جمرم يعىن އެމީހުން އެދުވަހުން އަދި( ) 43(
 “).އެވެ عذاب އެތާނގެ، ނަރަކަޔާއި  އެ. (ނަރަކައެވެ ދޮގުުކރި ނަރަކަ އެ) ތިބެގެން ދުނިޔޭަގއި މީހުން ލަފާނު ނުބައި(، ން جمرم

 ނިހާޔަތަށް  އެންމެ ހޫނުކަން ފެނުގެ އެ އަދި ، ފިހެވި އަލިފާނުގައި ގަދަވެގެންވާ ނަރަކައިގެ އެ  އެބައިމީހުން ފަހެ  ) 44(
 ހޫނުަކން . ތިބޭނެއެވެ އެމީހުން ނަރަކައިގައި އެ حال އެޅެވޭ ގަޔަށް، މޫނަށާއި ހުންގެއެމީ ފެން ހޫނު ހުރި ކެކިކެކި، ގޮސްފައިވާ
. ތިޭބނެއެވެ  އެމީހުން ެއނބުރިއެނބުރި  ގައި عذاب ެފނުގެ ގަދަވެެގންވާ ހޫުނކަން، އާއި  عذاب އަލިާފނުގެ ގަދަވެގެންވާ

 )النّارِ  ِمن أِجْرنا الّلهمّ ( .ނުވެއެވެ މަރުވުމެއްވެސް

 ޮކން  ދޮގުކުަރނީ ތިޔަބައިމީހުން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) ިއންީސންނޭވެ ، ޖިންނީްނނާއި އޭ( ) 45(
 ؟ހެއްޔެވެ އެއް نعمة

 މީހަކަށް  ބިރުވެތިވެއްޖެ  އާމެދު مقام ހުންަނންޖެހޭ ދުވަހުން قيامة ގައި حضرة ގެ  ربّ  ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި ތިމާ  އަދި  ) 46(
 ބައްލަވާވޮޑިގެްނވާ  އަބަދު އަބަދާ ތަކާމެދު  عمل ތިމާގެ تعاىل اهللا އުޅޭއިރު ދުނިޔޭގައި ތިމާ  ނުވަތަ. ވެއެވެ ބަގީޗާ ދެ ވަހުންދު قيامة

 އެއީ . ހުއްޓެވެ ދެއްވާ ސުވަރުގެ ެދ تعاىل  اهللا ދުވަހުން قيامةމީހަކަށް ކުރި عمل ހެޔޮ، ދޫކޮށް ކަންތައް ނުބައި، ބިރުވެތިވެ ކަމާމެދު

( ސޫރަތުގައިވާ ازعاتوالنّ                            ( 

 ތިމާގެ  ދިއަ ބިރުވެތިވެ އާމެދު مقام ގެ ربّ  ބޮޑުކުރެއްވި ހަްއދަވައި ތިމާ އަދި: މާނައީ  މިއާޔަތުގެ. ގޮތެވެ  ކުރާ دليل އާޔަތުންވެސް މި
. ސުވަރުގެއެވެ  ކިޔުނު. އެވެ َمْأٰوى ތަނަކީ ހުރި އެމީހަކަށް ފަހެ. ދަންނައެވެ މީހާ ދުރުކޮށްިފ ކޮށް ى އެދުންތައް ގެ نفس هوى

 މިއެވެ. ބަގީޗާއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         =)ޭنعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) ންސީންނޭވެއި، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް         =ަދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ             =ެގަސްތަުކގެ  ދެބަގީޗާގެ އ 

  ެވރި މޭވާގެ  ވަްއތަރުތަކުގެ  ތަފާތު ނުވަތަ /، ޭމވާއަޅާފުރިފައިވާ ާޙލުވާސީދާވެގެންތައްގޮފި           =) ޭއ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި       

  ދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން  ތިޔަ=          =  ެވެއެވެ  އާރު ދެ ުރގޭގައިސުވަ  ދެ އ  .         = ާހިނގަހިނގ 

  އޮންނަ          =)ޭެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި  ތިޔަ.) އިންީސންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ ެއއް نعمة ކޮން      =  ަނީޮދގުކުރަ ދެބައިމީހުން ތިޔ       =ެވެެއވެ ސުވަުރގޭގައި  ދެ އ.   

       =ެވެސް ޭމވާއަކުން ކޮންމ          =ެަވއްތަރެއް ދ             =)ޭޖިންނީންނާއި  އ ،

  ؟ހެއްެޔވެ އް އެ نعمة ކޮން ެތރެިއން ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ  ދެބައި  ތިޔަ .) އިންސީންނޭވެ       = ަިތޔ 

   ދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން      =  ްތަކެްއވާ  ތަންމަތި  ތިބޭނީ ލެނިގލައިގެން  އެމީހުނ 

  .)ސޯފާތަކުގައެވެ(       = ެަވނީ ބަިއވެސް އަޑީގެ  އެންމެ އޭގ           =ބޯ  ފޮތީގެ  ފަށުވި  ިކޔާ ެއވެ ِديباج 

  .ފޮތީންނެވެ           =ިވަނީ މޭވާ) ސުވަރުޭގގެ ދެ( ދެބަގީޗާގެ އެ އަދ        =ެގާތްވެގެންނެވ .

  .ގާތްެވގެންނެވެ ގޮތަށް އަތްފޯރާ          = )ޭربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެްއޔެވެ ެއއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ  نعمة ގެ         =ަދޮގުކުރަނީ  ދެބައިމީހުން  ތިޔ 
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ޮދގުކުަރނީ  ދެބައިމީހުން ތިޔަ ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 47(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

ނޑު ގިނަވެ  މޭވާތައް، ފަާތއި  އަދި، ދެިމގެންވާ ގޮފިތައް ގަސްތަުކގެ ދެބަގީޗާގެ އެ ) 48(  .ވެެއވެ ބޮޑުވެގެން ހިާޔގަ

 ޮދގުކުަރނީ  އިމީހުންދެބަ ތިޔަ ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 49(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ޭއގެ . ޓަކަެއވެ ދެއްވުމަށް ފެން ގަސްތަކަށް ދެބަގީޗާގެ އެ އެއީ . (ވެެއވެ އާރު ދެ އޮންނަ ހިނގަހިނގާ ދެބަގީޗާގައި އެ ) 50(
 .)ވުމަށެވެ ގިނަގުނަ މޭވާތައް ، ފައްާކވެ ގަސްތައް ސަބަބުން

 ޮދގުކުަރނީ  ދެބައިމީހުން ތިޔަ ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 51(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 ދެވައްަތެރއް  އެބަހީ . ވެއެވެ ޖޯޑެއް ބާވަތަކުންވެސް ޮކންމެ ޭމވާގެ ބަގީާޗއެއްަގއިވެސް ކޮންމެ ދެބަގީޗާއިންކުރެ  އެ ) 52(
 ާތޒާ  ބާވަުތގެ ކިޔާ  މޭވާއޭ  ހިކި  ކުޑަކޮށް ، ވައްތަާރއި ތާޒާ އެންމެ މޭވާގެ  އެއީ  ވަނީ  އި ވިދާޅުވެފަ ބޭކަލުން  ބައެއް . (ވެއެވެ

 .)އެވެ  اهللا ހަމަ ދެެނވޮޑިގެންވަނީ  ވެސް خاّصّية، ތާީސރާއި މޭވާަތކުގެ އެ. ވައްތަރެވެ

 ޮދގުކުަރނީ  ދެބައިމީހުން ޔަތި ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ދެބައިމީހުންގެ ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 53(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 އަޑީަގއި  ތަުކގެ ތަންމަތި އެ. ތަކެއްގައެވެ ތަންމަތި ފެތުރިެގންވާ ދެމިތިބޭނީ އެތާ ވެރީން أهل ސުވަރުގޭގެ ދެ އެ ) 54(
 އެފަދަ  އެެތރެބައި ދެންފަހެ  .ވައްަތރަކުންނެވެ ބޯ ފަުށވިފޮތީގެ މޮޅު ވައްަތރު ކިޔާ إستربق ސީދާ  ހަމަ ވަނީ ބައިވެސް  އޮންނަ
 އަދި  އޮމާންކަން، މޮޅުކަމާއި، ރީތިކަމާއި ފޮތީގެ ރީތި މޮޅު  ހުންނާނޭ ތާނގައި އޮށޯވެވޭ-އިށީނދެ ހުންނައިރު ފޭރާމުން
 މޭވާަތއް  ސުވަރުޭގގެ ދެ އެ އަދި. ގަެއވެ عّزة ލެނގިލައިގެން، މަޖާކޮށް ތިބޭނީ އެތަންތާ އެމީހުން؟ ހެއްެޔވެ ވާނޭ ކިހާވަެރއް

 .ފަށުަގއެވެ އަްތލެވޭ ނެތި އުނދަގުެލއް ަވގުތެއްގައި ކޮންމެ ހިތަށްެއރި، ބޭނުންވެ މީހަކު ބޭނުްނ.ގާތްވެގެންެނވެ ވަނީ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 55(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން
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   ަތުރަޖމާ     

    =ެވެއެވެ) ތެރޭގައި ތަުކގެ ސުަވރުގޭގެ( ބަގީޗާތަކުގައި އ.       = ްވާ  ކުރައްަވއިގެން ކުރު ބެލުނ 

 ނުބަލާ  މެނުވީ ދިާމއަށް ނާފިރީން ތިމާމެންގެ އެބަހީ( އަންހެނުން حورالعني ުހއްޓުވަިއލައްަވއިގެންވާ ބެލުން ނުވަތަ

  .)ބޭކަނބަލުންނެވެ     = ާނުވާ ބީިހލާފައިވެސް ( ނުވާ  ވެފައި مجاع އެކަނަބލުންނ(         = ެއ 

 ައކު  إنسان އެްއވެސް ުކރީގެ  ފިރީންގެ     =ިިވޔަސް ެއއް جنّ  ައދ           =) ޭއ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި     

  ދޮގުުކރަނީ ދެބައިީމހުން ތިޔަ=      =ް؟ެހއްޔެވެ) ރީތި( ކޮްނފަދަ އެކަނބަލުނ         =

 ނުވަތަ . ރަންމުތެވެ މަރުޖާނަކީ. ޖަވާހިރެެކވެ އަގުބޮޑު ރަތްުކލަިއގެ ޔާގޫތަކީ(  .ފަދައެވެ ަމރުޖާނު، ޔާގޫތާއި) އެކަނބަލުން(

  .)އެއްޗެެކވެ ރީތި ފާޑުގެ  މަުރކަ ރަތް        =)ޭމީހުްނގެ  ދެބައި ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެްއޔެވެ އެއް  نعمة ކޮން ންތެެރއި ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ          =ަދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން  ިތޔ     

     = ނުވެެއވެ ޖަޒާ ތެރިކަމުގެ إحسان އެބަހީ ؟ ވޭހެއްެޔވެ އެބަ جزاء ެތރިކަމުގެ إحسان.         =

  މެނުވީ ކަުމގައި  ތެރިކަެމއް إحسان         =) ޭربّ  މީހުްނގެ ދެަބއި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްެޔވެ ެއއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ       = ަދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ          =

  .ވެއެވެ މަތީގައިުކރި ުސވަރުޭގގެ ދެ އެ އަދި     =)ްސުަވރުގެ ދެ) އެހެނ              =) ޭއ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި     

  ދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔަ=          =ްކަޅުވެފަިއވާ  ކަމުން ގަދަ ފެހިުކލަ ފަތްތަކުގެ ބޯވެ ަގސްތައ  

         =) ޭنعمة ކޮން  ތެެރއިން ތަކުގެ  نعمة ގެ  ربّ  މީހުންގެ  ދެބައި  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް        = ަދޮުގކުރަނީ  ދެބައިމީހުން ތިޔ         = ެވެއެވެ  ާއރު ސުަވރުގޭަގއިދެ ދެ އ.  

         =)ްވިއްސާ ފެން( ހުންނަ އަރަައރާ ފެން ކޯދުލައި ) ގޮތަށް ވަޑާން އަުރވާ ފެނ( 
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހުއްޓަިއލައްަވއިެގން  نظر ދިމާއަށް ފިރީންނާ ތިމާމެންގެ ައދި، ނުބަލާ މެނުވީ  ފިރީންނަށް ތިމާމެންގެ ހަމައެކަނި އަދި ) 56(
 އެިއން . ތިއްަބވާނެއެވެ) ަގއި إنتظار ފިރީންގެ( ތަކުގައި ތަންމަތި އެ  ުނވަތަ ުސވަރުޭގގައި ދެ އެ  އަނބީން حورالعني ތިއްބަވާ

 ނުަވތަ . ނުވާނެއެވެ ިހލައިފައި ބީ ޖިންނިއަުކވެސް؟ ީކއްކުރަންޯތއެވެ، އިންސާނެއް ުކރީން ޭއގެ ގައިަގއި ބޭކަނބަލެއްގެ 
 .ުނވާނެއެވެ ވެފައި مجاع އެކަނބަލުންނާ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 57(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 مرجان، އާއި ياقوت ހީވާނީ  ެއކަނބަލުން؟ ހެއްޔެވެ ޮކންފަދަ) ތުންގޮ ބަނިޔާދަންކަމުގެ ރީތިކަމާއި ( އެކަނބަލުން ) 58(
 .ހެންނެވެ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 59(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

؟ ވޭެހއްޔެވެ  އެބަ  މެނުވީ  ކަމުގައި  ހެޔޮޖަޒާ  ދުވަހުން  آخرة) ބަދަލު އޭގެ ( ޖަޒާ ގެ عمل ހެޔޮ  ުކރި ތިބެގެން  ދުނިޔޭގައި ) 60(
 .ނުެވއެވެ މެނުވީ ހެޮޔކަމުގައި ثواب، ަދރުމަޔާއި ގެ عمل ެހޔޮ ުކރި ތިބެގެން ދުނިޔޭގައި  އެބަހީ

 ދޮގުުކރަނީ  އިމީހުން ތިޔަބަ ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 61(
 .ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 އަދި  ދެސުަވރުގެފިަޔވައި  އަދި އެދެސުވަރުގެފިަޔވަިއ  އެބަީހ ުކިރންސިފަވެގެން އެިދޔަ) 62(
 . އެހެންސުވަުރގެއެްއވެއެވެ

.  ދެުސވަރުެގއެވެ  ުރގެޔާއިއެކިޔާސުވަ  َجنَُّة النَِّعْيم  ސުަވރުގެޔާއި އެެވކިޔާ َجنَُّة َعْدُن  އެިދޔައީ ކުރިންބަޔާންވެގެން
أَوى އާއި    َجنَُّة  الِفْرَدوس  ދެުސވަރުެގއަކީ  ދެންމިސިފަކުރެވޭ  އަދި

َ
فَـْتُح . = ބުނެވިގެްނވެއެވެ ދެސުވަުރގެކަމުގައި  އާއި   َجنَُّة امل

 = الَقِدْير

 ޮދގުކުރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން އިން ތެރެ ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  ދެަބއިމީހުންގެ  ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ(  ) 63(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 . ފެނެއެވެ ކަޅުވެގެންވާކަމުގައި  ގަދަކަމުން ފެިހކުލަ ތާޒާކަމާއި ގަސްަތއް ރުގޭގެއެދެސުވަ ) 64(

 ރަނީ ދޮގުކު  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 65(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 މާވަަހރާއި   ގޮމަކަސްތޫިރޔާއި އެއީ.  ދެާއރުވެެއވެ  ފެންުބުރއްސާ)  ވަޑާންގޮތަށް ފެންައރުވާ(  އެދެބަގީޗާގައި  އަދި ) 66(
  ވަަރށް ހިތްފަސޭހަވާ  އެމީހުން  ގަޔަށް އަުހލުެވރިންގެ ުސވަރުޭގގެ.  ވެއެވެ ފެނެްއކަމުގައި  އެުކލެވިގެންވާ  ކާފޫރުގެވަސް 

 .ހުންންނަކަމުގައިެވއެވެ ވިއްިސވިއްސި އޭގެފެން



                      
 

2 0 0 1   
 
 

މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

           =)ޭކޮން  ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުްނގެ ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة        =ަޮދގުކުރަނީ ދެބައިީމހުން ތިޔ           = ިސުަވރުގޭގައި  ދެ  އެ އަދ 

. ވެއެވެ   މޭވާތައް          =ިއަންނާރު  އަދި، ުރކާއި ކަުދރު އަދ.   ވެއެވެ            =) ޭއ 

  ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ބައިދެ ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި       

   ދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔަ=             =ިސުަވރުގޭަގއި ދެ( ދެބަގީޗާގައި އެ އަދ (

  .ވެެއވެ ބޭކަނަބލުން އަްނހެން ރިވެތިވެގެްނވާ           =)ޭދެަބއި  ތިޔަ .) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة ކޮން ތެރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ       =ަދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔ   

     =)ީފިރީންނާ  އެކަނބަލުންގެ ނުވަތަ. (ނެވެ ން العنيحور . ބޭކަނބަލުްނނެވެ ބެއިތިއްބިފައިވާ) އެކަނބަލުންނަކ 

  .)ބޭކަނބަލުންެނވެ حورالعني ވާ ހުއްާޓލައްަވއިގެން ކަޅި އެކަނި ދިމާއަށް         =)ެތަުކގައި  ފޭިލގެ ރަންމުތުގ(  

           =)ޭކޮން  ެތރެއިްނ ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  ްނގެމީހު ދެބައި ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

  ؟ެހއްޔެވެ އެއް نعمة           =ަޮދގުކުރަނީ ދެބައިީމހުން ތިޔ         =ާވެފައި  مجاع އެކަނަބލުންނ 

     )ނުވާ ބީހިލާފަިއވެސް( ނުވާ    =ެއަކު إنسان އެއްވެސް ުކރީ ފިރީންގެ އ          =ިجنّ  އަދ 

  ވިޔަސް އެއް           =) ޭތަުކގެ  نعمة ގެ  ربّ  މީހުންގެ  ދެބައި  ތިޔަ .) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އ 

؟  ހެްއޔެވެ އެއް  نعمة ކޮން  ތެރެއިން          =ަދޮގުުކރަނީ ދެބައިމީހުން ިތޔ      =ިމީުހން އެބައ 

 . ލެގިލަިއގެންތިބޭނެއެވެ           = ެބާީލސްތަކުގައި   ރީތި  ފަށުވި ފެހިުކލައިގ         

  މަޚުމާދޫލަތަކުގެމަީތގައި  ރީތި އެންމެމޮޅު އަދި=               )  =ޭޖިންނީންނާއި  އ ،

  ؟  ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން ދޮގުކުރަނީ ދެބައިމީހުން ތިޔަ=  ތެރެއިން  ތަކުގެ نعمة ގެ ربّ  މީހުންގެ ދެބައި ތިޔަ.) ންނޭވެއިންސީ
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މާނަ  ގެسورة الرحمن        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

            =ުބަރަކާތްތެިރވެގެންވެެއވެ ނަންފުޅު ގެَربُّ  ބޮޑުކުެރއްވި ަހއްދަވާ ަކލޭގެފާނ .    

   =ީކަލާނގެއެވެ ކަމުެގވެރިވަންތަީދލަތި ީކރިތިކަމާއި އެއ . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 67(

 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 އަންނާަރކީ  ކަުދރާއި. (އަންނާރުެވއެވެ ރުކާއި ަކދުރު މޭވާާއއި އެކިާބވަތުގެ އެދެސުވަރުގޭގައި އަދި ) 68(
 މޭވާތަކަްށުވރެ  އެނިހެން ަފއިދާ އެދެއެތީގެ ެގނެވިފައިވަނީ އިުތރަށް ނަން އެދެއެތީގެ  އެކުވެސް މޭވާގެދެބާވަތްކަމުގައި

 ( واهللا أعلم) . ންވެެއވެބުެނވިގެ ކަމުގައި ވާތީ މޮޅުކަމުގައި މާގިނަވެފާ

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 69(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 . އަންހެނުންވެއެވެ މާތް  ަރަގޅުأْخآلُق  އަދި   ިރވެތިވެގެްނވާ އެސުވަރުގެތަުކގައި އަދި ) 70(

 ޮދގުކުރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން ތެރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  ދެަބއިމީހުންގެ  ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ(  ) 71(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 صَّ َخا އެކަބަލުންނަށް. ޭބކަބަލުންނެވެ ُحوَر الِعْنيُ   މާތްެވގެންވާ އަދި ރިވެތި ެބއިތިއްބިފައިވާ ފޭލިގެތަކުގައި އެއީ ) 72(
 . ުނލައްވާެނެއވެ ބައްަލވައެިވސް އެކަބަލުން  ނޫނީ  ފިރިންނަށް ވެގެންވާ

 ޮދގުކުރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން ތެރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ ربّ  ދެަބއިމީހުންގެ  ތިޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ(  ) 73(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 . ީބހިލައިފާެވސްނުވެއެވެ ޖިންނިައކުވެސް؟  ކީްއުކރަންތޯއެވެ އިންސާނަކު ޭއގެކުރިން ގައިކޮޅުަގއި އެކަބަލުންގެ  ) 74(

 ދޮގުުކރަނީ  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 75(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 އޮާމން  ެފހިކުަލއިގެ  ިތއްބަވާނީ ައރާމުގައި ައނބީންނާއިއެކު وَر الِعْنيُ حُ  އެބައިމީހުްނގެ  އެސުވަރުގެވަންަތވެރިން  ) 76(
 . ޫދލަތަކުގެމަީތގައެވެ ރީތި މަޚްމަުލގެ  ެލގިލަިއގެން ބާލީސްތަކުަގއި ފަށުވި

 ރަނީ ދޮގުކު  ތިޔަބައިމީހުން  ެތރެއިން  ތަުކގެ نعمة ގެ  ربّ  ދެބައިމީހުްނގެ  ިތޔަ.) އިންސީންނޭވެ، ޖިންނީންނާއި އޭ( ) 77(
 ؟ހެއްެޔވެ އެއް نعمة ކޮން

 އެަކލާނެގއީ !!  ބަރަކާތްވަންތަކަމާެއވެ ގެނަންފުޅު َربُّ  ަހއްދަވާބޮޑުކުރެްއވި ަކލޭގެފާނުން.) ގެފާނެވެُحممد  އޭ(  ) 78(
 . ކަލާނެގއެވެ މާތްކަމުެގވެރި ކީރިތިކަމާއި

 ފުޅުގެ َذاُت  އެކަލާނގެ  ދެމިގެންވާިއރު ހެޮޔކަން އަދި ަބރަކާތްވަންތަވެ  އެހާ ގެނަންފުޅު َربُّ . ަދންނައެވެ
؟ކިހާވަރެއްވާެނހެއްޔެވެ މާތްކަން އަދި ކީރިިތވަންތަކަމާއި   ބަރަކާތްވަންތަކަމާއި
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الواقعة
uv 

  

 )96(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       لواقعةُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

             = ވެއްޖެްއޔާ ޤާއިމު ِقَياَمة               )   =ްِقَياَمة  އެ ) ދެންއޭރުނ 

. ނުވެެއވެ ނަފުސެއް  ެއއްވެސް ދޮގުުކރާނެ ޤާއިމުވުން       = ުނިމެތިވެގެންެވއެވެ ދެރަވެ  އެއްބަޔަކ  .      =

  . މަތިވެރިވެގެްނވެއެވެ މޮޅުވެ އްބަޔަކުއަނެ         =ީެތޅެިގްނިފްއޔާ  ޮކށް  َحرََكاة  ބިންގަޑު އެއ        =

ނޑައެޅިގެން   ތެޅިގަތުމަކުން ގަދަ ކަ        =ިހިމުންވެ  ކުދިކުދިވެ ފަރުބަދަތައް އަދ          =

ނޑައެޅިގެން   ކުދިވުމަކުންކުދި ކަ    -  ްއެފަރުބަދަތައްވެ ދެނ             =ާހިރަުފސް  ވަޔާބުރައިގެންދ 

   ކުޑިތަކަކަށް     =ިކަލޭމެންވެ  އަދ              =ެބަަޔކަށް ތިންަވއްތަރެްއގ .          

   އެކުެވރިން ގެކަނާތްފަރާތު ފަހެ=             =ެކޮންފަދަމާތް  އެއީ ެއކުވެރިން ކަނާތްފަރާތުގ 

  ؟   .ބައެއްހެއްެޔވެ          =ިއެކުެވރިން ަވއަތްަފރާތުގެ އަދ               =

؟  ނުބައިބައެްއހެއްެޔވެ ންފަދަކޮ އީެއ ެއކުވެރިން ވައަތްފަރާތުގެ        )  =ިއީމާންކަމުގައ (

.  އިސްެވގަތްމީހުންނެވެ  ުސވަރުެގއަށްވެސް  އެއީ  އިސްވެގަތްމީހުން        = ީއެމީހުންނ          =

 . އެންމެކުއްތަންވެގެންވާީމހުންނެވެ         = ްބަީގޗާތަކުގަެއވެ ގެ  نِْعَمة ދާއިމީ ތިބޭނީ އެމީހުނ .

.)  ޖަމާޢަތެއްގެަބއެކެވެ ިއސްވެދިޔަމީހުންނަކީ އެބަހީ(  ބަޔަކު  ޖަމާޢަތެއްގެ =       .ސުވަރުގެތަުކގައެވެ     

 =  ަެތރެއިން މީހުންގެ އުއްމަތްތަުކގެ އިސްވެދިޔ   
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ވެއްޖެއްޔާ  ޤާއިމުِقَياَمة  ) 1(

 .ނުވެއެވެ ނަުފސެއް ެއއްވެސް ދޮުގކުރާނެ ޤާއިމުވުން ِقَياَمة  އެ) ދެންއޭރުން( ) 2(

 هللاތް މާ. މަތިވެރިވެގެްނވެއެވެ މޮޅުވެ އަނެއްބަޔަކު  ައދި.  ނިމެތިވެގެްނވެއެވެ ދެރަވެ އެއްބަޔަކު  އެދުވަހުން ) 3(

 ހެޔޮލަފާ  އަދި.  ކުރަްއވާހުއްެޓވެ ނިމެތި  ެދަރކުރަްއވައި )ނަރަކަވަންަތވެރިން(  ނުލަފާމީހުން ނުބައި(  އެދުވަހުން
 . މަތިވެިރކުަރއްވާހުއްެޓވެ  މާތްކުަރއްވައި އެދުަވހުން هللاމާތް މާތް  މާތްމީހުން

 . ހުއްޓެވެ ތެޅިަގންނަ ގަދަތެޅިގަތުމަކުން ބިންގަޑު އައުމަށްޓަކައި  އެދުވަސް ) 4(

 . ހިގައިާދހުއްެޓވެ ބުރަުބރައިގެން  ކުދިކުދިވެ ފަރުބަދަތައް އަދި ) 5(

 . ވެދާނެއެވެ ިހރަފުސްތަކަކަށް  ބުަރއިގެންދާ އަދިއެފަރުބަދަތަކުގެިހލަތައް ) 6(

 .  ތިންބާވަތަކަށެވެ ަކލޭމެންތިބޭނީ އެދުވަހުން އަދި ) 7(

 ަފހެ . ކަަނއަތަށްލިބޭމީހުންނެވެ ޢަމަލުގެފަތް ެއބައިމީހުންގެ އެއީ. ެއކުވެރިންެނވެ ރާތުގެކަނައަތްފަ) ބަޔަކީ ފުރަތަމަ( ) 8(
 ؟.މާްތބަެއއްހެްއޔެވެ ކޮންފަދަ ފަތްލިބޭމީހުންނަކީ ކަނައަތަށް

 ައދި .  ލިބޭީމހުންނެވެ ަވއަތަށް ޢަމަުލގެފަތް އެަބއިމީހުންގެ ެއއީ. އެކުެވރިންނެވެ ވައަތްފަރާުތގެ)  ދެވަނަބަޔަކީ( ) 9(
 ބަދުނަސީބު  ނުބައި  ކޮންފަދަ  ެއކުވެރިންަނކީ ަވައތްފަރާތުގެ އަދި .  މިބަިއގެތެރޭަގއެވެ ފަތްލިބޭމީހުންވެްސވަނީ ފުރަގަހުން 

 ؟ .ބައެއްހެއްެޔވެ

 އިސްާލމު  އެއީ. މީހުންނެވެ ަދރަގަިއގެ ެއއްވަނަ އެއީ. އިްސވެގަތްމީހުންނެވެ  ހެޔޮކަންތަކުަގއި) ތިންވަނަބަޔަކީ( ) 10(
 ؟ .ެހއްޔެވެ ކޮންފަދަމާތްބައެއް ެއއީ. ީމހުންނެވެ ިއސްވެގަތް އެންމެ ކަމުގައި

 . ުކއްތަންވެގެންވާީމހުންނެވެ އެންމެ ާއއިَحْضَرة  ގެ هللا އެމީހުންނަކީ ) 11(

  .ސުަވރުގެތަުކަގއެވެ މާތް ނިޢުމަތުގެވެރި ދާއިމީ އެމީހުންތިބޭނީ ) 12(

 ަސލާމު  އެއީ. ( ބައެކެވެ  ިއސްވެދިޔަމީސްތަކުންގެތެެރއިން  ންނަކީްސވެގަތްމީހުއި ހެޔޮކަމުގައި ލާމުކަމާއިއިސް ) 13(
  ދެމެދު  ރަސޫލުކަމާއިގެންފޮނުއްވުމާއި ُحممد َصلَّى اهللا َعليه وسلم  ކައު އަުހރެމެންގެ އާދަމުގެފާނުންފެށިގެން ލެއްވި

 .ަބޔަކުމީހުންނެވެ ން އުއްމަތްތަކު އައިސްފައިވާ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ިމަދުބައެކެވެ އަދ  .      =ްމިއުއްމަތުން(   އުއްމަތުގެެތރެއިން ފަހުގެ އަނެއ (     =

 .) މަތީގަެއވެ  އެދުތަކެއްގެ ތިބޭނީ އެމީހުން އެބަހީ(  އެދުތަކުގެމަތީގައި        ) =ަފަށްވަރުަތކުން ) ރިހީގެ ނާއިރ 

 .  ގެތިގެންވާ     = ެލެގިަލއިެގން އެދުތަކުގެމަތީަގއި އ        =ުއަނެއްބަޔަކާއި  ެއއްބަޔަކ 

  ކުރިމަތިލަިއގެން      = ެތިބޭުހއްޓަވެ ހިަގހިގަ ކަިއރީގައި  އެމީހުންގ  .        = ިމުސްުކޅ 

  ޒުވާންކުދިން ނުވާރީތި        =ޭހިފައިގެން ކުަރއިތައް ތަިށތަކާއި ބޯންގެްނގުޅ        =

   ރާތަށިތަކާއި) އާުރގެ އޮންނަރަުލގެ ހިގަހިގާ(        =ެހި ބޮލުަގއިރި އެމީހުންގެ ސަބަބުން އޭގ 

   ބޮލަށްބަރުވާގޮތްުނވާ      = ިނިވައިާވގޮތްނުވާ  ބުއްދި  މަސްތުވެ  އެމީހުން އޭގެސަބަބުން  އަދ      =

 . ިހގާނެއެވެ އްކުދިންތަ ޒުވާން ެއރީތި ހިފައިގެންެވސް މީރުމޭވާތައް ޒާތްޒާތުގެ އެަބހީ( މޭވާތަކާއި އަދި      

    =ެބޭނުންކުރާހިތްވާޒާތުގެ މީހަކުއ         =ިމަހާއި ދޫންޏެްއގެ َخاصَّ  ވަކި އަދ           =

 . ކާހިތްވާޒާތުގެ އެދޭޒާތުގެ ހިތް އެމީހުން       =ިސުވަުރގެ  އެބަހީ( ކުދިްނނާއި އަންހެން ُحوَر الِعْني  އަދ 

 އަންހެންކުދިން   ޒުން އެފަދައެއްނުވާ މާތްކަމުގެ ރީތިަކމާއި ގޮުތގައި އަބީންގެ އެީމހުންގެ ގައިއެތާ ވަންތަވެރިންނަށް

 . ތިބޭނެއެވެ      =ަރަންމުތްތަެކއްފަދ          =ިރައްާކކުރެިވގެންވާ ޮފރުވ      =

  ބަދަލެއްގެގޮތުން             =ްކަންތަކުގެ   ކޮށްއުޅުނު ުދނިޔޭގައި އެމީހުނ          =

 . ުނއަހާނެއެވެ  އެތާގައި އެމީހުން          =  ބޭކާރު  ފާފަެވރިެވވޭޒާތުގެ އަދި ވާހަަކއެއް އެއްެވސް َفاِحش 

  އަޑެއްނޫނީ ބުނެވޭ ހަމައެކަނި=        ބަހެއްވިޔަސް            =ުމިބަސްމެނުވީ  ސަލާމު  ސަލާމ  

  . ެއވެ ސަލާމު ކުރާ އަނެއްަބޔަކަށް ެއއްބަޔަކު މުއުމިނުން އަދި މަާލއިކަތްބޭކަލުންނާއި  އެއީ( 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . މަދުބައެކެވެ އުއްމަތުން ގެ ُحممد َصلَّى اهللا َعليه وسلم   އެބަހީ. މަދުބައެކެވެ އަނެއްބައިމީހުންގެތެރެއިން  އަދި ) 14(

 އިސްިދޔަ . އަޅާބަލާއިުރއެވެ ހުރިހާުއއްމަތަކާއި ިއސްވެދިޔަ  މަދުބަޔަުކކަމުގައިބެެލވެނީ މިއުއްމަތުން. ދަންނައެވެ
 އުއްމަތަކުން  އެއް  ކޮންމެ . ގިނައީއެވެ މިއުއްމަތަށްުވރެ ނިއެކަ ެއއްކޮށްލީމާ  އެންމެން އިްސވެގަތް  އުއްމަތްތަކުގެ  އެންމެހައި
 އިސްވެގަތްީމހުންވެސް  އަޅާބަލާިއރު ުއއްމަތަކާއި  އެއް. މަދީއަކީެއއްނޫނެވެ މިއުއްމަތް  މީހުންނަށްވުރެ  އިސްވެގަތް 

 . މާގިނަކަުމގައިވެެއވެ މިއުއްމަތުގައި

 ހެދިފަިއވާ  ން يَاُقوت  އަދި ރަންމުތުން ރަނުންނާއި ސުވަުރގޭގައިތިބޭނީ މިއިސްވެގަތްމީހުން ދެންފަހެ ) 15(
 . އެދުދާންކޮޅުތަކުގައެވެ

. (އެއްބަޔަުކވެޙާލުގައެ  ލެިގލައިގެްނވާ  ުކރިމަތިލައި  އަނެއްބަޔަކާއި އެއްބަޔަކު ) 16(  ފުަރގަސް  އަނެއްަބޔަކަށް ސްވެ
  .)ނުދޭނެއެވެ

 ކަިއރިން  އެމީހުންގެ  ގައިِخدَمة  އެީމހުންގެ  ކުދިން ާވންޒު ރަންމުތްތަކެއްފަދަ  ތިބޭިއރު އެީމހުން އެގޮތަށް ) 17(
 . ދައުރުކުަރއްވާނެއެވެ 

 .ދައުުރކުރަްއވާނެއެވެ ގައި  ِخدَمة އެީމހުންގެ ކުދިން ޒުވާން ކުރައިަތއްހިފައިގެން  ރާތަށިތަކާއި  ) 18(

 މަސްތުާވގޮެތއް  އަދި ހޮޑުލެވި  ހިބޮުލގައިރި ) ބުއިުމންވާގޮތަށް މިހުންނަބަނުގރާ ދުނިޔޭަގއި(  ބުއިމަކުން އެރާ ) 19(
 . ނުވާނެއެވެ

 ަގއި  ِخدَمة އެމީހުްނގެ ކުދިން ޒުވާން އެ މޭވާތަާކއިގެންވެސް ވައްަތރެއްގެ ކުރާނެ  إْخِتَيارُ   އެމީހަކު އަދި ) 20(
 .ދައުރުކުަރއްވާނެއެވެ 

.ެމއެވެ ވެސް ދޫނިމަާހއި ކާހިތްވާޒާތުގެ އެމީހުން އަދި ) 21(

 އެީމހުންނަށް  މަޖާުކރުމަށްޓަކައި އެމީހުން ހެދުމާއިއެކު އެއްޗެތިަކއިބޮއި  ީމރު އަރާމުގައި އެހާ ންއެމީހު އަދި ) 22(
 ުހރިހާގޮތަކުން  އެކުދިންނަކީ. ދެއްވާފަިއވާނެއެވެ އަނބީންގެޮގތުގިައ އެމީހުންގެ އަންހެްނކުދިންُحوَر الِعُني   މާތްވެގެންވާ

 .އަންހެންކުދިންނެވެ ތްމާ ލޯބިވެތި ބިކުުރވެރި ތިހުސްކޮށްފަިއވާރީ

 .ރަންމުތްތަކެްއހެްނނެވެ  ުކރެވިފައިތިބި ރައްކާ  އެކުދިންހީވާނީ) 23(

 އެްއވޭ   ގޮތުން ޖަޒާއެްއގެ ޢަަމލުތަކުގެ ހެޔޮ ކޮށްފައިވާ ތިިބއިރު ދުނިޔޭގައި އެމީހުން  ނިޢުމަތަކީ މިހުރިހާ ) 24(
 . ދެއްވުންތަކެވެ

 . ނުއަހާނެެއވެ އަޑެއްވިޔަސް  ފާފަވެރިވެވޭ އަދި ވާހަަކއެއްިވޔަސް ُل بَاطِ  އެްއވެސް އެތާގައި އެމީހުން ) 25(

 .އަޑުމެނުވީެއވެ ުކރާ ސަލާމު އަނެކަކަށް  އެކަކު ހަމައެކަނި ) 26(
  



                      
 

2 0 0 7   
 
 

މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

         =ިއެކުވެރިން ކަނައަތްފަރާތުގެ އަދ            = ެކަނައަތްފަރާތުގ 

   !.ހެއްެޔވެ މާތްބައެއް ކޮންފަދަ އެކުވެރިންނަކީ              = ީކުންނާރުަގުހގެ  މީރު ކަށިނެތް އެމީހުންވަނ 

.   ގަެއވެنِْعَمُة            =ިބާުރވެފައިވާ  މޭވާއަޅާ ސް ހަމައަށްވެ ގޮފިތަކާއި ބުޑުންފެށިެގން އަދ   

 .    ގަެއވެنِْعَمُة   ގަސްގަހުގެ          =ިހިޔަލުަގއެވެ ދެމިގެންވާ އަދ .           = ިއަދ 

.    ގައެވެنِْعَمُة   ހުންނަމީރުފެނުގެ އޮހިޮއހި ާދއަބަދުބަ◌ައަ އެމީހުންނަށްޓަކައި         =ިގިނަވެގެންވާ  އަދ 

     ..    ަގއެވެنِْعَمُة   މީރުމޭވާތަކުގެ     = ާެކނޑިދިއުމެއްނުވ   َ◌          =ިَمَنَع  އަދ 

   ވުމެއްނުވާ      =ިމަތީގައެވެ ތަންަމތިތައް އުުފލިގެންވާ އަދ .           = ްހަމަކަށަވަުރނ 

. ހެއްދެވީމެވެ އެކަބަލުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ްެހއްދެވުމަކުން އެހެނ          = ިއަދ 

 . ލެއްވީެމވެ އެކަަބލުން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ         =ިބިކުރުވެރިްނކަމުގައ        =ެލޯބިވާގޮތަށް  ފިރިންދެކ 

  ލޯބިާވގޮތަށް އެކަބަލުންދެކެ  ފިރިންވެސް ދިއަ      =ްއެްއގެأْخآلُق  އެއް ނުވަތަ ޢުމުރެްއގެ އެއ .    

    =ީއެކުވެރިންނަށްޓަަކއެވެ ކަނާތްފަރާތުގެ މިއ .     =ީބައެކެވެ. / ޖަމާޢަތެކެވެ އެއ  .    

    =ެދިޔަމީސްތަކުންގެތެެރއިންއިްސވ          =ިބައެެކވެ. / ޖަމާޢަތެކެވެ ައދ .       =

  ) މިއުއްމަތުން(  ފަހުގެމީހުންގެތެެރއިން        =ިއެކުެވރިން ވައަތްފަރާުތގެ އަދ        

        =ެ؟.ބައެއްހެއްެޔވެ ނުބައި ކޮންފަދަ ކުެވރިންނަކީއެ ވައަތްފަރާތުގ           =

 . ެގ ަރހަލިބި ލިިބެއވެ  َعَذابُ އެމީުހްނވަީނ ނަަރކަިއެގ ޫހުނގަަދ ިވހަުދމާިއ  އެންެމގަަދ ޫހނުެފުނެގ 

       = ުީރ .(އަދި ގެ ިހޔަލުަގެއވެއަދި ނަރަަކއިެގ ޫހނުަގަދ އަދި ިފނިަކމެްއނެތް ދުމ

(.       ގަެއވެ
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މުރާަދކީ  އޮތްބަސްފުޅުގެ ކަނައަތްފަރާތުމީހުންނޭ(؟ މާތްބައެއްހެއްެޔވެ ކޮންފަދަ ތުމީހުންނަކީކަނާތް ފަރާ ) 27(
 .) ލިބޭީމހުންނެވެ ކަނާތްފަރާތުން ޢަމަލުގެފަތް  އެމީހުންގެ

 ލިބުުމގެ  މީރުކުންނާރު ގަހުގެ ކުންނާރު ކަށިނެތް. ނިޢުމަތުގައެވެ ފުިރހަމަ ސުވަރުގޭގެ އެމީހުންވަނީ ) 28(
 . ނިޢުމަތުގައެވެ

 ގިނަ  ަގހަކީطلح . (ގައެވެنِْعَمُة   ގަްސގަހުގެ  طلح ބަާރެވފައިވާ މޭާވއަޅާ ގޮފިތަކާއިހަމައަށް  ތިރިންފަށަިއގެން އަދި ) 29(
 . ) ާބވަތެކެވެ ދޮންޭކލުގެ  ވާގޮުތގައިވިދާޅު މުފައްސިރުން

.  ހިޔަުލގައެވެ ދެމިގެންވާ   އެމީހުންވަނީ އަދި ) 30(

 ަގއެވެ نِْعَمُة   ހުންނަމީރުފެނުގެ ޮއހިޮއހިއަބަދު އަބަދާ އެމީހުންނަށްޓަކައި  އަދިއެމީހުންވަނީ ) 31(

 .. ގަެއވެنِْعَمُة   މީރުމޭވާަތކުގެ ގިނަވެގެންވާ އަދި ) 32(

ނޑިދިއުމެއްނުވެއެވެ  އެމޭވާއަށް ) 33(  ވަކިމޫސުމަަކށް  ދުނިޭޔގެމޭވާއަށްަވގޮތަށް އެބަހީ. ( ވުމެއްނުވެއެވެ َمَنَع  އަދި . ކެ
.) ؟ ިކއެއްހެއްެޔވެ އަދި. ުނލިބޭގޮތެއްުނވެއެވެ އަނެއްބައިމޫސުމަށް ލިބިފައި އަިދ ދާއިމީގޮތެއްަގއި ލިބޭގޮތަށެވެ

.  މަނާކުރާނެމީހަކު ނުެވއެވެ

 .އެުކގައެވެ އަްނހެނުންނާއި މާތް ިރވެިތވެގެންވާ ދާންމަތިކޮޅުތަކުގައި އުފުލިގެންވާ  ދިއެމީހުންވަނީއަ ) 34(

 މިތާމިސިފަވާ . ( އާހެއްެދވުމަކުންނެވެ ހައްދަވާފައިވާނީ  ތިމަންަރސްކަލާނގެ  ެއކަބަލުން ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 35(
 .) ބުނެވުނެވެ  މީހުންކަުމގައި ނަސީބުލިބުނު ވަނުމުގެ ަވރުގެސު އަންހެނުންުކރެ އުޅުނު ދުނިޔޭގައި  އަންހެނުންނަކީ

 .ލެްއވީމެވެ  ބިކުރުވެރިްނކަމުގައި އެކަބަލުން  ސުަވރުގެއަށްަޓކައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 36(

أْخآلُق  އެއް  ނުވަތަ  ޢުުމރެއްގެ  އެއް    ލޯބިާވގޮތަށް އެކަބަލުްނދެކެ ިފރިންވެސް އަދި ލޯބިާވގޮތަށް ފިރިންދެކެ  އަދި ) 37(
 اْبن َكِثري .  = އަަހރެވ33ެ ޢުމުރަކީ  އެމީހުންގެ. ވިދާޅުވެއެވެ ން ُمَفسِّرُ  ަބއެއް. ( ލެްއވީމެވެ ކަމުގައި  ބަޔަކު  އެއްގެ

 . ތަކެެކވެنِْعِمة  ުހރި އެކުެވރިންަނށްޓަކައި ކަނާތްފަރާތުގެ ތަކަކީنِْعِمة  ގިނަ އިސްވެދިޔަ ) 38(

 . ބައެކެވެ މަތްތަުކގެތެރެއިން އުއް އިސްވެދިޔަ އެއީ ) 39(

 .އުއްމަތުގެތެެރއިންބައެކެވެ ފަހުގެ އަދި ) 40(
 .؟ބައެއްެހއްޔެވެ ނުބައި  ކޮންފަދަ އެކުެވރިންނަކީ ވައަތްފަާރތުގެ.) ދަންނައެވެ(   އެުކވެރިން ވައަތްފަރާތުގެ އަދި ) 41(

 ލިބިެއވެ  ަރހަލިބި ގެَعَذاُب  ުނފެުނގެހޫ ެއންެމގަދަ  ވިަހދުމާއި  ޫހނުަގދަ ަނރަަކއިގެ އެމީހުްނަވނީ ) 42(

 .ހިޔަުލަގއެވެ ދުުމގެ  ިފނިަކމެްއނެތް  ައދި  ހޫުނގަދަ ނަރަަކިއގެ އަދި ) 43(
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

      =ްފިނިކަެމއްނެތް އެއްވެސ         =ިވާ އަރާމެްއވިޔަސްނު އެއްވެސް  އަދ            =

. ވިއެވެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން           =ްއުޅުނުއިރު ދުިނޔޭގައި  އެބަހީ(  އޭެގކުރިނ  (     =

  ހަދާކަމުގައި މަޖާކޮށް ނޫންތަކެތީން َحآللُ        =ިވިއެވެ އެީމހުން އަދ .       =ުކަމުގައި ދެމިތިބޭބަޔަކ    

         =ާކުންމަތީ ޝިރުކު( އެންމެބޮޑުފާފައިގ  (          =ިބުނާކަމުގައި އެމީހުން އަދ 

 . ވިއެވެ         =ްމަރުެވއްޖެއްޔާ އަުހރެމެނ          =ިެވއްޔަށްވެ  އަުހރެމެން އަދ       = ިއަދ 

.  ެވއްޔަށްވެ ކަށިތައްވެސް         = ް؟ .ފޮނުވޭޭނހެއްޔެވެ ދިރިގެ ައހުރެމެނ           

 ؟ .ފޮުނވޭނޭހެްއޔެވެ ކާބަފައިންވެސް އިްސވެދިޔަ އަުހރެމެންގެ އަދި=       )  =ޭކަލޭގެާފނު )   !އެވެَرُسول اهللا  އ 

  !.ދާޅުވާށެވެވި      = ްއިސްވެދިަޔހާބަޔަކު ހަނމަކަަށވަރުނ       =ިަފހުންއައިހާަބޔަާކއި  އަދ   

        =ްއެްއކުރެޭވހުއްޓެވެ  ކަށަވަރުްނވެސ .          = ެވަިކވަގުތަކަށް ވަކިދުަވހެއްގ     

ނޑައެޅި    އެގިގެންވާ ކަ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . ެނއެވެ  ައާރމެްއވިޔަްސނުވާ  ެއްއވެސް ައދި  ިފނިަކމެްއނެތް  އެްއވެސް އޭގައި ) 44(

 މަޖާޮކށް  ނޫންަތކެީތން َحآللُ )  =  އުުޅނުއިރު  ުދިނޔޭަގއި އެަބހީ(  ޭއގެކުިރން ވީ އެމީުހން ހަމަކަށަވަުރން ) 45(
 . ހަދާަކމުަގެއވެ

 .ެއވެ    ކަުމގަ ދެިމތިބޭަބޔަކު) ުކންމަތީ  ިޝރުކު( ކުުރންމަީތ އެަބހީެއންމެބޮޑުފާފަ  އެީމހުްނވީ އަދި ) 46(

 ކަިށތަްއވެސް  އަދި  ެވއްަޔށްވެ  ައހުރެެމން  އަދި  މަުރެވްއޖެއްޔާ  އަހުެރމެން  ވީ ބުާނކަުމގައި  އެީމުހން އަދި  ) 47(
   ؟ .ޮފުނވޭޭނެހއްެޔވެ ދިިރގެ ައހުރެެމން ފަހުވެްއޔަްށވުމަށް  ފީވެ

 ؟.ފޮުނޭވނޭެހއްެޔވެ ކާބަަފިއންވެސް އިސްެވދިޔަ  އަުހރެމެްނގެ އަދި ) 48(

 ައދި  އިްސވެިދޔަހާަބޔަކު  ަހނަމކަަށވަރުން  !ވިދާުޅާވށެވެ ކަލޭގެާފނު) !އެވެ َرُسول اهللا  އޭ( ) 49(
 .ފަހުްނައއިހާަބަޔކުވެސްެމެއވެ

ނޑައެޅި ) 50(  ިޤޔާމަތް  ެއއީ. އެްއކުރެޭވހުްއެޓވެ ކަަށވަރުްނވެސް ަވކިަވގުަތަކށް ަވކިުދވަެހްއގެ  ގިެގްނވާއެ  ކަ
 .ދުަވހެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ްަކލޭމެން ދެންހަމަކަށަވަރުނ          =ަވެމީހުންނޭ މަދުފުރެދުނު އޭމިތިބ !      

  ދޮުގވެރި =      =ްކާނެއެވެ ކަލޭމެން ހަމަކަަށވަރުނ .                 ްގަހަކުނ       

      = ިުފރާނެއެވެ ެއއިން އަދ .       =ްނޑުތައ    ބަ         =ިން ެއމީހު އަދ 

 . އޭގެމައްޗަށްބޯނެއެވެ       = ުފެން އެންމެގަދަހޫނ          = ްއޭތިބޯނެެއވެ އެމީހުނ  .   

   =ާޖަމަލުބޯވަރަށް ފެންބޮވާބަލިޖެހިފައިވ           =ީމެހުމާންދާރީއެވެ  އެމީހުންނަށްވާ މިއ .   

    = ުބައްަލވާދުވަހުން  ހިސާބ            =ްތިމަންރަްސކަލާނެގއެވެ ހެއްދެވީ  ކަލޭެމނ  .       

   =ްތެދުކުރާނެނަމައެވެ ކަލޭމެނ.  (ކަލޭމެން ތެުދނުކުރާންވީ ކީ އްވެ ހެއްޔެވެ؟)   ްނިކަން  ކަލޭމެނ 

 . ޚަބަރުދީބަލާށެވެ        =ްބެހޭގޮތުން ަމންޏާއި ތިޔަބޭރުކުރާ ކަލޭމެނ          =ްَخمُْلوُق  ( އެއިނ

   ؟ަކލޭމެންހެއްެޔވެ ހައްދަވަނީ) އަކު         =ަ؟ ހެއްޔެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ ކަލަކީ އެހައްދާަވ ނުވަތ 

           =ެމިންވަރުކުެރއްވީމެވެ ަކލޭމެންގެމެދުގައި  ތިމަންރަސްަކލާނގ .       =ުމަރުވުން (  މަރ ( 

       =ިވޮޑިގެންނުވެެއވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ  .        = ާކަލަުކކަމުަގއި  ނުކުޅެދިވޮޑިގެންވ    

          =ަދަލުުކރެއްވުމަށްބ        =ެސޫރަތައް  ކަލޭމެްނގ          =ިތިމަްނރަސްކަލާނގެ  އަދ 

  އުފައްދަަވއި ކަލޭމެން             =ްނޭގެތަެކއްޗަށް(  ސޫރަތަކަކަށް  ނޭގޭ ަކލޭމެނަށ    ( 

 

                                   

                                    

                                         



                      
 

2 0 1 2   
 
 

މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!މަދުފު ޮދގުވެރި  އޭމިތިބަ  ކަލޭމެން ދެންހަމަކަށަވަރުން ) 51(  ރެދުނު މީހުންނޭވެ

  ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭމެން  ) 52(      ްގަހަކުނ (. . ( އެީއ ނަރަަކއިގަެއވެ  ކާނެެއވެ

ނޑުތައް ކަލޭމެންގެ  އެއިންކަލޭމެން އަދި ) 53(  .ފުރާނެއެވެ ބަ

 . ބޯނެެއވެ    ފެން އެންމެގަދަހޫނު ޗަށްއޭގެމައް އެމީހުން އަދި ) 54(

 .  އޭތިބޯެނއެވެ އެމީހުން   ޖަމަލުބޯަވރަށް ބަލިޖެހިފައިވާ ފެންބޮވާ ) 55(

 .ެމހުމާންދާރީއެވެ  އެމީހުންނަށްވާ   ބައްލަވާދުަވހުން ހިސާބު މިއީ ) 56(

 ނީ ތެދުނުކުރަ  ެއކަން ކަލޭމެން. މައެވެނަތެދުކުރާނެ އެކަން ކަލޭމެން.  ތިމަންރަސްކަލާނގެއެވެ ހެއްދެވީ ކަލޭމެން ) 57(
 ؟.ކީތްވެހެއްެޔވެ

 .) ދެކިބަލާށެވެ . ( ޚަބަރުދީބަލާށެވެ ނިަކން ކަލޭމެން ބެޭހގޮތުން މަންާޏއި ތިޔަބޭރުކުރާ ކަލޭމެން ) 58(

  ؟ ެހއްޔެވެ ނގެތިމަންރަސްަކލާ ކަލަކީ  އެހައްދަވާ  ުނވަތަ   ؟ަކލޭމެންހެްއޔެވެ ހައްދަވަނީ) އަކުَخمُْلوُق  ( އިންއެ ) 59(

 ަކލޭމެްނގެ  ައދި . މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ  ) މަރުވުން(  މަރު   ކަލޭމެންގެމެދުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ   ) 61(،)60(
 އުފެއްދެވުަމށް  ކަލޭމެން  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ސޫރަަތކަކަށް ނޭގޭ  ކަލޭމެނަށް  އަދި  ބަަދލުކުަރއްވައި  ސޫރަތައް

 .ނުެވއެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ    އިކަލަކުކަުމގަ ނުކުޅެދިވޮޑިގެންވާ
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   ަތުރަޖމާ     

         = ިއެގޭެނއެވެ ަކލޭމެންނަށް  ހަމަކަށަަވރުން އަދ .         =ަހެއްެދވުން ފުރަތަމ    

           =ެَرة   ކަލޭމެން ފަހ  ؟ ެހއްޔެވެ ކީއްވެގެން ނުގަންނަނީ ލިބިِعبـْ       =ްނިކަން  ކަލޭމެނ 

 . ޚަބަރުދީބަލާށެވެ          =ްދަޑުވިެރކަމާއިމެދު ިތޔަކުރާ ) އިންދައިގެން އޮށް (  ަކލޭމެނ      
     ް؟ ެހއްޔެވެ ަކލޭމެން ފަޅުވާަހއްދަވަނީ ެއއޮށ         =ަގަސްހައްަދވަނީ  ފަޅުވާ ެއއޮށް ނުވަތ 

   ؟ ހެްއޔެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ          =ެއެދިވޮޑިގަންނަވާނަމަ ތިމަންރަްސަކލާނގ            =

ނޑިތަކަަކށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން ކުދިކުިދވެ ަހލާކުވެ  ހަމަކަށަވަރުން  . ެއހައްދަވާފަިއހުށީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކު    

      = ްުބނާނެއެވެ ވެގެން  َعَجاِئُب   ަކލޭމެން ޭއރުން  ދެނ  .          = ްހަމަކަށަަވރުނ 

. ގެްއލުންވީއެވެ ައހުރެމެންނަށް ނުލިބި އެްއޗެއް އެއްވެސް      =ި؟   .ެޔވެކިއެއްހެއް އަދ        =

 .  ވެގެންނެވެ َحمُْروُم ) ަބރަކާތުން އެދަޑުގެ(  އަހުރެމެންމިވަނީ        =ްޚަބަރުދީބަލާެށވެ ނިކަން  ނިކަން ަކލޭމެނ ) .

.)  ދެކިބަލާށެވެ             =ްތިޔަބޯފެނާއިމެދު ކަލޭމެނ            =ްވެއްސަވަނީ  އެފެނ  

    ވިާލގަޑުން=       ؟.ހެްއޔެވެ ކަލޭމެން         =ައެވެއްާސކަަލކީ  ނުވަތ 

؟   ހެއްެޔވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ        =ެގަންނަވާނަމަ އެިދވޮޑި ތިމަންރަސްަކލާނގ           =

 .  ަލއްވައިފީެހވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެފެން ފެނެއްކަމުގައި ގަދަލޮނު          =ްފަހެ  ކަލޭމެނ 

؟  .ނުުކރާނެހެއްެޔވެ ޝުކުރު     ްދެކިބަލާެށވެ. ( ަޚބަރުދީބަލާށެވެ ނިކަން ނިކަން  ކަލޭމެނ    (.      = ްއަލިފާަނށ   

           =ްތިޔައަންދާ ރޯކޮްށގެން ަކލޭމެނ   
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
َرة   ކަލޭމެން ފަހެ. އެގޭނެއެވެ  ކަލޭމެންނަށް    ެހއްދެވުން ފުރަތަމަ ކަލޭމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 62(  ލިބި ِعبـْ

   ؟ހެއްެޔވެ ކީއްވެގެން ނުގަންނަނީ

 ކަލޭމެންނިަކން . ( ޚަަބރުދީބަލާށެވެ  ނިކަން ަކލޭމެން   ދަޑުވެރިކަާމއިމެދު ތިޔަކުރާ ) އިންދައިގެން އޮށް(  ކަލޭމެން ) 63(
 .)ދެކިބަލާށެވެ

    ؟ ެހއްޔެވެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ގަސްހައްދަވަނީ ފަޅުވާ އެއޮށް ނުވަތަ ؟ ހެއްޔެވެ ކަލޭމެން ފަޅުވާހައްދަވަނީ އެއޮށް ) 64(

ނޑިތަކަަކށް  ނުުކރެވޭ ބޭނުން ކުދިކުދިވެ ހަލާުކވެ  ހަމަކަށަަވރުން   އެދިވޮިޑގަންނަވާނަމަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 65(  ކު
  .  ބުނާނެއެވެ ެވގެން َعَجاِئُب   ަކލޭމެން ޭއރުން  ދެން . އެހައްަދވާފައިހުށީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 .ގެއްލުންީވއެވެ ުހރެމެންނަށްއަ ނުލިބި އެއްެޗއް އެއްވެސް  ހަމަކަށަވަރުން ) 66(

 .  ވެގެންެނވެ َحمُْروُم ) ބަރަކާުތން އެދަޑުގެ (  އަުހރެމެންމިވަނީ. ކިއެއްހެއްޔެވެ އަދި ) 67(

 .)  ދެކިަބލާށެވެ. ( ޚަަބުރދީބަލާށެވެ ނިކަން ނިކަން ކަލޭމެން  ތިޔަބޯފެނާއިމެދު ކަލޭމެން ) 68(

 ؟   ހެއްެޔވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އެވެއްސާަކލަކީ ނުވަތަ . ހެއްެޔވެ މެންަކލޭ ވެއްަސވަނީ އެފެން   ވިލާގަޑުން ) 69(

. ލައްަވއިފީހެވެ  ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެފެން ެފނެއްކަމުގައި ގަދަލޮނު ގަންނަވާނަމަ އެިދވޮޑި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 70(
 ؟ .ނުުކރާނެހެއްެޔވެ ޝުުކރު ފަހެ ކަލޭމެނަ

 .)ދެކިަބލާށެވެ. ( ޚަބަރުދީބަލާެށވެ ނިކަންކަލޭމެން   އަލިފާނާއިމެދު ތިޔައަންދާ ރޯކޮށްގެން ކަލޭމެން ) 71(
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   ަތުރަޖމާ     

      =ް؟ .ހެއްެޔވެ ކަލޭމެނ         =ީއެގަްސއުފެއްދެވ             = ަނުަވތ 

؟  ހެްއޔެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހައްަދވަނީ ސްއެގަ           =ެެލއްވީމެވެ  އަލިފާން އެ ތިމަންރަސްކަލާނގ  .

     )  =ެހަނދާނަކަށް) ައލިފާނުގެ ަނރަކަިއގ            = ިދަތުރުެވރިްނނަށާއި  އަދ 

   އެްއޗެއްކަުމގައި ބޭނުންކޮށްލެވޭ  ވެސް  އުޅޭމީހުންނަށް ދުރުހިސާބުގައި       = ެވިދާޅުވާށެވެَتْسِبْيح    ކަޭލގެފާނު ފަހ .

            =ަނަންފުޅުން ގެَربُّ  ކަޭލގެާފނުންގެ ބޮޑުވެގެންވާ  ަހއިބ .          = ެަފހ 

 . ވަެމވެުކރައް َوِحى   ހުަވއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ           =ްގަންދެއްަވއި  ތަންތަން  ޮއއްސޭ ތަރިަތއ   

      =ިހަމަކަށަަވރުންއެއީ އަދ          =ްނޑައެޅިެގނ . ހުަވއެކެވެ  އެއީ ކަ         = ްކަލޭމެންނަށ 

   އެގޭނަމަ       =ާބޮޑުވެގެންވ       =ްއެއީ ހަމަކަށަަވރުނ           =ާقـُْرآن  މާތްވެގެންވ

. ކަަށވަރެވެ އެއްކަން           =ާފޮތެއްަގއިވާ  ރަްއކާތެިރވެގެންވ           = ިއެފޮތުގައ 

 . ނުބީހެއެވެ      = ُމެނުވީ ކުބޭކަލަ  ވެގެންވާ طَاِهر          =ީބާވާްތލެއްވުމެެކވެ އެއ  .  

       = ُން َحْضَرةُ  ގެَربُّ   ތަކުގެވެރި َعاَمل            .   قـُْرآن(މި ؟ =  މިވާހަަކއަށް ހެއްެޔވެ

.   ) ؟އާއި މެދުހެްއޔެވެ      =   ިގެ އެްއޗެއްކަމުަގއި ަބލައި ަކލޭމެންއެދޮުގ ކުަރނީ ާއދައ 

          =ި؟ހެްއޔެވެ ޝުުކރުުކރުންލަނީ ރިޒުޤުގެ. ( ރިޒުޤުލަނީެހއްޔެވެ ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެން އަދ   ( 

      =   =ްކަމުަގއި ދޮގުުކރުން ކަލޭމެން ހަމަކަަށވަރުނ    
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ؟  ހެއްެޔވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހައްދަވަނީ ެއގަސް ނުވަތަ ؟ .ެހއްޔެވެ ކަލޭމެން   އެގަސްއުފެއްދެވީ  ) 72(

 ދުރުހިސާބުަގއި  ދަތުުރވެިރންނަށާއި އަދި ހަނދާނަކަށާއި ) ައލިފާނުގެ ނަރަކައިގެ(  ) 73(

 . ެލއްވީމެވެ ައލިފާން އެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ        އެއްެޗއްކަމުގައި  ންކޮށްލެވޭ ބޭނު ވެސް އުޅޭމީހުންނަށް

 !.ވިދާޅުވާށެވެَتْسِبْيح    ަކލޭގެފާނު.  ނަންފުޅުން َربُّ   ބޮޑުެވގެންވާ  ކަލޭގެފާނުންގެ ފަހެ ) 74(

 . ކުރަްއވަމެވެ ى َوحِ   ުހވައި ތިމަންރަްސކަލާނގެ ގަންދެއްވައި  ތަންތަން އޮއްސޭ ތަރިތައް ފަހެ ) 75(

 .ހުވައެެކވެ    ބޮޑުވެގެންވާ ަކނޑައެޅިގެން ެއއީ    ެއގޭނަމަ ކަލޭމެންނަށް  ހަމަކަށަވަރުންއެއީ އަދި ) 76(

 .ކަށަަވެރވެ އެއްކަންقـُْرآن  މާތްވެގެންވާ   އެއީ ހަމަކަށަވަރުން  ) 77(

ْحُفوظ  (  ފޮތެއްަގއިވާ  ރައްކާތެރިވެގެންވާ  ) 78(
َ
)ގަިއވާَلْوُح امل

 .ނުބީެހއެވެ އެފޮތުގައި) ބޭަކލަކުމެނުވީ  މަާލއިކަތް(  މެނުވީ ބޭކަލަކު  ވެގެންވާ طَاِهرُ  ) 79(

 .  ާބވާްތލެއްވުމެކެވެ ބާވާްތލައްވާ ން َحْضَرةُ  ގެَربُّ   ތަކުގެެވރި َعاَملُ  އެއީ ) 80(

 )؟.ހެއްޔެވެ  قـُْرآن މި(؟ .ވެެހއްޔެ ިމވާހަކަ  ދޮގުުކރަނީ ބަލައި  އެްއޗެއްކަމުަގއި އާދައިގެ ކަލޭމެން ) 81(

 ؟.ހެއްެޔވެ ލަނީ  ކަމުަގއި ދޮގުުކރުމެއް ކަލޭމެން ހަަމަކށަވަރުން ން ޝުުކރުކުރު ރިޒުޤުގެ ކަލޭމެންގެ ކަލޭމެން އަދި ) 82(
 .ިނސްބަްތކުރަނީެއވެ ތަރިއަށް ާވރޭފެން ބާވާތްލެްއވިاهللا 
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   ަތުރަޖމާ     

          ) =ާއަރައްެޖއްޔާ ފުރާނަ ހަމައަށް ަލގޮޑިވަޅާއި) މަރުވާީމހ         = ްއަދިަކލޭމެނ  

         =ްތިބޭެނއެވެ ަބލަހައްަޓއިގެން އެހިނދުނ   .        = ިތިމަންރަސްަކލާނގެ އަދ    

       = ިބޮޑެވެ ގާތްކަން  އޭނާއާއ .      =ެަކލޭމެންނަށްވުރ                  = ިައދ 

.  ނުފެނެއެވެ ަކލޭންނަކަށް އެހެނެއްކަމަކު         = ެންވީ ީކއްވެހެްއޔެވެ؟ ވާނުކަލޭމެންަފހ     

    =ުނިންމަންޏާ ނުބައްަލވާނޭކަމަށް ހިސާބު މަރުވުމަށްފަހ          =ަަރއްދުކުާރހުށިކަމެވެ  އަނބުރާ އެފުރާނ  .

        = ީތެދުވެރިންކަުމގައިވަްނޏާ ކަލޭންނަކ             = ެحاِضر  މަރަށް (  އޭނާވަްނޏާ ފަހ

)  މީހާވަންޏާ ވީ         =ާީމހުންގެތެރެއިން ކުއްތަންވެގެންވ           =ެހުރީ  އޭނާއަށް ފަހ 

 .) މާމެލާެމއްޔެވެ ުނވަތަމީރުވަސްުދވާ. ( ރިުޒޤެވެ ސުަވރުގޭގެ  އަދި  ލިބިގަތުމާއި  އަރާމު  އުަދުގލުން ދުނިޔޭގެ    

       =ިގެެއވެސުަވރު ތަުކގެެވރިنِْعِةة  އަދ  .          =ިީމހާވަންޏާ ވީحاِضر  ަމރަށް(  އޭނާވަްނޏާ އަދ  (

          = ެެއކުވެރިްނގެތެެރއިން ކަނާތްފަރާތުގ             = ްހުއްޓެވެ  ަސލާމު ފަެހކަލެއަށ .

          =ުެއކުވެރިްނގެފަާރތުން ގެކަނާތްަފރާތ             =ާރަްށ (މަ އަދި އެީމހ

. ންާޏ ދަންނައެވެ) ވަވީ މީހާ  حاِضر         = ދޮުގެވިރ

 މަގުފުރެދުނުމީހުންގެތެެރއިން           =ުފެނުެގ ފަހެ އޭނާއަ◌ަްށހުންނަހުޜީ އެންމެ ހޫނ

 . މެހުމާންދާރީ ކަމެވެ       =ެއަދި ނަރަކައިެގ އަލިފާުނގައި އެނދުމެވ .     =

 ހަމަކަށަވަރުްނ މިއީ           =ެَحقُّ ސް ަކނޑައެޅިގެްނ ޔަޤީނުންވ  . އެވެ    =

.  !ވިދާޅުވާށެވެ  َتْسِبْيحފަހެ           ގެނަންފުޅުން َربُّ ހަިއބަ ބޮޑުވެގެންވާ ކަލޭގެފާނުންެގ  

                                    

                                   

                                  

                 ) 
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މާނަ  ގެسورة الواقعة        ހަތާވީސްވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަރައްެޖއްޔާ  ފުރާނަ ހަމައަށް ލަގޮޑިވަޅާއި) މަރުވާމީހާ( ) 83(

 .ތިޭބނެއެވެ ބަލަަހއްޓައިގެން  އޭނާއަށް އެހިނދުން  ދިކަލޭމެންއަ ) 84(

 .ނުފެނެއެވެ ަކލޭންނަކަށް އެހެނެއްކަމަކު އަދި. ބޮޑެވެ ގާްތކަން  އޭނާާއއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 85(

 އަނބުރާ  ފުރާނަ އެ ކަލޭމެން   ަމރުވުމަށްފަުހ ހިސާބުބަްއލަވާެނކަމަށް އެއްބަސްުނވަންޏާ ކަލޭމެން ފަހެ  ) 87(،)86(
.ރައްދު      .  އެވެ ތެދުެވރިންކަމުގަިއވަންޏާ ަކލޭންނަކީ ކުާރހުށި ކަމެވެ

 .ވަންޏާ  މީހުންގެތެެރއިން ކުއްތަންވެގެްނވާ) މީހާ ވީحاِضر  ަމރަށް(  އެބަހީ  އޭނާ ފަހެ ) 88(

 ުނވަތަމީރުވަސްުދވާ . (ރިޒުޤެވެ ސުަވރުގޭގެ  އަދި ލިިބަގތުމާއި ައރާމު އުދަުގލުން ދުނިޭޔގެ ހުރީ އޭނާއަށް ފަހެ ) 89(
 .  ުސވަުރގެއެވެ ތަކުެގވެރި مةنِعْ  ދި އަ .)މާމެލާމެއްޔެވެ

 އެކުެވރިްނގެ  ކަނާތްފަރާތުގެ މީހާ  ވީحاِضر  މަރަށް( ވަންޏާ  އެކުެވރިންގެތެެރއިން އޭނާކަނާތްފަރާތުގެ އަދި) 90(

 ).ބުނެވޭެނއެވެ އޭނާއަށް ތެރެއިންވަންޏާ

.) .ވެހުއްޓެ  ަސލާމު ފަހެަކލެއަށް .   އެކުވެރިްނގެފަރާތުން ކަނާތްފަރާތުގެ ) 91(  (އޭނާއަްށ އެންގޭނެެއވެ

 .ދަންނައެވެ ަވންޏާ    މަގުފުރެދުނުމީހުްނގެތެރެއިން ދޮގުެވރި އެމީހާ އަދި  ) 92(

  . ކަމެވެ މެހުމާންދާރީ  ހޫނުފެނުގެ އެންމެ ށީއޭނާހައަށްހުންނަހު ފަހެ ) 93(

 .އެނދުމެވެ ައލިފާނުގައި ނަރަކައިގެ އަދި ) 94(

 .  އެވެَحقُّ   ޔަޤީނުންވެސް  ނޑައެޅިގެންކަ  މިއީ ހަމަކަށަވަރުން ) 95(

 !. ވިދާޅުވާށެވެَتْسِبْيح    ކަލޭގެފާނު ނަންފުޅުން َربُّ  ަކލޭގެފާނުންގެ ބޮޑުވެގެންވާ ހައިބަ ފަހެ ) 96(
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 ގެ މާނަ  ُسورة الحديد
uv 

  

 )29(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        احلديدُسورة   
 

   ަޖމާ ަތރު     

    َما . ކިޔަެއވެ  َتْسِبْيحَ  އަށް  = اهللا           =ިާވހާތަކެތި ބިމުަގއު އުޑުތކާއ      

 .ަކލާނގެއެވެ ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންވާ   ެއކަލާނގެއީ  އަދި=    =  ގެންވާަކލާނގެެއވެވަންތަެވވޮޑި ِحْكَمة  .    

      = ްެވގެންވެެއވެ َخاصَّ  އެކަލާނގެއަށ .             = ިބިމުގަިއވާހާތަކެތި  އުޑުތަކާއ    

  =  ެމަރުްއވައެވެ ިދރުއްވާ  ތަކެތި އެކަލާނގ .      =ިއެަކލާނގެ އަދ           =ެކަެމްއގެ  ކޮންމ 

  މައްޗަށް     =ެކަމުަގއިވެއެވެ  ަކލަކު ވޮޑިގެްނވާ ކުޅަދުންވަންތަވ  .      = ީއެަކލާނެގއ 

. ުނވެއެވެ އެކަްއޗެއްވެސް އެަކލާނގެއަްށވުރެުކރިން. އެންމެފުރަތަމައެވެ     =ިއެންމެފަހެވެ  އެކަލާނގެއީ އަދ .

 . ނުވާެނއެވެ އެކައްެޗއްވެސް ންފަހު އެކަލާނގެއަްށވުރެ     =ިވޮޑިގެްނވާ  އެްއޗެއްގެމަތީ ހުިރހާ އެއީ އަދ 

.  ަކލާނގެެއވެ ފައުޅުވެގެންވާ ވޮިޑގެންވާކަން އެކަލާނގެ ތަކުން  ُححَّة  ދަލީލުަތކާއި ނުވަތަ. ( ކަލާނގެއެވެ      =

 .ކަލާނެގއެވެ ނެވޮޑިގެްނވާދެ އަޑީގައިާވހާތަކެތިވެސް އެންމެ އެއީ އަދި     =ިއެއީ އަދ             =

 . ކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ  އެްއޗެއް  ހުރިހާ      =ެހަމައެކަލާނގެެއވ.             =

  ބިންހެއްދެވީ އުޑުތަކާއި           =ެްއގެތެޭރގައިހަުދވަހ           =ެދެންއެކަލާނގ     

.    ވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ           =އަށް َعْرش      =ެދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ އެކަލާނގ   .          

  ބިމުގެެތރެއަށްވަންަނހާތަކެތި=           =ިތަެކއްޗާއި  ނުކުންނަހާ ނުންއެތަ  އަދ           = ިފަިއބާ  އަދ 
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

  ތަކެއްޗާއި        = ްއުޑުނ             =ިތަކެްއޗާއި  ައރައިގެންދާހާ  އެތަނަށް އަދ       

 . އެކުގައެވެ އިކަޭލމެންނާ ވަނީ) ކުޅަދުންވަންތަކަން ދެނެވޮޑިގަތުމާއި(  އެލާނގެ އަދި        =ީކަލޭމެންވ 

 اهللا  تـََعاىل    އަދި=        ކޮންމެތަނެއްގައި            =ްބައްަލވާ  ުކރާހާކަމަކަށް  ކަލޭމެނ 

   . ވޮޑިގެންވެއެވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ِحْكَمة  އަދި   ގަދަފަދަވަންަތވެވޮޑިގެންވާ   އެކަލާނެގއީައދި.ކިަޔއެވެ  َتْسِبْيحَ  އަށް اهللا  ާވހާތަކެތި ބިމުގައި އިކާއުޑުތަ ) 1(
 .ވަންތަވެވޮޑިގެންވާަކލާނގެެއވެ

 އަދި . ވެަމރުއްަވއެ ިދރުއްވާ ތަކެތި އެކަލާނގެ . ވެެގންވެއެވެ َخاصَّ  އެަކލާނގެއަށް   ބިމުގައިވާހާަތކެތި އުޑުތަކާއި ) 2(
 .ކަމުަގއިވެެއވެ ކަލަކު ވޮޑިގެންވާ  ކުޅަދުންވަންތަވެ  މައްޗަްށ އެަކލާނގެ ކަމެއްގެ ކޮންމެ

 އެކަލާނެގއީ  އަދި .ނުވެެއވެ އެަކއްޗެއްވެސް  އެކަލާނެގއަށްވުެރކުރިން. އެންމެުފރަތަމައެވެ އެކަލާނގެއީ ) 3(
 ވޮޑިގެންވާ  އެްއޗެއްގެމަތީ ހުިރހާ އެއީ އަދި. ނެއެވެުނވާ  އެކައްެޗއްވެސް ފަހުން އެަކލާނގެއަްށވުރެ. އެންމެފަހެވެ
ة  ދަީލލުތަކާއި  ނުވަތަ . ( ކަލާނގެއެވެ   އެންމެ  ެއއީ އަދި  .ކަލާނގެއެވެ ަފއުޅުވެގެންވާ  ވޮިޑގެންވާކަން ެއކަލާނގެ  ތަކުން  ُححَّ

. އަދި ެއއީ ހުރިާހ އެއްެޗއް  އަޑީގައިވާހާތަކެިތވެސް .ދެނެވޮ  ދެނެވޮޑިގެންާވ ަކލާނގެއެވެ  ޑިގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

 އަށްَعْرش ދެންެއކަލާނގެ . މައެކަލާނގެެއވެހަ   ބިންހެއްދެވީ  އުޑުތަކާއި  ގައި ހަދުވަހެއްގެތެރޭ  ) 4(   

  ތަކެްއޗާއި  ނުކުންނަހާ  އެތަނުން  އަދި  އްޗާއި ބިމުގެތެެރައށްވަންނަހާތަކެ. ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ އެަކލާނގެ .  ވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ 
ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވ  ެއކަލާނގެ މިުހރިހާތަކެތި ތަކެއްޗާއިުހރިހާ ައރައިގެންދާ ށްއެއުޑަ އަދި ތަކެއްޗާއި ފައިބާ  ޑުންއު އަދި

  ައދި . އެކުަގއެވެ ކަލޭމެންނާއި   ކޮންމެތަނެްއގައި  ަކލޭމެންވީ  ވަނީ) ކުޅަދުންވަންތަކަން ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ( ލާނގެ ަކ އެ އަދި
 .ވޮޑިގެންެވއެވެ ބައްަލވާ اهللا ށްުކރާހާކަމަކަ ކަލޭމެންاهللا 
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

    = ްވެގެްނވެއެވެ َخاصَّ  އެަކލާނގެއަށ .           =ެމިްލކު މުޅި އުޑުތަކާބިމުގ          

. އަށެވެَحْضرُة  ގެ هللاހަމަ އަދި =     ُ◌            =ްއައުންވަނީ  އެނބުރި ކަންތައްަތއ          =

. ވައްދަވަެއވެ ރޭގަޑު އެކަލާނގެ         = ެތެރެައށް ދުާވލުގ           = ިވައްދަަވއެވެ ދުވާލު  އަދ   .  

      =ްރޭގަޑުގެތެރެއަށ           =ިކަލާނގެެއވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއީ އަދ .        

   ވާހާތަކެިތވެސް އެެތރޭގައި  ހިތްތަުކގެ=           =ްންވާށެވެއީމާ ަކލޭމެނ .        =އަާށއި  اهللا 

   ރަޫސލާއަށް އެކަލާނގެ      = ިރާށެވެހޭދަކު  ކަލޭމެން  އަދ .       = ްއެަކލާނގެ  ނަށް ކަލޭމެނ 

  ތަކެތީން ލައްވާފަިއވާ       =ިَفة  ކުރުމަށް َتَصرُُّف  ކަލޭެމން އެތަކެތީގައ       ކުރުވާފައިވާ ވެރި َخِليـْ  

       =ެވެއްޖެމީހުން އީމާން ފަހ          =ްގެތެރެއިންކަލޭމެނ      ިاهللا  އެމީހުން އަދ) 

  ހޭދަުކރި)  އެންގެވިފަދައިން            =ްދަރުމަެއވެ ބޮޑުވެގެންވާ ހުރީ އެމީހުންނަށ  .         =ިއަދ 

 ؟ .ކޮންކަމަކާހެިދހެއްޔެވެ؟  .ހެއްެޔވެ ކީްއވެގެން ކަލޭމެން        = ްުނވާންވީ އީމާން އަށް  اهللا ކަލޭމެނ    
         =ިގޮވައިަލއްަވނީއެވެ ކަލޭމެނަށް ރަސޫލާ އަދ .          =ްَربُّ  ކަލޭމެންގެ  ކަލޭމެނ  

  އީމާންވުމަށް އަށް         =ިއެވެ ވެ ފާހިއްޕަވައި  އެކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން އަދ .     =ެَعْهُد   ކަލޭމެންގ

   ކަށަވަރު         =ީވަންޏާ ކަމުގައި މުއުމިނުން ކަލޭމެްނނަކ           =ައެކަލާނގެެއވެ ހަމ . 

          =ެބާވާްތލައްަވނީ އަޅާގެމައްޗަށް އެކަލާނގ             =ާއާޔަތްތައް  ބަޔާންވެގެންވ  

     = ެނެރުްއވުމައްޓަކައި  ކަލޭމެނަ  އެަކލާނގ            = ްއަނދިީރގެތެރެއިނ          =

   އަލިކަމަށް       = ިކަލޭމެންނާއިމެދުاهللا تـََعاىل   ހަމަކަށަަވރުން އަދ            = ުނުަހނ 

 .ކަށަަވެރވެ ަކލާނގެކަން ބޮޑުެވގެންވާ ލެއްވުން َرْمحَة  އަދި އޯގާވަންތަ

                                     

                                   
                                     

                     



                      
 

2 0 2 2   
 
 

މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ބުރި އެނ ތައް ކަންތައް  އެންމެހައި ިދ އަ. އެަކލާނގެއަށެވެ ްނ ވަނީގެވެ  َخاصَّ  މިލްކު  މުޅި އުޑުތަކާބިމުގެ ) 5(
 . އަށެވެ َحْضرةُ  ގެ اهللا ހަމަ    އައުންވަނީ

  އެކަލާނެގއީ  އަދި.   ވައްދަވަެއވެ ދުވާލު  ރޭގަޑުގެތެެރއަށް އަދި. ވައްަދވައެވެ ރޭގަޑު    ެތރެއަށް ދުވާލުގެ އެކަލާނގެ ) 6(
رُ (  .ކަލާނގެއެެވ ދެނެވޮޑިގެންވާ   ވާހާތަކެިތވެސް އެތެޭރގައި ހިތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ވެފައިވާވަންހަނާ  ތަކުގައި  َضِميـْ
 ) . ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ އެަކލާނގެ ތަކެތިވެސް

 އެތަކެތީަގއި  ލައްވާފަިއވާ އެކަލާނގެ ނަށް ކަލޭމެން އަދި. އީމާންވާށެވެ     ރަސޫާލއަށް އެކަލާނގެ އަށާއި اهللا  ކަލޭމެން ) 7(
َفة  ކުރުމަށް َتَصرُُّف  ކަލޭމެން  ައދި  ވެ އީމާން  ކަލޭމެްނގެތެރެއިން. ހޭދަކުރާެށވެ ކަލޭމެން  ތަކެތީން އެ  ުކރުވާފަިއވާ ެވރި َخِليـْ
  .  ދަރުަމއެވެ ބޮޑުެވގެންވާ ހުރީ ެއމީހުންނަށް . ދަންނަެއވެ މީހުން ހޭދަުކރި)  އެންގެވިފަދައިން اهللا(   އެމީހުން

  ކަލޭެމން  އަދި  ؟ ކަމަާކހެދިހެއްެޔވެކޮން؟  .ހެއްެޔވެ ީކއްވެެގން    ުނވާންވީ އީމާން އަށް   اهللا ކަލޭމެން   އަދި ) 8(
 ވަނީ  އެަކލާނގެ   ހަމަކަށަަވރުން އަދި    . ގޮަވިއލައްވަނީެއވެ ކަލޭމެނަށް  ރަސޫލާ   ީއމާންވުމަށް  އަށް   َربُّ  ކަލޭމެންގެ
 .) ހުއްޓެވެ ސަމާލުވުން އެކަމަށް( ވަްނޏާ ކަމުގައި ުމއުމިނުން ކަލޭމެންނަކީ.  ފައެވެހިއްަޕވާ  ކަށަވަރު َعْهُد   ކަލޭމެންގެ

 ޖާހިލުކަާމއި (  އެއީ. ެއކަލާނެގއެވެ ހަމަ ބާވާތްލައްވަނީ  އަޅާގެމައްޗަށް  އެކަލާނގެ    އާޔަތްތައް  ބަޔާންވެގެންވާ   ) 9(
 ެތރެައށް  އަިލކަމުގެ)  ޢިލްުމގެ  އީމާންކަމާއި ( އަދި  ޔާއި  ނެުރއްވުމައްަޓކަ ަކލޭމެން އެކަލާނގެ  އަދިީރގެތެރެއިން ) ޝިރުކުގެ
 ލެްއވުން  َرْمحَة  އަދި އޯގާވަންތަ ނުހަުނ   ަކލޭެމންނާއިމެދު އީاهللا تـََعاىل ހަމަކަަށވަރުން އަދި.   ވެއްދުމަށެވެ ކަލޭމެން

 .ކަށަަވރެވެ ކަލާނގެކަން ބޮޑުވެގެންވާ
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

         =ި؟   .ކޮްނކަމަކާހެދިހެއްެޔވެ؟  .ހެްއޔެވެ ީކއްވެގެން  ަކލޭމެން އަދ        = ްކަލޭެމނ 

  ހޭދަނުކުރާންވީ         =  ިގެމަުގގައ         =ިއަދ     ްވެގެންވެެއވެ َخاصَّ    މިލްުކވެ އަށ . 

           =ިާވރުތަ  ބިމުގެ އުޑުތަކާއ               =ެެތރެއިން  ކަލޭމެންގ 

. ނުެވއެވެ ވެގެންހަމަހަމަ        = ްހޭދަކުރިމީހުނ        = َުކރިން ވުމުގެ َمكَّة  فَـَتح         =

   ހަގުރާމަކޮށް   އެމީހުން އަދި         =ްއެމީހުނ           =ޮމާބޮޑެވެ ތުންަދރަޖައިގެގ  .  

       =ެހޭދަކުރިމީހުންނަށްވުރ         =ްއޭގެފަހުނ         =ިހަގުރާމަކޮށް އެމީހުން އަދ       =

  ކޮންމެބަޔަކަްށވެސް)  މިދެބައިމީހުންކުރެ(         =   ހެޔޮދަރުމަެއވެ އިވަނީކުަރއްވާފަ  َوْعُد  .

   އީتـََعاىل    އަދި=     .  ސުވަރުެގއެވެ        =ްުހރިހާކަމެްއގެ ކުރާ ކަލޭމެނ         = ުޚަބަރ 

.   ަކލާނގެެއވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ         =ެކާކުެހއްޔެވ  .      =  ްޭދނީ ަދރަންޏަށް އަށ   

         =ާދަރަންަޏކުން ރަގަޅު ރިވެިތވެގެންވ        ްދެްއވުމަށް  ގިނަކޮށް އެކަލާނގެ ދެންއެމީހަކަށ   

    =ިހުންނަހުއްެޓވެ އެީމހަކަށް އަދ .      =ާސުަވރުގެ /  އުޫޖރަ ވެގެންވާ  ތް މ         =

 .).!ކުރައްާވށެވެ ހަނދުމަފުޅު(  ދެެކވަޑައިގަންނަވާދުވަސް  ގެފާނުކަލޭ        = ުމުއުިމނ 

 އަންހެނުން މުއުމިނު  ފިރިހެނުންނާއި          =ެއަިލކުރާތީ/   ނޫރުދާތީ  ެއމީހުންގ            =

    ުކރިމަތިން އެމީހުންގެ        =ެކަނާްތފަރާތުންނާއި އަދިއެީމހުންގ           َ◌    ) = ްއެމީހުންަނށ 

.   ހުއްޓެވެ އުފާވެިރކަން މިއަދު  ަކލޭމެންނަށް.)  ބުނެވޭނެއެވެ       = ީުސވަރުގެތަެކވެ އެއ  .       

         =ްތައްދެމޭއާރު އެތަންތާގެދަށުނ         =ްދެމީތިބޭުހއްޓެވެ އެތާ އެމީހުނ .          = ީއެއ 

.  އެވެ           =ާނަސީބަކީ ބޮޑުވެގެްނވ    
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ކީްއވެެގން   ނުކުރާްނވީ ހޭދަ ކަލޭމެން ގެމަގުަގއި اهللا މުދަލުން  ވާއަތުަގއި ކަލޭމެންގެ) !.އޭމީސްތަކުންނޭވެ(  ) 10(
 ބިންތަކުގެ  އުޑުތަކާއި އަދި.)  މުަދލެވެ އެަކލާނގެ ެދއްާވފައިވާ ކަލޭމެނަށް اهللا ުކރުމަށް َتَصرُُّف  ަކލޭމެން ެއއީ( ؟ .ހެއްޔެވެ
 އުޑުތަާކއި   މަުރވުމަށްފަހުވެސް  ަތކުން َخلُق  އެންމެހައި  އެއީ .  ެއކާނގެއަށެވެ ހަމަ ވެގެްނވަނީ َخاصَّ  މިލްކުވެ  ވާރުތަ  މުޅި

 ދާިއރު  މަުރވެގެން. އެަކލާނގެއަެށވެ ހަމަެއކަނި ވެސް މިްލކުވެގެންާވނީ ާވރުތަ ާވހާތަކެތީ އެދެމެދުަގއި އަދި  އަދި ބިންތަކާއި
  މަުގަގއި  ގެ اهللا ކަލޭމެންުކރެ ން ވުމުެގކުރި فَـَتَح  މަްއކާ ދެންފަހެ. ުނގެންދާނެއެވެ މުދަެލއް އެްއވެސް އެކަކުވެސް 
 ހަގުރާމަުކރިމީހުންާނއި   މުދާހޭދަކޮށް   މަުގގައި ގެ  اهللا ފަހުން  ވުމުގެ  فَـَتَح  މައްކާ  ހަގުރާަމކުރިމީހުންނާއި   މުދާހޭދަކޮށް

  މަގުަގއި  ގެ هللا މެންުކރެކަލޭ ވުމުެގކުރިން فَـَتَح  މައްކާ . ނުެވެއވެ ހަމަހަމަެވގެން  ަދރަޖައިެގގޮތުން މާތްކަމާއި މިދެބައިމީހުން

 ކޮންމެބަަޔކަށްވެސް އެދެބައިމީހުންުކރެ ެއކަމަކު. މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ ދަރަޖަ ަހގުރާމަުކރިމީހުންގެ   މުދާހޭދަކޮށް    َوْعُد  

 އަދި . ސުވަުރގެއެވެ.  ހެޔޮދަރުަމއެވެ ކުރައްވާފަިއވަނީ    ދެނެވޮޑިގެްނވާ  ޚަބަރު   ހުރިާހކަމެއްގެ ކުރާ ކަލޭމެން   އީتـََعاىل 

 .) ދެއްާވނެއެވެ ަކލޭމެނަށް އެަކލާނގެ ޚަަބރު  ެއކަމުގެ އަދި.(.ކަލާނގެއެވެ 

  ދަރަންަޏކުން ރަގަޅު ރިވެތިވެގެންވާ ) 11(   ްއެމީހަކަށް އެއީ   ؟.ކާކުހެއްެޔވެ ކަލޭމެންކުރެ   ދަރަންޏަށްދޭނީ އަށ 

  . ހުންނަުހއްޓެވެ   ސުަވރުގެ/  އުޖޫރަ  ެވގެންވާ ތްމާ   ކަށްއެމީހަ އަދި    .ޓަކައެވެ ދެްއވުމަށް ގިނަކޮށް އެކަލާނގެ

 ކަނާތްފަރާުތން  އަދިއެމީހުންގެ   ާނއި ކުރިމަތިން އެމީުހންގެ އަްނހެނުން މުއުމިނު ފިރިހެނުންނާއި މުއުމިނު ) 12(
.!).ްއވާށެކުރަ ނދުމަފުޅު(ހަ ދެކެވަޑައަިގންަނވާދުވަސް ކަޭލގެފާނު   ައލިުކރާތީ/   ނޫރުދާތީ އެމީހުންގެ  އެމީހުންނަށް ( ވެ

 .  ސުަވރުގެތަކެވެ  ާއރުތައްދެމޭ އެތަންތާގެދަށުން  އެއީ. ހުއްޓެވެ އުފާެވރިކަން ިމއަދު ކަލޭމެންނަށް.)  ބުނެވޭނެއެވެ
..  އެވެ  އެއީ    ނަސީބަކީ ބޮޑުެވގެންވާ .ދެމީތިބޭހުއްެޓވެ އެތާ ެއމީހުން  އެއީ ިޤޔާމަތް ދުަވހެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       = ްކުރަްއވާށެވެ  ހަނދުމަފުޅު(  ބުނާދުވަސ.!  (              =   ُمَناِفُق

      އަްނހެނުން ُمَناِفقُ  ފިރިހެނުންނާއި        =ީދިމާއަށް  ީމހުންނާއި އީމާންވ        = ްކަލޭެމނ 

   !.ލަްއވާށެވެ ކޮށް إنِْتظَاُر    އަހުރެމެންނަށް            = ެަބެއއް  އަުހރެމެންވެސް ައލިކަމުން ކަލޭމެންގ 

.   ބުނެވޭނެއެވެ)  އެމީހުންނަށް=   (       ލިބިގަތުމަށް           =ްވެއެނބުރިދާށެ ށްފަހަތަ ކަލޭމެނ  . 

          =ެލިބިަގންނާށެވެ މެއްއަލިކަ ކަލޭމެން އެތަނުން ފަހ .          ެއެދެބައިމީހުްނގެ  ދެންފަހ 

.   ެލވިދާނެއެވެ ދެމެދުގައި       = ްހުަރހެއް/  ފާރެއ        =ިޮދރެއްވާ  އެފާުރގައ              =

    ވާَرمحِْة  އެެތރެފަރާތުަގއި އެފާރުގެ     =ިބޭުރފަރާތުގައި އޭގެ އަދ          ިޖެހިގެން  އެޔާއ 

    ވާ عَذاُب         = ްގޮވާނެެއވެ  މުއުމިނުންނަށް  މުނާފިޤުން  އެބަހީ . ( ގޮވާނެެއވެ މިމީހުންނަށް އެމީހުނ  (

  . ދިބުނާނެއެވެއަ     )  =ި؟.ނުވަމުެހއްޔެވެ އެކު ކަލޭމެންނާއި އަުހރެމެން) ދުނިޔޭގައ             =

.  ެތދެކެވެ ތިަޔއީ. އާެއކެވެ.  ބުނާނެއެވެ) މުއުމިނުން އެބަހީ(  އެމީހުން       =ިކަލޭެމން  އެހެނެއްކަމަކު  އަދ  

          =ްުކރީއެވެ ހަލާކު . ކުރީެއވެ ފިުތނަވެރި  ނަފުސުަތއް ަކލޭމެންގެ ަކލޭމެނ .        = ިއަދ 

 . ުކރީއެވެإنِْتظَاُر    ދިމާުވމަށް ނުބައިގޮތްތައް )  މުއުމިނުންނަށް ފާނަށާއި ُحممد ( ކަލޭމެން        =ިަކލޭމެން  އަދ 

. ކުރީެއވެ ޝައްކު ދީނާއިމެދު        = ިހެްއލުންެތރި  ކަލޭމެން  އެދުންތައް  އުއްމީދުތަކާއި  ނުބައި  އަދ 

. ކުރުވީެއވެ              = އަތުވެއްޖައުމަށްދާދެން މަރު އެބަހީ  އަންނާެދން އަމުރުފުޅު ގެ اهللا     

         =ިުކރުވީެއވެ ހެްއލުންތެރި ަކލޭމެން ދުއާއިމެ اهللا އަދ .       = އާ شْيطَاُن           = ުފަހެމިއަދ  

            =ްނުވެވޭނެެއވެ ަޤބޫލު.  ނުހިފެވޭެނއެވެ ކަލެމެންެގކިބައިނ .       =ްއެއްެވސްފިދުޔައެއ    
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

       =  ްއަދިކާފއަތުންވެސ            =ެަނރަކަެއވެ  ޖާގަަޔކީ ކަލޭމެްނގ .        =

 .  އެތަނެވެ އަުއލާވެެގންވަނީ ކަލޭމެނަށް ނުވަތަ. އެީއއެވެ ސަަހރޯވެިރއަކީ ކަލޭމެންގެ          = ާއެީއވ 

 . ވެނުބައިވެގެްނވާތަނެކެ ގޮސްތިބުން

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

  !).ރައްވާށެވެ ވަސް (ހަނދުމަފުޅު ކު ބުނާދު  ދިމާއަށް މީހުންާނއި އީމާންވީ އަންހެނުން ُمَناِفقُ  ފިރިހެނުންނާއިُمَناِفُق   ) 13(
 ކޮށް إنِْتظَاُر    އަުހރެމެންނަށް ކަލޭމެން ށްލިބިގަތުމަ ބައެއް އަހުރެމެްނވެސް ައލިކަމުން ކަލޭމެންގެ. ބުނާނެއެވެ އެމީހުން
 އެތަނުން   ދެން. އެނބިުރދާެށވެ ފަހަތަށް ކަލޭމެންގެ   ަކލޭެމން.   ބުނެވޭނެއެވެ)  އެީމހުންނަށް(   އެހިނދުން !.ލައްވާށެވެ
)  ުހރަހެއް(  ާފރެއް    ޮދރެއްވާ  އެފާުރގައި ދެމެދުގައި އެދެބައިމީހުްނގެ ދެންފަހެ  . ލިބިގަންނާށެވެ މެއްައލިކަ ކަލޭމެން

ة  އެެތރެފަރާތުަގއި އެާފރުގެ.   ލެވިދާނެއެވެ  . ވާފާރެކެވެ عَذاُب  ޖެިހގެން ެއޔާއި     ބޭރުަފރާތުގައި އޭގެ  އަދި  ވާَرمحِْ

 .އަދިބުނާނެެއވެ)  ޮގވާނެއެވެ މުއުމިނުންނަށް  މުާނފިޤުން  އެަބހީ. ( ޮގވާނެއެވެ މިމީހުންނަށް އެމީހުން ) 14(
 ެއބަހީ އަހުރެމެންެވސް ކަލޭމެންނާއިެއކު މުއުމިނުންނަށް  ؟.ނުވަމުހެްއޔެވެ އެކު ކަލޭމެންނާއި އަުހރެމެން) ޔޭގައިދުނި(

 . .ަކލޭމެން އަުހރމެންނާިއ  ވެގެންއުޅުނީމެވެ . ތިަޔއީ ތެދެކެވެ ) ބުނާނެެއެވ.  އާއެކެވެ އެމީހުްނ ( އެަބހީ މުއުމިނުން

. އަިދ އެހެެނއްކަމަކު  . ކުރީެއވެ ަހލާކު. އެވެކަލޭމެްނ   ަކލޭމެްނގެ ނަފުސުތަްއ  ފިތުނަވެިރ ުކރީ އެކު އުޅުނީމުއެވެ
 ދީނާއިމެދު  ކަލޭމެން އަދި. ކުރީއެވެإنِْتظَاُر    ދިމާވުމަށް ނުބައިގޮތްތައް)  މުއުމިނުންނަށް ފާނަށާއިُحممد ( ކަލޭމެން އަދި

 އަމުރުފުޅު  ގެ اهللا އެއީ . ކުރުީވއެވެ ހެއްލުންެތރި ންަކޭލމެ އެދުންތައް ުއއްމީދުތަކާއި ނުބައި   އަދި . ުކރީއެވެ ޝައްކު

 . ުކރުވީެއވެ ހެްއލުންތެރި ކަލޭމެން ْيطَاُن شَ   އާއިެމދު  هللا އަދި. ވެއަތުެވއްޖައުމަށްދާދެނެ ަމރު އެބަހީ  އަންނާދެން

 ރުްނގެ އަދިކާފަ. ނުވެވޭނެއެވެ ލުޤަބޫ.  ނުހިފެވޭނެއެވެ     އެއްވެސްފިދުޔައެއް މެންގެކިބައިންކަލޭ  މިއަދު ފަހެދެން  ) 15(
 ނުވަތަ . އެއީެއވެ  ސަަހރޯެވރިއަކީ  ކަލޭމެންގެ  . ަނރަކައެެވ  ޖާަގޔަކީ ކަލޭމެްނގެ.) ނުެވވޭނެއެވެ ޤަބޫލު (  އަތުންވިޔަސް
 .ތަނެެކވެ ނުބަިއވެގެންވާ  ގޮސްތިބުން އެީއވާ. އެތަެނވެ  އަުއލާވެގެްނވަނީ  ކަލޭމެނަށް
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

            =ެ؟ .ހެއްެޔވެ ނުވޭ  ގާތްެވގެން  އަޅެފަހ           = ީމީސްތަކުންނަށް އީމާންވ      

       =ެމައިިތރިވާން ތިވެބިުރވެ ހިތްަތއް އެީމހުންގ      =ޒިުކރަށް  ގެ(اهللا    ރުމަށްހަނދާންކު  اهللا (  

            =ިތަެކްއޗަށާއި  ބާވާްތލެއްވި  ތެެރއިންَحقُّ  އަދ         = ިނުވާހުށިކަެމވެ އެމީހުން  އަދ .

            = ްފަދައިން ފޮތްދެވުނުމީހުނ               =ިންމީގެކުރ           ެފަހ 

.  ދިުގވީއެވެ އެމީހުންގެމައްޗަްށ        =ްދުވަސްތައ           =ެހަރުކަިށވީއެވެ ހިތްތައް އެމީހުންގެ ފަހ   . 

       =ިގިނަމީހުންވީ  އެީމހުންކުރެ  އަދ             =ަެއވެފާސިޤުންކަމުގ.         =

    . ދަންނާށެވެ ކަލޭމެން          =ްބިންގަޑުދިރުއްވައެވެ تـََعاىلاهللا     ހަމަކަށަވަުރނ   .         =

     މަރުވެއޮތުމަށްފަހު  އެބިން             =ްބަޔާޮކށް   މެންނަށްކަލޭ  ތިމަންރަްސކަލާނގެ   ހަމަަކށަވަރުނ 

 .  ދެއްވައިފީމެވެ      =ްއާޔަތްތައ          =ްކުރޭތޯ ފިކުރު ބުއްދިކޮށް ކަލޭމެނ     

          =ްފިިރހެނުނުންހޭދަުކރާ ކޮށް َصَدَقة    ހަމަކަށަވަރުނ                 =ިކޮށް  َقة َصدَ  އަދ 

   އަންހެނުން  ހޭދަކުރާ            =ަހެދި ދަރަނިދީ  ައށް اهللا އެމީހުން  ދި އ               = ާރަގަޅުވެގެްނވ 

     ދަަރންޏަކުން           =ްކުރެވޭެނއެވެ އިތުރު  އެތައްގުނައަކަށް އެމީހުންނަށ    .         =ިއަދ 

 ހުންނަހުރީ  ހުންނަށްއެމީ            =ާދަރުމައެވެ މާތްވެގެްނވ.            =ިއީމާްނވީ  އަދ 

   މީސްތަކުން       =ަރސޫުލންނަށް އެކަލާނގެ އަށާއި اهللا                =ްނޑައެޅިގެނ  އެމީހުން ކަ

  އެއީ            = ْيُق  َحْضَرُة  ގެَربُّ    އެމީހުންގެ=        .   ޝަހީދުންނެވެ ންނާއި ِصدِّ

    ގައި        =ްުހންނަހުއްޓެވެ ދަރުމަ އެީމހުންގެ އެމީހުންނަށ   .       =ިނޫރާއި  އެމީހުްނގެ އަދ  /
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

   އެއަލިކަމާއި       =ިމީްސތަކުން ކާަފރުވީ އަދ                 =ިއެމީހުން  އަދ 

  ދޮގުކޮށް  ާއޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =ްއެއީ އެމީހުނ         = ެނަރަކައިގ 

 .އެކުވެރިންނެވެ

  

   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

 ތިވެ ިބރުވެ     މަށް ޒިކުރު ގެ (اهللا    ހަނދާންކުރުމަށް   اهللا ހިތްތައް  އެމީހުންގެ   މީސްތަކުންނަށް  އީމާްނވީ  އަޅެފަހެ  ) 16(
  اَرىَنصَ   ންނާއި يـَُهوِدى (  ފަދައިން  ޮފތްދެވުނުމީހުން މީގެުކރިން އަދި  ؟.ެހއްޔެެވ ނުވޭ  ގާތްވެގެން  މައިތިރިވާން 

  ންާނއި يـَُهوِدى ( އެމީހުންގެަމއްޗަށް ފަހެ   !.ުނވާހުށިކަމެވެ  )އީމާންވީމީހުން ގެފާނަށް حمَُّمد (  މީހުން މި.) . އިންފަދައިން
 އެމީހުންުކރެ  އަދި  .   ހަރުކަިށވީއެވެ ހިތްތައް އެމީހުންގެ ފަހެ ދެން . ދިގުވީެއވެ    ދުވަސްަތއް ) ގެމައްޗަށްއިން   َنَصاَرى

 .)ކަމުގައެވެ ނުކުތްބަަޔކު ކިޔަމަނުން ގެ    اهللا(  .ފާސިޤުންކަމުގަެއވެ ންވީގިނަމީހު

 އެބިްނގަޑުދިރުއްަވެއވެ  تـََعاىلاهللا    ހަމަކަށަވަރުން އޮތުމަށްފަހުފައިމަރުވެ  ގަޑުބިން. .ދަންނާށެވެ ކަލޭމެން  ) 17(
 .ދެއްވައިފީމެވެ ބަޔާކޮށް    އާޔަތްތައް  ކަލޭމެންނަށް  ގެތިމަްނރަސްަކާލނ  ހަމަކަށަަވރުން ުކރޭތޯ ފިުކރު ބުއްދިކޮށް ކަލޭމެން

  ކަަލކަށް  ތާޒާކޮށްލެއްވި  ގަސްތައްފަޅުއްވައި  ދިރުްއވައި  އެބިންގަޑު ޮއއްވާ  ަފއިބިންގަދުމަރުވެ. ދަންނައެވެ
 ތްބުއްިދުހރި ސަލާމަ ދަތިނުވާނެކަން ފޮނުއްވުމަށް ިދރުއްަވއިެދވަނަފަހަރަށް އެމީހުން ފަހުށްމަރުވުމަ މީސްތަކުން

 . އެގޭނެެއވެ ކޮންމެމީހަކަށް

 އެމީުހން  އަދި   އަންހެނުން ހޭދަކުރާ ކޮށް َصَدَقة  އަދި   ނާއި  ފިރިހެނުނުން ހޭދަކުރާ ކޮށް َصَدَقة    ހަމަކަށަވަރުން  ) 18(
 އިުތރު  ثـََواُب   އެތައްގުަނއަކަށް އެމީހުންނަށް     .ަދންނައެވެ ީމހުން ހެދި ދަރަނިދީ  އަށް اهللا       ދަރަންަޏކުން ރަގަޅުވެގެންވާ 
 ދަރުަމއެވެ  މާތްވެގެންވާ  ހުންނަހުރީ  އެމީހުންނަށް އަދި.    ކުރެވޭނެެއވެ

ނޑައެޅިގެން   މީސްތަކުން އީމާންވީ   ރަސޫލުންނަށް އެކަލާނގެ އަށާއި اهللا  އަދި   ) 19(   އެމީހުންގެ   އެއީ އެމީހުން ކަ
ْيُق   ގައި َحْضَرُة  ގެَربُّ   /  ނޫާރއި އެމީހުންގެ އަދި ޔާއި ދަރުމަ އެމީހުންގެ އެމީހުްނނަށް.   ޝަހީދުންނެވެ ނާއިން ِصدِّ

  ހެދިމީހުން  ދޮގުކޮށް  އާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެީމހުން އަދި  މީސްަތކުން ކާފަރުވީ އަދި. ހުންނަހުއްޓެވެ  އެއަލިކަމާއި

 .އެކުެވރިންނެވެ ނަރަަކއިގެ  އެއީ  މީހުންއެ ، ދަންނައެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =ްދަންނާށެވެ ކަލޭމެނ.!                =ްައކީ  َحَياة   ދުނިޭޔގެ  ހަމަކަށަަވރުނ    

           = ިޒީނަތްވުންގަޑެެކވެ އަދި   ކަންތައްަތކާއި ގެާޒތު ހަނދާންނައްތައިލާ آِخَرة     ކުޅިވަރާއ  .  

        = ިވެިރވުމަކާއި  َفْخُر   އަނެއްބަެއއްގެމަްއޗަށް ބަޔަކު އެއް އަދިކަލޭމެން އަދ       =ިއެަކކު  އަދ 

    ގިނަކުރުމާއި  އަނެކަކަށްވުރެ           =ިންދަރީނު މުދަލާއ         =

.  ވޭާރިވލާގަޑެއްގެމިާސލެވެ          = ްކޮށްލި ަޢޖާއިބު ދަޑުވެރިނ        =ެަގސްތަކާއިމެދު  ދަޑުގެ އޭާނގ  

       =ްހިކިގެންދިޔަ އެގަސްތައް ދެނ         =ްަކލޭދެކޭނެެއވެ ށްންވެފައިވަނިކޮދޮ އެގަސްތައް ދެނ  . 

          =ްކުނިަތކަކަށްވެދެއެވެ  ހިކިގެްނގޮސް އެގަސްތައް ދެނ  .            =ިގައި   آخَرة އަދ   

         =ާޢަޒާބެވެ  ގަދަވެގެންވ  .         =ިއަދ   ެފުއްސެވުމާއި ފާފަ ގައިވާ َحْضَرُة   ގ    

       = ިރުިހވޮޑިގަތުމާއި އެަކލާނގެ އަދ             =ިުނވެއެވެ  َحَياة  ދުނިޔޭގެ  އަދ  .    

       =ާމެނުވީ  ކުޑައަރާމުކޮޅެއްކަުމގައި  ހެއްލުންތެރިުކރުވ          =ްދާށެވެ ކޮށްފައިވާދަ ކަލޭމެނ .   

           =ެފުއްސެވުމަށް ފާފަ ންވާَحْضَرُة  َربُّ  ކަލޭމެންގ            =ިސުވަރުގެއަށާއި އަދ      =

    ފުޅާމިން އެތާގެ          =ިފަދައެވެ ފުޅާމިން ބިމުގެ އުޑާއ .       = ުއެތަންތައްާޔރ 

   ކުރެވިފައިވަނީ         =ީމީހުްނނަށެވެ އީމާންވ .        =  ިެއކަލާނގެ  އާއ 

   ރަސޫލުންނަށް           = ީއެއ    ެޯއގާވަންތަކަމެވެ. ( ަވންތަކަމެވެ َفْضُل  ގ  (.           =

     އީ   އަދި=       . އެކަންދެއްަވއެވެ އެކަލާނގެ   އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވި އެކަލާނގެ     

      =ާކަލާނެގއެވެ މުެގވެރި އޯގާވަންތަކަ. . ( ކަލާނގެއެވެ ވަންތަކަމުގެެވރި َفْضُل   ބޮޑުެވގެންވ (. 

                                            

                                     

                                

              



                      
 

2 0 3 0   
 
 

މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!(އޭމީސްތަކުންނޭވެ ) 20(   آِخَرة ކުޅިވަރާއި  އަކީ    َحَياةހަމަަކށަވަރުން  ދުނިޔޭގެ     !.) ކަލޭމެން ދަންނާށެވެ

.  އަދި އަދިަކލޭމެން  ެއއްބަަޔުކ  ހަނދާންނައްތައިލާ ޒާތުެގ ކަންތައްތަކާިއ  އަދި ޒީނަތް ތެރިވުންގަޑެކެވެ

. އެީއ  َفْخرُ ޗަްށ އަނެއްބައެއްެގ މައް ެވރިވުމަކާިއ  އަިދ އެކަުކ އަެނަކކަށްވުެރ މުދަލާިއ ދަރީނުްނ  ގިނަކުރުާމއި އެވެ

. (އެިވލާގަޑުން ފެންވެިހގެން ދަޑުެގ ގަސްތައްހެދި ފަްއކާވެގެންޮގސް ދަޑުވެރިން އޭާނެގ  ވާރޭިވލާގަޑެއްގެމިާސލެވެ

 . ެދން އެގަސްަތއް އެހެންުހރެާފ ހިކިގެްނގޮްސ ދެްނ  ދަޑުގެ ގަސްތަާކއިމެދު ޢަޖާއިުބ ކޮްށލި ވިލާގަޑެެކވެ

. ދެން އެގަސްތަްއ ހިކިގެްނޮގސް .އަދި  ދޮންވެފައިވަނިކޮށް ަކލޭދެކޭނެއެވެ ަގދަވެގެްނާވ  ގައި آخَرةކުނިތަކަކަށްވެދެެއވެ

.  އަ ގަިއވާ ފާފަފުއްސެވުމާއި  َحْضَرةُ ގެ  هللاއަދި  .ޢަޒާބެވެ ދި ހެްއލުންތެރިުކުރާވ  އަދި ެއކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާެއވެ

.  َحَياةކުޑައަރާމުކޮޅެއްކަމުގަިއ  މެނުީވ ދުނިޔޭެގ   ނުެވއެވެ

ފަަދ  އުޑާިއ ބިމުގެ ފުޅާ މިން ައދި  އެތާެގ ފުޅާމިން   ންާވ ފާފަ ފުއްެސވުމަށާއި  َحْضَرةُ  َربُّ  ކަލޭމެންގެ ) 21(

. އެތަން ތަނަވަސް   ސުވަރު ެގއަށް  އާއި އެަކލާނެގ   هللاތައްޔާރު ުކރެވިފަިއވަނީ  ކަލޭމެން ވާދަކޮްށަފއި ދާށެވެ

. އެއީ  ރަސޫލުންނަށް .) އެކަލާނެގ  َفْضلُ ގެ  هللاއީމާންވީ މީހުންނަެށވެ . (އޯގާވަންތަކަެމވެ ވަންތަކަމެވެ

. ައދި ވަންތަކަމުގެެވިރ   َفْضلُ ބޮޑުވެގެްނވާ   އީ هللا އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަްށ  ެއކަލާނެގ އެކަންދެްއވައެވެ

.) ކަލާ . . (އޯގާވަންތަަކ މުގެެވރި ކަލާނެގއެވެ  ނގެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =ެނުޖެެހއެވ .           = ްއެއްُمِصْيَبُة    ެއއްވެސ               =ިިވޔަސް ބިމުަގއ    

            =ިވިޔަސްނަފުުސތަކުގައި ކަލޭމެންގެ އަދ             =ިލިެޔވިގެންވާމެނުވީ ފޮތެއްގައ   )

ْحُفوُظ 
َ
 )  ގައިވާމެުނވީَلوُح امل           ެކުރިން  ޖެއްސެވުމުގެ  އެއް ُمِصْيَبُة    އ         =

.   އެކަންވެެއވެ  ހަމަކަށަވަރުން            = ކަެމއްކަމުގައި ފަސޭހަ ދާދި އަށް  َحْضَرةُ  ގެ اهللا      

      ީނުުކރުމަށެވެ ހިތާމަ ކަލޭމެން އެއ    .             =ެކަންތަުކގެމައްަޗށް  ވެދިޔަ ކިަބއިން ކަލޭމެންގ  

        =ިނުކުޅައުމަށާއި އުފާ ކަލޭމެން އަދ          =ެދެއްވިތަކެްއޗަށް   ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގ   

        =ިނުގަންނަވައެވެ ވޮޑި ލޯބިވެ اهللا އަދ  .           =ެއެއްވެސް  ވެރިވާَفْخُر  ބޮޑާވ 

    މީހަކަށް      = ިވާމީހުން   خبَِْيلُ   އަދ           = ިއަުމރު  މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން  އަދ 

   ކުރާ       =  ވުމަށް  خبَِْيُل            =ިދަންނައެވެ( ުފރަގަސްދީފިމީހުން އެނބުރި)  ހޭދަނުކޮށް(  އަދ (

       = ެއީاهللا تـََعاَىل    ހަމަކަށަަވރުން ފަހ              =ަޒާތުފުޅާއިެގން  އަިމއްލ  

.   ަކާލނގެއެވެ ލިބިވޮޑިގެންވާ ތާރީފު އާއިَمحُْد  އަދި  ފުދިވޮޑިގެންވާ          = ްހަމަކަށަވަރުނ 

 .  ފޮނުއްވީެމވެ ތިމަންރަސްކަކަލާނގެ        =ެަކލުންރަސޫލުބޭ ތިމަްނރަސްކަކަލާނގ              =

    ަދލީލުތަާކއިގެން ބަޔާންވެގެންވާ           =ިާބވާތްލެްއވީމެވެ   ެއކު އެބޭަކލުންނާއި  ިތމަންރަސްކަލާނގެ އަދ  .

         =ިެވރިކަންَعْدُل    ނުވަތަ   މީޒާން ފޮާތއ              ީމީސްތަކުން  އެއ  

 . ކުރުމަށްޓަކައެވެ ޤާއިމު   ވެރިކަންَعْدُل          =ިބާވާތްެލއްވީމެވެ ދަގަޑު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ  .  

         =ިބާރުެވއެވެ ގަދަފަދަ ޭއގައ  .            =ިފައިާދވެއެވެ ށްވާމީސްތަކުންނަ އަދ  . 
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މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

    =ިއެންގެވުމަށްޓަކައެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން اهللا  އަދ  .         =ިއެކަލާނގެ  އެކަލާނގެއަށާއ 

   ކޮންބައެްއކަން ދެނީَنْصُر   ރަސޫލުންނަށް        = ނުފެނި/  ގައި َغْيُب         =ައީ اهللا تـََعاَىل   މަކަށަވަރުންހ    

           =ަކަލާނެގއެވެ ވަންތަ ِعزَّة  އަދި  ގަދަފަދަވަންތ .  

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ެއއް ُمِصْيَبُة    އެ     އެއްُمِصْيَبُة    އެްއވެސް   ިވޔަސް ނަފުސުތަުކގައި ަކލޭމެންގެ އަދި  ވިޔަސް  ބިމުގައި ) 22(
ْحُفوُظ (   ިލޔެވިގެްނވާމެނުވީ ފޮތެއްަގއި ންުކރި ޖެއްސެވުމުގެ

َ
 ކަަމކީެވސް  ކޮންމެ އެަބހީ. ( ނުޖެހެއެވެ) ގައިވާމެނުވީَلوُح امل

ْحُفوُظ  ނިޔާުކރާގޮުތގެމަތީ ދެނެވޮޑިގަތުން އަޒަލީ  އެކަލާނގެ
َ
.) ވެކަމެ ކަންދެމިގެންވާ ފޮޅުވަތް ލިެޔވި ގައިَلوُح امل

 .ެވއެވެ      ކަމެްއކަމުގައި ފަޭސހަ ދާދި އަށް  َحْضَرةُ  ގެ اهللا  އެއީ  އެކަން  ހަމަކަށަވަރުން

  ކަލޭމެންަނށް  އެކަލާނގެ    އަދި .  ނުކުރުމަށެވެ ހިތާމަ ކަޭލމެން  ކަންތަުކގެމައްޗަށް ވެދިޔަ ކިބައިން ކަލޭމެންގެ  އެއީ  ) 23(
 ޮވޑި  ލޯބިވެ اهللا   މީަހކަށް ެއއްވެސް ވެރިވާَفْخُر  ޮބޑާވެ އަދި. ނުކުޅައުމަށެވެ ވެސް އުފާ ަކލޭމެން   ދެއްވިތަކެއްޗަށް
  .  ނުގަންނަވައެވެ

ْيُل  މީސްތަކުންނަށް އެމީހުން އަދި  ވާމީހުން  خبَِْيُل   އަދި  ) 24( )  ހޭދަނުކޮށް (  އަދި  މީހުންާރ ކު އަމުރު    ވުމަށް  خبَِ
.ނބުރި ފުަރގަސްދީފިމީހުން ދަންނައެ  އެްއެވސް  އަށް  َحْضَرةُ  ގެ اهللا މިއިން އެއްވެސްމީެހއްގެ އެްއވެސްޢަމަލަކުން އެވެ

 ާތރީފު  އާއިَمحُْد  އަދި  ފުދިވޮޑިގެންވާ  ޒާތުފުޅާއިގެން އަމިްއލަ   އީاهللا تـََعاَىل    ހަމަކަށަަވރުން ިމހެނީ . ގެއްލުމެއްނެތެވެ
 . ަކލާނގެެއވެ ލިބިވޮޑިގެންވާ

   ތިމަްނރަސްކަކަލާނގެ   ަދލީލުތަާކއިގެން  ބަޔާންވެގެްނވާ    ަރސޫލުބޭަކލުން ތިމަންރަސްަކކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން  ) 25(
. ބާވާތްލެއްވީމެވެ    ވެރިކަންَعْدُل    ނުވަތަ   މީޒާން ޮފތާއި އެކު އެބޭަކލުންނާއި  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި .  ފޮނުއްވީމެވެ

 އޭގައި . ބާވާްތލެއްވީމެވެ ދަގަޑު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ައދި . ކުރުމަށްޓަކަެއވެ ާޤއިމު   ވެރިކަންَعْدُل   މީސްތަކުން އެއީ
 އެކަލާނގެ  އެަކލާނގެއަށާއި   ނުފެނި/  ގައި  َغْيُب  އެއީ އަދި.  ފައިާދވެއެވެ މީސްތަކުންނަށްވާ އަދި.  ބާރުވެެއވެ ގަދަފަދަ

  އީ اهللا تـََعاَىل   ހަމަކަށަަވރުން.  އެންެގވުމަށްޓަކައެވެ ާވކަންދެނެވޮިޑގެން اهللا    ކޮންބައެއްކަން  ެދނީَنْصُر   ރަސޫލުންނަށް
 .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަ ِعزَّة  އަދި  ގަދަފަދަވަންތަ

 
  



                      
 

2 0 3 3   
 
 

މާނަ  ގެسورة الحديد       ތާވީސްވަނަ ފޮތްހަ   

 

   ަތުރަޖމާ     

           =ިފޮނުއްވީމެވެ ތިަމރަސްކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުން އަދ .              =  ާއއި نُوُح  َعَلْيه السآلم 

 إبـَْراِهيم َعَلْيه السآلم                  =ިލެްއވީމެވެ  ތިމަރަސްަކލާނގެ  ަދރިފަސްކޮޅުގައި  އެދެޭބަކލުންގެ އަދ  . 

         =ިފޮތް  އަދި ނަބީކަމާއ            =ެމީުހން  ލިބުނު  ތެދުމަގު  ތެރޭަގއި އެީމހުންގެ  ަފހ 

. ވެއެވެ        =ިގިނަމީހުންނީ އެމީހުންކުރެ އަދ          =ެގެ  اهللا. (ފާސިޤުންނެވެނެވ 

    .)ނުކުތްމީހުންނެވެ  ކިޔަމަނުން         =ްުކރެއްވީެމވެ تـََبَع   ންގެ ވިދި ވިދި  ރަސްކަލާނގެ ދެންިތމަނ.        

           =ެފަހަށް ެއބޭކަލުންގެ/  މަްއޗަށް އަަސުރތަކުގެ އެބޭކަލުްނގ           =ްރަްސކަލާނގެ  ތިމަނ 

  ރަސޫލުން      =ިކުރެއްވީމެވެ تـََبَع   ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ  .        =     

  َعَلْيه السآلم  ِعْيسى    ގެފާނުންގެދަރިކަލުން    =    ިْيُل   އެަކލޭގެފާނަށް   ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އަދ إجنِْ

 .  ދެއްވީމެވެ        = ިލެއްވީެމވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .            =ާނަށް އެކަލޭގެފ 

    ހިތްތަުކގައި ތަބާވީމީހުންގެ            =ިرمحِْة   އޯާގވެރިކަާމއ           = ިތަަކށް  َرْهَبانِيَُّة  ( َشْهَوة    އަދ 

)  ބިރުވެތިވުން          =ްުއފެއްދި އަމިއްަލއަށް އެކަން އެީމހުނ                = ެތިމަންަރސްކަލާނގ 

  .  ނުުކރައްވަމެވެ فَـْرُض   އެކަން އެމީހުންގެމައްޗަށް            =  ެއެިދގެންމެނުވީ  ުރއްސެވުން ގ   

.)   އެދިެގންނެވެ ލިބުމަށް  ރުއްސެވުން  ގެ   އެކަންުކރީ  އެމީހުން  އެބަހީ (            =ުއެކަަމށް  ން ަފހެއެމީހ 

      .ުނވިއެވެ ފަރުވާތެރި        =ިޙައްޤުވާަވރަށް ވުން ފަރުވާެތރ                =

. ދެއްވީމެވެ ތިމަންަރސްކަލާނގެ   އީމާންވީމީސްތަކުންނަށް  އެމީހުންގެެތރެއިން  ދެންފަހެ       = ެުރމަ ދަ  އެމީހުންގ   

       =ިގިނަީމހުންވީ އެމީހުންުކރެ އަދ            =ެފާސިޤުންކަމުގައެވ . 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި . ފޮނުއްވީމެވެ ލާނގެތިމަރަސްކަ  إبـَْراِهيم َعَلْيه السآلم އާއި نُوُح  َعَلْيه السآلم   ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ) 26(
 ތެދުމަގު  ެތރޭގައި  އެމީހުންގެ ފަހެ .  ލެއްވީމެވެ  ތިަމރަްސކަލާނގެ    ފޮތް އަދި ނަބީކަމާއި  ަދރިފަސްކޮޅުގައި އެދެބޭކަލުންގެ

 .) ނުކުތްމީހުންެނވެ  ކިޔަމަނުން ގެ  اهللا. (ފާސިޤުންނެވެނެވެ  ގިނަމީހުންނީ އެމީހުންުކރެ އަދި . ވެެއވެ މީހުން ލިބުނު

 ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ދެން )  ަފަހށް އެބޭކަލުންގެ(  މައްޗަށް އަސަރުތަުކގެ އެބޭކަލުންގެ ) 27(
  ެވސް  مَعَلْيه السآلِعْيسى    ގެފާނުންގެަދރިކަލުން   مرمي  ައދި.)  ފޮނުއްވީެމވެ. ( ުކރެއްވީެމވެ تـََبَع   ގެން  ވިދި  ވިދި   ރަސޫލުން
 .ދެއްވީމެވެإجنِْْيُل   އެަކލޭގެފާނަށް  ތިަމންރަސްކަލާނގެ  އަދި.) ފޮނުއްވީެމވެ. ( ުކރެއްވީމެވެ  تـََبَع  ނގެ ރަސްކަލާ ތިމަން

 ތަަކށް  َرْهَبانِيَُّة  ( َشْهَوة    އަދި   محِْة ر   އޯާގވެރިކަާމއި  ހިތްތަކުަގއި ތަބާވީމީހުންގެ  އެކަޭލގެފާނަށް  އަދި
 އަމިްއލަައށް )   ބިުރވެތިވުން ތަކަށް  َرْهَبانِيَُّة  ( َشْهَوة   ެއބަހީ  ެއކަން އެމީހުން. އްވީމެވެލެ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ) ބިރުވެތިވުން

 ގެ   اهللا އެކަންކުރީ އެމީހުން . ނުކުރައްވަމެވެ فَـْرُض   އެކަން އެީމހުންގެމައްޗަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ . އެވެ އުފެއްދީ
 ދެންފަހެ . ނުިވއެވެ ަފރުވާެތރި    ޙައްޤުާވވަރަށް  ވުން  ފަުރާވތެރި  އެކަމަށް ހުން ަފހެއެމީ.  އެދިގެންނެވެ ލިބުމަށް ރުއްސެވުން 

 އެމީހުންކުރެ  އަދި  .ދެއްވީމެވެ   ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދަރުމަ   އެމީހުންގެ  އީމާްނވީމީސްތަކުންނަށް  އެމީހުންގެތެރެއިން
 .ފާސިޤުންކަުމގައެވެ   ގިނަމީހުންވީ
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   ަތުރަޖމާ     

            =ްެވއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ އޭއީމާނ  .       =ްަކލޭމެނ   ްިބރުވެިތވާށެވެ  އަށ  .

و      =ިއީމާންވާެށވެ ަކލޭމެން އަދ   .      =ެރަސޫލާއަށް  ެއކަލާނގ           = ްއޭުރނ 

  . ެދއްވާނެއެވެ ދެބައި ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ       =ެންَرْمحَُة   އެކަލާނގ              = ިައދ 

.  ލަްއވާނެތެވެ ނޫރެއް  ަކލޭމެނަށް އެކަލާނގެ          =ްހިގާނޭ  ކަލޭމެން އެއިނ           = ިއަދ 

   . ފުއްަސވާނެތެވެ  ކަލޭމެނަށް  އެކަލާނގެ            =ިއަދ   ީފުއްަސވާ  ފާފަ ގިނަގިނައިން   އ  

 .   އެވެ ކަލާނގެ  ބޮޑުެވގެންވާ ެލއްވުން َرْمحَةُ        =ެދެނެގަތުމަށްޓަކައެވ  .          = َاُب أْهُل  ِكت

 )   އިންَنَصارِى    ނާއި ންيـَُهوِدى (  ން        =ްނުވާކަން ކުޅަދާނަވެގެން ެއމީހުންނަށ             =

  ެއއްޗަކަށް ެއއްވެސް/  ކަމަކަށް އެއްވެސް       =   ެތެރެއިން ވަންތަކަމުގެ َفْضُل  ގ          

   ކަންވަނީ ވަންތަ َفْضُل  ހަމަކަށަވަރުން އަދި  =         =  ެއަތްޕުޅުގައެވެ ގ  .             =

    އީ         = .  އެދެްއވައެވެ އެަކލާނގެ  އެިދވޮޑިގަންނަވާއަޅަކަށް އެކަލާނގެ              =

  . ކަން ކަލާނގެ ކަމުެގވެރި ވަންތަ َفْضُل  ވާބޮޑުވެގެން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެކަލާނގެ  .   އީމާންވާށެވެ ކަލޭމެން އަދި. ިބރުވެތިވާށެވެ އަށް   ކަލޭމެން.  ވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ އޭއީމާން ) 28(

 ދެަބއި   ންَرْمحَُة   ެއކަލާނގެ  ަކލޭމެނަށް އެކަލާނގެ  އޭރުން.  އީމާްނވާށެވެ)  އަށް َعَليِه َوَسلم  حمَُمَّد َصّلى اهللا އެަބހީ( ރަސޫލާއަށް 
  އެަކލާނގެ  އަދި. ލަްއވާނެތެވެ ކަލޭމެނަށް އެކަލާނގެ  ނޫެރއް  ހިގާނޭ  ކަލޭމެން އަީލގައި އޭގެ  އަދި.   ދެއްވާނެއެވެ

 އަދި.  ފުއްސަވާނެެތވެ  ކަލޭމެނަށް  ީއެވެ ކަލާނގެ  ބޮޑުވެގެންވާ ލެްއވުން َرْمحَةُ   ފުްއސަވާ ފާފަ ގިނައިންގިނަ   އ. 

  އެމީހުންނަށް )   އިންَنَصارِى    ނާއި ން يـَُهوِدى (  ންأْهُل  ِكَتاُب    އަދި ) 29(     ެެތރެއިން  ވަންތަކަުމގެ َفْضُل  ގ 

 ދެނެގަުތން  ުނވަތަ. (ނެގަތުމަށްޓަކަެއވެއެމީހުން  ދެނުވާަކން  ކުޅަދާނަެވގެން  އެއްަޗކަށް އެއްވެސް /  ކަމަކަށް އެއްވެސް

 އެަކލާނގެ   ކަމާއި  އަތްޕުޅުގައި ގެ     ެވރިކަންވަނީ ވަންތަ َفْضُل   އެންމެހައި ހަމަކަަށވަރުން އަދި.)  ހުއްޓެވެ

 َفْضُل  ބޮޑުވެގެންވާ އީ    އަދި.  ހުއްޓެވެ ދެނެގަތުން އެމީހުން  އެދެއްވާނެކަން އެކަލާނގެ  އެދިވޮޑިގަންނަވާއަޅަކަށް

 .ހުއްެޓވެ އެމީހުންެދގަތުން ވެސް ކަން ކަލާނގެ ކަމުގެެވރި ވަންތަ
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 ގެ މާނަ  ُسورة مجادلة
uv 

  

ادُسورة     )22(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         ا
 

   ަތުރަޖމާ     

      = ައައްަސވާވޮޑިގެންފިެއވެاللَّه  ވަރުން ހަމަކަށ.             =   ިކަލޭގެފާާނއ 

  ބަސް  އަންހެނާގެ  ޖަދަލުކުރާ        =    ެފިރިކަލުންނާއިމެދު އެކަނބުލޭގ             = 

   ދަންނަވާ  َشْكـَوى އަށް اللَّه އެކަނުބލޭގެ  އަދި    = ިَحال  އައްސަާވވޮޑިގެންވާ  اللَّه އަދ       = 

     ާވހަކަ ދެފަރާތުގެ ތިޔަ        = ްބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ  އައްސަާވވޮޑިގެންވާ އީ  اللَّه ހަަމކަށަވަރުނ 

   .ކަލާނގެއެވެ           = ަމީހުން ހަމަުކރާ މަެއކޭ( ުކރާމީހުން ِظَهارُ  ކުރެއިމީހުންތިޔަބ(   

        = ެއަނބީން( އަްނހެނުން އެމީހުންގ(          =  ްއެމީހުންގެ  އެކަނބަލުނ 

   .ނުެވއެވެ މައިންކަމުގައި     = ެުނވެއެވެ ަމއިންކަމުގައި އެމީހުންގ.         = 

ނޑުން އެކަނބަލުންގެ   .މެނުވީ ކަނބަލުން ވިެހއި އެމީހުން ބަ        = ިއެީމހުން  ހަމަކަށަވަރުން އަދ   

  ބުނާކަންކަށަވަރީ        =  ެހުުތރު  ުކރާ ارُ ِإْنكَ  އަދި ނުުކރާ قَـبُـْولُ  َشرِيـَْعة(ބަެހއް ُمْنَكرُ  ތެރެިއން ބަހުގ 

  )ބަހެއް     = ިބަހެއް ދޮގު( ދޮގެއް އަދ(           =  ިއީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން އަދ    

     =  ަކލާނގެއެވެ  ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނައިން  ބޮޑު  ކުެރއްވުން َعُفْوء ންވެސް  يَِقْني .       = 

  )މީހުން  ހަމަކުރާ މަޔެކޭ  އަނބިމީހާ ތިމާގެ ( މީހުން  ކުރާ ِظَهارُ  އަދި   = ެތެރެއިން އަނބީންގެ  އެމީހުންގ   

         =ްމީހާ އެދޭ ގެންނަން އަނބުރާ ބަސް ބުނި އެ( ވާ ِإَعادَ  އެނބުރި ބަހުން އެބުނި އެމީހުން ދެނ(  
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        = ެހުއްޓެވެ  މިނިވަންކުރުން  އަޅަކު ފަހ.             =  ްކުރިން ވުމުގެ ِمجَاع އެދެމީހުނ 

  )ކުރިން  ބީހުމުގެ(          = ްއެފަދައިންނެވެ ވެވިގެންވަނީ أَُمرُ  ތިޔަބައިމީހުންނަށ.     

       = ިކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް َخَرب  ކަމެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރާހާ އީ  اللَّه އަދ.  

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!) z حمَُمَّدُ  އޭ( ) 1(  ާރރުކުަރއްވައި ތަކު ކަލޭގެފާނާ  َحال ދަންނަވާ  އަށްޝަކުވާ اللَّه ފިިރކަލުންނާއިމެދު އެކަނބުޭލގެ އެވެ
. اللَّه ހަމަކަށަވަރުން  ބަސް ކަމަނާގެ  ބަސްދަންނަވާ . އައްސަަވއެވެ  اللَّه ވާހަކަ  ދެފަރާުތގެ ިތޔަ އަދި އައްސަވޮޑިގެްނފިއެވެ
 .ކަލާނެގއެވެ ބަްއލަާވވޮޑިގެންވާ އަދި ައއްސަވާވޮޑިގަންަނވާ އީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން

 އެެހން . (ދަންނައެވެ) މީހުން ުކރާ ِظَهارُ ( މީހުން ހަމަކުރާ މަޔެކޭ ތިމާމެންގެ ނބީންއަ ތިމާމެންގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ) 2(
 ކަށަަވރީ  ކަުމގައިވާކަން  މައިން އެމީހުްނގެ. ނުވެެއވެ ކަުމގައި ަމއިން އެމީހުންގެ އެއީ އަްނހެނުން އެ) ބުންޏަކަސް އެމީހުން
. ( ވިހެއި އެމީހުން .) َحِقْيِقيއަްނހެނުންނެވެ އަދި ަހމަކަށަވަރުން އެމީހުން ެއހެން އެބުނާ ބަހަކީ (ތިާމެގ  މައިންނެވެ

)  އެބުނާަބހަީކ ބަހުގެ   ެއއީ  އަދި. ބަެހކެެވ ُمْنَكرُ  ހަޑި ނުކުރާ  قَـبُـْولُ  َشرِيـَْعة ެތރެއިން އަނބިމީހާ ތިމާެގ މަޔެޭކ ެއއްފަދައޭ
ނޑައެޅިެގން އީ  اللَّه ހަމަކަށަަވރުން އަދި . ދޮެގކެވެ ބޮޑު ހަމަ  ފުއްސެވުން  ފާފަ  އަދި ކުަރއްވާ  َعُفْوء އިން ގިނަގިނަ ކަ

 .ކަލާނގެއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ

 ُخَالَصة އޭގެ . ިލޔުއްވާފަިއވެއެވެ ެވރިން ِعْلم تـَْفِسْري  ކަމުގައި  ސަބަބެއް  ބާވަިއލެއްވުުމގެ މިއާޔަތްތައް . ދަންނައެވެ
 މިސޫރަުތަގއި . ހަމަކުެރއްވިެއވެ މަޔެކޭ  بِْنِت ثـَْعَلَبةَخْوَلُة  އަނބިކަނބަލުން އެަކލޭގެފާނުގެأَْوُس ْبُن الصَّاِمُت، : އަީކ

 މަެޔކޭ  އަނބިމީހާ ތިމާގެ މީަހކު ކުރިން ބާވައިލެްއވުމުގެ ُحُكم ހަމަކުރުުމގެ މަެޔކޭ އެބަހީ ُحُكم ގެ ِظَهارُ  ބަޔާންވެގެންމިވާ
 ައރިހަށްގޮސް  ގެ z اللَّهِ  َرُسْولُ  ންބޮޑުވެގެންކަ އެކަމަނާ މިހެްނވެ. ވަިރވީއެވެ އަބަދަށް  ދެން ދެމީހުން  ބުނެފިއްޔާ ހަމަކޮށްފީމޭ

 އެކަމަާނގެ  އެކަމަނާ އަލުންވެސް. ނެތްކަމަށެވެ އެއް ُحُكم ބެހޭއެކަމާ ކުރެއްވީ َحِدْيث އެކަޭލގެފާނު ދެންނެވުމުން އެވާހަކަ
 މި  ގުޅިގެން ަމއްސަލަާއއި އެކަމަނާގެ. ންނެވެ ِعَباَرة އެކި ަފހަރު  އެކި. ކުަރއްވަެއވެ َتْكَرار ވާހަކަ  ކޮށް بـََيان ވާހަކަ  ގެ  َحال

 .ބާވަިއލެއްީވއެވެ ُحُكم އެންމެހާ  ުކރުމުގެ ِظَهارُ . ބާވަިއލެއްީވއެވެ އާޔަތް  ދެ މީގެަފހުގަިއވާ އަދި ދެއާޔަތާއި

 ނަސް ގެ އަނބުރާ ބުނުން އެބުނި އެމީހުން ދެން މީހުން އެއްފަދަކުރާ މައިންނެކޭ ތިމާމެންގެ އަނބިން ތިމާމެންގެ އަދި ) 3(
 އެއީ . (ހުއްެޓވެ މިނިވަންކުރުން އަޅަކު ުކރިން ވުމުގެ ِمجَاع އެދެީމހުން ކުރާނަމަ َقْصدُ  ވުމަށް ِمجَاع އަނބީންނާއި އެމީހުންގެ

 އަމުރުުކރައްވަނީ  ތިޔަބައިީމހުންނަށްاللَّه .) އަކަށެވެ َكفَّاَرةއެކަމުގެ. އަބަދަކަށެވެ ބަުހގެ ދޮގު ނުބައި އެބުނި އޭނާ
 .ކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮިޑގެންވާ َخَرب  ކަމެްއގެ ކުާރހާ ަކލޭމެން އީاللَّه  އަދި. ނެވެއެފަދައިން
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   ަތުރަޖމާ     

         = ެމީހާ  ނުލިބުނު  ފަދައެއް މިނިވަންކުރާނެ  އަޅަކު. (މީހާ  ނުލިބިއްޖެ/  ނުފެނިއްޖެމީހާ ފަހ(     

   = ެހުށިކަމެވެ  ހިފާ ރޯދަ ދެމަސްދުވަހު ފަހ.       =  ްވިދިވިދިގެނ               = 

  ކުރިން ވުމުގެ ِمجَاع ދެމީހުން އެ        = ެމީހާ ނުވެއްޖެ ކުޅަދާނަ ) ހިފުމަށް ރޯދަ(ފަހ         =

  . ހުށިކަމެވެ ންދޭކާ ފަހެ      = ްމިސްކީނުންނަށް ފަސްދޮޅަސ       = ެތަކަކީ ُحُكم ދިޔަ އިސްވ 

          =    ްވުމަށްޓަކައެވެ ِإْميَان އަށް  އާ  َرُسْول އެކަލާނގެ އަށާއި اللَّه ،ތިޔަބައިމީހުނ .  

       = ިއިންތަކެވެ. ތަކެވެ َحدُّ  ގެ  اللَّه އެއީ އަދ .     = ިހުރީ  ކާފަރުންނަށް އަދ     

     = ިއެވެ َعَذاب ވޭންދެނިވ  .         =  ްއެަކލާނގެ  ،އަށާއި اللَّه ހަމަކަށަވަރުނ 

  މީހުން  ވާ ِخالف ދިކޮޅުވެއި އާއަށް َرُسول    = ްދެަރކުރެިވއްޖެއެވެ ،ނިކަމެތިވެވި އެމީހުނ.       = 

     ފަދައިން  ދެަރކުރެވުނު ،ނިކަމެތިކުރެވި    = ެީމހުންވެސް ކުރީގެ އެމީހުންގ         = 

 . ާބވައިެލއްވީމެވެ ލާނގެރަސްކަ  ތިމަން  ހަމަކަށަަވރުން އަދި      =  ިނޑައެޅ / ތަެކއްآيَة  ވެގެންވާ  بَيان ކަ

  ތަކެއް َدلِيل      = ިހުރީ ކާފަރުންނަށް އަދ       = ިعذاب ކުރެިވގެންވާ  އިހާނަތްތެރ 

 . އެކެވެ        = ީދުވަހުންނެވެ ފޮނުއްވާ މީސްތަކުން އެންމެހައި  تعاىل لَّهال އެއ.     = 

 . އަންަގވާނެއެވެ َخَرب  އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ  ފަހެ    = ކަމެއްގެ  ކުރާަހއި އެމީހުްނ       = 

 . ެވއެވެ ހިމަނުްއވާފައި އެކަން اللَّه    = ިނައްތައިީލއެވެ ހަނދާން ެއކަން ހުންއެމީ އަދ .        

 . ހެކިެވވޮޑިގަންނަވާކަލާނެގއެވެ =    ަމއްޗަށް ކަމެއްގެ ކޮންމެ އީ اللَّه އަދި   =
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ތިާމގެ  ފައިސާ ގަންނަހާ އަޅަކު އަދި ،ނަމަވެސް ނުލިބިގެން އަޅަކު( މީހާ ނުލިބުނު ކުރާން މިނިވަން އަޅަކު ދެންފަހެ ) 4(

 އެ  ެއއީ. ހިފުމެވެ ރޯދަ ދެމަސްދުވަހު ވިދިވިދިގެން އޮތީ ދެން) މީހާއަށް ނުކުެރވުނު އެކަން ނަމަވެސް ނެތިގެން އަތުގައި
 ފަސްދޮޅަސް  އޮތީ  ދެން މީަހކުނަމަ ނުވި ކުޅަދާނަ ހިފުމަށް ރޯދަ  ދެމަސްދުަވހު ،ދެންފަހެ. ކުރީންނެވެ ވުމުގެ ِمجَاع ދެމަފިރީން

ނޑު އެއްފަހަރު  އަކުِمْسِكني  ކޮންމެ އެއީ. (ދިނުމެވެ ކާން ންނަށްِمْسِكني ِفْقه  ތައްتـَْفِصيل  ބެހޭ މިކަމާ. ދިނުމެވެ ފުރޭވަރަށް ބަ
 .)ވެެއވެ ެވގެންبَيان  ފޮތްތަކުގައި َحِديث  ،ފޮތްތަކާއި

 اللَّه ޓަކައި ވުމަށްإْميان  އަށް އާَرُسول  އެަކލާނގެ ،އަށާއި اللَّه މެންކަލޭ ތަކަކީ ُحْكم  އިސްވެދިޔަ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ނޑައަޅުްއވާފައިވާ اللَّه އެއީ އަދި. ތަކެވެُحْكم  ކަ  ފަހަނަޅައި  އެތަންތަން. އިންތަެކވެ. ތަކެވެَحّد  ކަ

 ނުެވއްޖެ إْميان  ކިޔަމަންނުވެ ފުޅުތަކަށްُحْكم  ،ޅުތަކާއިފުأمر  ގެ  اللَّه ގޮސް ފަހަނަޅައި އެތަންތަން. (ނުވާނެެއވެ ގޮސްގެން
 .އެވެَعذاب  ވޭންދެނިވި  ުހރީ ންނަށްكاِفر  އަދި .) ެއކެވެكاِفر  މީހާއީ

 އަދަުބގެ  ެއކަމުގެ ،ާވހަކަޔާއި ކުށުގެ ުކރުމުގެِظهار  އެވަނީ ެވގެންبَيان  އާޔަތްަތކުގައި އިސްވެދިޔަ. ދަންނައެވެ
 އަުހރެްނގެ  މައްޗަށް އަުހރެންގެ  ކަލޭ [ އެަބހީ) أَْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أُمِّى( ދިމާއަށް އަނބިމީހާއާ  ތިމާގެ  މަކީ ކުރުِظهار . ވާހަކައެވެ 
 މަންމަ . އެއްފަދައެވެ މަންމައެކޭ ައހުރެންގެ  ކަެލއެކޭ[ މާނައަކީ ޭއގެ. ބުނުމެވެ މިފަދައިން .] ފަދަެއވެ ބުރިކަށި މަންމަގެ
.] އެވެَحرام  އަުހރެންނަށް ްނވެސްގައި އަުހރެން ރޭކުރުގާތު  ަކލޭގެ ފަދައިން ވީ ކަމުަގއި މެއްކަَحرام  ޭރކުރުމަކީ ގާތުގައި
 އެ  ދެން ބުނެފިއްޔާ  އެފަދައިން ދިމާއަށް  އަންހެނުންނާ ތިާމގެ މީހަކު ުކރީން އައުުމގެُحْكم  މި މުދީނުގައި އިްސލާ. މިއެވެ

 ެއކަން  ބާަވއިލެްއވުމުން އާޔަތްަތއް މި ނަމަވެސް  ެއހެން. އެވެނުއިނދެވޭނެ  ދެން ދުަވހަކުވެސް . ވަިރވީއެވެ ދެމީހުން
 ރޭކުުރން  ގާތުގައި އަނބިމީހާ އަލުންވެސް ދިނީމާَكّفاَرة  ބުނިބުނުމަށް އެ. ނުވާނެެއވެ ވަިރއެއް ދެމީހުން އެ. ކެންސަލްވީެއވެ

 ނުވަތަ . ހިފުން ރޯދަ ދުވަހު ގެން ދެމަސްވިދިވިދި )( ނުަވތަ. ކުރުން މިނިވަން އަޅަކު )( އަކީَكّفاَرة  އެކަމުގެ. ހުއްދަވީއެވެ 
. އެމީހަކަްށ ކުޅަދާަނީވ  )( . މިިއން ކޮންމެވެްސ އެްއ ކަމެކެވެ . މިއެވެ ފަސްދޮޅަސް މިސްކީނުންނަްށ ކާންދިނުން

.  އެންމެ މަތީ ކަމެކެވެ

 ބޭުރވެގަްނނަ  ތަކުންَحّد  ގެ اللَّه ،ކޮޅުހަދައިދެ ،ވެِخالف  އާިއ َرُسول  އެަކލާނގެ ،އާއި اللَّه ،ނުކިޔަމަންތެރިވެ އަށް اللَّه ) 5(
 ،ދެރަުކރެވި  އެމީހުްނވެސް  ފަދައިން  ނިކަމެތިކުެރވުނު ،ދެރަުކރެވި މީހުްނވެސް  އެފަދަ ިއްސވެދިޔަ. ދަންނައެވެ މީހުން
 ،ްއވައި ދެަރކުރަ މީހުން  އެފަދަ اللَّه ަޒމާނެއްގައިވެސް  ކޮންމެ އަދި  ،ތާކު ކޮންމެ . (ކުެރވިއްޖެއެވެ ނިކަމެތި

. އެބަީހ  ތިމަން ތައްآَية  ބަޔާންެވގެންވާ ހަމަކަަށވަރުން އަދި.) ނިކަމެތިކުރައްވާނެެއވެ ަރސްކަލާނގެ ާބވައިެލއްވީމެވެ
) ޢިުބރަތަކަށް أُّمةތިމަން ރަސްކަލާނެގއާ އިދިކޮޅުާވ މީހުންނަށް (އިްސވެދިަޔ   ަތއް آيَة  ފުދޭަވރުގެ ތަކުަގއިވެސް

 .އެވެَعذاب  އިހާނެތިެވގެންވާ ،ވޭންެދނިވި ހަމަ ހުންނަހުށީ  މީހުންނަށް ފަރުވީ ކާ އަދި. ބާވައިލެްއވީމެވެ

 ފޮނުވޭ  އަށްَحمَْشر  ދިިރގެން އަލުން މީސްތަކުން އެންމެހައި ހުންނަހުށީَعذاب  ތެރި إهانَة އެފަދަ އެމީހުންނަށް) 6(
 އެ  اللَّه. އަންގަވާނެއެވެ އެމީހުންނަށް َخَرب، اللَّه ތަކުގެ َعَمل އެންެމަހއި ކޮށްފައިވާ އެބައިީމހުން ދުނިޔޭގައި އަދި. ދުވަހުންނެވެ

 އެ  ވަނީ އެމީހުން އަދި. ވެެއވެ ުކރައްވާފައި  ބަރާަބރު ،ހިމަނުއްަވއި ނުކުަރއްވައި  އުނިއިތުރެއް  ެއއްވެސް ެއއްَعَمل  ހުރިހައި 
. މައްޗަށް ކަމެއްގެ ންމެއީ ކޮاللَّه އަދި. ނައްާތލައިފަެއވެ ހަނދާން މަތީން ތަކުގެَعَمل   ހެކިެވވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =  ް؟ެހއްޔެވެ ނޭނގޭ  ކަލެޔަށް( ؟އެނގިވަޑައިނުގަންނަަވއިތޯއެވެ ަކލޭގެފާނަށ(     =  

  ދެނެވޮޑިގެްނވާކަން اللَّه ހަމަކަށަވަރުން         =  ިތަކެތި  ވާަހއި އުޑުގައ         =  ިައދ 

   ،ތަކެްއޗާއި ވާހައި ބިމުގައި            =  ްނުވެެއވެ އެއްَجْلَسة  ވާހަކަ ސިއްރު ގެ މީހެއް ތިނ .

      =   ެމެުނވީ ވާ ޮވޑިގެންއެކަލަނގެ ހަތަުރވަނައަށް އެމީހުންގ       =  ިވިޔަސް  ފަހެއް  އަދ 

  .) ނުވެެއވެ ވިޔަސް  ޖަލްސާއެއް  މީހުންގެ  ފަސް . (ނުވެއެވެ     = ެހަވަނަަޔށް  އެމީހުންގ 

   މެނުވީ  އެކަލާނގެވޮޑގެންވާ        =   ިނުވެެއވެ ޔަސް ވި ކަުމގައި  ބަަޔކު މަދު އެއަށްވުރެ  އަދ .  

  =  ިުނވެއެވެ ވިޔަސް ބަޔަކު ގިނަ އެއަްށވުރެ އަދ .       = ުމެނުވީ  ވާ  އެކަލާނެގވޮޑިގެން އެބަަޔކާއެކ 

        =   ްތަނެްއގައިވެސް  ކޮންމެ ވީ އެމީހުނ           = ްކަމެއްގެ ކުރި  އެ  އެމީހުން ދެނ – 

 .  ހުއްެޓވެ ދެއްވާ އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ َخَرب  – ވާހަަކއެއްގެ ދެއްކި އެ      =  ދުވަހުން قيامة     = 

  އީ تعاىل اللَّه ހަމަކަވަށަަވރުން       = ާދެނެވޮޑިގެންވާަކލާނގެެއވެ އެްއޗެއް ހުރިހ.     = 

  ؟ނުބަްއލަވަނީތޯއެވެ  ކަލޭގެފާނު      =  ުމީހުންނަށް ނަީހެވވުނ       =   ުވާަހކަ  ސިއްރ 

  ) ާވހަކަދެއްކުން ސިްއރު ނުބައިީހކުރުވުމަށް ( ދެއްކުން   =  ްވާ ُرُجوع  އެނބުރި  އެމީހުން ައލުންވެސް  ދެނ  
        = ްކަންތަކަށް ނަހީވެވުނު އެމީހުންނަށް އެކަމުނ         = ިނުބައި  އެގޮތަށް އެމީހުން އަދ 

 . ވާހަކަދަްއކަނީއެވެ ހީކުރުވުމަށް        = ިގޮުތން  ވެވޭނޭ ތެރިَعداَوة  އަދި ،ގޮތުންނާއި ެވވޭނޭ ފާފަވެރ  

      =  ިގޮތުން ުއރެދެވޭނޭ އަށް އާ َرُسول އަދ        = ިައރިަހށް  ަކލޭގެފާނުގެ އެމީހުން އަދ 

   އަތުވެއްޖެއްޔާ    = ްަސލާންކުެރއެވެ ކަލޭގެފާނާ އެމުީހނ .           = ެاللَّه ެއއްޗަކުން އ 

  ެއއްޗަކުން ކުަރއްވާނު ަސލާން ކަލޭގެފާނަށް         =   ިއަށް  نـَْفس އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ އެމީހުން އަދ 

   .ބުނެއެވެ       =  ްނަމައެވެ ނުދެއްވާނޭ َعذاباللَّه އަުހރެމެންނަށ.        =   ްމި  އަހުރެމެނ 

   ބަހުން ބުނާ      =   ްފުދޭެނއެވެނަރަކަ  އެމީހުންނަށ .      =   ާއަނދާނެެއވެ އެމީހުން  އެތ.  

        = ީތަނެކެވެ ނުަބއިވެގެންވާ  ދިއުން އެނުބރި އެއ. 
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އެނގިަވޑައިނުަގންަނވާ  ކަލޭގެާފނަށް ދެނެވޮޑިގެންވާަކން ތަކެތި ވާހައި ބިމުގައި ،އުޑުތަކާއިتَعاَىل  هاللَّ ) އެވެ.!َرُسوُل اللَِّه  އޭ( ) 7(

 އެމީހުްނގެ ) ދައްާކނަމަ ވާހަކައެއް ސިއްރު ތިބެގެން މީހަކު ިތން އެބަހީ( ކުރާނަމަ އެއްَجنَْوى  ިތބެގެން މީހަކު ތިން ؟ތޯއެވެ
 އެބަހީ . ގޮތުންނެވެ ކަމުގެ ތެރިވަންތަقُْدرَة  ،ދެނެޮވިޑގަތުމާއި އެކަާލނގެ ވެއެވެ.(އެއީވޮޑިގެން  اللَّه މީހަކަށް ހަތަރުވަނަ

 މީުހން  ފަސް އަދި.) ވާނެއެވެ  ޮވޑިެގން އެކަލާނގެ ގޮތުން ކަމުގެ ތެރިަވންތަقُْدرَة  ،ދެނެޮވޑިގަތުމާއި އެކަާލނގެ ހަތަރުވަނައަށް
 ބަޔަކު ގިނަ ކިތަންމެ އަދި ،ކުރިޔަސްَجنَْوى  ބަޔަކު މަދު ކިތަންމެ އަދި. ވެއެވެ  ގެންވޮޑި އެކަލާނގެ ހަވަނައަށް ،ކުރަންޏާ އެއްَجنَْوى 
) ގޮތުން  ތެރިކަމުގެقُْدرَة  ،ދެނެވޮޑިގަތުމާއި( ތެރޭގައި ބައެއްގެ އެ އެތަނެއްގައި ،ކުރިޔަސް ތާކު  ކޮންމެ އަދި ،ކުރިޔަސްَجنَْوى 

 އެކަލާނގެ  ދުވަހުންَخَرب قِياَمة  ވާހަކައެއްގެ ދެއްކި އަދި ،ކަމެްއގެ ހުރިހައި ރިއެކު އެމީހުން ދެން. ވާނެެއވެ ވޮިޑގެން އެކަލާނގެ
.  ކަމެއް ހުރިހައި އީتَعاَىل  اللَّه ހަމަކަށަވަުރން. ދެއްވާނެއެވެ  ދެނެވޮޑިގެްނވާކަލާނގެއެވެ

 މީހުްނނަށް  ކުރަމުންދާَجنَْوى  ،ވެرُُجوع  އެމީހުން އެކަމަށް އަލުްނެވސް ދެން ކުރެވުނުމަށްފަހު ނަހީ އެބަޔަކަށް ކުރުންَجنَْوى  ) 8(
َرُسوُل  އަދި. ގޮތުންނެވެ ވެވޭނޭ ތެރިَعداَوة  އަދި ،ވެވޭ  ފާފަވެރި ދަނީ އެ ކުރަމުންَجنَْوى  އެމީހުން ؟ނުބައްލަވަމުތޯއެވެ ކަލޭގެފާނު

 اللَّه ސަާލންކުަރނީ އެ ކަލޭގެފާނާ މީހުންއެ އަތުވެއްޖެއްޔާ އެމީހުން  އަރިހަށް ކަލޭގެާފނުގެ އަދި. އާއި އުރެދުމުގައެވެ z اللَّهِ 
. ބުނެއެވެ  އަމިއްލައަށް-އަމިއްލަ އެމީހުން ،ކަންކޮށްފައި އެފަދައިން އަދި. ފަދައަކުްނނެވެ ނުވާ ސަލާންކުރައްވާފައި ކަލޭގެފާނަށް

َعذاب  ؟ބާވައެވެ ނުދެއްާވނޭذاب عَ  ައނެއްކާ ައހުރެމެންނަށް اللَّهބަހަށް ބުނި މި ައހުރެމެން ،ކަންތަކަށް ކުރި މި އަހުރެމެން[
 އެއީ . އަނދާނެއެވެ އެތާ އެމީހުން ދުވަހުންقِياَمة . ފުދެއެވެ ނަރަކަ ނުބައިކަމަށް އެ އެމީހުންގެ.] ކަންވެސްޭނނގެއެވެ  ދެއްވާފާނޭ
 .ތަނެކެވެ  ނުބައިވެެގންވާ ވަރަށްވެސް ގޮސްތިބުން
 ،އަކާއި ވާހަކަ ގޮތެއްގެ ކުރި ކަންތައް ބަޔަކު ންގެيـَُهوِدى  ޒަމާނުގައި ގެَرُسوُل اللَِّه  މިދަނީ ސިފަވެގެން ދެއާޔަތުގައި މި
يـَُهوِدى  ،މީހުްނނާއި ންގެُمناِفق . ވިދާޅުވިެއވެ ވެރީންتـَْفِسري ِعْلم [. ވިދާޅުވިއެވެ أْلواِحِدى. (ވާހަކައެވެ ނަތީޖާގެآِخر  އެބައިމީހުންގެ

 ންގެ ُمْؤِمن  ހީކުރުަވނީ މީހުންނަށް ންގެُمْؤِمن  އެމީހުން. ވިއެވެ ކަމުގައި  ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރު ތިބެގެން އެއްވެ ދެބައިމީހުން ންނާ
 އެޒަމާނަކީ . އާދެއެވެ ހިތާމަވެރިކަން ވަރަށް މީހުންނަށް ންގެ ُمْؤِمن ސަބަބުން އޭގެ ދެން. ކަމަށެވެ ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރު ނުބަޔަށް

يـَُهوِدى  މި ،ދެންފަހެ. ަވގުތެވެ  ވެފައިވާ ވެސް ެއއްُمعاَهَدة  ގެُصْلح  ދެމެދު ްނނާوِدى يـَهُ  ،ްނނާއިُمْؤِمن  އަދި. ވަގުތެވެ  ހަނގުރާމައިގެ
.َشْكـَوى  އެކަމުގެ އަށް z َرُسوُل اللَّهِ  ންُمْؤِمن  ިގނަވެެގންَعَمل  މި ންގެ ، يـَُهوِدى zَرُسوُل اللَِّه  އެހެްނވެ. ދަންނަވަިއ ހަދައިފިއެވެ

 ދެ  ިއސްވެދިޔަ. ދުރުުނވިއެވެ ،މަާނވެ އެކަމުން އެމީހުން ނަމަެވސް އެެހން. ަނހީކުރައްވައިފިއެވެ  ،މަނާކުރައްވައި  އެަކން ންނަށް
 =فـَْتُح اْلَقِدير= .އެއީއެވެ އެއްކަމަކީ ކުރައްވާ އިޝާރަތް އެ ގައި آيَة

 ުކރާ َسالم  ންِعبارة  ބައިނު އެކަލޭގެފާނަށް ައއިސް އަރިހަށް ގެ z َرُسوُل اللَّهِ  މީުހން ންގެيـَُهوِدى  ވާހަކަަޔކީ އަނެއް
ُدعاء  އެމީހުން މަރުވުމަށް  އެކަލޭގެފާނު މުރާދަކީ  އޭގެ. އެވެ َعلَْيكَ  السَّامُ (އަކީ ِعبارة ބޭނުންކުރާ އެމީހުން ކުރުމަށް َسالم. ވާހަކައެވެ
 =فـَْتُح اْلَقِدير=.) ކުރުމެވެ

ُمْؤِمن  އެމީހުން. ކުރެއްވީއެވެبَيان  ތައްَخَرب  ންގެيـَُهوِدى  ،ންާނއިُمناِفق އެ ،އި އަންގަވަ އެކަންަކން ްނނަށްُسْبحانَُه َوتَعاَىل ُمْؤِمن  اللَّه
 ،ކަމާއި  ާވނޭ އެކަލާނގެޮވޑިގެން ހަތަރުވަނަޔަށް ތިއްބަސް ތިންމީހުން  ދައްކާން ވާހަކަ ސިްއރު ންނަށް ނުބައިހީކުރުވުމަށްނުބައި

 އެކަން اللَّه ވާހަކަދެއްކިޔަސް ތިބެގެން ތާކު ކޮންމެ އަދި ،ތިއްބަސް ބަޔަކު ގިނަ ކިތަންމެ އަދި ،ތިއްބަސް ބަޔަކު މަދު ކިތަންމެ
قِياَمة  ޖާގަޔަކީ މީހުންގެ ކުރާ ތައްَعَمل  ނުބައި ދިޔަފަދަ އިސްވެ އަދި . ކުރެއްވީއެވެبَيان  އަްނގަވައި ދެނެވޮޑިެގންވާނޭަކން

تـَْفِسري  ކޮށްتـَْفِصيل  ދިގުކޮށް ވާހަކަތައް މި. އެންގެވީއެވެ ންެވސްވާނޭކަ ފުދޭވަރު އެތަން އެމީހުންނަށް ،ކަމާއި ނަރަކަ ދުވަހުން
 .ަހނދާންކޮްށލީއެވެ ވާހަކަތައް އެ ،އެެހންވެ. ވެއެވެ ލިޔެވިގެން ފޮތްތަކުގައި
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   ަތުރަޖމާ     

        =   ޭކުންނޭވެމީސްތަ ވެއްޖެ إِْميَان  އ .      =  ެސިއުްރން ( ކުރަންޏާ َجنَْوى  ކަލޭމެން ފަހ 

   )ވާހަކަދައްކަންޏާ     =  ެނުކުރާށެވެَجنَْوى  ކަލޭމެން ފަހ .           = ިގޮތުންނާއި ވެވޭ ފާފަވެރ ،

  ގޮތުން ވެވޭ ތެރިَعداَوة      =  ިގޮތުން އުރެދެވޭނޭ އާއަށްَرُسول  އަދ      =  ިَجنَْوى  ކަލޭމެން އަދ

 . ކުރާށެވެ       =   ިކަންކަމުގައި ވެވޭ ވެރި، تـَْقَوى ހެޔޮކަންތަކާއ      =  ިބިރުވެތި  އަށް اللَّه ކަލޭމެން އަދ 

 . ވާށެވެ   =   ެއަށެވެَحْضرَة  އެކަލާނގ .     =  ްއެއްކުރެވޭނީ/ ކުރެވޭނީَحمَْشر  ކަލޭމެނ     

    =  ްއަކީَجنَْوى  ކުރާ ގޮތަށް އުރެދެވޭ އެބަހީ( އަކީَجنَْوى  ހަމަކަށަވަރުނ (     =  ީވާ ފަރާތުން  ގެَشْيطان  އެއ 

  .ކަމެކެވެ      =   ޓަކައެވެ ކުރުވުމަށް ހިތާމަ މީހުން  ވީإِْميَان .          =  ިއަދ 

  މެނުވީ ފުޅުންإِْذن  ގެ اللَّه  =      .ނުވެއެވެ ކަމުގައި ދެވޭނޭ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް) ންނަށްُمْؤِمن ( އެމީހުންނަށް
    =  ިއަށް  اللَّه ހަމައެކަނި  އަދ     = ެކުރާށެވެ ބަރޯސާ . (ކަމެވެ ކުރާހުށިوَكِيل ފަހ(.      =  

 . ންُمْؤِمن         = ޭމީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެإِْميَان   އ .     = ަބުނެވިއްޖެއްޔާ  އިމީހުންނަށްތިޔަބ 

           = ިތަނަވަސްކޮށްލާށެވެ) ތަންތާނގައި އިށީންނަ( މަޖިލިސްތަކުގައ .       = ެފަހ 

 . ތަނަވަސްކޮށްލާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން      =  ެއްވާނެއެވެކޮށްދެ ތަނަވަސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް اللَّه ފަހ .   

     ިބުނެވިއްޖެއްޔާ ތެދުވާށޭ) ތަނުން އިން އިށީނދެ( އަދ     =  ެތެދުވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން ފަހ .    

  . އުފުއްލަވައެވެ اللَّه  =      =  ެމީސްތަކުން އީމާންވީ ތިޔަބައިމީހުންކުރ         =  ިއަދ 

  މީހުންނާއި ދެއްވުނުِعْلم     =  ަތަކަކަށް ދަރަޖ       =  ިކަމެއް ކުރާހައި މީހުން ތިޔަބައި اللَّه އަދ  
    = ްވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންَخَرب  ރަނގަޅަށ. 
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   މާނަ  ـاِلىِإْجمَ  

. ނުކުރާށެވެ َجنَْوى  ވެވޭފަދައިން ތެރިَعداَوة  އަދި ވެވޭފަދަ ފާފަވެރި ކުރަންޏާَجنَْوى  ތިޔަބައިމީހުން. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެإِْميَان   އޭ ) 9(
 ކުރަންޏެާވސް َجنَْوى  ތިޔަބައިމީހުން ކަމަކު  އެހެނެއް ދިއަ. ނުކުރާށެވެَجنَْوى އުރެދެވޭފަދަ  އަށް َرُسول  އަދި. ނުދައްކާށެވެ ވާހަކަ އެބާވަތުގެ

 އެކަލާނގެ  އެކަލާނގެއީ . ވާށެވެ ވެރިتـَْقَوى  އަށް اللَّه ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ކުރާށެވެَجنَْوى  ކަންކަމުގައި ވެރިވެވޭ، تـَْقَوى ހެޔޮކަންތަކާއި
 .ކަލާނގެއެވެ ކުރެވޭނޭَحمَْشر  ތިޔަބައިމީހުން އަށްَحْضرَة 

إِْميَان   އެއީ. ރޭވުމެކެވެ އޭނާގެ. ކަމެކެވެ ވާ  ފަރާތުން ސައިތާނުގެ  އަކީ َجنَْوى  ވެވޭ ތެރިَعَداَوة  އަދި، ވެވޭ ފާފަވެރި ހަމަކަށަވަރުން  )10(
 އެކަމުން މެނުވީ  ލައިގެން އިޒުނަފުޅާ ގެ اللَّه އެކަމަކު. ކަމެކެވެ ކުރާ ޓަކައި ޖެއްސުމަށް  ހިތާމަވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ވާ ވެގެން

 ބޯަރސާ ، ކޮށްوَكِيل  އަށް اللَّه ހަމައެކަނި ންُمْؤِمن  އަދި. ނުވެއެވެ ކަމުގައި  ދެވޭނޭ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް  ންނަށްُمْؤِمن  އެބަހީ، އެމީހުންނަށް
 .ކަމެވެ ކުރާހުށި އިތުބާރު . ކަމެވެ ކުރާހުށި

 ކަލޭމެންނަށް] ތަނަވަސްކޮށްލާށޭ ކަލޭމެން) [އިށީންނާން މީހުން ންއެހެ( ތަކުގައި َجمِْلس. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ إِْميَان  އޭ ) 11(
 ކަލެޭމން [ އަދި. ކޮށްދެއްވާނެއެވެ ތަނަވަސް ކަލޭމެންނަށް اللَّه އެއިރުން. ތަނަވަސްކޮށްލާށެވެ މަޖްލިސް ކަލޭމެން ފަހެ ބުނެވިއްޖެއްޔާ

 މުީހން  އުނގެނުނު ِعْلم އަދި، މީހުންނާއި ވީ  إِْميَان  ކަލޭމެންކުރެ اللَّه ފަހެ .ތެދުވާށެވެ ކަލޭމެން ދެން ބުނެވިއްޖެއްޔާ ކަލޭމެންނަށް] ތެދުވާށޭ
 އެ  ދުވަހުން قِياَمة. (ވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެން اللَّه َخَرب  ކަމެއްގެ ކުރާހައި މެންލޭކަ އަދި. އުފުއްލަވާނެއެވެ ދަރަޖަތަކަކަށް އެތައް މަތިވެރި
 .)ވެދެއްވާނެތެ ކަލޭމެންނަށް اللَّه ކަންކަމުގެ

 ވާހަކައިގެ  އެ. އަކަށެވެ َمْسأَلَة ދިމާވި  މެދުގައި ންގެ أْصحاب ގެ z َرُسوُل اللَّهِ  މިވަނީ އިޝާރާތްވެގެން އާޔަތުން މި: ނޯޓް
 ގައި ކަމު ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމެއް އިތުރު z َرُسوُل اللَّهِ  ންނަށް أْصحاب ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ހަނގުރާމައިގައި بَْدر: އަކީ ُخالَصة
 ބޭކަލުންކުރެ  ވަޑައިގެންނެވި ހަނގުރާމައަށް بَْدر ތިއްބަވަނިކޮށް ގައި َجمِْلس ން أْصحاب ބައެއް، އާއި z َرُسوُل اللَّهِ  އެއްދުވަހަކު. ވިއެވެ
 އެކަލޭގެފާނާ  ށްފަހުކުރެއްވުމަ َسالم ބޭކަލުންނަށް ތިއްބެވި ދެންވެސް، ސަލާންކުރައްވައި އާ z َرُسوُل اللَّهِ  ވަޑައިގެން ބޭކަލުން ބައެއް
 އެކަން ތިއްބެވީތީ އެހެން ބޭކަލުން  އެ. ނެތިގެންނެވެ ތަންކޮޅެއް އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނޭ އެއީ. ތިއްބެވިއެވެ ކޮޅަށް  ގޮތަށް ދިމާވާ

 ބޭކަލުން  ބައެއް ރެކު ބޭކަލުން ތިއްބެވި އިށީނދެވަޑައިގެން ކުރީން ވެގެން ދެއްވްާނ ތަން އެބޭކަލުންނަށް ބޮޑުފުޅުވެގެން އެކަލޭގެފާނަށް
 މި  ގުޅިގެން މިކަމާ. ޓަކައެވެ ހިއްތެވުމަށް މާތްކޮށް ބޭކަލުންނަށް ގެބަދުރު އެއީ . ވިއެވެ ކަމުގައި ވިދާޅުވި ތެދުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް

 =كثري إبن – القدير فتح. =ވިއެވެ ކަމުގައި ބާވައިލެއްވީ  އާޔަތް
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =  ޭإِْيَمان  އ .   ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ     =  ތިޔަބައިމީހުން ސިއްުރ

 ދައްކަންޏާ  އިއާ އާ z َرُسوُل اللَّهِ އެްއ  ވާހަކަ   =  . ./ އަދާުކރާށެވެ   ފަހެ އިސްުކރާށެވެ   

    =  ްތިޔަބައިމީހުްނގެ ސިްއރު އެ ވާހަަކ ދެއްކުމުެގ ކުރީނ      = އެއް  َصَدقاة    

      = . .  طاِهرއަިދ  ތިޔަަބއިމީހުންނަށް ެއގޮތް ހެޔޮަކން ބޮޑެވެ   ކަްނ ބޮޑެވެ  

   = ްޖެނަމަ އަދި ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުލިބިއ    =  ްއީ  هللاَّ ފަހެ ހަމަކަށަަވރުނ   

    =  ިَرْحَمةގިނަގިަނއިން ފާފަ ފުއްަސވާ، އަދ .   ެލއްވުން ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނގެއެވެ   

   =  ްވެ؟ ބިުރވެތިވަީނ ހެއްޔެ  –އަދާުކރުމަްށ  –ތިޔަަބއިމީހުްނ އިސްުކރުމަށ          

     =  ްއެއް  َصَدقاةތިޔަބައިީމހުންެގ ސިއްުރ ާވހަަކ ދެއްކުމުެގ ކުރީނ        =  ފަެހ

  ކަލޭމެންނަށް އެކަން ނުުކރެވޭ ހިނދުން     =  ްتَْوبَة  هللاَّ އަދި ތިޔަބައިމީހުްނގެ މައްޗަށ 

. ލަ  އްވައިފިެއވެ          =  ުކޮށް، ޒަކާްތ  قائِمދެންފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދ

 .  ދޭށެވެ         =  ިއާއަށް ތިޔަބައިމީހުްނ ކިޔަމަންތެިރ  َرُسولއަށާއި، އެކަލާނެގ  هللاَّ އަދ

 .   ވާށެވެ  =  ިَخبَر هللاَّ އަދ  .  ތަްއ ދެނެވޮޑިެގން ވެއެވެ     =  ތިޔަބައިމީހުްނ

 ކުރާހަިއ ކަމެއްގެ 
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. ތިޔަބައިީމހުން  إِْيَمان އޭ  ) 12(  قَْصدްއ ދައްކާްނ ާއ ސިްއުރ ވާހަަކއެ z َرُسوُل اللَّهِ ވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވެ

. އެގޮތް ތިޔަބައިީމހުންނަށް ހެޔޮވެަފިއ  َصَدقاةކުރަންޏާ އެ ވާހަަކއެއް ދައްކާން ފެށުމުެގ ކުރީން  އެއް ކުރާެށވެ

. ދެންފަހެ ތިޔަަބއިމީހުންނަށް  طاهر .  َصَدقاةކަން ބޮޑެވެ ުކރާނޭ މިންަވރެްއ ނުލިބިއްޖެނަމަވެްސ ކުށެްއ ނެތެވެ

. َرْحَمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަވާ،  هللاَّ އެހެނީ ހަމަކަަށވަރުްނ   ލެއްވުްނ ބޮޑުވެގެންާވ ކަލާނެގއެވެ

ވެދާނޭ ކަމަްށ ބިުރވެތިަވީނ  فَقِيرދީގެްނ  َصَدقاةތިޔަބައިމީހުން އެފަަދ ާވހަކައެްއ ދެްއކުމުެގ ކުީރން  ) 13(

/  َصَدقاةހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އެފަދަ  ހިނދުން، ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  )އްޖެބިލިނު(އެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުދެިވއްޖެއްޔާ

. ދެންފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު  تَْوبَة هللاَّ  . އަދި  قائِمލައްަވއިފިއެވެ އަށާއި، އަިދ  هللاَّ ކޮށް، ޒަކާތް ދޭށެވެ

.  َرُسولއެކަލާނެގ  . އީ ިތޔަަބއިމީހުން ުކރާހަިއ ކަމެްއ ދެނެވޮޑިގެންާވ  هللاَّ އާ އަށް ިކޔަމަންތެރި ވާށެވެ ކަލާނގެއެވެ

. قِياَمة َخبَرއެ ކަންކަމުެގ   ދުަވހުން އެަކލާނގެ ިތޔަބައިމީހުންަނށް ދެއްވާނެއެވެ

ރިވާުކރައްވައި، ނެުރއްވާފަިއ  َمْوُدَويه إبنއާއި،  حاتِم أبِى إبنއާއި،  الُمْنِذر إبنެގ ައރިހުްނ  َعبَّاس إبن: ނޯޓް

 . އެކަްނ  تَعالَى هللاَّ ާއ ެއކި ާބވަުތގެ ސުާވލުތަްއ ުކރުން ގިނަކުރުމުްނ  z َرُسوُل اللَّهِ  ންެގ ބައެްއ މީހުން ُمْسلِمވެއެވެ

. ެއޔާ ގުޅިގެން މީސްތަކުްނ  އާޔަތް  އެކަލޭގެފާނަްށ ލުިއކުރެްއވުމަށް ިއރާދަކުަރއްވައި، އިސްވެިދޔަ ދެ ބާވަިއލެއްިވއެވެ

. ައދި ދާދި  .= َمْنُسوخ ُحْكمއަވަހަށް އެ އެކަލޭގެފާނާ ގިނަ ުސވާލުތައް ކުރުން ދޫކޮށްަލއްވައިފިެއވެ  تَْفِسيرވެއްޖެއެވެ

 =القدير فتح
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

     = ު؟ތޯއެވެ ދެެކވަޑައިނުގަންަނވަނީ(؟ ނުބައްަލވަނީތޯއެވެ ކަޭލގެފާނ (        = ްއެއީ  ބަޔަކުމީހުނ 

  މީހުން  ހެދި ކަމުގިައ ން ِيلّ وَ  ތިމާމެންގެ         =ީލައްވާފަިއވާ  ކޯފާ اللَّه މައްޗަށް އެބަެއއްގެ އެބަޔަކ 

 .) ވިެއެވ ކަމުގައި  ން  يـَُهوِدى އެއީ( .ބައެކެވެ      = ްނުވެއެވެ  ެތރެއިން ) ންގެ ُمْؤِمن( ަކލޭމެން އެމީހުނ.   

  = ަނުެވއެވެ ތެރެއިން  ގެ ) ން يـَُهوِدى( އެ ދި އ .       =  ިުހަވއި  މައްޗަށް  ދޮގުގެ  އެމީހުން  އަދ 

 . ކުރިއެވެ      ްހާލު ދެނެތިބި އެމީހުނ        = ެއވެ ތައްޔާރުުކރެއްވި އެމީހުންނަށް اللَّه . 
       = ާއެއް َعذاب ގަދަވެގެންވ       ްނުބައިުކރިއެވެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ .      

   =  ްކަންތައް  ކަމުގަިއވީ ކުރާ  އެމީހުނ          = ްހެދިއެވެ ުހވައި ގެއެމީހުން  އެީމހުނ.     

   ގައިކަމު އައްޑަނައެއް =       = ެބަންދުކުރިއެވެ މަގު ގެ اللَّه އެމީހުން ފަހ .      

  = ެއެކެވެ َعذابކުެރވޭ ިއހާނެތި ުހރީ އެީމހުންނަށް ފަހ .       =  ްއެމީހުންނަށ 

  . ފުއްދައިނުދޭނެއެވެ        =ެވިޔަސް  ަދރީން އެީމހުންގެ އަދި، މުދަލާއިއެމީހުންގ      

   = ކަމެއް ެއއްވެސް ން َحْضَرة ގެ  اللَّه            = ީއެުކވެރީންނެވެ ަނރަކަިއގެ ހަމަ އެމީހުންނަކ .

          =  ްއެތާނގައެވެ ހަމަ ބޭނީދެމިތި އެމީހުނ .         = އެންމެަހއި  اللَّه 

  ުދވަހުން  ވާއްފޮނު މީސްތަކުން     = ްގޮތުން  ތެދުުކރުމުގެ  ބަސް އެމީހުންގެ ( އެކަލާނގެއަށް އެީމހުނ (

 . ހުވައިުކރާނެއެވެ      = )ުުކރާގޮތަށް ުހވައި) ދޮގު( ެއީމހުން ކައިީރގައި ެމންގެކަލޭ) މިއަދ   

   = ިހީުކރާނެއެވެ އެމީހުން  އަދ .       = ްމަީތގައި  އެްއޗެއްގެ) َحقّ ( އެމީހުން  ހަމަކަށަަވރުނ 

    ވާކަމަށް   ެއެއީ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނާށެވ           = ްނޑައެޅިގެނ  ކަ

  . ދޮގުވެރީންނެވެ     = ެެވރިވީެއވެ މައްޗަށް  އެމީހުންގެ ./ ގަދަީވއެވެ ަމްއޗަށް އެީމހުންގ .  

  = ުސައިތާނ       ެނައްތުވައިލީެއވެ ަހނދާން އެީމހުން ެއސޮރު ފަހ .    = اللَّه/ ِذْكر ގެ لَّهال 

   ހަނދާންކުރުން        = ްޕާޓީއެވެ./ ޖަމާޢަތެވެ ސައިތާނުގެ އެއީ އެމީހުނ .     
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މާނަ  ގެسورة مجادلة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

  = ެޖަމާޢަތް ސައިތާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނާށެވ       = ިމީހުންނަކީ  ަހލާކުވެގެްނވާ ގެއްލ 

   . އެއީއެވެ        = ްދެކޮޅުހަދާ ، ވެ ِخالف އާ އާ  َرُسول ެއކަލާނގެ، އާއި اللَّه ހަމަކަށަަވުރނ 

  .) ދަންނައެވެ( މީހުން         = ްތެރެއިންެނވެ ީމހުންގެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ވަނީ އެމީހުނ .  

    = ނިޔާކުަރއްވައިފިެއވެ اللَّه .           = ްައދި ، ރަސްަކލާނގެއާއި ތިމަން ހަމަކަަށވަރުނ 

   އީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން =     މައްޗަށް ކަމުގެ ގަދަވާނޭ ން َرُسول ރަސްކަލާނގެ ތިމަން      = 

 .ަކލާނގެެއވެ ެވވޮޑިގެންވާ ވަންތަ ِعزَّة ވަންތަވެވޮޑިގެންވާ  ގަދަފަދަ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 މީހުންަނށް  އުޅޭ ހަދަިއގެން ކަމުގައި  ވެރީން  ތިމާމެންގެ އެއީ  މީހުން  ަލއްވާފަިއވާ ކޯފާ  މަްއޗަށް އެބައިމީހުްނގެ اللَّه ) 14(

 ންގެ  ُمناِفق މިއުޅޭ ހަދަިއގެން ކަމުގައި ވެރީން ތިމާމެންގެ ންނަކީ يـَُهوِدى އެބަހީ(؟ ޯތއެވެނުބައްލަވަނީ ކަލޭގެފާނު
ނޑަށް  يـَُهوِدى އެ އެީމހުން އަދި. ނުވެެއވެ ތެރެއިން  ގެ ) ން ُمْؤِمن( ަކލޭމެން އެމީހުން ) ؟ނުބައްަލވަނީތޯއެވެ ކަލޭގެފާނު  މީހުންގަ

 ާހލު  ދެނެތިބި ދޮގެއްކަން ރަނގަޅަށް ހަމަ އެމީހުން.) މުނާފިގުންެނވެ ރިޖިނަލްއޮ ހަމަ ެއއީ. (ނުވެެއވެ ތެރެއިންެވސް ންގެ
 .ކުރަނީެއވެ ދޮުގހުވައި  ކިޔައިގެން ންނޭ ُمْسِلم ތިމާމެންނީ

 ގެންދާ  ުކރަމުން އެީމހުން ދުނިޔޭގައި  އެއީ . ކުރައްވާނެެއވެ ތަްއޔާރު  اللَّه މާތް އެމީހުންނަށް  އެއް  َعذاب ގަދަވެގެންވާ  ) 15(
 .ސަބަބުންނެވެ ކަންތަކުގެ  ނުަބއި ވީ މުގައިކަ
 ްނގެ  ُمْؤِمن. (އައްޑަނައަކަށެވެ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ުފރާނަ އެމީހުންގެ ހަދަނީ އެ އެމީހުން ހުވައި އެމީހުންގެ ) 16(

ނޑިތަކުން . ދުުކރަނީއެވެ ބަން މަގު ގެ  اللَّه އެމީހުން މީހުންނަށް އެެހން އެގޮތުން  ފަހެ .) ހަތިޔާރަކަެށވެ ސަލާމަތްވުމުގެ ކަ
 إهانة ުހރީ  އެީމހުންނަށް ަފހެ.) ހުރަްސއަޅަނީއެވެ ަވނުމަށް އަށް ِدين އެ ، ފޫހިުކރުވައި މީހުން  އެހެން  މަތީން  ِدين إسالم(

 .)ދުަވހުންނެވެ ِقياَمة އެއީ . (އެެކވެ َعذاب ތެރިވެގެންވާ 
 އެމީުހން  ން َعذاب ގެ  اللَّه ވިޔަސް ފަރާތުން ގެދަރީން އެީމހުންގެ އަދި، ވިޔަސް މުދަލުން އެމީހުންގެ އެމީހުންނަށް ) 17(

 ދެމިތިޭބނީ  އެމީހުން. އެކުެވރީންނެވެ ނަރަކައިގެ ެއމީހުންނީ. ނުދެވޭެނއެވެ ުފއްދައެއް ކަމެއް ެއއްވެސް ކުރުމަށް ސަލާމަތް
 .އެތާނގަެއވެ ހަމަ
 ދޮގުުހަވއި  ކަިއރީގައި  ްނގެ ُمْؤِمن ަކލޭމެން އަދުމި، ދުވަހުން ފޮނުއްވާ  އަށް َحمَْشر މީސްތަކުން އެންމެހައި اللَّه އަދި ) 18(

 އެމީުހން  އަދި . ކުރާނެެއވެ އެމީހުން  ދޮުގހުވައތައް  ކިޔައި ންނޭ ُمْسِلم ތިމާމެންނީ ަގއި َحْضَرة ގެ  اللَّه އެދުވަހުން ފަދައިން ކުރާ
 އެމީހުްނނީ . ދަންނާށެވެ. ކަމަށެވެ ތިބި  ންކޮްށގެ ކަެމއް ފައިދާުކރާ ތިމާމެންނަށް ީހކުރާނީ  އެމީހުން ، ކޮށްފައި ދޮުގހުވައި  އެ
 .ދޮގުެވރީންނެވެ ސީދާ ހަމަ
 ހަނދާން  އެީމހުން ން ِذْكر ގެ اللَّه އެޮސރު ދެންފަހެ. ެވރިވެގަީތެއވެ، ގަދަެވގަނެ އާ َشْيطان މައްޗަށް އެމީހުންގެ ) 19(

 ަހމަ  ީމހުންނީ ގެ َمجاَعة ސައިތާުނގެ. ށެވެދަންނާ. ީމހުންނެވެ ގެ َمجاَعة ސައިތާުނގެ އެީމހުންނަކީ. ނައްތުވައިލީެއވެ
ނޑައެޅިގެން  .ީމހުންނެވެ ހަލާުކވެގެންވާ ގެއްލި ކަ

 ނިކަމެތިވެގެްނވާ ، ދެރަވެ  ވަނީ މީހުން ދެކޮޅުވެިރވާ، ވެ ِخالف އާ އާ َرُسول އެކަލާނގެ، އާއި اللَّه ހަމަކަށަވަރުން ) 20(
 .ތެރެއިންެނވެ މީހުންގެ

 ވާނޭކަމުގެ  غاِلب، ގަދަވެ ހަމަކަށަވަރުން ން َرُسول އެަކާލނގެ، އާއި اللَّه ނިންމަވާފައިވަނީ، ނިޔާކުރައްވައި اللَّه ) 21(
 .ކަލާނގެެއވެ ވަްނތަ ِعزَّة، ގަދަފަދަވަންތަ ނުހަނު އީ اللَّه ހަމަކަަށވަރުން. މައްޗަށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ޭއްގެފާުނ ބަޔަކުމީހުްނ ދެކެވަޑައެ ަކލ .   ނުގަންނަވާނެއެވެ       

  =  ްާވ  إِْيَمانދުވަހަްށ  آِخَرةއަށާއި،  هللاَّ އެީމހުނ     =  ،ްީދ  نَْصرއެމީހުްނ ލޯބިކޮށ

   ގުޅުން ބަހައްޓާތީ       =  ުއާ ދެކޮޅުެވިރެވ  އާ َرُسولއާއި، ެއކަލާނެގ  هللاَّ އެބަޔަކ

  އުރެދޭ ބަޔަާކ      =  ްވިޔަސް  –އެބަހީ އުރެޭދ މީހުން  –އަދި އެީމހުނ       

      =  ިތިމާމެންގެ ބަފައިން ކަމުގައި ނުވަތަ ަދރީން ކަމުގައ               = 
  ން ކަމުަގއި، ނުވަތަ ތިމާމެންގެ ގާްތ ތިމާގެ މީހުން ކަުމގައި ިވޔަސް أخނުވަތަ ތިމާމެންގެ     = 

  ާވ މީހުްނ) ނަކީ  إِْيَمانދުވަހަްށ  آِخَرةާއއި،  هللاَّ އެމީހުން (އެަބހީ           = 

.  إِْيَمانއެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި    ކަން ލިޔުއްވައި، ސާބިތުުކރައްވާފަިއވާ މީހުންނެވެ   =  އަިދ

   ގަދަކަން ދެްއވައި، ސާބިތުުކރެއްިވ  އެކަލާނެގ އެމީހުންނަށް   =  ެنَْصرން ވާ  َحْضَرةއެަކލާނގ 

  އަކުން         =  ްވައްދަވާނެތެެވ.  އަދި ެއކަލާނެގ އެމީުހން ސުވަުރގެ ތަކަށ (  (ބަީގޗާތަކަކަށް

           =  އެތަންތާނގެ ދަށުން ާއރުތައް ދެމިދެމި އޮންަނ       = 
 .   އެމީހުން ެއ ުސވަރުގެތަުކގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެ     =  َّهللا  .  އެމީހުންނަްށ ުރއްސަވައިިފއެވެ

        =  .   އަިދ އެމީހުްނ އެަކލާނގެއަްށ ރުިހއްެޖއެވެ       =  ެގ  هللاَّ އެީއ

. َجماَعة .  =   ެއވެ     َجماَعةެގ  هللاَّ ހަމަކަަށވަރުްނ  =     ދަންނާށެވެ

     =  ُވާނޭ މީހުންނަކީ  َكاِميَاب  .  ހަމަ އެއީެއވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އިދިކޮޅުަހާދ  ާއ އާ َرُسولއާއި، އެަކލާނެގ  هللاَّ ާވ ީމހުން  إِْيَمانދުވަހަްށ  آِخَرةއި، އަިދ ށާއަ هللاَّ  ) 22(

. (އެބަީހ މީހުންނަށް ލޯބިކޮށް، ގުޅުންބަހައްާޓ ހަދާތީ ކަލޭގެފާުނ ދެެކވަޑައިނުގަންނަވާ  آِخَرةއަާށއި،  هللاَّ ނެއެވެ

ާއއަށް ުއރެދި، ދެކޮޅުހަދަިއ ނުކިޔަމަންތެރިާވ ބަޔަކަްށ  َرُسولއަށާއި، އެކަލާނގެ  هللاَّ ވާ ބަަޔކު  ِإْيَمانދުވަހަށް 

. އެފަދަ ކަންަތއްތަްއ ކުރުްނ  .) އަިދ ންނަށް ުހއްދަވެގެން ުނވެއެވެ ُمْؤِمنލޯބިކޮށް، ގުޅުންބަހައްޓަިއ ނުހަދާނެެއވެ

މިބުނާ ދެކޮޅުވެރި މީހުންނަކީ ތިމާމެންެގ ބަފައިން ކަމުަގިއ ވިޔަސް، އަދި ުނވަތަ ތިމާމެންގެ ަދރީން ކަމުަގިއ 

ން ކަމުގައި ިވޔަސް އަދި ނުވަތަ ތިމާމެންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން ކަމުަގިއ  أَخވިޔަސް، އަދި ނުވަތަ ތިމާމެންގެ 

. އެފަދަ މީހުން ންނަްށ  ُمْؤِمنނަށް ގުޅުން ބަހައްޓައި، ލޯިބވެތިކަން ބެެހއްޓުން ވިޔަސް ފަުރވާލެްއ ނެތެވެ

. ެއހެނީ  ކަން ދެއްވައި، ގަދަކުރަްއވައި،  إِْيَمان هللاَّ  ކަށް ންނަކީ އެމީހުންގެ ިހތްތަ ُمْؤِمنހުއްދަވެގެން ުނވެއެވެ

. އަިދ އެަތންތާނގެ ދަށުން އާރު نَْصرްނ  َحْضَرةއެކަލާނެގ  ތަްއ ދެމިއޮންަނ ސުަވރުގެތަކަްށ ދެްއވާފައިާވ ބައެެކވެ

. އެމީހުންނަށް  . އެތަންތާނަގއި އެީމހުން ދެމިތިބޭނެއެވެ ރުއްސުްނ  هللاَّ އެކަލާނގެ އެމީހުން ަވއްދަވާނެތެވެ

. އެއީ  . އަދި އެމީހުންވެްސ އެކަލާނގެއަށް ރުހިއްޖެެއވެ . ކާމިޔާބުާވޭނ  َجماَعةގެ  هللاَّ ލެއްވިެއވެ . ދަންނާށެވެ އެވެ

.  َجماَعةެގ  هللاَّ ހަމަ  މީހުންނަކީ  ގެ މީހުންނެވެ

. މިއާޔަތުން މިދަލީލު ުކރާ ެއއްކަމަކީ  މުްސލިމުންނޫންމީހުންގެ ފަރާތުން ހަމަެއކަނި ސަލާމަތްެވ  ދަންނައެވެ

ރައްކާތެިރވުމަށްޓަކައިމެނުވީ މުްސލިމުނޫން މީހުންނާިއ މުސްލިމުންގުޅުންބަހައްޓައި އެމީހުންނީ ތިމާމެންެގ 

ކަމުގައިަބލައި އެމީހުންނަށް އިތުބާރުކޮށް ގުޅުން ބަހައްޓައިހެދުން އެްއވެސް މުސްލިމަކަްށ ސަހަރޯެވރިން

 .  -َواللَُّه َوِيلُّ التـَّْوِفْيق  -ހުއްދަނުވާނެކަމެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحشر       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة الحشر
uv 

  

 )24(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        رشُسورة احل   
 

   ަޖމާ ަތރު     

  = ކުރެއެވެ ވަންތަ طَاِهر  ހުސް اللَّه. (ކިޔައިފިއެވެَتْسِبيح  އަށް اللَّه(.        = ިވާހައި  އުޑުތަކުގައ 

  ތަކެތި        = ިތަކެްއޗާއި  ވާހައި  ބިމުގައި އަދ        =  ީއެކަލާނގެއ 

. ކަލާނގެއެވެ ވަންތަَحِكيم  ގަދަފަދަވަންތަވެވޮޑިގެންވާ    = ެއެކަލާނގެއެވ.        = 

   ނެުރއްވީ  މީސްަތކުން ކާފަރުވީ   =  ުކރެ  ންَأْهُل ِكتاِىب       =  ެގޯތިގެޮދރުން  އެމީހުންގ 
       = ަވުމަށް َمجَع  ަފހަރު  ުފރަތަމ            = ްިތޔަބައިމީުހން  ކަމަށް ނުކުންނާނޭ  އެީމހުނ 

  .ނުުކރެއެވެ ހީވެސް ) ންُمْؤِمن (        =  ިޮކށް َمَنع  އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން ހީުކރީ އެމީހުން  އަދ 

  .ކަމަެށވެ ސަލާމަތްކުރާނޭ   = ެގެތައް(ކިްއލާތައް އެމީހުްނގ(     = ންَحْضَرة  ގެ اللَّه )َعَذاب  ގެ اللَّه

  )ން    = ެއަުތވެއްޖެއެވެ ފުޅުأمر  ގެ اللَّه އެމީހުންނަށް ފަހ.         =   ްއެމީހުނ 

  ގޮތަކަށް  ނުުކރާ ހީވެސް           = ިބިރުެވރިަކން  ެއކަލާނގެ  ހިތްތަކަށް އެީމހުންގެ އަދ 

  .ވެއްދެވިއެވެ      =  ްުކރެއެވެ ަހލާކު ގެތައް  އެމީހުންގެ  އެމީހުނ.       = ެއަތްތަކުން  އެީމހުންގ 
       = ިއަތްތަކުންނާއި ންގެُمْؤِمن  އަދ،        = ެَرة َحاِصل  ތިޔަބައިމީހުން ފަހ   .ކުރާށެވެِعبـْ

            = ޭބުއްިދވެރީންނޭވެ އ.          =  ެލިޔުްއވާފައި  اللَّه މައްޗަށް އެމީހުންގ 

  ނުވާނަމަ   = ްފޮުނވައިލުން  ރަށަކަށް ެއހެން/ ައރުވަިއލުނ          =  ްނޑައެޅިގެނ  ކަ

  .ދެއްވައިީފހެވެَعَذاب  އެކަލާނގެ ދުނިޔޭގައިވެސް އެމީހުންނަށް       = ިآِخَرة  ހަމަކަަށވަރުންވެސް އަދ

  ހުރީ  އެމީހުންނަށް ގައި    = ެއެވެَعَذاب  ނަރަަކިއގ.     =  ެއެމީހުންނަށް  َعَذاب އ 

ނޑައެޅުނީ    ކަ           = ްއެީމހުން  ށްއަ އާَرُسول  ެއކަލާނގެ  އަދި ،އަށާއި اللَّه ހަމަކަަށަވރުނ 

   . .މައެވެދެކޮޅުވީ ވެ ِخالف      =  ިދަންނައެވެ( މީހާ  ދެކޮޅުވެރިެވއްޖެ ވެ ِخالف  އާ لَّهال އަދ(.    

  އީ  اللَّه ހަމަކަށަަވރުން ފަހެ =     =  ަކލާނގެެއވެ ެވވޮޑިގެންވާ ވަންތަވެ ފަދަގަދަُعُقوبَة.  
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މާނަ  ގެسورة الحشر       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. ކުރެއެވެ تـَْقِديس  ،ަވންތަކޮށްطَاِهر  ހުސް  އެކަާލނގެ. ކިޔައެވެَتْسِبيح  އަށް اللَّه ތަކެތި ވާހައި އިބިމުގަ ،އުޑުތަކާއި ) 1(

 ގަދަފަދަވަންތަ  ނުވާ ފަރާތެއް އެއްވެސް އަޅާނޭ ހުރަހެއް ކުރެއްވުމަށް ކަމެއް ކޮންމެ އެދިވޮޑިގެްނނެވި އެކަާލނގެ އެކަލާނގެއީ
 .ކަލާނގެއެވެ  ވަންތަَحِكيم ބަހައްޓަވާ ޖާގައިގައި ގެއޭ ކަމެއް ކޮންމެ އަދި. ކަލާނގެއެވެ 

) އަށް َخْيَرب ( އަށް َحمَْشر  ފުރަތަމަ  ގެދޮރުން-ގޯތި އެމީހުންގެ ،މީހުން ގެ ) بـَُنواالنَِّضري( ކާފަރުވި ތެރެއިން ންގެأَْهُل ِكتاب  ) 2(
 ހީެވސް  ތިޔަބައިމީހުން ކަމުގައި ނުުކންާނނޭ އެމީހުން ގެދޮރުން-ގޯތި  އެމީހުންގެ. ންޭނވެُمْؤِمن  އޭ. އެކަލާނގެއެވެ ހަމަ ނެރުއްވީ

 اللَّه ހީކުރީ އެމީހުން އަދި.) ވަރުގަދަކަމުންނެވެ ގެދޮރުގެ-ގޯތި ،ފޯރުންތެރިކަމާއި ،ތެރިކަމާއިِعّزة  އެމީހުންގެ އެއީ(. ރަމުއެވެނުކު
 އެމީުހން  ގެދޮރު-ގޯތި .ކަމަށެވެ ފުދޭނޭ ގެދޮރު-ގޯތި  އެމީހުންގެ ސަލާމަތްވުމަށް ންَعَذاب  ،ކޯފާއާއި އަތުވެދާނޭ ންَحْضرَة  ގެ

 اللَّه. ގޮތަކަށެވެ ނުުކރާ ހީވެސް އެމީހުން އައީ އަމުރުފުޅު ގެاللَّه އެމީހުްނނަށް ނަމަވެސް އެހެން ފަހެ. ކަމަށެވެ ކޮށްދޭނޭ ސަލާމަތް
 ްނގެ ُمْؤِمن  އަދި ،އަތްތަކުންނާއި  އެމީހުންގެ ތައްގެދޮރު-ގޯތި އެމީހުންގެ ދެންފަހެ. ވެއްދެވިއެވެ  ބިރުވެރިކަން ހިތްތަކަށް އެމީހްުނގެ

 .ކުރާށެވެِعْربة َحاِصل  ނިކަން ކަލޭެމން. މީހުންނޭވެ ބޯހުރި  ،ބުއްދިވެރި އޭ. ެގންދިޔައެީއވެ ކުރަމުން ހަލާކު އަތްތަކުންވެސް

َعَذاب ، اللَّه އެމީހުްނނަށް ދުނިޔޭަގއިވެސް ވާނަމަނު ލިުޔއްވާފައި اللَّه ނިޔާފުޅު އަރުވަިއލުމުގެ ިއންَمِديَنة  އެމީހުން ގައިأَزُل  ) 3(
 .އެވެَعَذاب  ަނރަކައިގެ ހުރީ އެމީުހންނަށް ދުވަހުންآِخرَة  އަދި. ދެއްވައިފީހެވެ

ނޑައެޅި އެކަން އެމީުހންނަށް ގައިآِخرَة  ،ދުނިޔެއާއި ) 4(  އާ  އާَرُسول  އެކަލާނގެ ،އަށާއި اللَّه ހަމަކަށަވަރުން ިނމުނީ ކަ
. ދަންނައެވެ  މީހާ ދެކޮޅުވެރިވާ ،ވެِخالف  އާ اللَّه އަދި. ސަބަބުްނނެވެ  ުވމުގެِخالف  ،ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެމީހުން ށްދެފަރާތަ

 ގަދަފަދަވެވޮޑިގެންވާ  ދެއްވުންُعُقوبَة  އީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ.) ދެއްވައެވެُعُقوبَة  ބޮޑުވެގެންވާ އެމީހަކަށް اللَّه ހަމަކަށަވަރުން(
 .ގެއެވެ ކަލާނ

 ވަޒަންވެރިވެގެންَمِديَنة  ޒަމާނުގައި ގެ z اهللا َرُسولُ  ވަނީއެ  އިޝާރާތްވެގެން ގައި آيَة  ހަތަރު  އިސްވެދިޔަ. ދަންނައެވެ
 އަންނަނިވި ވަނީ ލިޔުއްވާފައި ވެރީން تـَْفِسري ِعْلم  ކަމުގައި  ވީގޮތެއް އެކަން. ވާހަކައަށެވެ މީހުންގެ  ގެبـَنُواالنَِّضري قَبِيَلة  ންގެ يـَُهوِدى  ތިބި 

 އަށްقَبِيلَة  ގެ بـَنُواالنَِّضري ) ޓަކައި ހަމަޖެއްސުމަށް  މައްސަލައެއް  ދިޔައެއްގެ  މަރުގެ ( ން أْصحاب  ބައެއް  ،އާއިَرُسوُل اهللا . ފަދައިންނެވެ
 އަދި  އިތިއްބާފައިބަ ރަނގަޅަށް  ންأصحاب  ،އެކަލޭގެފާނާއި މީހުންގެقَبِيَلة  އެ ވަޑައިގަތުމުން އެތަނަށް. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 އެމީހުން  ދެންފަހެ . ދިޔައީއެވެ ދިމާއަށް  އެކި  މީހުން އެކި  ދަންނަވާފައި ކަމުގައި  ހަމަޖައްސާނޭ ރަނގަޅަށް  ކަންތައް  އެކަލޭގެފާނުގެ 
. ކޮށްލާށެވެ އަވަހާރަ  އެކަލޭގެފާނު  ،ވައްޓައިލައި ހިލައެއް  ބޮޑު  މައްޗަށް އިސްތަށިފުޅުގެ  ގެ َرُسوُل اهللا  ނިންމީ  ސައްލާކޮށްފައި 
 ހިލަ ،އަރައި ގެމައްޗަށް  އެބައިމީހުން  ދެން . އިށީނދެވަޑައިގެންނެވެ ހިޔަލުގައި  ފާރެއްގެ  ގެއެއްގެ  އިންނެވީ  އެކަލޭގެފާނު
 އެތަނުން އަވަހަށް އެކަލޭގެފާނު  ،ދެންފަހެ. އަންގަވައިފިއެވެ اللَّه އެކަން އެކަލޭގެފާނަށް ހިންގުމުން ހަމަَحرَكاة  ވައްޓައިލުމުގެ

. އުވައިލީއެވެ އެމީހުންَعْهد  ވެވިފައިވާ  އެމީހުންނާ ،އާއި z َرُسوُل اللَّهِ  އެހައިތަނުން. ވަޑައިގަތީއެވެ އަށް َمِدينَة  ދުވެވަޑައިގެންތެ
 ންގެއެމީހު ވަޑައިގެން ބޭކަލުންأْصحاب  ،އެކަލޭގެފާނާއި ދެންފަހެ. ނުކުމެއްޖެއެވެ ފުޅުأمر  ދިޔުމުގެ  ހަނގުރާމައަށް  އެމީހުންނާ އަދި 
 ،ނުމަރައި އެމީހުން ނިމުނީ ވާހަކަދެކެވިގެން  ދެފަރާތުން  އެންމެފަހުން . ވަށައިލައްވައިފިއެވެ ،ކުރައްވައިَحصار  ގެދޮރު -ގޯތި 

 ތަކެތި  ގެންދެވޭ ބަރުކޮށް އެއްَمجَل  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ  ދާއިރު  ނުކުމެގެން. ނުކުތުމަށެވެ އިންَمِدينَة  އެމީހުން  އެކީއެކަށް
 ހީވެސް މީހުން. ކުރިކަމެއްނޫނެވެ ހެންމީހަކުއެ. ގޮތެވެ އައިފުޅު أمر  ގެ اللَّه އެއީ . ބެހެއްޓުމަށެވެ މުދާ  ހުރިހާ  ދެން. ވެގެންދިއުމަށެ 

 ދަމުން އެމީހުން . ކަރައަށެވެشام  ބަޔަކު  އަނެއް . އަށެވެَخْيَرب  އެއްބަޔަކު  ދިޔައީ  ނުކުމެގެން  އެމީހުން  ދެން . ގޮތަކަށެވެ ނުކުރާ
 ހަލާކުކޮށްގެންވެސް ތަންތަން  ގެގެދޮރު. ގެންދިޔައީއެވެ އެއްޗެއް ފެނުނު ގެންދާން އެމީހުންނަށް ތެރެއިން ތަކެތީގެ ރި ހު ގެދޮރުގައި
ނޑައި ގަސްވެސް  ބައެއް  ން ُمْؤِمن  ހިފާންވެގެން އެތަން  ކޮޅުން  އަނެއް . ވެއެވެ ކަމުގައި ގެންދިޔަ  ނޑައި  ރުއް ކަދުރު  ،ކަ  ހެދިކަމަށް ކަ
  ގައި آنقـُرْ  ކުރައްވައި  އިޝާރާތް އެވާހަކައަށް. ވެއެވެ ކަމުގައި ކުރި ހަލާކު ބައެއްވަރު ގެދޮރުންވެސް-ގޯތި  އަދި. ވެއެވެ  

         ވެކުރަނީއެ ހަލާކު  ގެތައް  އެމީހުންގެ  އަތްތަކުން  ންގެ ُمْؤِمن  ،އަތްތަކުންނާއި އެމީހުންގެ يـَْعِىن .
 .އަންނަނީއެވެ އެ ވެގެންبَيان  ތަކުގައި آيَة  އަންނަނިވި  ބައި  އަނެއް  ބެހޭ  އާَحاِدثَة  މި  ދެން. އެންގެވިއެވެ މިފަދައިން 
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   ަތުރަޖމާ     

         = ުނޑި ތިޔަބައިމީުހން ެތރެއިން  ކަދުުރގެ މޮޅ   އެްއޗެއް  ކެ     =   ަނުަވތ 

ނޑައި ތިޔަބައިމީހުން   އެްއޗެއް  ދޫކުރި  ނުކަ         = ެގޮތަށް  ހުންނަ ވެ َقاِئم މަީތގައި ތަކުގެَأْصُل  ޭއގ 
    = ެފުޅަށެވެإذن  ގެ اللَّه އެއީ ފަހ.        = ިމީހުން ނުކުތް ކިޔަމަނުން ގެ هاللَّ  އަދ 

  .ޓަަކއެވެ ކުެރއްވުމަށް ނިމަކެތި ދެރަކޮށް      = ިމުދަލެއް ދެްއވި اللَّه( އެްއޗެއް ރްައދުކޮށްދެްއވި اللَّه އަދ(  

     =  ެއާއަށް َرُسول  ެއކަލާނގ   = ެއަތުްނ މީހުންގެ ގެ  بـَُنواالنَِّضري( ފަރާތުން އެމީުހންގ(    

       = ެއަަވހަށް  ަސވާރުެވގެން. (ނުގަެނއެވެ އަވަސްވެ  މުއުމިުނންތިޔަަބއިމީހުން މައްޗަށް އެކަމުގ 

     .)ނުދަމުއެވެ   = ްވިޔަސް  ައކަށްَمجَل  އެއްވެސް އަދި ައހެއްެވސް އެއްވެސ      = 

  اللَّه ނަމަވެސް  އެހެން  އަދި    =  ެެވރިކުަރއްވަެއވެ ،ގަދަކުަރއްވައި ންَرُسول  އެަކާލނގެ އެކަލާނގ.     

      = ެމައްޗަށް  ަބއެއްގެ  އެިދވޮޑިގަންނަވާ އެަކލާނގ        =  ިކަެމްއގެ  ކޮންމެ އީ  اللَّه އަދ 

  ށްމައްޗަ      ެއެވެ ާވކަލާނގެ ވޮޑިގެން ކުޅަދުންވަންތަވ.        = ިަރއްދުކޮށްދެއްވި  اللَّه އަދ 

  އެއްޗެއް      = ެއާއަށް َرُسول  އެކަލާނގ        =  ެކިަބއިން  ވެރީްނގެَأْهُل  ރަށްތަކުގ  

 = ެށެވެއަ اللَّه އެއީ  ފަހ.    = ިއަާށއި އާَرُسول  އަދ،       = ިގާތްތިމާގެ ) އާގެَرُسول ( އަދ 

  .ންނަށާއިމީހު    = ންނަށާއިيَِتيم  އަިދ،     =  ިމިސްކީނުންނަށާއި އަދ،      = 

  .ެއވެ ދަތުރުެވރީންނަށާއި އަދި       = ްގޮތުންނެވެ ނުވާނޭ ދެމިގެނ.          = 

  މެުދގައި  މުއްސަނދީންގެ ކަލޭމެންކުރެ       =  ިއެްއޗެއް  ދެއްވި  އާ َرُسول  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އަދ 

  )ެއއްأْمر  ކުރެއްވި (    = ެވާށެވެ ކިޔަމަން  އަކަށްأْمر  އެ. (ހިފާށެވެ ތިޔަބަިއމީހުން އްޗެއްަގއިއެ  އެ ފަހ(.    
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    = ިއެްއޗެއް  ނުވަތަ  ކަމެއް  ނަހީުކރެއްވި  ތިޔަބައިީމހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު  ެއކަމަކުން އަދ       = 

  .ނުކުރާެށވެ އެކަމެއް . ހިފާށެވެނު  ެއއްޗެްއގައި އެ. ުހއްޓޭށޭވެ ތިޔަބައިީމހުން އެހިސާބަށް     =  ިައދ 

  އީ اللَّه ހަމަކަށަަވރުން =    .ބިރުވެތިވާެށވެ އަށް اللَّه ތިޔަބައިމީހުން      =  ދެއްވުން ُعُقوبَة 

  .ަކލާނގެެއވެ ގަދަފަދަވެގެންވާ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑިނަމަ ތިޔަަބއިމީހުން ތެރެއިން ކަދުރުގެ މޮޅު ) 5( ނޑި ކެ ނޑައި ނުވަތަ ،ވިޔަސް ރުކެއް ކެ  މަތީަގއި  ބުޑުގެ  އޭގެ ުނކަ
 ނުބަިއވި  ،ވެ فاِسق އަދި. ކަންކަމެވެ ހިނގައިދިޔަ ފުޅަށްإْذن  ގެ اللَّه ހަމަ ވެސް ކަމަކީ ުހރިހައި  އެ  ،ުރކެއްިވޔަސް ދޫކުރި
 .ގޮތެވެ ނިޔާކުެރއްވި اللَّه ޓަކައި ނިކަެމތިކުރުމަށް ދެރަކޮށް ން فاِسق  އެފަދަ ދެންެވސް ،މީހުންނާއި ގެنَِّضري بـَُنواال

 މުދައު  ރައްދުކޮށްދެްއވި ާއއަށްَرُسول  ެއކަލާނގެ  اللَّه ައތުން ގެ ޔަހޫދީންبـَُنواالنَِّضري  އެބަހީ  ،ކިބައިން އެމީހުންގެ  އަދި ) 6(
 ައވަްސވެ  ަސވާރުވެ  މަްއޗަށް އެްއގެَمجَل  އަދި  ،ސަވާރުވެ އަަހކަށް ން ُمْؤِمن  ތިޔަަބއިމީހުން ހޯދުމަށް މުދާ އެ . ދަންނައެވެ

 ަމއްޗަށް  ަބއެއްގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި اللَّه ނަމަވެސް ެއހެން އަދި. ުނކުރަމުއެވެ  ހަނގުރާމަ ގަދަ އެބަހީ . ނުގަންނަމުއެވެ
 ވޮޑިގެްނވާ  ކުޅަދުންވަންތަވެ މައްޗަށް  ކަމެްއގެ ކޮންމެ އީ  اللَّه. ުކރައްަވއެވެގަދަ ،ފޮނުއްވައި ބޭކަލުން َرُسول  އެކަލާނގެ 

 .ކަލާނގެއެވެ 

 އެހެނިެހން  މުދަލަކީ ކޮށްދެއްވިِمْلك  اللَّه ށްއަ  z َرُسوُل اللَّهِ  އަތުން ޔަހޫދީންގެبـَُنواالنَِّضري . ދަންނައެވެ
 ަގދަ  ،ސަވާުރވެ އަސްމަްއޗަށް މީހަކު އެއްވެސް ންގެُمْؤِمن . ނޫނެވެ ލެއްމުދަ ލިބުނު ލިބޭގޮތަށް މުދާَغِنْيَمة  ހަނގުރާމަިއގައި

. މުަދލެކެވެ  ދިޔަ ބަހައްޓާފައި އެމީހުން ،ގޮތުން ވާހަކަެދކެވުނު ދެފަރާތުަގއި. ނޫނެވެ މުދަލެއް ހޯދި ހަނގުރާމަކޮށްގެން
ُء  ކިޔަނީ މުދަލަށް އެފަދަ . ކެވެމުދަލެ އަތުވި  އަތުން ންގެ ُمْشرِك  ނުކޮށް  ހަނގުރާމަ  މުަދލަކީ އެ އެހެންވެ  އެފަދަ . މުދަެލވެيفَْ

 .ވަީނެއވެ އެ ކޮށް تـَْفِصيل  އާޔަތުަގއި މިއަންނަ  ދެން ގޮތް ބަހާންވީ މުދާ

 ،އަށާއި  اللَّه -1 ހުންނާނީ  މުދާ ރައްުދކޮށްދެއްވާ  އަށް َرُسول ެއކަލާނގެ  اللَّه ރަށްރަށުން ކުރެވޭ فَـْتح  ،ނުކޮށް ހަނގުރާމަ ) 7(
طَِّلب  ،އާއި بـَُنو هاِشم( ބޭފުޅުން ގާތްތިމާގެފުޅު  ގެ z َرُسوُل اللَّهِ  -3 ،އާއަށާއިَرُسول  ލާނގެ އެކަ -2

ُ
يَِتيم  -4 ،ނަށާއި) ންبـَُنوامل

 ތިޔަބައިީމހުންކުރެ  ނިޔާކުެރއްވީ اللَّه އެކަން އެހެން. އެވެ  ދަތުރުވެރީންނަށާއި -6 ،ންނަށާއިِمْسِكني  -5 ،ންނަށާއި
 އަދި ( އެްއޗެއްަގއި ދެއްވި  އާ َرُسول  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަހެ . ނުދެމެހެއްޓުމަެށވެ މުދާ އެ  އަތްމަތީގައި  މުއްސަނދީންގެ
 ތިޔަބައިމީހުންަނށް  ެއކަމަކުން ނުވަތަ އެއްޗަކުން އެ އަދި. ހިފާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން) ފުޅެއްަގއިأْمر  ުކރެއްވި އެކަލޭގެފާނު
 ައދި . ދުރުެވގަންނާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން ވިޔަސް ަކމަކުން އަދި ،ވިޔަސް ްއޗަކުންއެ ކޮންމެ މަނާކުެރއްވި އެކަލޭގެފާނު

 .ކަލާނގެއެވެ ގެންވާ ވޮޑި ވަންތަވެގަދަފަދަُعُقوَبة  އީ اللَّه ހަަމކަށަވަރުން. ިބރުވެިތވާށެވެ އަށް اللَّه ތިޔަބައިމީހުން
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ންނަށެވެَفِقري ُمهاِجر.       = ީމީހުންނެވެ ނެރެވުނު އެއ.        

    =   ެމުދަލުން  ،ގޯިތގެދޮރާއި އެމުީހންގ       =  حال އެދޭ  ވަންތަކަން َفْضل       = 

  ން ة َحْضرَ  ގެ  اللَّه      ިރުއްސެވުމާއި  އަދ،            ިَرُسول  އެކަލާނގެ  ،އަާށއި اللَّه އަދ

  ދޭ َنْصر  އެޭބކަލުން އާއަށް         ްއެމީހުންނަކީ  ަކނޑައެޅިގެނ       = 

   .ތެދުވެރީންނެވެ     ިބޭަކލުން يـَْعِىن أْنصارِّى  މީހުން ހަމަޖައްސައިދިން ތަްއާޔރުކޮށް ގޯތިގެދޮރު އަދ 
    = ިއެކުކަމާއިإْميان  އަދ،     = ެވަޑައިގަތުުމގެ  ބޭކަލުންُمهاِجرِّى  އެބަހީ( ކުރީން އެބޭކަލުންގ 

    )ކުރީން =  ްލޯބިުކރާ  އެބޭކަލުނ       = ެގެންނެވި ވަޑައި އަށް ِهْجَرة  ގާތަށް އެބޭކަލުްނގ 

   މީހުންނަށް   = ިނުެދކޭ  އެބޭކަލުން އަދ       = ެހިތްޕުޅުތަކުަގއި  އެބޭކަލުންގ      
  ބޭނުމެއް  އެއްެވސް =     = ްތީގައި ތަކެ ެދއްުވނު އެޭބކަލުންނަށ        = ިއެމީހުން  އަދ 

  .އިްސކުރެެއވެ) މީހުން އެހެން(    = ެމަްއޗަށް  ތަކުގެنـَْفس  އެމީހުންގ        =  ްއެމީހުންނަށ 

 ވީނަމަވެސް) އެކަމެއް(      =  ްބޭނުންވެގެނ    = ިމީހުން  ިރވެއްޖެރައްކާތެ ،ސަލާމަތްކޮށް އަދ 

   .)ދަންނައެވެ(   = ެދަހިވެތިކަުމން ގެ نـَْفس  އެމީާހގ      = ެދަންނަެއވެ އެމީހުން ފަހ.    

    = ްނޑައެޅިގެން އެއީ އެމީހުނ    .މީހުންނެވެ ެވގެންވާكاِمياب  ކަ   = ިައއި  އަދ 

  )މީހުން އަންނަ( މީހުން     = ެފަހުން  އެމީހުންގ      =  ްބުނާ އެމީހުން. ބުނެއެވެ އެމީހުނ /

  ދަންނަވާ        = ޭފުއްސަވާނދޭވެ ައޅަމެންނަށް !.އެވެَرّب  އަޅަމެންގެ އ. !      =  ިއަދ 

   .)!ވެފުއްސަވާނދޭ( ންނަށްވެސްأخ  އަޅަމެންގެ   = ީއިްސވެަގތް  ކުރީން އަޅަމެންގެ އެމީހުންނ 
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 .މީހުންނެވެ       =  ކަމުަގއި إْميان           = ިހިތްތަކުަގއި  އަޅަމެންގެ  އަދ 

   ރުޅިެވރިކަމެއް  ވެރިَحَسد  އެއްވެސް =   .!ނުލައްވާނދޭވެ   =  މީސްތަކުންނަށް  ވީإْميان      

  = ޭރަްސކަލާނގެއީ  އިބަ ހަމަކަށަވަރުން. !އެވެَرّب  އަޅަމެންގެ އ        =  ްއޯގާވަންތަކަނ 

  .ރަްސކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެްނވާ ެލއްވުންَرْمحَة  އަދި ،ބޮޑުވެގެންވާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َفِقري ُمهاِجرّي . ކޮށްދެްއވާފައެވެتَْأِكيد  އަށްآيَة  ކުރީގެ އެވަނީ އާޔަތުގައި މި. (ބޭކަލުންނަށެވެَفِقري ُمهاِجرّي  އެއީ މުދާيفَُْء  ) 8(
.) މުރާދެވެ ގެ َذِوى اْلُقْرَىب  ެއވާ އާޔަތުަގއި ކުރީގެ  އެއީ. ބޭފުޅުންނެވެ ގާތްތިމާގެފުޅު ގެ z َرُسوُل اللَّهِ  މުރާަދކީ ބޭކަލުންގެ

 އިން َمّكة  އުނދަގުާލހެދި ކާަފރުންގެ އެއީ. މީހުންނެވެ ނެެރުވނު މުދަލުން  ،ގެދޮާރއި ގޮވަތި  އެަބއިމީހުންގެ  އެބައިމީހުންނަކީ
ِدين  ގެ اللَّه( ،އަށާއި هاللَّ  އަދި ،އެދިގެންނާއި ރުއްސެވުން ގެ  اللَّه ެއއީ. މީހުންނެވެ އައި އަށްِهْجَرة  ދޫކޮށް މުދާ ،ގޯތިގެދޮރާއި

 ިމވަނީ  އާޔަުތގައި މި. (ތެދުެވރީންނެވެ އެމީހުންނީ ހަމަކަަށވަރުން. ޓަކަެއވެ ދިނުމަށްَنْصر  އާއަށް َرُسول  ެއކަލާނގެ ) އަށާއި
ثَناء  ،އާއިتـَْعرِيف  ވާ ބޭކަލުންނަށްأْنصارِّى  އެވަނީ ާއޔަތުގައި މިއަންނަ ދެން. ެއވެثَناء  ،އާއިتـَْعرِيف  ވާ ބޭކަލުންނަށްُمهاِجرِّى 

 .)އެވެ

 ތިމާމެންގެ  ވަޑަިއގެން އީމާންވެ ުކރީން ވަޑައިގަތުމުގެ ބޭަކުލން ވަޑައިގަންނަވާ އަށްِهْجَرة  ގާތަށް ތިމާމެންގެ އަދި ) 9(
 އަށް ْجَرة هِ  ގާތަށް ބޭކަލުްނގެ އެ.) ދަންނައެވެ( ޭބކަލުންأْنصارِّي  ހަމަޖައްސައިދެއްވި  ްއވައިތަްއޔާރުކޮށްދެ ގޯތިގެދޮރު

 ،ރުޅިވެރިކަމެއް އެްއވެސް މުަދލާމެދުيفَُْء  ދެއްވުނު ބޭަކުލންނަށްُمهاِجرِّي  އަދި. ލޯބިުކރަްއވައެވެ ބޭަކލުންނަށް ވަޑައިގަންނަވާ
 ތަްނމެ ކި ތައްنـَْفس  ތިމާމެންގެ އެއްޗަކާމެދު ނުވަތަ ކަމަކާމެދު އަދި. ނުެވއެވެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި ބޭކަލުންގެ އެ  ވެރިކަމެއްَحَسد 

 އިސްކަން  ބޭކަލުންނަށްُمهاِجرِّي . އިސްކުަރއްވަެއވެ ބޭނުންަތއް ބޭކަލުންގެ ެއހެން އެޭބކަލުން ވިޔަސް ވެފައި ބޭނުމެއް
 ރައްކާެތރިވެްއޖެ  ،ސަލާމަތްވެ  ދަހިވެތިކަމުން ގެنـَْفس  އެމީާހގެ އަދި. ފަސްުކރައްވަެއވެ ތައްنـَْفس  ތިމާމެންގެ. ދެއްވައެވެ

أْنصاِرّي  ވަނީ މި އާޔަތުގައި މި. (މީހުންެނވެ ވެރިވެއްޖެَنِصيب ،ވެكاِمياب  އެމީހުންނީ ހަމަކަށަަވރުން ފަހެ. ދަންނައެވެ މީހާ
 ަބއިކުަރއްވާަފއި  ައނބީންވެސް ،މުދަލާއި ތިމާމެންގެ އެބޭކަލުްނނީ. ުކރައްވާަފއެވެثَناء َوِحى  ،އާއިتـَْعرِيف  ބޭކަލުންނަށް

 އަށް أُمَّة  މި ދެން ބޭކަލުންނަށްފަހުأْنصارِّي  މިވަނީ އާޔަތުގައި އަންނަ މި ދެން.) ބޭކަލުންނެވެ ދެއްވި ބޭކަލުންނަށްُمهاِجرِّي 
 .ސިފައެވެ ަބއެއްއެމީހުންގެ. އެވެثَناء  ،އާއިتـَْعرِيف  ީމހުންނަށް ހެޔޮލަފާ އަންނާނޭ

.) ދަންނައެވެ( ީމހުން އައި ދެން) ފަހުން ގެ ބޭކަލުންأْنصارِّي  ،ންނާއިُمهاِجرّي  އެބަހީ ( ފަހުން  ބޭކަލުްނގެ އެ އަދި ) 10(
 ންަނށް أخ  އަޅަމެންގެ އިސްވެގަތް ކަމުގައިإْميان  އަދި ،އަޅަމެންނާއި!.އެވެ َرّب  އަޅަމެންގެ އޭ. ދަންނަަވއެވެ އަށް اللَّه އެމީހުން

 ރުޅިވެރިކަެމއް  ،މެއްވެރިَحَسد  އެއްވެްސ ހިތްތަކުގައި އަޅަމެްނގެމީސްތަކުންނާމެދު ވިإْميان  އަދި !.ފުއްސަވާނދޭވެ ފާފަ
 ،ބޮޑުވެގެްނވާ ނުހަނު އޯގާވަންތަކަން ރަސްކަލާނެގއީ އިބަ  ހަމަކަށަަވރުން !.އެވެَرّب  އަޅަމެންގެ އޭ !.ނުލައްވާނދޭވެ
 .ރަްސކަލާނެގއެވެ ލަްއވާَرْمحَة  ގިނަގިނައިން
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   ަތުރަޖމާ     

    =  ެ؟ނުބައްލަވައިތޯެއވެ ؟ަކލޭގެފާުނ ދެކެވަޑައިނުގަންނަަވއިތޯއެވ         = 

    ެވގެން މި އުޅޭ މީސްތަކުންނަށް ُمناِفق   = .  أخއެމީހުންގެ     އެމީހުން ބުނެއެވެ

   ންނަށް  =  ީއެމީހުްނ ކާފަރުވ        = އިންެގ  نََصاَرى ،ންާނއި يَهُوِدى

   ތެރެއިން      =  ިނޑައެޅިގެްނ ކަލޭމެްނ ނެރެިވއްޖެއްޔާއ   ،ކަ       = 

. ޔަޤީނުންވެސް  ހަމަކަށަވަރުްނ އަުހރެމެންވެްސ ކަލޭމެންނާއެކު      ނުކުންނާނަމެވެ  =  ިައދ 

.   ކަލޭމެންނާމެދު އަހުރެމެން ކިޔަމަން ނުވާހުށީެމވެ     =  ްއެކަާކވެސް ދުަވހަކުވެސ         

 =އަދި ަކލޭމެންނާ ހަނގުރާަމ ެވވެންޏާ       ްނޑައެޅިގެން ކަލޭމެންނަށ އަުހރެމެްނ  ހަމަކަށަަވރުން  ކަ

. نَْصر . هللاَّ އަިދ  =    ދޭނަމެވެ    ހެިކެވވޮޑިގަންނަވައެވެ     = 

    ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންނަީކ ދޮުގވެރީްނ ކަމުގައި     = ްެނރެވުނަސ (    ،އެީމހުން (ރަށުން
    = .   އެމީހުންނާއެުކ މިމީހުން ނުނުކުްނނާނެއެވެ     =  އަދި އެމީހުންާނ

   ހަނގުރާމަ ެވވުނަސް     =  ްنَْصرމިމީހުން އެމީުހންނަށ .    ނުދޭނެއެވެ    = 

)  ِمثالއަދި އެީމހުންނަށް (   ލިބޭގޮްތ ވިޔަސް  نَْصرއަކަށް      =  ހަަމކަށަވަރުްނ މިމީހުްނ

.ފިލާެނކަ ފުރަގަސްދީ   .ން ކަށަަވރެވެ       =  ނެެއވެނުލިބޭ نَْصرދެން އެމީހުންނަްށ.   

 
  

                                 

                                

                



                      
 

2 0 5 8   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

.)  َرُسول(އޭ މާތްވެގެންވާ  ) 11(  ؟ެވގެްނ މި އުޅޭ މީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު ނުބަްއލަވަމުތޯއެވެ  ُمناِفقއާެއވެ

. އެމީހުންނަ .  أخއެމީހުންެގ  ،ންގެ ެތރެއިްނ ކާފަރުވި  ِكتاب أَْهلُ ށް ނިކަން ަބއްލަވާެށވެ ންނަށް އެމީހުން ބުނެެއވެ

. އަދި ކަލޭމެންެގ  [ކަލޭމެްނ ރަށުްނ ނެރެިވއްޖެއްޔާ ހަމަކަށަވަރުްނ ކަލޭމެންާނއެކު އަުހރެމެން ނުކުންނަ ހުށީމެވެ

. އަދި ަކލޭމެންނާ ހަނގުާރަމ ަގއި ެއއްވެްސ ބަޔަކަށް އަހުރެމެްނ ދުވަހަ  نِْسبَة ކުވެސް ކިޔަމަން ނުވާހުށީމެވެ

. ިމ  نَْصرވެވެންޏާ ހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ކަލޭމެންނަށް  .] (މިއީ އެމީހުން ބުނި ބަސްަތކެވެ ދޭހުށީމެވެ

. އެކަލާނެގ  هللاَّ ބަސްތައް ެއއީ ދޮެގއް ކަމުގަިއ  ) ހަމަކަށަަވުރްނ ކުރަްއވާފަިއ އެވަނީ َوِحىހެކިެވވޮޑިގަންނަވަނީއެވެ

. هللاَّ އެމީހުން ެއ ބުނާ ބަސްތަކުަގއި އެީމހުންނަކީ ދޮުގވެރީްނ ކަމުަގއި   ެހކިވެވޮޑިގަންަނވައެވެ

) ެނރެވުނަސް َمِدينَةވަންހަިއެގ މީހުން  بَنُوالنَِّضيرންގެ  يَهُوِدى يَْعنِىއެމީހުން ( ) 12( ންެގ  ُمنافِقމި  ،އިން

. އަދި އެމީހުންނާ ހަނގުރާަމ ވެވުނަސްމީހުން އެމީހުންނާއެުކ ނުނުކުން މި މުނާފިގުްނ އެމީހުންނަްށ  ،ނާނެއެވެ

. އަިދ ފަހަެރއްގައި އެމީހުންނަށް  نَْصر ިމ  ،ދޫކޮށް َمْيَدانލިބޭ ގޮްތ ދިމާވާނޭ ނަމަވެސް  نَْصرދީ އެީހ ނުވާނެއެވެ

. ދެން ޭއގެ ސަބަބުން އެމީުހންނަށް  ُمناِفق . نَْصرްނ ފުރަަގސްދީ ފިލާނެެއވެ  ުނލިބޭނެއެވެ

: މި އާޔަތްތަުކގައި    z َرُسوُل اللَّهِ  ާނއިން يَهُوِدىވަންހަިއގެ  بَنُوالنَِّضيرެވގެން މިދަނީ  إشاَرةނޯޓް

އިން ެނރެލުމުެގ މައްޗަށް ދެަފރާުތެގ  َمِدينَةެގ މީހުން  قَبِيلَةުއވަިއލި ހިނދުން އެ  ناَمة َعْهدދެމެދު އޮތް  ،އާއި

) މި ބުިނ  ،ާއއި أُبَيُّ  ابنُ  َعْبُدهللاِ ަގއި ތިބި މުނާފިގުންގެ މީހުްނ ( ةَمِدينَ ނިޔާ ނުކުތުމުން  އޭާނގެ އެުކވެރީން

އިްނ ނުނުކުތުމުގެ ަމއްޗަްށ  َمِدينَةއަިދ  ،އިދިކޮޅަްށ ހިތްވަރުދީ އި އާ b َرُسوُل اللَّهِ ންނަްށ  يَهُوِدى بَنُوالنَِّضير

. މި   َمِدينَةކޮށްދޭން އުޅުނީ  يَقِينވަންހައިެގ މީހުންނަށް  بَنُوالنَِّضيرން  قُمنافِ ބާރުއަޅައި ހެދި ހެދުމުގެ މައްޗަެށވެ

. އަދި  دއިން އެމީހުން ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެްއގައި ތިމާމެންެވސް އެމީހުންނާއެކު ނިކުންނާނޭ ކަމަށެވެ  ُمَحمَّ

دންނާ އެކުެވގެން ްނ ހަނުގރާމަ ުކރާނަަމ ތިމާމެންވެސް ކަލޭމެ أْصحابއެކަޭލގެފާނުގެ  ،ގެފާނާއި ގެފާާނ  ُمَحمَّ

. އެކަމަކު އެ ުހރިހަިއ ވާހަކަައކީ ހަމަ ސީދާ ރޯދޮުގކަން  ހާމަކޮށްެދްއީވ  هللاَّ އިދިކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާނޭ ކަމަށެވެ

.  އެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =  ްُمْؤِمنމެން ން (ަކލޭ ُمْؤِمنހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެނ (    ން ދެކެ   =  ބިރުވެތިކަން ާމ

.   ބޮޑެވެ      =  ިއެީމހުންެގ ހިތްތަުކގައ      =  َّއަްށ ވުރެްނވެސް  هللا     =  

  = އެހެން އެވީ    =  ީހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުންނަކ         = ިސްޭނ ނުވ

. . ގަާމރު ބަޔަީކއެވެ    ބަޔަކީއެވެ      =  ންާނ  ُمْؤِمنއެީމހުން އެުކއެކުގަިއ ކަލޭމެްނ

.      ހަނގުރާމަ ނުުކރާނެއެވެ       =  ިރައްކާެތރިެވގެންވާ ކޯްއޓޭތަކުގައ  ީމެނުވ   

        = ެއްެގ ފަހަުތގަިއ މެުނވީނުވަަތ ފާރުަތކ            =  އެމީހުްނެގ

. ،ރިކަމާއި ޢަާދވާތްތެމެދުގައި އެީމހުންގެ     ރުޅިވެރިކަްނ ގަަދވެެގން ވެެއވެ      =  ކަޭލގެފާުނ

ނޑު ކަމަށްތޯއެވެ    ؟ހީފުޅުކުރައްވަީނ އެ އެންމެން އެީކ އެކަިތގަ       = ިއެހެންނަމަެވްސ  އަދ 

. ،އެމީހުންގެ ހިތްަތއް ވަީނ ވަިކވަކިވެ   ބައިބަިއވެގެންނެވެ    = ީއެގޮތަކ        = 

.    ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ބަެއކެވެ  =  ޭނުވިސްނ /   ބުއްދި ނުކުެރވޭ   = 

.ބަޔަކުމީހުން ފަދަ   އެވެ        =  ިއެމީހުްނގެ ކުރީން ދާދި ގާުތގައިވ        

  އެމީހުން އެީމހުނެްގ ނުބައި ކަންތަކުގެ ރަހަ ލިބިގަތް  =        =  ނޑައެޅިގެްނ އަދި ކަ

. َعَذابއެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިިވ    އެވެ
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މާނަ  ގެسورة الحشر       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

.) އެ  ُمْؤِمن(އޭ  ) 13( ގެ މަްއޗަްށ  هللاَّ ްނގެ ހިތްތަކުަގިއ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް އޮންނަ ބިރު  ُمنافِقންނޭވެ

. އެހެްނ އެަވނީ ހަމަކަށަަވރުން އެީމހުންނަކީ ެއއްޗެްއ  ނުވިްސޭނ އެމީހުންގަިއ އޮންނަ ިބރަށްވުެރވެސް ާމ ބޮޑެވެ

.ބަޔަކު ކަމުގަިއ ވީ   ތީެއވެ

.  ُمْؤِمن ،އާ އަށާއި  َرُسولގެ ަމއްަޗށް އޮްނނަ ބިރަށްވުރެ  هللاَّ ންގެ ހިުތގައި  ُمنَاِفقُ  ދަންނައެވެ

ންެގ ފަރާތުްނ  ُمْؤِمن ،ަލސްކުރަްއވާފަިއ ވުމާއި  َعَذاب ،ެގ ކޯފާާއއި هللاَّ ތަކުންނަށް އޮންަނ ބިުރ ގަަދވެގެްނ ވަީނ 

. އެކަމަުކ އެީއ  ،ނުރަްއކާ ،ާއއި َذابعَ އަންނަ  ްނ  ُمْؤِمنފުޅަށް  أْمرެގ هللاَّ ކުްއލިވެފަިއ އަވަްސވާތީެއވެ

.  ހިންގަމުން ގެންދާ ކަންތައް ކަެމއް އެމީހުންނަކަްށ ނުވިސްނެެއވެ

.) އެ  ُمْؤِمن(އޭ  ) 14( ންާނ ން ެއކުއެކުަގއި ފައުޅުަގއި ތިބެގެން ކަލޭމެ يَهُوِدى ،ންނާއި ُمنافِقންނޭވެ

. އެމީހުްނ ހަނުގރާމަ ކުިރޔަްސ ކުރާނީ ަރއްކާތެިރވެގެންވާ ކޯއްޓޭތަކެްއގައި ފިަލިއ  ހަނގުރާމަ ނުުކރާނެއެވެ

. އެމީހުްނ ެއކަުކ އަނެކަކަްށ ދެކޮޅުެވރިކަމާއި . ނުވަަތ ބިތްތަކެްއެގ ނިވަުލގަިއ ތިބެގެންެނވެ  ،ތިބެގެންނެވެ

. ކަލޭމެ ނޑުކަމަްށ ރުޅިވެރިކަން ނުހަނު ގަދަވެގެން ވެއެވެ ން ހީކުރަީނ އެމީހުން ނިކަން އެއްބަިއވެފައި އެކަިތގަ

. އެކަްނ އެހެްނ އެވަީނ ހަމަކަށަަވުރްނ  إْختِالف ،! އެކަމަކު އެމީހުންެގ ހިތްތަްއ ވަނީ ބައިަބއިވެ؟ތާއެވެ ވެގެންނެވެ

.ބުއްދި ުނކުރެޭވ ބަޔަުކ ކަމުގަިއ  ،އެމީހުންނަކީ ނުވިސްނޭ  ވީީތއެވެ

. ަފެހ  ماِضىމިސާލަކީ ދާދި ގާތް މިމީހުންގެ  ) 15( އެއްގަިއ ިމމީހުންގެ ުކރީން ވޭތިވެިދޔަ މީހުންެގ މިސާލެވެ

. އަދި އެމީހުންނަްށ ުހރީ ވޭންދެނިވ  . َعَذابއެމީހުންވެސް އެމީހުން ުކރި ނުބަިއ ކަންތަކުެގ ަރހަ ލިބިގަތީެއވެ  އެވެ

. މި އާޔަތުގައި މި އިާޝރާތްވާ ަބޔަކީ  .  ْشِركمُ ގެ  َمكَّةދަންނައެވެ ހަނުގރާމައިގަިއ  بَْدرންނެވެ

. އެމީހުްނވެސް އެމީހުްނ ކުިރ ނުބަިއ ކަންތަކުެގ ަރހަ ލިބިގަތީއެެވ.   بَْدرބައިވެރިިވ ކާަފރުންގެ ވާހަަކއެވެ

ނޑުގެ  بَنُوالنَِّضيرހަނގުރާމަ ހިނގައި ދިަޔއީ  .  6މީހުްނގެ މި ކަންތަްއގަ ةަގއި  بَْدرމަސްދުވަސް ުކރީންނެވެ  َمكَّ

.  ْشِركمُ ގެ  ނޑި ބުއީއެވެ . މިމީހުންވެސް އެމީހުންެގ ކަންތަކުެގ ބޮ ނޑި ބުއީެއވެ ން އެމީހުން ުކރި ކަންތަުކގެ ބޮ
 ُ  أْعلَمُ  َوهللاَّ
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މާނަ  ގެسورة الحشر       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

   =  ެފަަދއެވެ މިސާލު ސައިތާނުގ.       = ީއިންސާނާައށް  އެސޮރު  އެއ 

  .ހިނދުގައެވެ ބުނާ މިހެން" ކާފަރުވާށޭ"   = ެހިނދުން  ކާފަރުވާ އިންސާނާ ދެންފަހ        

  = ާބަރީއަ  މުޅީން  ،ދުުރވެ ކިބިައން  ކަޭލގެ މިވަނީ  އަުހރެން ހަމަކަށަަވރުން.ބުނާނެެއވެ) އިންސާނާއަށް( އޭނ 

   .ގެންނެވެވެ    =  ްބިރުވެިތވަމެވެ އަށް اللَّه ައހުރެން ހަމަކަަށވަރުނ.        =  عاَمل

  .ެއވެ ربُّ  ބޮޑުުކރެއްވ ހައްދަވައި ތައް           = ެދެމީހުްނގެ  އެ) އިންސާާނއާއި ،ސައިތާނާއާއި( ފަހ 

  ވަނީ ނިމުން    = ެނަރަކައިގައެވ.       = ްގައެވެ َحال ދެމިތިބޭ އެތާ އެދެމީހުނ.    =  ިއަދ 

  އެއީ       = ެެއވެ َجَزاء އަނިޔާވެރީްނގ.           = ޭެވއްޖެ إْميان  އ 

  .މީސްތަކުންނޭވެ   = ްވާށެވެ ވެރި تقوى. ިބރުެވތިވާށެވެ އަށް اللَّه ތިޔަބައިމީހުނ.       =  ިއަދ 

  .ކަމެވެ ބަާލހުށި ެއއް نفس ކޮންމެ       = ްޮކން  ވަނީ އިސްކޮށްފައި ) ޓަކައި ދުަވހަށް ِقياَمة( ޓަކައި މާދަމާއަށ 

  ކަމެއްތޯ     = ިިބރުވެިތވާށެވެ އަށް اللَّه ިތޔަބައިމީހުން  އަދ.      =  ްތައް  َخَرب  اللَّه ހަަމކަށަވަރުނ 

  .ވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެން     = ްކަމެްއގެ  ުކރާހައި ތިޔަބައިމީހުނ      = ިތިޔަބައިމީހުން  އަދ 

  .ނުވާށެވެ  =  ްަފދައިން  އެމީހުނ     = ްނައްތަިއލި  ހަނދާން اللَّه އެީމހުނ        
  .ކުރުވައިފިެއވެ ހަނދާންނެތި އެމީހުން  މަތީން ތަުކގެ نفس އެީމހުންގެ އެކަލާނގެ ފަހެ =    

    = ީނޑައެޅިގެ ހަމަ އެމީހުންނަކ    .ފާސިުގންނެވެ ންކަ       =  ެނަރަކައިގ 

  .ނުވެެއވެ ހަމަަހމަެވގެން އެކުވެރީން       = ިއެކުެވރީންނާއި ސުވަުރގޭގެ އަދ        = 

   .)ދަންނަެއވެ( އެުކވެރީން ސުވަރުޭގގެ    = ެނޑައ  .އެއީެއވެ ހަމަ ނަސީބުވެރީންނަކީ ޅިގެންކަ
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މާނަ  ގެسورة الحشر       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެ ސައިތާުނވެްސ  يَهُوِدى ،މުނާފިގުންނާއި يَْعنِى( ގެއެމީހުން ) 16( ) މިސާލަކީ ސައިތާނާގެ މިާސލެވެ ްނގެ

. އަިދ ކާފަރުވާޭނ ަވސް ވާސްވެްސ ލަިއ ހަދާފަިއ ެއ އިންސާާނ ކާފަުރ ހަަމ އިންސާނުން ގާުތ ކާފަުރވާށޭ ބުނާނެެއވެ

. [ައހުރެން ކަލޭެގ ކިބައިްނ ދުުރވެ .  ،ވުމުން ސައިތާާނ އެ އިންސާނާއާ ދިާމއަށް ބުނާނެެއވެ ަބރީައވެގެންފީމެވެ

.] َربّ ތަކުެގ ެވރި  عالَم  އަށް އަހުރެްނ ބިުރގަންނަމެވެ

. އަިދ  حالެވ. ދެމީހުންވެްސ އެާތ ދެމިތިބޭ ެގ ނިމުމަީކ ނަރަަކއެ آِخرފަހެ ެއ ދެމީހުްނެގ  ) 17( ގަެއވެ

. َجزاءއަނިޔާވެރީންެގ   ައކީ ެއއީއެވެ

. މުނާފިގުންވެސް  އިްނ  َمِدينَةންނަށް އެ ހުރިަހިއ ހިތްވަެރއް ދީފައި އެީމހުން  يَهُوِدىދަންނައެވެ

. އަދި އެްއވެސް  .  رنَصْ ނުކުމެގެން ދިޔައިުރ އެމީހުންނާއެުކ ދިޔައީެއއްވެސް ނޫނެވެ އެްއވެސް ދިނީއެްއ ނޫނެވެ

.  ސައިތާނުވެސް އިންސާާނއާ މެދު ކަްނކުރީ ހަމަ ެއހެންނެވެ

. هللاَّ . ތިޔަބައިމީހުން !ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ إيمانއޭ  ) 18( . ައިދ !ެވރި ވާށެވެ تَْقَوى !އަށް ބިރުވެތިވާެށވެ

ުކރާުހިށ  تَْحقِيقއެއްތޯ ަބލައި  َعَملރީ ކޮން ދުވަހަށް ަޓކައި ަރއްކާކު ِقياَمة ،ެއއްވެސް މާދަމާ نَْفسކޮންމެ 

. . هللاَّ އަދި ތިޔަބައިމީހުްނ  !ކަމެވެ  َخبَرހަމަަކށަވަރުން ތިޔަބައިީމުހން ުކރާ ުހރިހަިއ ކަމެއްެގ  !އަްށ ބިރުވެިތވާށެވެ

. هللاَّ   ދެނެވޮޑިގެން ެވއެވެ

. ފަެހ އޭެގ  މީހުްނ ފަދައިން ހަނދާން ަނއްތައިލި  هللاَّ އަދި އެަބއިމީހުްނ  ) 19( ތިޔަބައިމީހުްނ ުނވާހުިށ ކަމެވެ

. ހެޮޔކަމުގެ މަތީން އެމީހުންެގ  نَْفسއެމީހުން އެމީހުންެގ  هللاَّ ސަބަބުން  ތަކުެގ މަތީން ހަނދާންނެތި ކުރުވައިިފއެވެ

ނޑައެޅިގެން  نَْفس . އެީއ ހަަމ ކަ . فاِسقަތއް މުޅީން ހަނދާންނެތި ުކރުީވއެވެ  ންނެވެ

. ުސވަުރޭގެގ  ،ެވރީންނާއިނަރަކައިގެ އެކު ) 20( . ނުވެްސ ވާނެއެވެ ސުވަުރގޭެގ އެކުެވރީން ަހމަހަމަވެގެން ނުެވއެވެ

(. . (ނަރަަކއިގެ އެކުވެރީންީނ އަބާއްޖަެވރީންނެވެ ނޑައެޅިގެން ނަސީބުވެރީންެނވެ  އެކުވެރީންީނ ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

      = ަނަމަ  ާބވައިެލއްވި ަކލާނގެ ރަސް ންތިމ      = ިقـُْرءان މ       =  ެފަރުބަދައެްއގ 

  މައްޗަށް     =  ްދެކެވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ ަފރުބަދަ އެ ކަޭލގެފާނު. (ެދކޭނެެއވެ ފަރުބަދަ އެ ކަލޭ ހަމަކަށަވަރުނ(. 
         = ުވަނިކޮށް  ުކދިކުިދވެގެން ،ވެިތވެބިރ          = ިބރުން  އަށް اللَّه   

   = ިތައް ِمثال އެފަދަ އަދ      = ްޖައްސަވަނީ  އެ މީސްތަކުންނަށް ރަސްކަލާނގެ ތިމަނ    

   = ްރޭތޯެއވެކު ِفْكر ވިސްނައި އެމީހުނ.              = އެކަލާނގެ  އީ اللَّه 

  .ކަލާނެގއެވެ ނުވާ އަކު  إله) َحقّ ( މެނުވީ       =  ަފއުޅުގަިއވާ  ،ކަންތަކާއި ވާ ގައި  َغْيب 

  .ަކލާނގެެއވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްވެސް        = ީވަންތަ  َرِحيم ވަންތަ َرْمحٰن އެއ 

  .ކަލާނގެއެވެ            = ކަލާނެގއެވެ ުނވާ އަކު إله) َحقّ ( މެނުވީ އެކަލާނގެ އީ اللَّه.  

     =  ީނގެެއވެަކލާ ވޮޑިގެންވާ  ވަްނތަވެ طَاِهر ،ެވރި ތަކެތީގެ  ުހރިހައި  އެއ.       = 

  .ކަލާނެގއެވެ ތެދުުކރަްއވާ ބޭކަލުން َرُسول އެކަލާނގެ އަދި  ،ަސލާމަތްވެވޮޑިގެންވާ އަކުން َعْيب ،ކަމަކާއި  އުނި އެންމެހައި

  =  ެަކލާނގެެއވެ ަބއްަލވާވޮޑިގެންވާމައްޗަށް ތަކުގެ  َعَمل އަޅުތަކުންގ.        = 

  ވަންތަ  ގަދަފަދަ ބަދަުލހިއްޕެވުން ،ހިއްޕެވުމާއި ައދި ،ނުވާ އެަވރެއް ކަމުގައި ގަދަފަދަވަންތަ   =  ُِكْربِيَاء 

  ެވރި  ވަންތަކަމުގެ     = ވެއެވެ  ވަންތަެވވޮޑިގެން طَاِهر ހުސް اللَّه.         = 

  ކަންތަކުން ކުރާ ِشْرك އެ އެމީހުން   = ީއެވެ اللَّه އެއ.       = ާތަކެތި  ގޮތަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވ 

 .ކަލާނގެއެވެ އުފައްދަވާ  ތަކެތި  އަލަށް އަދި ،ހައްަދވާ  ވައިމިންވަރުކުަރއް   =  ުސިފަތަކުަގއި  ،ތަކާއި ُصوَرة ތަފާތ 

 . ކަލާނގެއެވެ ދަވާ އުފައް ތަކެތި        = ިނަންފުޅުތަކެއް  އެންމެހައި  ރަނގަޅުވެގެންވާ  ،ވެގެންވާ ރިެވތ 
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 .ވެއެވެ ެވގެން خاصّ  އެކަލާނގެއަށް      = ްކިޔައެވެ َتْسِبيح އެކަލާނގެއަށ.            

  ަތކެތި  ާވހައި އިބިމުގަ ،އުޑުތަކާއި =       = ީވަންތަ  ِحْكَمة ،ވަންތަ ِعزَّة އެކަލާނގެއ 

 .ކަލާނގެއެވެ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަށް  اللَّه ވަޑައިގަންނަވާނީދެކެ  ކަލޭގެފާނު ބާވައިލެްއވިނަމަقـُْرآن   މި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން މައްޗަށް ފަރުބަދައެއްގެ ) 21(
 އެފަދަ  ރަސްަކލާނގެ ތިމަން  މީސްތަކުންނަށް އަދި. ވަނިކޮެށވެ ހަާލކުވެގެން ،ކުދިކުދިވެ މުޅީން ަފރުބަދަ އެ ބިރުން

 .ޓަކަެއވެ ވިސްނައިހެދުމަށް ތެިރކަމާމެދު ُقْدَرة ގެ اللَّه ،ކޮށް ِفْكر އެބައިމީހުން ޖައްސަވަނީ  މިސާލުތައް

 ،ވަުރގަދަކަމާއި  އެތުރިފަިއވާލެއް  އެ އަދި ،ރަނގަޅުކަމާއި ަތކުގެ َلْفظ ،މާތްކަމާއި ،ބޮޑުކަމާއި ގެ قـُْرآن(. ދަންނައެވެ
 މިކަްނަކން  ،ވުމާއި ެއކުލެވިަފއި މައްޗަށް  ގެ  َنِصيَحة ،އާއި َوْعظ ފަދަމައިިތރިވާ  ،މަޑުވެ ހިތްތައް  އަދި ،ފުިރހަމަކަމާއި ގެ  َبالَغة

 ަފރުބަދަތަުކގެ  ބޮޑެތި ،ހަރު ،ގަދަފަދަ ،ަވރުގަދަ ފެތުިރފައިވާ ،ހަުރލައި ރަނގަޅަށް  މުގައި ބި ْرآنقُـ  މާތް  އެކުލެިވގެންވާ
 ބުަރއިެގން  ،ކުދިކުދިވެ މުޅީން ފަރުބަދަ  އެ  ބިރުން  އަށް اللَّه ،ނަމަެވސް ބާަވއިލެްއވި މައްޗަށް  ަފރުބަދައެއްގެ  ތެރެއިން

 އެައށް  ބަާލއިރު  ބޮޑުކަމަށް ،މާތްކަމާއި ގެ قـُْرآن ،ވަުރގަދަަކމާއި ތަކުގެ ބަސްފުޅު ގެ َعَذاب އޭގައިވާ . ހިނގައްޖައީެހވެ
 ނިކަެމތި  َضِعيف ެދރަ މިިހރަ ެއކަމަކު. ބިރުންނެވެ ުނކުރެވިދާނޭަކމަށް އަދާ تـَْعِظيم ،އާއި إْحِرتام َحقّ  ވާ واِجب އަދާކުރާން
ނޑުގައި  އިންސާނާގެ  ަކމީ  ނުުކރާ އަަސރެއް އެއްެވސް އޭގެ ން– قـُْرآن ހިތް ޭއނާގެ – ގުނަވަން ލެވޭަވރުގެ މުށަށް ވާ ހަށިގަ

 .)ނޫނެވެ  އެއް َعجاِئب ކުަޑ

 ގޮެތއްގައި  ފުިރހަމަ ަވރަށް މަިތވެރިކަން  ގެ َجَالل ެއކަލޭގެފާުނގެ ،ކަާމއި ثاِبت ގެ َشْخِصيَّة ގެ  اهللا َرُسولُ  ން آيَة މި
 .!ކުޅަދުންވަންތަކަމާއެވެ ގެ  اللَّه މާތް ޮކށްދެއްވި َحتَمَّل ْرآنقُـ  ބާުރގަދަ އެ ހިތްޕުޅުގައި  ެއކަލޭގެފާުނގެ. ސާބިތުވެއެވެ

 ފަުއޅު  ،ސިއްާރއި. އެވެ اللَّه އެއްަކއުވަންތަ ނުވާ  އަކު إله َحقّ  އެއްވެސް  އެހެން ފިޔަވައި  އެކަލާނގެ  އީ اللَّه ) 22(
 .ކަލާނެގއެވެ ވަންތަ َرِحيم ،ވަންތަ َرْمحٰن ،ދެނެވޮޑިގެންވާ

 އަކުން َعْيب ހުރިހައި އަދި ،ވެރި ކަމެއްގެ ހުރިހައި ،ނުވާ އަކު إله އެއްވެސް އެހެން َحقّ  ފިޔަވައި ކަލާނގެއެ އީ اللَّه ) 23(
 ُحجَّة ،އާއި ُمْعِجَزة. ކަލާނގެއެވެ  ވެގެންވާ ސަލާމަތް ކަމަކުން އުނި އެންމެހައި. ކަލާނގެއެވެ  ވޮޑިގެންވާ ވަންތަވެ طَاِهر ހުސް
 އަބަދު  ،އަބަދާއި މައްޗަށް ތަކުގެ َعَمل އަޅުތަކުންގެ. ކަލާނގެއެވެ ތެުދކުރައްވާ ން َرُسول ނގެއެކަލާ  ން بـُْرهان އަދި،އާއި

 ވަންތަ َجبّار ،ގަދަފަދަވަންތަ  ހިއްޕުެވންވެސް ބަދަލު ފަރާތްތަކުން އެހެނިހެން އަދި ،ގަދަފަދަވަންތަ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ
 ތަކުން  ِشْرك ކުރާ ން ُمْشرِك. ކަލާނގެއެވެ  ވޮޑިގެންވާ ވަންތަވެ ِكْربِياء އްޗަށްމަ  އަޅުތަކުންގެ އެންމެހައި އެއީ އަދި. ކަލާނގެއެވެ
 .ވެއެވެ ވޮޑިގެން ވަންތަވެ طَاِهر ހުސް އެކަލާނގެ

 ތަފާތު  އަދި. ަކލާނގެއެވެ  ކުަރއްވާ إجياد ތަކެތި އަލަށް އަދި ،މިންވަރުުކރައްވާ  ަތކެތި ގޮތަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ އީ اللَّه) 24(
 ވަނީ ނަންފުޅުތައް ރަނގަޅު ،ރީތި އެންމެހައި. ކަލާނެގެއވެ ސޫރަުކރަްއވާ ތަކެތި އިގަސިފަތަކު ،ތަކާއި َرةُصو 

 ވަންތަ  ِحْكَمة ،ވަންތަ ِعّزة އެކަލާނގެއީ. ކިޔައެވެ َتْسِبيح އެަކލާނގެއަށް  ތަކެތި ާވހައި ބިމުގައި ،އުޑުތަކާއި. އެކަލާނގެއަެށވެ
 .ކަލާނގެއެވެ 
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة الممتحنة
uv 

  

 )13(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       متحنةُسورة امل   
 

   ަތުރަޖމާ     

          ޭއޭ  إِْيَمانއ) . .) َرُسْول ،އާއި  هللاَّ ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ   ާއ ތެދުުކރި މީހުންޭނވެ

           إْختِيارން ތިޔަބައިމީހުން َعُدوّ ތިމަން ރަސްކަލާނެގ .   ނުުކރާށެވެ     

  ،ންނާއި َعُدوّ އަދި ތިޔަބައިމީހުްނގެ      ިސަހޯަރެވރީން ކަމުަގއ          

  َحالދަމަހައްާޓ  އެމީހުންނަށް ޓަކައި ތިޔަަބއިމީހުން ލޯިބވެތިކަން       ިހަަމކަށަވަރުްނ އެމީުހްނ  ައދ

.   ކާފަރު ވެއްެޖއެވެ       ްތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އައި ަތކެއްޗަށ        ّެގ  َحق

  ތެރެއިން        ްَرُسْولއެމީހުނ .   އާ ރަށުން ނެރެނީއެވެ       ިހަމަސީދާ  އަދ 

   ،ތިޔަބައިމީހުންނާއި       ްީވ ކަމަށް ަޓަކއި  إِْيَمان އަށް  هللاَّ ތިޔަބައިމީހުނ      އެީއ

. َربّ ތިޔަބައިމީހުންގެ     ެއވެ        ާތިޔަބައިމީހުން ނިކުންނަންޏ          

  ކުރުމަށް  ِجهَادކަލާނެގ މަގުގަިއ ތިމަން ރަސް          އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނެގ ރުްއސެވުްނ

  އެދިގެން      َخبَرއެމީހުންނަށް ިސއްުރ .   ތައް ކިަޔއިދެނީއެވެ     އެީމހުންނަްށ )

) ގުޅުމާިއ    ލޯބިވެިތކަމުންހުންނަ     .   އަދި ިތމަން ރަސްަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ  

     ްތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާުކރި ކަންތައ        ިއަދި ތިޔަބައިމީހުން ފައުޅުުކރި ކަންތަކާއ،  

      ްއަދި ތިޔަބައިމީހުންެގ ތެރިެއްނ ެއފަދަ ކަންތައ (.   ކުާރ މީހުން (ދަންނަެއވެ  

   . ) ގެްއލިއްޖެއެވެ   ފަހެ ހަމަކަަށވަރުން (އެމީހަކަށް       ާަމގު  َحقّ ސީދ  
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

  އެއީ ) ން َغْري ُمْسِلم( ކަުމގައިވާންَعُدّو  ަކލޭމެންގެ އަދި ،ރަސްަކލާނގެާއއި  ތިމަން. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެِإْميَان   އޭ ) 1(
 ަކލޭމެން  ގޮތުން ވުުމގެ ލޯބިވެތި ،ގާތްކަމާއި. ުނކުރާށެވެإْخِتيار  ބަަލއި ަކލޭމެން ކަމުގައި ން ސަހަޯރވެރި  ތިމާމެންގެ
 އެ  ހަމަކަށަަވރުން. ންގައިދެނީެއވެއަ އެމީހުންނަށް ތައްَخَرب  ސިއްރު ގެ zَرُسْول اللَّه  ،ބަހައްޓައި ގުޅުން އެމީހުންނާ
 އާއަށް َرُسْول  ،ާއއި اللَّه. ޮދގުކޮށްފައެވެ ތަކެތި އައި ގާަތށް ަކލޭމެންގެ ެތރެއިން ގެَحّق  ވަނީ އެ މީހުން ކާފަރުންގެ

ة ( ގެޮދރުން ގޯތި ވެސް ންُمْؤِمن  ަކލޭމެން އަދި ،އާއި އާَرُسْول  އެވަނީ  އެމީހުން . ކާފަރުވެފައެވެ  އެއީ . ެނރެލައިަފއެވެ) އިންَمكَّ
 ތިމަން  ފަހެ .އެހެްނކަމެއްނޫނެވެ .ޓަކައެވެ ކަމަށް ވީِإْميَان  ކަލޭމެން އަށް اللَّه ވާ ކަމުގައިَرّب  ކަލޭމެންގެ ހަމައެކަނި

 ވަންޏާ  ކަމުގައި ނުކުންނަނީ އަށްِجهاد  ކަލޭމެން މަުގގައި ރަސްކަލާނގެ ތިމަން އެިދގެން ރުއްސެވުން ރަސްކަލާނގެ
 އަދި  ،ފޮނުވައި އެީމހުންނަށް ަތއްَخَرب  ސިްއރު ގެ  zَرُسْول اللَّه . ނުހަދާށެވެ ަބހައްޓައި  ގުޅުން ލޯބިވެތިކަމާއެކު  ނަށް ހުންއެމީ

 ރަސްކަލާނގެ  ތިމަން ކަންތައްވެސް  ކުރާ  ފައުޅުގައި ައދި ،ކަންތަކާއި ވަްނހަނާކުރާ  ަކލޭމެން ަފހެ. ުނހަދާށެވެ އަންގައި
 ގުޅުން ލޯބިވެތިކަުމގެ ކާފަރުންނާ އެބަހީ( މީހާ ކޮށްފި ަކމެއް އެފަދަ ތެރެއިން ންގެُمْؤِمن  ކަލޭމެން ފަހެ. ބޮޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން

. ދަންނައެވެ) މީހާ ބަަލއިފި ކަމުަގއި ސަހަޯރވެރީން ތިމާމެްނގެ އެމީހުންނަކީ ،އިތުބާރުކޮށް އެީމހުންނަށް ،ބަހައްޓައި
 .ވާވަދެއްޖެއެވެ ،މަގުއޮޅި ،ކަަހއިލައި މީަހކުއެ ތެދުމަގުންَحّق  ސީދާ  ހަމަކަށަވަރުން

. ެވއެވެ  ުކރައްވާަފއިبَيان  ފޮތްތަކުގައި تـَْفِسري  ސަބަބެއް ބެހޭ ބާަވއިލެްއވުމާ ާއޔަތްތައް މި ސޫރަުތގެ މި. ދަންނައެވެ
 ރިވާެވގެން  އަިރހުން ގެاِلب َعِلى بن أِىب ط. ވެއެވެ ރިާވެވގެން ފޮތްފޮތުގައި އެހެިނހެން އަދިވެސް ،އާއިُمْسِلم  ،އާއިُخبارِى 
 ތަނަަކށް  ިކޔޭ ެއވެ َرْوَضة َخاخ ،އާއިِمْقداد  އަދި ،ގެފާނާއިزَُبري  ،އަުހރެންނާއި. zَرُسْول اللَّه  ވިދާޅުިވއެވެ އެކަޭލގެފާނު. ވެއެވެ

 ސިޓީ  އެ . ވާނެއެވެ އްސިީޓއެ އަތުަގއި އަންހެނެއްގެ  ދަުތުރވެރި ދިމާާވ އެތަނުން . ކުެރއްވިެއވެَحِديث  އަދި. ފޮނުއްވިއެވެ
 އެީމހާ  ނެތޭ ސިީޓއެއް  ބުނުމުން ދޭށޭ  ސިޓީ ގާުތގައި އަންހެްނމީހާ އެ ގޮސް އަުހރެމެން ދެން . ދާށެވެ އަންނާން ހިފައިގެން
 ބޮުލގެ  އެީމހާގެ  ދެން. ަބއިލާނަމެވެ ޭފރާން ކަމަނާގެ ެއހެންޏާ . ދޭެށވެ ސިޓީ. ބުނެފީމެވެ އަުހރެމެން ދެން . ބުންޏެވެ

ނޑު  ަވނީ  އޭގައި . ގެނަސްދީފީމެވެ އަށް zَرُسْول اللَّه  ސިޓީ އެ ައހުރެމެން ދެން. ދީފިއެވެ  ސިޓީ ަނގައިފައި  ތެރެއިން ގެހުޅިގަ
ة  އަރިހުން  ގެحاِطب بن أِىب بـَْلتـََعق  ة َفتح  ވަނީ އޭަގއި. (ލިޔުމެކެވެ ިލެޔފައިވާ ންނަށްُمْشرِك  ަބއެއް  ގެَمكَّ َرُسْول  ުކރަްއވާންَمكَّ

 .)އަންަގއިފައެވެ ކުުރގޮތަކަށް ވާހަކަ  ވަޑައިގަންނަވާ zاللَّه 
. އެވެ  zَرُسْول اللَّه  އޭ. [ވިދާޅުވިއެވެحاِطب  ސުއުާލކުރެއްވުުމން zَرُسْول اللَّه  އެކަމާ ،ގެންނަވައިحاِطب  ދެންފަހެ

 ގުޅިގެން  އެމީހުންނާ  އަހުރެން. ނޫނެވެ މީހެއް ގެ أْصل قـَُرْيش  ައހުރެންނަކީ. ނުގަންަނވާށެވެ އަވަސްވެވަޑައި  މައްަޗށް އަހުރެންގެ 
 ،މުީހންނާއި ާގތް ރްައކާތެރިކުރާނޭ ،ކޮށްِمحايَة  މީހުން ގާްތތިމާގެ ބޭކަލުންގެَأْصَحاب  ވާ ކަލޭގެފާނެާއކު ،ކަލޭގެފާނާއި. އުޅެނީއެވެ

 ާގތް  ައހުރެންގެ  ކުރީ َقْصد  އަހުރެން  މުން ނެތު މީހަކު  ގާްތތިމާގެ އެފަދަ  އަހެުރންގެ . ވެއެވެ ގައިَمكَّة  މީހުން ރައްކާތެރިކުރާނޭ  މުދާ
 ކުރި  ވާކަށްُمْرَتّد  އަދި ،ކާަފރުވާކަށް އަހުރެން ތިަޔކަމަކީ. ހޯދުމަށެވެ އަތެއް ވާގިވެރި ފާަރތުން ންގެُمْشرِك  އެ ކުރުމަށްِمحايَة  މީހުން
 އަހުރެން . [ވިދާޅުވިއެވެ ގެާފނުُعَمر .] ފިއެވެބުނެ ތެދު ޭއނާ[. ުކރެއްވިެއވެَحِديث  zَرُسْول اللَّه  ދެންފަހެ.] ނޫނެވެ ކަމެއް
 ހަނގުރާމައަށް بَْدر  އެކަލޭގެފާނު[. ކުރެއްވިެއވެَحِديث  zَرُسْول اللَّه  އެހިނދު.] ދޫކޮށްލައްވާށެވެ ކަނޑައިލާން ބޯ އޭނާގެ

 ؟ނުގަްނނަވިައތޯއެވެ އެނގިވަޑައި  ނަށް ކަލޭގެފާ ބައްލަވާވޮިޑެގންނެވިކްަނ اللَّه ވެރީންަނށްأْهل  ގެبَْدر  ފަހެ. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 ރަްސކަލާނގެ  ތިމަން ހަަމކަށަވަރުން. ކުރާށެވެ ކަމެއްބޭނުން  ތިޔަބައިމީހުން. [ކުރެއްވިއެވެَوِحى  އެމީހުންނަށް އަދި

 .ވެ ބަާވއިލެއްވިއެ އާތަޔް  އިސްވެދިޔަ  ގުޅެިގން އާحاِدثَة  ިދޔަ ވެبَيان  މި.] ުފއްސަވައިފީމެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
 .ދަށުަގެއވެ ގެَموُضوع  އެ ހަމަ އެވަނީ އާޔަތްަތއްވެސް އަންނަނިވި އަދި
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

     ާތިޔަބައިމީހުްނގެ މައްޗަށް ގަދަވެވޭ ގޮްތ  ،އެމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން އަތުލެިވްއޖެއްޔ

  ވެއްޖެއްޔާ          ްَعُدوّ  ވާންނަށް ُمْؤِمنއެމީހުން ވާނީ ކަލޭމެނ .    ން ކަމުގަެއވެ

           ިއެަބހީ އެމީހުްނެގ  އަދ) . އެމީހުންެގ އަތްތަްއ ަކލޭމެންނާ ދިމާއަްށ ފަތުރާނެެއވެ

(.   އަތްތަކުން ކަލޭމެންނަްށ އަނިާޔ ކުރާނެެއވެ      ްއަދި އެމީހުންގެ ދޫަތއްވެސ       ނުބަިއ

  ގޮތުގައި     . ./ އެދޭނެެއވެ   އަދި އެމީހުްނ ލޯިބކުރާނެެއވެ      ްކަލޭމެން ކާަފރުވުމަށ  

        ްކަލޭމެންނަކަށް ފައިދާއެއް ނުކު  ،ކަލޭމެންގެ ގާތް ކަމަކުނ.    ރާނެއެވެ

      ްއަދި ކަލޭމެްނގެ ަދރީންެގ ފަރާތުން ވިޔަސ،        ދުަވހުން قيامة     

      ިކަލޭމެންގެ ދެމެދު ދުރުުކރައްަވއ، .    އީ هللاَّ އަދި      ަވކިކުަރއްވާނެެއވެ    

  ުކރާހަިއ ކަމަކަށް ތިޔަބައިމީހުން      ާަކލާނގެބައްލަވާވޮިޑގެން ވ.   ެއވެ
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 
 
 
 
 
 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ޮގތް  ގަަދވެވޭ މައްޗަށް ތިޔަަބއިމީހުންގެ ،އަތުލައިގަނެވި ތިޔަބައިމީހުން މީހުންނަށް ކާފަރުންގެ އެ.) ންނޭވެُمْؤِمن  އޭ( ) 2(

 އަނިޔާކޮށް  ކަލޭމެންނަށް އަތްަތކުން އެމީހުންގެ. ކަުމގައެވެ ންَعُدّو  ިތޔަބައިމީހުންގެ ވާނީ އެމީހުން ދިމާވާއިރަށް ހަމަ

 ަކލޭމެންގެ  ަކލޭމެން ތިބޭނީ އެިދއެދި އެމީހުން އަދި. ހަާދނެއެވެ ކިޔައި އެއްޗެތި ހުުތރު ދޫތަކުން އެމީހުންގެ  އަދި . ހަދާނެއެވެ

 .ވަނުމަށެވެ ކަލޭމެން އަށް ِدين  ނުަބއި އެ އެމީހުްނގެ ،ވެكاِفر  އަލުްނވެސް ،ވެَتّد ُمرْ  ންِدين 

 ެއއްެވސް  ދުަވހަކުންِقياَمة  ގާްތކަމަކުން އެ) ވީމާ ތަފާތު ގޮތުން ގެِدين ( ނަމަވެސް ބަޔަކު ގާތް ކިތަންމެ އެމީހުންނީ ) 3(

َفع   ގާްތކަމެއް . ނުވާނެެއވެ ގުޅުމެއް އެްއވެސް ަދީރންނަކާވެސް !ތާެއވެ ަދރީން ގާތްވާނީ އެންމެ. ނުުކރާނެއެވެ  އެއްَمنـْ

 ކާަފރު  ،މައިންބަފައިންނާއިُمْؤِمن . (ހުއްެޓވެ ަވކިކުރައްވާ  ،ދުރުުކރަްއވައި ދެމެދު އެ ުދވަހުންِقياَمة  .ނުއޮންނާނެއެވެ

 ކުާރަހއި  ތިޔަބައިމީހުން އަދި.) ންނާނެއެވެނުއޮ ގުޅުމެއް ގޮަތކުން  އެއްވެސް ތަފާތުވީމާِدين . ނުވާނެއެވެ ގުޅުމެއް ދަރީންނަކާ

 .ވެއެވެ ބައްލަވާވޮޑިގެން  އަބަދުމެ ެއކަލާނގެ  ކަންކަމަށް އެ. ެވއެވެ ދެނެވޮޑިގެން اللَّه ކަމެއް

 ،އެހެންވެ . ނޫނެވެ ކަމެއް  އޮންނާނޭ  ގުޅުމެއް އެްއގޮތަކަށްެވސް ދުވަހުން ِقياَمة  ކަމަކީ كاِفر  ،ކަމާއިإميان . ދަންނައެވެ

 ެއވަނީ  اللَّه ންނަށް ُمْؤِمن  އުޅުމަށް ސަލާމަތްކޮށް  އެީމހުން ،އިތުާބރުކޮށް ،ބަރޯސާކޮށް ކާފަރުންނަށް  ގައިވެސް ދުނިޔޭ

 .ވާނދެނެވެ  އެކަްއޗަކަށް އެީމހުން ގޮތުން ގެ ِدين . މަނާކުރައްވާފަެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        ަވެއެވެ ޓަކައި ނަށް ) ން ُمْؤِمن( ކަލޭމެން މަކަށަވަރުންހ.         ުރީތި  ،ރަނގަޅ 

  ނަމޫނާއެއް       ގެފާނުގައިإْبراِهيم      ިމީހުންގައި ) ވެގެންވާ ِإْميَان ( އެކަލޭގެފާނާެއކު އަދ  

         ީހަނދާންކުރާށެވެ( ހިނދު ުބނި މުީހންނަށް ގެ قَـْوم އެމީހުންގެ ހުންއެމ(.          

  .ވެގެންެނވެ ބަރީއަ މުޅީން ކިަބއިން ކަލޭމެންގެ ވަނީ މި އަހުރެމެން      ިއަޅުކަންކުރާ  ކަލޭމެން އަދ 

   ،ތަކެތީންނާއި    ފިޔަަވއި  اللَّه      ްއިދިކޮޅުެވއްޖައީމެވެ ަކލޭމެންނާ ،އަހުރެމެނ.     

          ިވަނީ މި ފާޅުވެގެން  ދެމެދު ކަލޭމެންނާ ،އަހުރެމެންނާއ         ިޢާދާވާތްތެރިކަމާއ، 

  .ރުޅިވެިރކަމެވެ ގަދަ    ިވެސް އަބަދު ،އަބަދާއ             ައަށް  اللَّه އެއްކަުއވަންތ 

   ދެންނ ވާ ِإْميَان  ކަލޭމެން          މެނުވީ  ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި ަބއްޕައަށް އެކަޭލގެފާނުގެ ގެފާނުإْبراِهيم 
      ްُدَعاء  ޔަޤީނުންވެސް އެދި ފާފަފުއްސެވުމަށް) ަބއްޕައަށް( ަކލެއަށް އަހުރެން ހަމަކަށަވަރުނ

  .ކުރާނަމެވެ       ިނުވެެއވެ ެވގެންِمْلك  އަހުރެންނަށް ) ޓަކައި ބައްޕަައށް( ޓަކައި  ކަލެއަށް  އަދ.    

      ކަމެއް  އެްއވެސް ން  َحْضَرة ގެ اللَّه       ޭއެވެ ربّ  އަޅަމެންގެ އ!.         ްއަޅަމެނ 

  .އަށެވެ َحْضَرة އިަބރަސްކަލާނގެ ހަމަެއކަނި ުކރަނީوَِكيل        ިހަމައެަކނި  ވަނީ تـَْوَبة ވެ ُرُجوع  އަޅަމެން އަދ 

  . އަށެވެ  َحْضَرة އިބަރަސްކަލާނގެ       ިَحْضَرة އިބަަރސްކަލާނގެ ހަމަ ވަނީ ދިއުން ެއނބުރި އަދ 

  .އަށެވެ             ޭَنة . އެވެ ربّ  އަޅަމެންގެ އ    .!ނުލައާްވނދޭވެ  އަޅަމެން ކަމުގައި  އެއްِفتـْ

    މީސްތަކުންނަށް ވީكاِفر       ިފުއްސަވާނދޭވެ ފާފަ އަޅަމެންގެއަދ.!        ޭربّ  އަޅަމެންގެ އ 

  .!އެވެ     ްއިބަރަސްަކލާނގެއީ  ހަމަކަށަވަރުނ        ވަންތަ  ِحْكَمة ،ވަންތަِعّزة 

  .ކަލާނގެއެވެ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

ލޯިބވެތިކަްނ  ،ކޮށް ُمواالتން  ُمْؤِمنކަލޭމެްނ  ަނށް  ން  ُمْشِرك ،އި. ކާަފރުންނާ!ތަކުންޭނވެ ُمْؤِمن(އޭ  ) 4(

) ރަނގަޅުވެގެްނވާ ރިވެިތ ނަމޫނާ  إِْيَمانއެަކލޭގެފާނަށް  ،ގެފާނާއި إبراهيم ،ބަހައްޓާން ުނވާނޭ ކަުމގެ މަްއޗަށް

. ެއ ބޭކަލުންެގ ތިއްބެވިބޭަކލުންގަިއ ވެވެގެން އެަކލޭގެފާނުެގ ައރިހުަގއި ފުޅު އެއީ ަކލޭމެންގެ ަމއްޗަށް ާވ  َعَملެއވެ

. އެ ބޭަކލުން އެ ބޭަކލުންގެ  .قَْومރަނގަޅު ނަމޫނާއެކެވެ ެއ  !ގެ މީހުންނަށް ވިދާޅުވި ހިނދު ހަނދާންކޮށްަބލާށެވެ

. [ޭއ  . އަުހރެމެން މި ވަީނ  قَْومބޭކަލުން ވިދާޅުވިެއވެ ފިޔަަވއި ަކލޭމެން އަޅުކަްނ ކުާރަހިއ  هللاَّ ގެ މީހުންޭނވެ

. ަކލޭމެންނާ މުޅީން  ،ތީންނާއިތަކެ . ައހުރެމެންނާއި ِخالفއަދި ކަލޭމެންެގ ކިބައިްނ ބަީރައ ވެގެންނެވެ  ،ެވގެންނެވެ

. އެއްަކއުވަންަތ  ،ެތރިކަމާއި َعداَوةކަލޭމެންނާ ދެމެުދ މިވަީނ ގަދަެވގެންާވ  . އެީއ އަބަދަށެވެ  هللاَّ ުރޅިވެރި ކަެމކެވެ

.  إِْيَمانއަށް ކަލޭމެން  ބަފައެއް ދަިރއެއް ަވިކ ، ކުރެއްިވއިރު ތިާމގެ މީހެއް  إْعالن(އެބޭަކލުން މި ވާނދެނެވެ

 . . އެންމެންނަށެވެ . ެއީއ  ُمْؤِمنައހުރެމެން  ،ތަފާތުވީމައި ِدينނެތެވެ ން ވެސް ވާންޖެހޭނީ ހަަމ އެފަދައިންނެވެ

.) އެބޭަކލުންެގ ވާަހކައިްނ އިސްތިސްނާވަީނ ަހމައެކަނި  ެއކަލޭގެާފނުެގ ަބއްޕައަްށ  ގެފާނު  إبراهيمނަމޫނާއެވެ

. [އަުހރެްނ ކަޭލގެ ފާަފ ފުއްެސވުން އެދި  . ެއކަލޭގެފާުނ ބައްޕައަްށ ވިދާޅުވިއެވެ  ُدعاءވިދާޅުވި ބަސްފުޅެވެ

. އަިދ  ުކރެވޭޭނ އެްއވެްސ  ِدفاعން އަުތވެދާނޭ އެްއވެސް ުއނދަގުލެއް ަބއްޕަގެ ަފރާތުން  َحْضَرةެގ  هللاَّ ކުރާނަމެވެ

.] (އެކަމަުކ އެކަޭލގެފާނުެގ ބައްޕައާމެދު ވިދާޅުިވ އެ ަބސްފުޅު އަނބުރަިއ ބާރެއް ައހުރެ ންނަކަްށ ނުވެެއވެ

. އެއީ ހަމަ  ،އެ ބައްަޕގެ ފަރާތުްނވެސް ުދރުވެވަޑަިއގެން ،ގެންނަވައި  َعُدوّ ގެ  هللاَّ ަބރީއަެވ ވަޑައިގެންނެިވ އެވެ

 . .) ޭއ އަޅަމެންގެ  تَْوبَةއެއްކަްނ ރަނގަޅަްށ އެނިގވަޑައިގެންނެވުމުންނެވެ . َربّ ޫސރަތުގަިއ ެއވާހަަކ ެވއެވެ  !އެވެ

. އަިދ އެނބުިރ ދިއުން ވަީނ  َحْضَرةވަީނ ހަމައެކަިނ އިބަ ރަސްަކލާނގެ  ُرُجوع ،ކޮށް َوِكيلއަޅަމެން  އަށެވެ

. َحْضَرةއިބަ ރަސްަކލާނެގ   އަށެވެ

!  نَةفِتْ ކާފަރުެވއްޖެ މީސްތަކުންަނށް ވާ ! އެވެ َربّ އޭ އަޅަމެންގެ  ) 5( ެއއް ކަމުަގއި އަޅަމެން ުނލައްވާނދޭވެ

! އެިއރުން އެމީހުްނ އެތިބީ  ގައި ކަމުގަިއ  َحقّ (އެބަހީ އަޅަމެންގެ މަްއޗަށް ކާފަރުްނ ގަދަ ނުުކރައްވާނޭދވެ

! އޭ އަޅަމެންގެ  .) އަދި އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ . !އެވެ َربّ އެމީހުންނަށް ހީވެދާނެއެވެ

ةވަރުްނ ހަމަކަށަ . ِحْكَمة ،ވަންތަ ِعزَّ  ވަންތަ ަކލާނގެއަީކ ހަމަ ތިޔައީއެވެ
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

     ްވެއެވެ ކަލޭމެންނަށް ހަމަކަށަވަރުނ.     ިތަކުގައި ފުޅު َعَمل ބޭކަލުންގެ އެ( އެބޭކަލުންގައ(    

  ުނަމޫނާ  ރިވެތި ރަނގަޅ        މީހަކަށް ބިރުވެތިވާ އަށް  اللَّه( މީހަކަށް އެދޭ اللَّه(     

      ިދުވަހާއިآِخرَة  އަދ،      ިދަންނައެވެ މީހާ ފުރަގަސްދީފި އެނބުރި އަދ.        ްހަމަކަށަވަރުނ 

   އީلَّهال      ީކަލާނގެއެވެ ލިބިވޮޑިެގންވާتـَْعرِيف  ،އާއިَمحْد  އަދި ،ފުދިވޮޑިގެންވާ އެއ.    

       ވެއެވެ އެކަށީގެން ލެއްވުން اللَّه. (ލައްވައިފާނެއެވެ اللَّه(.     ެމެދުގައި ކަލޭމެންގ        

   ާމެދުގައްޔާއި މީހުްނނާ ތެރިވީ َعداَوة  ކަލޭމެނ،     ެތެރެއިން  އެމީހުންގ     ްލޯބިވެތިކަނ    

    ިކަލާނގެއެވެ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާ އީ اللَّه އަދ.      ިގިނަގިނަިއން  އީ  اللَّه އަދ 

  .ކަލާނގެއެވެ  ބޮޑުވެެގންވާ ލެއްވުން َرْمحَة ،ފާފަފުއްސަވާ     ްނުކުރައްވައެވެ َِي اللَّه ކަލޭމެންނަށ.   

       ާމީުހންނާމެދު  ނުކުރާ ހަނގުރާމަ ކަލޭމެންނ        ގޮތުން ގެِدين         ިއަދ 

   ނުނެރޭ  ކަލޭމެން   ެގޯތިގެދޮރުން ކަލޭމެންގ        ްހިތުން ހެޔޮކޮށް އެމީހުންނަށ   

     ިވުމާއި ވެރިَعْدل  އެމީހުންނަށް އަދ،      ްاللَّه ހަމަކަށަވަރުނ        ރީްނނަށް ވެَعْدل 

   .ވެއެވެ  ލޯބިވެވޮޑިެގން     ކަށަވަރީ  ކުރައްވާކަން َِي اللَّه          ާކަލޭމެްނނ 

  .މެދުގައެވެ  މީުހންނާ ހަނގުރާމަކުރާ      ގޮތުން  ގެِدين      ިނެރެ  ކަލޭމެން އަދ   

   ެގޯތިގެދޮރުން  ކަލޭމެންގ    ިއެހީވި އެމީހުން އަދ        ްމައްޗަށް ނެރުމުގެ ކަލޭމެނ  

      ަހެދުން ދީ َنْصر ދީ ސަހަރޯވެރިަކން ތިމާމެންގެ މީހުންނަށް އެފަދ     ިމީހުން އެފަދަ އަދ 

  މީހުންނީ  ބަަލއިފި ކަމުގައި ހަރޯވެރީންސަ ތިމާމެންގެ      ްނޑައެޅިެގނ      އެމީހުްނނީ  ކަ

  .އަނިޔާވެީރންނެވެ 
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َعَمل  ޭބކަލުންގެ އީމާްނވެގެންވާ އަރިުހގައި ގެެއކަލޭގެފާނު ،ގެފާނާއިإْبراِهيم  އެބަހީ( އެބޭަކލުންގައި ހަމަކަށަވަރުން ) 6(

 ައދި . ބަޔަކަށެވެ ިބރުވެތިވާ  ދުވަހަށްآِخَرة  ،އަާށއި اللَّه އެއީ. ވެއެވެ ނަމޫނާ ރިވެތި ،ރަނގަޅު ވާ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް) ފުޅުގައި

.) އެމީހަކަށެވެ ހަމަ ހުރީ  ހަލާކު  ،އިގެްއލުމާ އެކަމުގެ . (ދަންނައެވެ  މީހާ  ދީފި ފުރަގަސް  ،ކިޔަމަންނުވެ އަށް دإْرشا މިފަދަ

 .ކަލާނެގއެވެ ލިބިވޮޑިެގންވާثَناء  ،އާއިَمحْد  އަދި ،ފުދިވޮޑިގެންވާ  އީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން

 ތިބި  ގައިَمكَّة  އެބަހީ ( ދެމެދު  މީހުންނާ ވާ  ތެރިކަންَعداوة  ދެމެދު ަކލޭމެންނާ އަދި ،ަކލޭމެންނާއި.) ންނޭވެُمْؤِمن  އޭ( ) 7(

 ކުޅަދުންވަންތަވެ  އެކަމަށްވެސް އީ اللَّه. ލައްވައިފާނެެއވެَمَودَّة ،ލޯބިވެތިކަމާއި اللَّه މާތް) ދެމެުދ މީހުންނާ ގާތްތިމާގެ ކާފަރު

ة فَـْتح . (ކަލާނގެއެވެ ބޮޑުެވގެންވާ  ެލއްވުންَرْمحَة  ،ފުއްަސވާ  ފާފަ ގިަނގިނައިން  އީ  اللَّه އަދި. ަކލާނގެެއވެ ވޮޑިގެންވާ  ވެ َمكَّ

 ބަދަލުެވގެން  ލޯބިވެތިކަމަކަށް  ރުޅިެވރިކަން އޮތް އެީމުހންނާމެދު މެދުަގއި ންގެُمْؤِمن  ހިނދުން ވީإْسالم  ން ُمْشرِك  ގެ ةَمكَّ 

 ).ދިޔައީއެވެ

 ކަލޭެމން  ގޯިތގެދޮރުން  ކަލޭމެންގެ  އަދި  ،ނުކޮށް ަހނގުރާމަ ގޮތުން  ގެ ِدين  އިދިކޮޅަށް  ަކލޭމެންނާ.) ންނޭވެُمْؤِمن  އޭ( ) 8(

 اللَّه ހިތުން ެހޔޮކޮށް ،ަބހައްޓައި ެތރިކަންإْحسان ) ދިނުންފަދަ ހެދުން  ،ދިނުންފަދަ ކާއެތިކޮޅު ( ކާފަރުންނަށް  ރޭނުނެ

 ެއއް َِى  اللَّه ކުރުމެއް  ކަންތައް އެމީހުންނާ  ވެރިކޮށް َعْدل  އަދި . ނުކުރަްއވައެވެ މަނާ . ނުުކރައްަވއެވެ ނަހީެއއް ކަލޭމެންނަށް

 .ވެއެވެ ލޯބިވެޮވޑިގެން اللَّه މީހުންނަށް ވެިރވާَعْدل  ކަަށވަރުންހަމަ. ނުކުރައްވަެއވެ

 ގޯތިގެދޮރުން  އަދި ،ނެރެ ކަލޭމެން  ގޯތިގެދޮރުން  އަދި ،ހަނުގރާމަޮކށް އިދިކޮޅަށް ކަލޭމެންނާ އާމެދުِدين  ،އެކަމަކު ) 9(

 اللَّه ކުރުންُمواالت  އެމީހުންނާ ،ތެރިވެإْحسان  ،ިހތައި ހެޔޮޮކށް މީސްމީހުންނަށް އެހީތެިރވާ ނެރުމާމެދު ކަލޭމެން

 ސަހަރޯެވރީން  ތިމާމެންގެ މީހުންނީ އެފަދަ ،ކޮށްمواالت  މީހުންނަށް  އެފަދަ އަދި. ކަަށވަރެވެ ކުަރއްވާކަންَمَنع  ،ނަހީކުރަްއވާ

ނޑައެޅިެގން އެއީ. ދަންނައެވެ މީަހކު ކޮންމެ ބަަލއިގެންފި ކަމުގައި  .އަނިޔާވެރީންނެވެ  ކަ
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

          ޭإِْيَمانއ .    ވެއްޖެ ީމހުންނޭވެ         ކަލޭމެންގެ ގާަތްށ

  އަްނހެނުން އަުތވެއްޖެއްޔާ  ُمْؤِمن   َحالކުާރ  ِهْجَرة         ެކަލޭެމްނ  ފަހ

. إْمتِحانއެކަނބަލުން     ުކރާހުިށ ކަމެވެ         ދެނެވޮޑިގަތުްނ  هللاَّ ކަްނ  إِْيَمانއެކަނބަލުްނެގ

.    ބޮޑެވެ     ާދެންފަހެ ަކލޭމެންނަށް ެއކަނބަލުން އެނިގއްޖެއްޔ      ްނ  ُمْؤِمن

   ކަމުގައި      .   ފަހެ އެކަނބަލުން ނުފޮނުާވުހށި ކަމެވެ         ްކާފަރުންގެ ގާތަށ 
           ްَحاللެއކަނބަލުން އެ ފިރީންނަކަށ .     ވެގެން ނުެވއެވެ      

) އެކަނބަލުންނަށް  . لَحالއަދި އެމީހުންވެސް (އެ ފިރީންވެސް   ވެގެން ނުވެެއވެ    އަދި (ކަލޭމެްނ

. ُمْؤِمن ) އެމީހުންނަްށ ދޭށެވެ   ން       އެމީހުން ހޭދަކުިރ ެއއްޗެްއ (އެީމހުން ދިްނ ާކވެނިަރްނ

(.    އަނބުރައި ދޭެށވެ    .    އަދި ަކލޭމެންގެ މައްޗަްށ ކުށެްއ ެނތެވެ      

   އެކަނބަލުންނާ ކަލޭމެން ކަިއވެނި ކުރުމަކުން       ާކަލޭމެން އެކަނަބލުންނަށް ދީފިއްޔ  

       ެأُُجورއެކަނބަލުންގ (    (ކައިވެނީގެ ރަން    .   އަދި ކަލޭމެން ނުހިފަަހއްޓާށެވެ

       ަِعْصَمةއްކާތެިރކަން (އެމީހުން ކާފަރުންގެ ރ(           އަދި ކަލޭމެްނ

.   ހޭދަކުިރ އެއްެޗއް އެދޭށެވެ         ްވެސް އަދި އެމީހުްނ ހޭދަުކިރ އެއްެޗއް އެމީހުނ 

.   އެދޭށެވެ          ީُحْكمގެ  هللاَّ އެއ .    އެވެ       ކަލޭމެންގެ މެދުަގިއ

. ُحْكمއެކަލާނގެ     ުކރައްވަެއވެ      ިވަންަތ  ِحْكَمةއީ ދެނެވޮޑިގެންވާ  هللاَّ އަދ

.   ކަލާގެނެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

އަށް އަތުވެއްޖެްއާޔ  ِهْجَرةއަްނހެުނން ތިޔަބައިމީހުްނެގ ގާތަްށ  ُمْؤِمن. !ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ  إيمانއޭ  ) 10(

. ރަނގަޅަްށ  إْمتِحانަކން  إِْيَمانތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންެގ  . ނުވަަތ  إِْيَمانުކރާެށވެ ެވގެންތޯ ަބލާށެވެ

. އެކަނބަލުްނގެ  .  هللاَّ ބަުރ ދަ َخبَرަކމުގެ  إِْيَمانއޮޅުވައިލަިއގެން އުޅެނީޯތ ބަލާށެވެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނ ވެެއވެ

ން ކަމުގައި ަކލޭމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނިގއްޖެއްޔާ ެދްނ  ُمْؤِمنުކރުމަށްފަހު އެީއ ރަނގަޅު  إْمتِحانދެންފަހެ 

. ެއގޮތަކީ  . ާކފަރު ފިރީން ގާތަްށ ނުފޮނުވާށެވެ  ِدينއަލުން އެކަނބަލުން ކާފަރުންގެ ގާތަށް ނުފޮނުވާށެވެ

. އަދި އެކަނބަލުންނަކަްށ  َحاللސަބަބުްނ ެއ ކާފަުރ ފިރީންނަްށ ދެން އެކަނބަުލން  ތަފާތުވުމުގެ ެވގެން ުނވެއެވެ

. ދެންފަެހ އެކަނބަލުންގެ ކުރީެގ ކާފަރު ިފރިމީހާ އައިސް َحاللދެން އެ ކާފަރު ިފރީން   ،ވެގެން ުނވެއެވެ

. (ެއ ކަލޭެމން މުސް ،އެކަނބަލުންނަށް ދީފައިވާ ކާވެނިރަނަށް އެދެފިއްޔާ ލިމުން އޭނާޔަށް ާކވެނިރަން ދޭށެވެ

. ނުވަަތ  ُمْسلِمއަދާކުރާީނ  . ސަރުާކރުްނނެވެ .) އަިދ  ُمْسلِمންެގ ވެރިަޔކަށް ހުިރ މީާހއެވެ  إِْيَمانްނ ުކެރ މީހެކެވެ

. އެީއ  ވެގެން ެއ އަިއ އަންހެްނ މީހާާޔ ކަލޭމެން އިނުމަކުން ަކލޭމެންގެ މައްަޗކަށް ެއއްވެސް ކުށެއް ނެެތވެ

. އަދި އެކަނަބލުންނަށް އެހެން މީހުންނެކޭެވްސ  ِعّدةރޭކުރެވިަފއިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވަްނޏާ  ހަމަުކރުމަށް ފަުހގައެވެ

. (އެަބހީ ފިިރހެން މީހާ  . އަދި ކާފަރުްނގެ ަރްއކާތެރިކަން ނުހިފާށެވެ  إْسالمއެއްގޮތަށް ކާވެިނރަން އަދާކޮްށގެންނެވެ

. ހަަމ އެފަދައިން ،ނަމަނުވި إْسالمއަންހެްނ މީހާ  ،ވެފައި އަންހެންމީާހ  ،ެއ ދެމީހުންެގ ާކވެނި ކެންަސލްވީއެވެ

.) އަިދ ކާފަުރ  ُمْرتَدّ  . އެ ދެމެުދ ކާވެނީެގ ގުޅުމެއް ުނއޮންނާނެއެވެ ވީނަމަވެްސ ދެން ާކވެނި ކެންަސލްވީެއވެ

ނަށް ދީފަިއވާ ކާވެނިރަްނ ަކލޭމެްނ ީވ އަންހެންީމހާެގ ކިަބއިން އެކަނަބލުން ُمْرتَدّ އަންހެންމީހާެގ ފަރާތުްނ ނުވަަތ 

. އެކަނަބލުންެގ ފަރާތުްނ ެއ ތަކެިތ ލިބޭން ެޖހޭނެއެެވ. ހަަމ އެފަދައިްނ  ވެގެްނ އަިއ އަންހެންމީހާެގ  إْسالمއެދޭށެވެ

 . . އެީއ  ُمْسلِمކާފަރު ިފރިމީހާވެްސ އޭނާ ދިްނ ކާވެިނރަނަްށ އެދޭށެވެ  هللاَّ ންެގ ފަރާތުްނ އޭނާޔަްށ އެ އަދާކުރާެށވެ

. ކަލޭމެންގެ މެުދގައި  ُحْكمގެ  . އަދި  ُحْكم هللاَّ އެވެ ވަްނަތ  ِحْكَمة ،އީ ދެނެވޮޑިގެންވާ هللاَّ ުކރައްވަީނއެވެ

.  ކަލާނގެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     ެމީހަކު އަނބީންކުރެ ކަލޭމެންގެ އެބަހީ( ޖެއްޔާފާއިތުވެއް) އަްނހެނަކު ( އެއްޗެއް ކިބައިން ކަލޭމެންގ 

  އަނބީންކުރެ  ކަލޭމެންގެ     )ގުޅިއްޖެއްޔާ  އެމީހުްނނާ ގޮސް ތެރެއަށް ކާފަރުންގެ    

  ތެރެއަށް  ކާފަރުންގެ     ްިލބިއްޖެއްޔާ ިއންَغِنيَمة  ކަލޭމެންނަށް ދެނ     ެދޭށެވެ  އެމީުހންނަށް ކަލޭމެން ފަހ .

  :އެއީ      ެދިޔަފިރިްނނަށްދޭށެވެ ތެރެއަށް ކާފަރުންގެ( އަނބީންތައް އެމީހުންގ. (     

   ެމިންވަރަށް ރަނުގެ ދިން ( ވަރަށް ހޭދަކުރި) އެކަނަބލުްނނަށް( ފިރިހެނުން އ(      ިاللَّه ކަލޭމެން އަދ 

  .ވާށެވެ ވެރި تقوى އަށް          ީވެެގްނވާ ِإْميَان  ކަލޭމެން އެަކލާނެގއަށް އެކަލާނގެއ 

  .ކަލާނގެއެވެ        ޭއާއެވެَنِىب  އ.       ެއަންހެުނންތައް ُمْؤِمن  ރިހަށްއަ ކަލޭގެފާނުގ 

  އަތުވެއްޖެއްޔާ   ާحال ހިފާ بـَيـَْعة  ކަލޭގެފާނ           ްَشرِيك  އާ  اللَّه އެކަނބަލުނ

  )މައްޗަށް ނުކުރުމުގެ ބައިވެރި( މައްޗަށް ނުކުރުމުގެ    ްއެއްޗަކާއި އެއްވެސ،       ިއެކަނބަުލން  އަދ 

  ،މައްޗަށާއި ނުުކރުމުގެ ވައްކަން     ިމައްޗަށާއި ނުކުރުމުގެ ޒިނޭ އެކަނބަލުން އަދ،        ިއަދ 

   ،ދަރީން އެކަނބަލުންގެ  =   ނުމެރުމަށާއި  އެކަނބަލުން    =ިއެކަނބަުލން  އަދ 

  ،ގެނަސްުނގަތުމަށާއި  = ްދޮގެއް އެއްވެސ      =  ްދޮގުހަދާ  އެ އެކަނަބލުނ        

  ދެމެދުން އަތްތަކުގެ އެކަނބަލުްނގެ    = ެދެމެދުންނާއި ފައިތަކުގެ އެކަނބަލުންގ،       = 

  ،ނުއުރެދުމަށާއި ކަލޭގެފާނާ އަދި     =  ްހެޔޮކަމެއްގައި އެއްވެސ     =  ެبـَيـَْعة  އެކަނބަލުންނާ ފަހ

  .ހިއްޕަވާށެވެ      =  ިދަންނަވާށެވެ އަށް اللَّه ވަޑައިެގންއެދި ފާފަފުއްސެވުން އެކަނބަލުންނަށް އަދ.    

  =ްއީ  اللَّه ހަމަކަށަވަރުނ        =ްކަާލނގެއެވެ  ބޮޑުވެގެންވާ ލެއްުވންَرْمحَة  ،ފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިަނިއނ .

         = ޭމީހުންނޭވެ ވެއްޖެ ِإْميَان  އ.       = ްސަހަރޯވެރީން  ތިމާމެންގެ ކުބަޔަ ތިޔަބައިމީހުނ 
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ާމނަ  ގެسورة االممتحنة       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

    .ނުބަލާށެވެ ކަމުގައި   =  ެކޯފާވެވޮޑިގެންފައިވާ  اللَّه މައްޗަށް  އެބައެއްގ      = 

ނޑައިލައިފައިأُمِّيد  އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން    .ެވއެވެ ކަ       ދުވަހާމެދު آِخرَة      = 

ނޑައިލިأُمِّيد  މީހުން ކާފަރުންގެ    ފަދައިން  ކަ    = ެކުރެ  ވެރީންأْهل  ކައްވަޅުތަކުގ  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ،ގޮސް ތެެރއަށް ކާފަރުްނގެ ވަކިެވގެން ކަލޭމެންނާ ީމހަކު އަނބީންުކރެ ތިޔަބައިީމހުންގެ) !.ންނޭވެُمْؤِمن  އޭ( ) 11(
 ކަމުަގއި  އަދާނުކޮށް ރަން  ކާވެނީގެ  ދިން  ިފރިމީހާُمْؤِمن  އޭާނގެ އޭާނއަށް ދިަޔއީ އަްނހެންމީހާ އެ އަދި ،އްޖެއްޔާޅިގު އެމީހުންނާ

) ކުރީން  އޭގެ  ނުވަތަ . (ދޭށެވެ ފިރިހެންީމހާއަށް އެ  މިންވަރު ކާވެނިރަުނގެ އެ ން بـَْيُت اْلمال  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ުކރެ ންُمْؤِمن  ވަންޏާ
 ކާވެިނރަނުގެ  އެމީހާގެ  ކުރީން ެބހުމުގެَغِنْيَمة  އެ ލިިބއްޖެނަމަ ެއއްَغِنْيَمة  ނގުރާމައިން ހަ އެ ،ކޮށް ހަނގުރާމައެއް  ންُمْؤِمن 

 ކަލޭމެން  އެަފރާތަށް އެަކލާނގެއީ. ވެރިވާށެވެتـَْقَوى . ބިރުވެިތާވށެވެ އަށް اللَّه ކަލޭމެން އަދި. ދޭށެވެ ނަގާފައި އެއިން މިންވަރު
 .ފަރާތެވެ ވެގެންވާ ِإْميَان 

ة . (އާެއވެَنِىب  އޭ ) 12( َعة  ެވގެންِإْميَان  )އަްނހެނުންތައް އެަބހީ( އަންހެނުން އަިރަހށް ަކލޭގެފާނުގެ) ދުވަހު ހިއްޕެވި َمكَّ بـَيـْ
َعة  އެކަނަބލުންގެ ،ވިއްޔާ އަތުވެއްޖައީ  ހިފުމަށް  އެއްވެސް  -1. މައްޗަެށވެ ތަުކގެَشْرط  އަންނަނިވި އެއީ. ހިއްޕަވާެށވެبـَيـْ
 އެކަނބަލުން  -4 ނުކުރުމަށް  ޒިނޭ -3 ނުކުރުމަށް  ަވއްކަން -2 ،ނުކުރުމަށްَشرِيك  އާ  اللَّه ،އެއްޗަާކއި އެްއވެސް ގޮތަކުން

 ެއއް بـُْهتان  ދޮގު  އެއްވެސް  ދެމެުދން ފައިތަކާ  ،އަްތތަކާއި އެކަނބަލުންގެ  -5 ،ނުމެރުމަށް ދަރީން  އެކަނބަލުންގެ 
 އެއްވެސް  -6 އަދި  ،.)ނުކުރުެމވެ ނިސްބަތް  ިފރިމީހާއަށް ދަރިެއއް ނުވާ ِنْسَبة  ފިރިީމހާއަށް އެބަހީ ( ގެނަސްނުގަތުމަށް

 އެގޮުތގެ  ފުިރހަމަކޮށްފިއްޔާ ތައްَشْرط  މި އެކަނބަލުން ަފހެ. މިއެވެ. ނުުއރެދުމަށް ކަލޭގެފާނަށް އެކަނބަލުން ހެޔޮކަމެއްަގއި
َعة  އެކަނަބލުންނާ މައްޗަށް . އެިދވަޑައިގަންނަވާށެވެ ަގއިَحْضَرة  ގެ  اللَّه ސެވުމަށްފުއް ފާފަ  އެކަނބަލުްނގެ އަދި . ހިއްޕަވާށެވެ بـَيـْ

 .ރަްސކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ ެލއްުވންَرْمحَة  އަދި ،ފުއްަސވާ ފާފަ ގިަނގިނައިން އީ اللَّه ހަމަކަށަވަރުން

 ކަމުަގއި  ވެރީން  ކަލޭމެންގެ  އީއެ ބަޔަކު ލަްއވާފައިވާ  ކޯފާ اللَّه ަމއްޗަށް އެބަެއއްގެ. މީސްތަކުންނޭވެ ެވއްޖެِإْميَان  އޭ ) 13(
َكاِفر َمجَاَعة  އެންމެހައި ފިޔަވައި ންُمْسِلم  އެއީ. (ނުދޭށެވެ އެމީހުންނަށް ެވރިކަން ކަލޭމެންގެ ،ދީَنْصر  އެމީހުންނަށް ،ބަލައި
أُمِّيد  ދުވަހާމެދުة آِخرَ  މީހުންވެސް ކަށްވަޅުތަކުގައިވާ ،މަުރވެގޮސް ،އެމީހުންކުރެ ފަހެ.) ންނެވެيـَُهوِدى  ނުވަތަ. ތަކެވެ

ނޑައިލީފަދައިން ނޑައިލައިފައެވެأُمِّيد  ދުަވހާމެދުآِخَرة  މިވަނީ މިމީހުންވެސް  ކަ أُمِّيد  އެމީހުން  ދުަވހާމެދުآِخَرة  ފަހެ. (ކަ
ނޑައިލީ  ެހޔޮ  އެްއވެސް އެީމހުންނަށް އައުމުން ުދވަސް އެ ނުވަތަ. މަްއޗަށެވެ ގެإْعِتقاد  ކަމުގެ  ނާންނާނޭ ދުވަސް آِخَرة  ކަ
 )اللَُّه َأْعَلمُ وَ . މައްޗަށެވެ އެގޮތުގެ  އެނގި ނެތްކަން ނަސީބެއް
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މާނަ  ގެسورة الصّف       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة صفّ 
uv 

  

 )14(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        الصّف ُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

     َّتَْسبِيحއަށް  هللا ) . .)  حتَْسبِيކިޔައެވެ ކިޔައިފިއެވެ          ިއުޑުތަކުގައި ވާހައި ތަކެތ    

     ިއަދި ބިމުގައި ވާހައި ތަކެއްޗާއ،           ީةއަދި އެކަލާނގެއ  ِحْكَمة ،ވަންތަ ِعزَّ

 . ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ       ْيَمانإِ ޭއ  . ކަލޭމެްނ ބުނަީނ    ވެއްެޖ ީމސްތަކުންނޭވެ

 ؟ކީއްވެ ހެއްޔެވެ        ަކަޭލމެްނ ނުކުރާ ކަންަތކުގެ ވާހަކ    ިބޮޑުވެގެްނ  َعذاب ،ކޯފާއާއ

 .  ވެއެވެ    َّގައި  َحْضَرةގެ  هللا     ްކަލޭެމން ބުނުނ        ކަލޭމެން ނުކުާރ

 ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ      ްهللاَّ ހަމަކަށަވަރުނ  . ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ      ަހނގުާރަމ

ކުރާ މީހުންނަްށ       (  އެކަލާނެގ މަގުގަިއ ސަަފކަށް ތިބެގެން (ސަފުސަފަށް ތިބެގެން     އެމީހުްނ

 ؟ކޮންފަދަ ހެއްއޔެވެ       އެކަތިކޮުޅ އަެނކަތިކޮޅާ ފިތި ބާރުވެފައިވާ (ނުވަތަ ތިމަރައިން ވިރުވަިއ

) ބިނާތަކެއް ފަދައިން  އަޅާފައިވާ         ިައްށ  قَْومއެކަލޭގެފާނުގެ  َعلَْيه السآلم  ُموَسىއަދ

. ހަދުމަފުޅު  ވިދާޅުވި ހިނދު .)ކުރައްވާށެވެ  ( އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިެއވެ    قَْومޭއ އަހުރެންެގ  .  އެވެ   

  ؟ކަލޭމެން ތިމަްނ ކަލޭގެފާނަށް އުނދަގޫ ކުރަނި ކީއްވެެގން ހެއްެޔވެ     ަހމަކަށަވަރުން ކަޭލމެންނަްށ

. (އެނގޭނެ .) އެނގެއެވެ އެވެ           ވިގެްނާވ އް◌ުހަަމކަށަވަރުން އަހުރެންނީ ކަލޭެމންގެ ގާތަށް ފޮނ

އާ ކަން  َرُسْولގެ  هللاَّ      ) ްލެނބުނު ހިނދުން  ،ކަމާއި إِْيَمان ފަހެ އެމީހުނ (  ތެދުމަގާ ދުރަށް  

    َّކަމާއި إِْيَمان ހިތްތައް ( އެމީހުންގެ هللا،  . ) ލަންބަވައިފިއެވެ ތެދުމަގާ ދުރަށް       ިهللاَّ އަދ 

 . ތެދުމަގު ނުދައްކަވައެވެ        ްފާސިގުވެްއޖެ ބަޔަކަށ 
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މާނަ  ގެسورة الصّف       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ހުްސ  تَْسبِيحއަްށ  هللاَّ އި ތަކެިތ ބިމުގަިއ ވާހަ  ،އުޑުތަކާއި ) 1( . طاِهرިކޔައެވެ  ވަންަތ ކުެރއެވެ

. ަކލޭމެން ނުުކާރ ކަންތަ إِْيَمانއޭ  ) 2( ުކެގ ވާހަަކ ުކރިކަމަްށ ބުނަނީ ކީއްެވގެްނ އްތަެވއްޖެ މީސްތަކުންޭނވެ

ޅުކަމެއް ކޮށްފީމޭ ބުނެހަަދީނ މިވެނި ރަނގަ ،ތިމާމެން ެއވެނި ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފީމޭ ،(އެކަމެއް ނުކޮށްތިބެ ؟ހެއްޔެވެ

 )؟ކީއްވެގެން ހެއްެޔވެ

ބޮޑުެވގެންާވ  َعذاب ،ގަިއ ކޯފާއާއި  َحْضَرةެގ  هللاَّ ކަލޭމެން ނުކުާރ ކަންތަކުެގ ާވހަަކ ކޮށްފީޭމ ބުނެހެދުީމ  ) 3(

(. . (އެ ހެދެނީ ދޮގެެކވެ  ކަމެކެވެ

ތަތްެވ ގަދަފަދަވެފަިއވާ ބިނާެއއްފަަދ  ،ގުޅިގެ މަުގގަިއ ސަފުސަފަށް (ެއއްގާކޮޅު އަނެްއ ގާކޮޅާ  هللاَّ  ) 4(

) ހަނުގރާމަކުާރ މީހުންނަށް  .هللاَّ ގަދަފަދަކޮށް ސަފުހަދައިގެން  ލޯބިވެވޮޑިގެން ވެއެވެ

ފަެހ މަފުޅު ކުަރއްވާށެެވ ގެ ީމހުންނަށް ވިދާޅުވިހިނދު ހަނު قَْومއެކަލޭގެފާުނގެ  َعلَْيه السآلم   ُمْوَسىއަދި  ) 5(

. [ޭއ އަުހރެންގެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާ . ކަލޭމެން ތިމަން ކަޭލގެފާނަށް އުނދަގޫ ކުަރީނ  قَْومޅުވިއެވެ ގެ މީހުްނނޭވެ

އާކަްނ ަކލޭމެްނ  َرُسْولފޮނުއްިވ  هللاَّ ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަންކަޭލގެފާނީ ކަލޭެމންގެ ގާތަްށ  ؟ކީއްވެގެްނ ހެްއޔެވެ

 [.  ،ގޫކުީރ އެަކލޭގެފާނުެގ ބަސްފުޅު ނުއެހުމުންނާއި އެމީހުްނ އެަކލޭގެފާނަށް އުނދަ(ރަނގަޅަށް ދަންނާނެއެވެ

.  ،ފުޅަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެގެންނާއި  أْمرއެކަލޭގެފާނުެގ  ައދި އެކަލޭގެފާނަށް ހުތުުރ އެއްޗެިތ ކިޔަިއގެންނެވެ

 . ިވގެްނ ކުރެ ِذْكرސޫރަްތ ނިމޭާތ އެާވހަަކ  أْحزابއެކަލޭގެފާނުެގ ުކރިމަތިފަރާްތ ބޮޑުވެފައޭވެްސ އެީމހުން ީކއެވެ

.  إِْيَمانނުވަަތ  ،ދެންފަެހ އެމީހުްނ އެގޮުތގެ މަތީަގއި އެކަލޭގެފާނަްށ ނުކިޔަމަންތެރިވުން މަީތ ދެމިތިބުމުން) ވެއެވެ

ތެދުމަާގ ދުރަްށ  ،ކަމާއި إِْيَمانއެީމހުންގެ ހިތްތަްއ  هللاَّ ތެދުމަގާ ުދރަްށ އެމީހުްނ ލެނބުމުްނ  ،ކަމާއި

. އަދި  . هللاَّ ެޖ ބަޔަކަށް ވެއް فاِسقލަންބަވައިފިއެވެ  ތެދުމަގު ުނދައްކަވައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ިކުރައްވާށެވެ ހަދުމަފުޅު ހިނދުން  ވިދާޅުވިَعَلْيه السآلم  ِعْيَسى  އަދ!        ފާނުގެގެَمْرَمي 

 ދަރިކަލުން       ޭެއވެ އިސްރާއީލް ބަނީ އ .       ްކަޭލގެފާނީ  ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ 

. އާެއވެَرُسْول  ފޮނުްއވި اللَّه ގާތަށް ކަލޭމެންގެ            ްތެދުުކރާ  ތަކެތި  ވާ  ުކރީގައި  ަކލޭގެފާނުގެ  ތިމަނ 

 حال       ތެރެއިން ގެتـَْوراة       ިَخَرب  އުފާެވރި ކަމުގެ ވަޑައިގަންނަވާނޭ ބޭކަލަކުَرُسْول  އަދ

. ދެއްވުމަށެވެ         ުވަޑައިގަންނަވާ ފަހުަގއި ަކލޭގެފާނުގެ ތިމަން ،އެކަލޭގެފާނ         
. އެވެَأْمحَُد  ނަންފުޅަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ        ެހިނދުން  ވަޑައިގެންނެވި  އެަކލޭގެފާނު ގާތަށް  އެމީހުންގެ ދެންފަހ 

      ާއާއިގެންَدلِيل  ،ާއއިُمْعِجَزة  ފައުޅުވެގެންވ     ްބުންޏެވެ އެމީހުނ .       ީبَيان  މިއ

. ެއވެِسْحر  ވެގެންވާ      ި؟ހެއްޔެވެ ކާކު ބޮޑީ އަނިޔާވެިރކަން އަދ      )ުީމހަަކށް  އުފައްަދއިގަތް) ދޮގ 

 ވުރެ       ާދޮުގހަދާ އަށް اللَّه އެމީހ      ިޮގވޭ އެމީހާއަށް އަދ         އަށް إْسالم ِدين 

  ) ވުމަށްإْسالم (   ިނުދައްކަވަެއވެ ތެދުމަގު اللَّه އަދ .      ިބަޔަކަށް  ެވއްޖެ އަނިޔާވެރ 

     ްއެދެނީެއވެ އެމީހުނ .      ށެވެނިވައިލާنُور  ގެ  اللَّه.        ެއަނގަތަކުން އެމީހުންގ  

      ިަކލާނގެއެވެ ުފރިހަމަކުަރއްވާނޭ نُور  އެަކލާނގެ  އީ  اللَّه އަދ .         ްކާަފރުނ 

 ނުރުހުނަސް      ީއެަކލާނގެއ      ެަކލާނގެއެވެ ފޮނުއްވ އާ َرُسْول  އެކަާލނގ .      

  ިން އާއިގެَحّق ِدين  އަދި ،ތެދުމަާގއ    ެގަދަުކރެއްވުމަށް( ަފއުޅުކުރެއްވުމަށް  ދީންއ (     

 މައްޗަށް ތަކެްއގެِدين  ހުރިހައި          ނުރުހުނަސް  ންُمْشرِك 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 ޅު ފު މަހަނދު ކަންވީގޮތް ހިނދު ވިދާޅުވި ންނަށްَبِىن إْسرائيل َعَلْيه السآلم ِعْيَسى  ަދރިކަލުން  ފާނުންބެގެَمْرَمي  އަދި ) 6(
 ފޮނުއްވި  اللَّه ގާތަށް ަކލޭމެންގެ އަުހރެންނަކީ ަހމަކަށަވަރުން !.އެވެ َبِىن إْسرائيل  އޭ. [ވިދާޅުވިެއވެ އެަކލޭގެފާނު. !ކުރައްވާެށވެ

 ބޭަކަލކު َرُسْول  ވަޑައިގަންަނވާނޭ ފަހުން  އަހުރެްނގެ އަދި. ގައެވެ حال  ތެދުކުރާ تـَْوَراة  ވާ ކުރީަގއި އަުހރެންގެ އެއީ . އާއެވެَرُسْول 
 ،ބަޔާންވެ ދެންފަހެ .] އެވެَأْمحَد  ނަންފުޅަކީ ބޭކަެލއްގެ  އެ. ދޭށެވެ ކަލޭމެންނަށް ވެސްَخَرب  އުފާވެރި  ކަުމގެ ވަޑައިގަންނަވާނޭ
 ބުނީ  އެމީހުން ވަޑައިގަތުމުން) ގެފާނުَأْمحَد  ނުވަތަ/ ِعْيَسى  އެަބހީ( ެއކަލޭގެފާނު އާއިގެންَدلِيل  ،އާއިة ُمْعِجزَ  ފައުޅުވެގެންވާ

 ).ނުވިއެވެ އެއް ِإْميَان  ބޭަކލަކަށްވެސް އެއް މިިއން މީހުން ކާފަރުްނގެ. (ކަމުގައެވެ] އެއްِسْحر  ެވގެންވާبـََيان  މިއީ[

 ވަީކން  ވުރެން  މީަހކަށް ހަދައިގަތް  ޮދގެއް  ބޮޑު މައްޗަށް  ގެ اللَّه ދާިއރު  ޮގވެމުން ،ޭވހިނދުގޮ އެީމހަކަށް ވުމަށްإْسالم  ) 7(
 ތެދުަމގު  اللَّه ަބޔަކަށް ވެއްޖެ އަނިޔާެވރި އަދި. ނުވާނެއެވެ އަނިާޔވެރިޔަކު  ބޮޑު އެއަށްުވރެ  ؟ހެްއޔެވެ ކާކު  އަނިޔާެވރިޔަކީ  ބޮޑު

 .ހުްއޓެވެ ނުދައްކަވާ

. ކަމަށެވެ ނިާވލާންنـُْور  ގެ  اللَّه) ފުމެގެން ފުމޭގޮތަށް ހުޅުޮކޅަށް ަބއްތީގެ( އަނގަތަކުން އެމީހުްނގެ ނީ އެދެ އެމީހުން ) 8(
 ފުރިހަމަ نـُْور  އެަކލާނގެ اللَّه ތިއްބަސް ނުރުހި ކާަފރުން ެއކަމަކު. ކަމަށެވެ ނައްތައިލާން އަލިކަން ގެإْسالم ِدْين 
 .ްއވާނެއެވެފައުޅުކުރަإْسالم ِدْين . ކުރައްވާނެެއވެ

ِدْين  އެންމެހައި އެއީ. ަކލާނގެއެވެ  ފޮނުއްވި z حمَُمَّدٌ  އާَرُسْول  އެކަލާނގެ އާއިގެންَحّق ِدين  ،ތެދުމަގާއި އެކަލާނގެއީ ) 9(
 ނަަމވެސް ތިބި ުނރުހި ތެރީންَعداَوة  ގެ ِدين  ންނާއިُمْشرِك . ގަދަކުެރއްވުމަށްޓަކަެއވެ  ،ފައުޅުކުަރއްވައިِدْين  އެ މަްއޗަށް ތަކެއްގެ
 .މެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          إِْيَمانޭއ  . ވެއްެޖ މީސްތަކުންނޭވެ     ތިމަން ރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެންަންށ

 ؟ހެއްެޔވެ ދެއްވަން އުިރޝާދު  ؟ހެއްެޔވެވައިދެްއވަންއަންގަ       ްވިޔަާފރިއެްއގެ މަްއޗަށ    ެއ

 ވިޔަފާރި ަކލޭމެން ސަލާމަތްކޮށްޭދ       ިްނ އަކު َعذابވޭންދެނިވ       އެީއ

.  إِْيَمانއަްށ  هللاَّ ކަލޭމެން  ވުމެވެ     ެާއ އަާށއި َرُسْولއަިދ ެއކަލާނގ،       އަިދ ަކލޭމެްނ

 ،ުކރުމާއި ِجهاد       َّގެ މަގުގައި  هللا          ިަކލޭމެންެގ  ،ކަލޭމެންގެ މުދަލާއ

ނަފުސުން        .  އެކަންތަްއ ަކލޭމެންނަށް ހެޮޔވެގެްނ ެވއެވެ      

  ނގޭ ކަމުގަިއ ވާނަަމ ކަލޭމެންނަށް އެ    . އެަކލާނެގ ކަލޭމެންެގ ފާފަތަްއ ފުއްަސވާނެއެވެ

          .  އަދި ސުަވރުގެތަކަށް ކަލޭމެން ަވއްދަވައިދެއްވާެނއެވެ         

އެތާނގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިގެން އޮންނަ          ިއަދި ތިބޭނޭ ރަނގަޅު ތަންތަނާއ،      

    ވެ ތިބޭ ސުވަުރގެ ތަކުން  قَائِم            . ބޮޑުވެގެންވާ ނަސީބަީކ އެއީެއވެ

        ިއެހެން ވިޔަފާ ،އަދި ަކލޭމެން ލޯބިުކރާނޭ ެއހެން ަފއިދާއަކާއ) ( ރިައކާއި      

.  نَْصرްނ ާވ  َحْضَرةެގ  هللاَّ އެއީ   ެއވެ     އާއި  فَْتحގާތްވެގެންާވ،       

. َخبَرތަކުންނަށް އުާފވެރި  ُمْؤِمنއަދި   ދެްއވާށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الصّف       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ތިމަން  ވިޔަާފރިއަކަށް ވާނޭ ސަލާމަތް ތިޔަބައިމީހުން ންَعذاب  ވޭންދެނިވި. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެِإْميَان  އޭ ) 10(
الَرْأسُ  ިވޔަފާރީގެ އެ. ހުށީމެވެ އްވާ ިއރުޝާދުދެ ،މަގުދަްއކައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަސްކަލާނގެ 

َ
 ތިޔަބައިީމހުންގެ ( އަކީ امل

 ):ކީމުދަލަ  ދައްކާންޖެހޭ ފަރާތުން

 ،މުދަލާއި ތިޔަބައިީމހުންގެ ،ތެދުކުރުމާއި ދެފަރާތް އެ ،ވެِإْميَان  އާއަށްَرُسْول  އެކަލާނގެ ،އަށާއި اللَّه ތިޔަބައިމީހުން ) 11(
 ކަންަތއް  އެ  އަދި  ،އެގޮތް އެނގޭނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް. ކުރުެމވެِجهاد  މަގުގައި  ގެ  اللَّه ަތކުންنـَْفس  ތިޔަބައިމީހުންގެ

 :ނަފާއަކީ ވިޔަފާީރގެ އެ  ،ފައިާދއަކީ ހުރި ކަލޭމެންަނށް ބަދަލުަގއި އެކަމުގެ . ބޮޑެވެ ހެޔޮކަން  ބައިމީހުންނަށްތިޔަ

 ސުވަރުގެަތކަށް  ދެމިގެންވާ އާރުތައް ދަށުން ތަންތާނގެ އެ އަދި. ފުއްސެވުމެވެ ފާފަތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ އެކަލާނގެ ) 12(
 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ) ތަން ތިބޭނޭ( ތައްَمْسَكن  ތިބޭނޭ ުސވަރުގެަތކުގައި  ތިބޭ ވެقاِئم  އަދި. ވެއްދެވުެމވެ ތިޔަބައިމީހުން

 .ެއއީއެވެ ނަސީބަކީ ބޮޑުވެގެްނވާ. ދެއްވުމެވެ

 ،ާއއިَنْصر  ވާ ން َحْضَرة  ގެ  اللَّه އެއީ. ވެެއވެ ފައިދާއެއް  ެއހެން ލޯިބކުރާނޭ ޓަކައި  ފައިދާައކަށް އެ  ތިޔަބައިމީހުން އަދި ) 13(
ة فَـْتح. (އެވެفَـْتح  އަދި. މިޔާބެވެކާ  .ދެްއވާށެވެَخَرب  އުފާވެރިކަުމގެ ަތކުންނަށްُمْؤِمن  އަދި.) ވުމެވެ َمكَّ

 މިއަދު  ވިޔަފާިރއަކީ އެަހއިބޮޑު ނަފާ އެވާ  ުކރައްވާަފއިبَيان  اللَّه ަގއިآيَة  ދެތިން އިސްވެިދޔަ. ދަންނައެވެ
ނޑުމެންނަށް َرُسْول  ެއކާަލނގެ ،އަށާއި اللَّه މުދަލަކީ ހުށައަޅާންޖެހޭ ފަރާުތން އެއް. ރިއެކެވެ ވިޔަފާ  ވެވިދާނޭ ބައިވެރި އަޅުގަ

 ދެއްވަން  اللَّه ބަދަލުަގއި ތަކެތީގެ  މި . ކުރުމެވެِجهاد  ަމގުގައި  ގެ  اللَّه ތަކުންنـَْفس  މުަދލާއި  ތިމާމެންގެ ދެން  ،ވުާމއިِإْميَان  އާއަށް
 ާއރުތައް  ދަށުން އެތަންތާނގެ ދެއްވުމާއި ފުއްސަވައި ާފފައެއީ. އެވެنِْعَمة  ޑުބޮ ނުވާ ނިމުމެއް ދުވަަހކު އަންގަވަނީ އެ

 ައދި . ދެއްވުމެވެ ގޯތިގެދޮރު  މާތްެވގެންވާ ސުވަުރގެއިން ތިބޭ ވެ قاِئم  ،ެވއްދެވުމާއި ުސވަުރގެތަަކށް އޮންނަ ހިނގަހިނގައި 
 ުހރި  ދުަވހުންِقياَمة  އެވަނީ ދެންެނވިގެން ކުރީން. ަފއިދާއެވެ ނޭެދއްވާ ދުިނޔެމަތީގައި އެއީ. ފައިދާއެެކވެ ެއހެން އިތުރުން  މީގެ

 ަނފާ  ވިޔަފާީރގެ މި  ފަހެ. ދެއްވުމެވެ فَـْتح  ،އާއިَنْصر  ގެ اللَّه ފައިދާއަކީ ދުިނޔެމަތީގައިވާ . ނަސީބެވެ ބޮޑުވެގެްނވާ ،ފައިދާއާއި
 !ބޮޑުކަމާއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          ޭإِْيَمانއ  . ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ         َّވެރީން ކަމުގަިއ  نَْصرގެ  هللا

 . ތިޔަބައިމީހުން ވާށެވެ          ވިދާޅުިވ  َعلَْيه السآلم  ِعْيَسىގެފާނުެގ ދަރިަކލުްނ  َمْريَم

 ފަދައިން     ّންނަްށ  َحواِري          َّأْنصارއަށްޓަަކއި ާވ އަުހރެންެގ  هللا 

  ؟ންނަކީ ކޮބައިހެްއޔެވެ      َّحواِري  .  هللاَّ ައހުރެމެން މިީއ      ްނ ދެްނނެވިއެވެ

.  نَْصرގެ  ެވރީންނެވެ         ެَجماَعةފަހ  .  ެއއްގެ ބަޔަކު އީމާން ވިއެވެ      

ްނ ކުެރ  إْسَرائِْيل بَنِى        َجماَعةއަިދ  . އެއްެގ ބަޔަުކ ކާފަރުިވއެވެ          

.ތިމަން ރަސްކަލާ    ވެގެންވީ ީމހުން إِْيَمانފަހެ  .  އެމީހުންނަށްނގެ ަގދަކޮށްދެއްވީމެވެ ބާރު ެދއްވީމެވެ   

      ެްނގެ މައްޗަށް  َعُدوّ އެމީހުންގ         ފަހެ ފައުޅުވެގެންވާ ގަދަފަދަ ބަޔަުކ

.  ކަމުގައި އެީމހުންވިއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 

. ތިޔަބައިމީހުން  إِْيَمانއޭ  ) 14( . އެބަހީ  نَْصرގެ  هللاَّ ެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ  ِدينގެ  هللاَّ ެވރީންނަށް ވާށެވެ

. އެީއ  . ( ِعْيَسىްނނަށް ވެސް  َحواِريّ އަށް ދޭ ބަަޔކު ކަމުަގއި ަކލޭމެން ވާށެވެ  َحواِريّ ވިދާޅުވި ފަދައިންނެވެ

. [ أْصحابގެ  َعلَْيه السآلم  ِعْيَسىންނަކީ  .) އެކަލޭެގފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ދޭން ައހުރެންެގ  نَْصرއަށް  هللاَّ ންނެވެ

ީދ  نَْصرދިނުމަށް ޓަކައި ައހުރެންނަށް  نَْصرއަށް ِدينގެ  هللاَّ ] އެބަހީ [؟ވެރީންނަކީ ކޮބައިެހއްޔެވެ نَْصر

. [ައހުރެމެން މީ ބޭކަލުން  َحواِريّ ] އެހިނދު ؟ވާގިވެިރވާނޭ ބަޔަކީ ކޮން ބައެްއ ހެއްެޔވެ ެގ  هللاَّ ދެންެނވިއެވެ

.] އެަބހީ [ نَْصر .] ( نَْصرއަްށ  ِدينެގ  هللاَّ ެވރީންނެވެ دދޭން ިތބި މީހުންނެވެ ެވގެން ިތިބ  إِْيَمانގެފާނަށް  ُمَحمَّ

 . ޭދ ބަަޔުކ  نَْصرައްށ  ِدينގެ  هللاَّ ބޭަކލުން ެއ ވިދާޅުވިގޮތަށް  َحواِريّ ެގ  َعلَْيه السآلم  ِعْيَسىމީހުންނޭވެ

.  ކަމުގައި ަކލޭމެން ވާެށވެ

އެފަދައިން އެްނގެވުމުން ެއ ބޭކަލުްނ ކަންތަްއ ކުރެްއވީވެްސ  z هللاَّ  َرُسْولބޭަކލުންނަށް  أْصحابފަހެ 

. އެ ބޭަކލުން ީވ  . نَْصرއަށް  ِدينގެ  هللاَّ ހަމަ އެފަދައިންނެވެ ) َعْنهُم هللاَّ  َرِضيَ  ދިން މާތް ބޭަކލުން ކަމުަގއެވެ

. އަިދ  إِْيَمانއަްށ  َعلَْيه السآلم  ِعْيَسىެއއްެގ ބަޔަުކ ީމހުން  َجماَعةންެގ ތެެރއިން  إْسراِئيل بَنِى ދެން ިވއެވެ

. ދެންފަހެ ކާފަުރ ެއވީ  َجماَعةއޭގެ ެތރެއިްނ  ީވ  ِإْيَمانގެ މަްއޗަށް  َجماَعةއެއްެގ ބަޔަުކ ކާަފރުވިއެވެ

. އަދި  تَأْيِيد ،މީސްތަކުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގަދަކުރަްއވައި ވީ މީސްތަކުން ވީ އެބައިމީހުްނެގ  إِْيَمانކުެރްއވީމެވެ

. َعُدوّ   ންގެ މަްއޗަށް ގަަދވެގެންާވ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة لجمعةا
uv 

  

 )11(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         عةُسورة امجل  
 

   ަތުރަޖމާ     

    =  ކުރެއެވެ ވަންތަطاِهر  ހުސް اللَّه. (ކިޔައެވެَتْسِبيح  އަށް اللَّه(.        = ިވާަހއި  އުޑުތަކުގައ 

  ތަކެތި       = ިތަކެްއޗާއި ާވހައި ބިމުގައި އަދ،        = )ީީތގެ ތަކެ ުހރިަހއި) އެކަލާނގެއ 

  .ކަލާނގެއެވެ ވެގެްނވާ ަސލާމަތް އަކުންَعْيب  ހުިރހައި އަދި  ،ވެރި    =   ވޮޑިގެންވާ  ވަންތަވެِعزَّة، 

  .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަِحْكَمة     =  ީއެކަލާނގެއ       = ްމީހުންގެ  ނުދަންނަ ލިޔެކިޔާނ 

  .ކަލާނެގއެވެ ނުްއވިފޮ ތެރެއަށް    =  ެބޭކަލަކު َرُسْول ތެރެއިން  އެީމހުންގ           = 

  ކިަޔވައިދެްއވާ  ތައްآيَة  އެކަލާނގެ އެީމހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު   = ިطاِهر  އެމީހުން ންِشْرك  ،ާއއިُكْفر  އަދ

  ކުރައްވާ    = ިއުނަގންނައިދެއްވާ  އެކަޭލގެފާނު އެމީހުންނަށް އަދ      = ިِحْكَمة ،ފޮތާއ 

   )ُسنَّة ،އާއިقـُْرءان  ކީރިތި(          = ިވިޔަސް  އެމީހުން ކުރީގައި  އޭގެ އަދ         = 

ނޑައެޅި    މަގުފުރެދުމެއްގައި  ވާބަޔާންވެގެން ކަ  = ިބަޔަކާއި  އެހެން އެމީހުންކުރެ އަދ،    

     =  ިނުވާ  ބައްަދލު އެމީހުންނާ މިހާތަނަށް  އަދ         = ިވަންތަِعزَّة  އެކަލާނގެއީ އަދ، 

  .ކަލާނގެެއވެ ވަންތަِحْكَمة       = ީކަމެވެ ވަންތަَفْضل  ގެ اللَّه އެއ.         =  ެއެކަލާނގ 

  އީ  اللَّه އަދި =    .ެދއްވަެއވެ ވަންތަކަންَفْضل  އެ އެކަލާނގެ  އަޅަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވި      

  =  ރަސްަކލާނގެެއވެ ވެރި  ޑުކަމުގެބޮ ހައިބަ ،ވަންތަކަމާއިَفْضل.  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ތަެކތި  ބުނެވޭ ދުލުން. (ކުރެެއވެ ވަންތަطاِهر  ހުސް اللَّه. ކިޔަެއވެَتْسِبيح  އަށް اللَّه ތަކެތި ވާހައި ބިމުގައި ،އުޑުތަކާއި ) 1(
َتْسِبيح  ތަކެީތގެ އެ އިންސާނުންނަކަށް. ދުލުންނެވެ ގެحال . ގޮތަކުންެނވެ އެހެން އަދި ތަކެތި ނުބުނެވޭ  ދުލުން. ދުލުންނެވެ

َتْسِبيح  އެ އިންސާނުންނަކަށް އެކަމަކު. ނުވެއެެވ މެނުވީ ކަމުގައި  ކިޔާَتْسِبيح  އަށް اللَّه އެްއޗެއް އެްއވެސް. ނުވިސްނޭނެއެވެ

 :.ނުވިސްނޭނެއެވެ                    َبِينْ ِإْسَرائِْيل  –اآلية( 

. ަކލާނގެއެވެ  ވެގެްނވާطاِهر  ހުސް ދުުރވެ ައކުންَعْيب  އެންމެަހއި އަދި. ކަލާނެގއެވެ ވެރި ތަކެީތގެ އެންެމހައި އީ اللَّه ) 2(
 .ަކލާނގެއެވެ ވަްނތަَحِكيم  ،ވަންތަِعزَّة  އެއީ

 ީމަހކު  އިން ]أُمِّيّ " އެަބހީ ތެެރއިން އެމީހުންގެ  ހަމަ  ތެެރއަށް މީހުންގެ  )]أُمِّيّ ( "ނުދަންނަ ލިޔެިކޔާން ކަލާނގެއީ އެ ) 3(
 ެތރެައށް  ްނގެَعَرِىب  ނުވާ  ކަމުަގއި ބަޔަކު  ެވރިأْهل  ޮފތެއްގެ އެްއވެސްَمساِوى އެބަހީ. (ަކލާނގެެއވެ ފޮނުްއވި ކަމާއިގެންَرُسْول 
 މާަނއީ  ގެ َلْفظ  މި  ][أُمِّيّ  ނޫނަސް ެއހެން އަދި. އެވެ zحمَُمٌَّد  އެއީ . ކަލާނގެއެވެ ފޮނުއްވި  ައކުَرُسْول  ތެެރއިން ންގެَعَرِىب 

 ޮކށް َعاّم  މީހުންނަކީ ގިނަ ،އެނގުނަސް ލިޔެކިޔާން މީަހކަށް މަދު ންގެَعَرِىب  ދުވަްސވަރު އެ. މީހާއެވެ  ނުދަންނަ ލިޔެކިޔާން
 .)މީހުންނެވެ ނުދަންނަ ލިޔެކިޔާން

 ން ِشْرك  ،އާއިُكْفر  ،ކިޔަވައިދެއްވުމަާށއި ތައް آيَة އެަކާލނގެ އެބައިމީހުންނަށް ވަޑައިގަތީ ރަސޫލާ އެ ދެންފަހެ ) 4(
 ޭއގެ  އަދި . އުނގަންނަވައިދެްއވުމަށެވެ އެބައިމީހުންނަށްُسنَّة  ،އާއިقـُْرءان  ީކރިތި ައދި ،ށާއި ކުރެްއވުމަށާއި طاِهر އެބައިމީހުން

 ތިބިނަމަެވސް  އެމީހުން ަމގުފުރެދުމެއްަގއި ެވގެންވާبَيان  ަކނޑައެޅިގެން ،ުކރީގައި ފޮނުއްވުމުގެ  އާ َرُسْول  އެަބހީ ،ރީގައިކު
 އެަބހީ ( ވެސް◌ްބަޔަކަށ ނެތް ތެޭރގައި އެބައިމީހުންގެ އެހާތަަނށް ފޮނުއްެވވީ ކަމާއިގެންَرُسْول  އެަކލޭގެފާނު އަދި .މެއެވެ

. ކަުމގައެވެ  ބޭަކލަކުَرُسْول  ވެސް) ބަޔަކަށް އަންނާނޭ ދުނިެޔއަށް ެޖހޭންދެން އާِقياَمة  ޭބކަލުންނަށްފަހުاب أْصح އެކަލޭގެފާނުގެ 
 .ަކލާނގެެއވެ ވަންތަَحِكيم  ،ވަންތަِعزَّة  އެކަލާނގެއީ އަދި

 އެ  ފަރާތަކަށް  ދިވޮޑިގެންނެވި އެ އެަކލާނގެ. ަކމެވެ ވަންތަެވރިَفْضل  ގެ  اللَّه – ކަަމކީَرُسْول  ،ކަާމއިَنِىب  އެބަހީ  – އެއީ
 .ަކލާނގެއެވެ ވަންތަކަމުގެެވރި ހައިބަ ުނހަނު ،ެވރި ވަންތަކަމުގެَفْضل  އީ  اللَّه އަދި. ދެްއވައެވެ ވަންތަކަންَفْضل 
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   ަތުރަޖމާ     

         =  ޖެުހނު  ކުރާންَعَمل  ގޮތަށް ގަިއވާتـَْوراة  އެބަހީ: މިސާލަކީ މީހުންގެ ޖެހުނު ންއުފުލާتـَْوراة 

  މިސާލަކީ  މީހުންގެ      = ްނުކުރިَعَمل  ގޮތަށް އޭގަިއވާ އެބަހީ( ނުއުފުލި އެމީހުން ފޮތް އެ ދެނ(  

     =   މިސާެލވެ ގެِمحَاُر.        = ްއުފުލާ  ފޮތްތަކެއ      = ެމިސާލު  އެމީހުންގ 

  .ވެއެވެ ނުބައިވެގެން       =  ެީމސްތަކުންގެދޮގުުކރި އ     =  ތައް آَية  ގެ اللَّه  
      = ިނުދައްކަވަެއވެ ތެދުމަގު اللَّه އަދ.        ީބަޔަަކށް  އަނިޔާެވރިވ    =  ުކަލޭގެާފނ 

  .ވިދާޅުވާށެވެ        = ޭންނޭވެيـَُهوِدى  އޭ. (މީހުްނނޭވެ ވީيـَُهوِدى  އ(.     =  ްކަލޭމެނ 

   ހީކުރަންޏާ     = ްކަމުގައި ލޯބިވާމީހުން ( ކަމުގައި  ންَوِيلّ  ގެ  اللَّه ކީ ަކލޭމެންނަ ހަމަކަށަަވރުނ(   

    =  ްފިަޔވައި  މީސްތަކުން އެހެނ          = ެއެދޭށެވެ މަރުވުމަށް . (އެދޭށެވެ ަމރު ކަލޭމެން ފަހ(. 
        = ީަވންޏާކަމުގައި ތެދުެވރީން ކަލޭމެންނަކ           = ްއެމީހުން  ދުވަހަކުވެސ 

  .ނޭދޭނެެއވެ މަރަކަށް އެ           =  ީސަބަބުން  ކަންތަުކގެ އިސްކޮށްފަިއވާ އަތްތަކުން  އެީމހުންގެ އެއ 
    = ިަކލާނގެއެވެ  ◌ާ ދެނެވޮޑިގެން އީ اللَّه އަދ .      = ެަކންަތއްތައް  އަނިޔާެވރީންގ    = 

   .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު   = ްމަރު  ހަމަކަށަވަރުނ         = ްތިޔަ  އެއިން ކަލޭމެނ 

  ފިލާ      = ްބައްދަލުުކރާނެއެވެ  ަމރު އެ ކަލޭމެންނާ ހަމަކަށަަވރުނ.      = ްކަލޭމެން  ދެނ 

  .ފޮނުވޭނެއެވެ           =  ަކލާނގެ  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްަތއް ފައުޅުވެގެންވާ ،އާއިَغْيب 

  އަށްَحْضَرة   = ްދެއްވާނެއެވެ َخَرب  ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ ދެނ.         =  ްކަލޭެމނ 

  ކަންތަުކގެ  ދިޔަ ުކރަމުން) ދުނިޔޭގައި(
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ބަރު  ބޮޑެތި ބުރިކަށިމަީތގައި މިސާލަކީ  މީހުްނގެ ނުކުރިَعَمل  ގޮތަށް ފޮުތގައިވާ އެ ދެން ޖެހިފައި  ކުރަންَعَمل  އަށްتـَْوَراة  ) 5(
 އަށްެވސް ِمحار  އެ ކަެމއް ވެސްނަޖިހެއް ވެސްކަމެއް ފޮތެއް ވަނީ ބުރިކަށިމަތީގައި. (މިސާލެވެ  ގެار ِمح  އުފުލާ ފޮތްތަކެއް
 ވެްއޖެ  އަނިޔާެވރި އަދި. ބޮޑެވެ ވަރަްށވެސް ނުބައިކަން މިާސލުގެ މީހުންގެ މި ދޮގުކުރި  އާޔަތްތައް  ގެ اللَّه.) ނޭނގެއެވެ
 .)ންނެވެيـَُهوِدى  މީހުންނަކީ މިވާ އިާޝރާތްެވގެން އާޔަތުަގއި މި. (ނުދައްަކވާނެއެވެ ތެދުމަގު اللَّه ބަޔަކަށް

 ފިޔަވައި  މީސްތަކުން އެހެން ކަލޭމެންނީ! މީހުންނޭވެ ެވގަތްيـَُهوِدى  އޭ !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު) !.އެވެَرُسْول اللَّه  އޭ( ) 6(
 ފަހެ  ހީުކރަންޏާ އެހެންކަމަށް – ދެކޭނަމަ ކަމުގައި މީހުން ވާލޯބިެވވޮޑިގެން އެންމެ އެކަލާނގެ އަދި – ކަމުަގއި ންَوِيلّ  ގެ اللَّه

 ބުނާ  ަކލޭމެން އަދި ،ގޮތުަގއި ހީުކރާ ަކލޭމެން. ދާންވީއެވެ ސުވަުރގެ ދެން ސީދާ  ހަމަ ެއއިރުން. (އެދޭށެވެ މަރުވާން ކަލޭމެން
 ކަމުަގއި  ތެދުބުނާ ކަލޭމެން ަބުހގައި ލޭމެންގެކަ .) ނުވަްނނާނެއެވެ ސުވަުރގެ މެނުވީ އަކު َنصاَرى  ނުވަތަ އަކު يـَُهوِدى  ގޮތުގައި
 ކުރަްއވަނީ َوِحى  އެ اللَّه އަންގަވައި  ދޮެގއްކަން ެއއީ ހީުކރުން އެ ،އެބަާހއި އެމީހުންގެ (. އެދޭށެވެ ަމރުވާން އަަވހަށް ވާނަމަ

 ).މިފަދައިންނެވެ

 އެމީހުްނނީ . ސަބަބުންނެވެ ފާފަތަކުގެ އިވާކޮށްފަ ެއމީހުން އެއީ. ނޭދޭނެއެވެ މަރަކަށް އެ އެމީހުން ދުވަހަކުވެސް ) 7(
 .ވެެއވެ ދެނެވޮިޑގެން اللَّه އަނިާޔވެރީންނާމެދު އަދި. އަނިޔާވެރީންނެވެ

 ހަމަކަށަަވރުން  މަރު  ފިަލއިގަންނަ ިތޔަ ބިރުން ކަލޭމެން އެޔަކާމެދު . ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު.) އެވެَرُسْول اللَّه  އޭ( ) 8(
 ގެ  اللَّه – އަށް َحْضَرة  ކަލާނގެ  ދެނެވޮޑިގެްނވާ ފައުޅު ،ސިއްާރއި . މަރުވާެނއެވެ ކަލޭމެން . ެއވެބައްަދލުކުރާނެ ކަލޭމެންނާ

 އެކަލާނގެ َخَرب  ކަމެްއގެ ކުރިހައި ކަލޭމެން ތިބެގެން ދުނިޔޭގައި ދެންފަހެ. ފޮނުވޭނެއެވެ ކަލޭމެން ދެން – އަށްَحْضَرة 
 .)ދެއްވާނެެއވެ ސް ވެَجَزاء  އޭގެ އަދި. (ދެއްވާނެެއވެ ކަލޭމެންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

        =  إِْيَمانޭއ .    ވެއްެޖ މީސްތަކުްނނޭވެ     =  ނަމާދަްށ

   ގޮވައިެލވިއްޖެއްޔާ       =  ުހުކުރު ުދވަހ          =  ެِذْكرގެ  هللاَّ ފަހ 

.   އަށް ަކލޭމެން ައވަސްވާށެވެ      = .   އަިދ ިވޔަފާރިކުރުްނ ދޫކޮށްލާެށވެ       = 

.    އެކަން ަކލޭމެންނަށް ހެޔޮވެގެްނ ެވއެވެ      = ުަގއި ވަންޏާ ކަލޭމެންނަްށ އެނޭގ ކަމ  

      =  ާފަހެ ނަމާދު ނިމިއްެޖއްޔ          =  ަފހެ ަކލޭމެން ބިމުގަިއ

(. . (މަސައްކަްތ ކުރުމަްށ އުޅޭށެވެ   ފެތުރޭށެވެ         =  ވަންތަކަމަްށ  فَْضلެގ  هللاَّ އަިދ

.   ކަލޭމެން އެދޭށެވެ     =  ްهللاَّ އަދި ކަލޭމެން ގިނަގިަނއިނ ) .  ِذْكرހަނދާންކުރާށެވެ

(.    ކުރާށެވެ    = .   ކަލޭމެންނަށް ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ      =  އަިދ

  އެމީހުންނަށް ވިޔަާފރިއެްއ ފެނިއްޖެއްޔާ      = (ފެނިއްޖެއްާޔ) ުނަވތަ ކުޅިވަރެްއ       = 

.   އެދިމާއަށް އެމީހުން ބައިބައިެވގެން ދަނީއެވެ     =  ) ުކޮޅަްށ  ِمنبَرކަލޭގެފާނ ( ަގއި

  ދޫކޮށްފައި  = .   ަކލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ        =  َّއި ވާ ަތކެތި ާމ ގަ  َحْضَرةެގ  هللا

.   ހެޔޮވެގެންެވއެވެ    =  ެކުޅިަވރަށް ުވރ        = ިއަިދ ވިޔަފާިރއަށް ުވރެންނާއ، 
        =  ިهللاَّ އަދ .  އީ ރިޒުގުދެއްާވ ފަާރތްތަކުން ކުެރ އެންމެ ެހޔޮވެގެްނވާ ަކލާނގެއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ަކލޭމެން  ކުރުމަށްِذْكر  ގެ اللَّه ގޮވައިެލވިއްޖެއްޔާ ަނމާދަށް ހުުކރު ދުަވހު ހުުކރު. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެإميان  އޭ ) 9(
 ަކލޭމެންނަށް .) ުނކުރާށެވެ ވިޔަާފރި ކަލޭމެން  ވަގުތު  ުހކުރު. (ދޫކޮށްލާެށވެ ގަނެވިއްކުން  ަކލޭމެން އަދި. އަވަސްވެގަންނާށެވެ 

 .ވެއެވެ ހެޔޮެވގެން މާ ަކލޭމެންނަށް) އެކަން( އެގޮތް ވަންޏާ ކަމުގައި  އެނގޭ

 ކިޔުމަށް ُخْطَبة  މީހާإمام  މުރާދަކީ ބަސްފުޅުގެ އޮތް އޭ] ގޮަވއިލެިވއްޖެއްޔާ ނަމާދަށް ހުކުރު ދުަވހު ހުކުރު: [ނޯޓް(
 މުޅީން  ވިޔަާފރިކުރުން  ،ނިމޭންދެން ނަމާދު  ހުުކރު ެފށިގެން ވަގުތުން އެ. ވެޮގވުމެ ބަންގި  ޮގވާ އެ ދެން އެރީމާ  މެންބަރަށް

.  ވިދިގެންނެވެ ބަްނގިއާއި  މެންދުރު ފައްޓަވަނީ  ُخْطَبة ޒަމާުނގައިَرُسوُل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْيه َوَسلَّم  .)ވާނެެއވެ މަނާ . ވާނެއެވެَحرام 
 . ގައެއްނޫނެވ12.35ެ

 އެހެނިހެްނވެސް ، ގަނެވިްއކުމާއި( މަސައްކަާތއިގެން  ަކލޭމެްނގެ ދެން ނިމިއްޖެއްޔާ  މާދު ނަ ހުުކރު ދެންފަހެ ) 10(
 ގެ  اللَّه އަދި. ހުއްދަީވއެވެ ދިއުން. ދާެށވެ ދިއުމަކަށް ހުއްދަ ބޭނުން ދާން. ފެުތރިގަންނާށެވެ ބިމުގައި. އުޅޭށެވެ) ކަންކަމާއިގެން

 އަށް  اللَّه ގިނަގިނައން އަދި. !އެދޭށެވެ ވެްސثَواب  ،ދަުރމަޔާއި އަދި !.އެދޭެށވެ ރިޒުގު. !އެދޭށެވެ ވަންތަކަންَفْضل  ންَحْضَرة 
 .ަގއެވެأُمِّيد  އެކަުމގެ. ޭވތޯއެވެ ކާމިޔާބު  ކަލޭމެންނަށް އެއީ . ހަނދާންކުރާެށވެ اللَّه. !ކުރާށެވެِذْكر 

 އެބައިމީުހން  އެދިމާއަކަށް ފެނިއްޖެއްޔާ  ވަރެއް ކުޅި ނުވަތަ ،ފެނިއްޖެއްޔާ ވިޔަާފރިއެއް  އެމީހުންނަށް َرُسوُل اهللا އަދި ) 11(
. ދަނީެއވެ އެ ނުކުމެގެން އެީމހުން ދޫކޮށްލައިފައި) ވިާދޅުވާންُخْطَبة  ންަބރުގައިިމ  ( ަކލޭގެފާނު. ދަނީއެވެ ވަކިވަކިެވގެން
. ބޮޑެވެ  ހެޔޮކަން މާ) ދަރުމަ ،އާއިثَواب ( ތަކެތި ވާ  ގައިَحْضَرة  ގެ اللَّه ވިޔަާފރިއަށްުވރެ ،ކުޅިވަާރއި !.ވިދާޅުވާށެވެ  ކަލޭގެފާނު

 .ފަރާތެވެ ހެޔޮެވގެންވާ  އެންމެ ެތރެއިން ަފރާތްތަކުގެ ދެއްވާ ތަކެތި  އީ اللَّه އަދި

 ގެ َمِديَنة : އަކީُخالَصة  ާވހަކަިއގެ އެ. ވެއެވެ ލިޔުްއާވފައި ވެރީންتـَْفِسري ِعْلم ސަބަބެއް ބާަވއިލެްއވި އާޔަތް މި: ނޯޓް(
ނޑުހައިހޫނުކަމެއް ށްވެރީންނަأْهل   ލެފި  އައިސް ަކރައިންشام  ގާފިލާ ވިޔަާފރި އެމީހުންގެ ދުަވސްވަެރއްަގއި ދިމެާވފައިވީ ބަ

 އިވުމުން  އަޑު އަންނަ ގާފިލާ ިވޔަފާރި. ވަގުތެވެ ހުންނެވި ވިދާޅުވާން ُخْطَبة  މިމްބަރުގައި zَرُسْول اللَّه  ދުވަހު ހުުކރު ވަގުތަކީ
 ދިމާއަށް  ގާިފލާއާ ވިޔަފާރި  އެންމެން ފިޔަވައި  މީހުން ބާރަ  އެންމެ މީހުްނވެސް ތިބި ސް ގޮ ހުކުރަށް  މިސްކިތުގައި

=فَـْتُح  َواللَُّه َأْعَلمُ  .އެވެ ވިބާވައިލެއް އާޔަތް މި ގުޅިގެން އެަކމާ. ވިދާޅުވާށެވެُخْطَبة  ހުންނެވީ zَرُسْول اللَّه . ދެމިގަނެވުނީއެވެ
 اْلَقِدير=
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة منافقون
uv 

  

 )11(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       نافقونُسورة امل   
 

   ަތުރަޖމާ     

         ެއަުތވެއްޖެއްޔާ ންُمناِفق  ައރިހަށް ކަޭލގެފާނުގ       ްައހުރެެމން . ބުނެއެވެ އެމީހުނ 

. ހެކިވަމެވެ        ްކަމަށް އާَرُسْول  ގެ اللَّه ކަޭލގެފާނީ ހަމަކަށަވަރުނ    ިދެނެވޮޑިެގން  اللَّه އަދ 

. ވެއެވެ     ްއާކަންَرُسْول  ެއކަލާނގެ  ަކލެޭގފާނީ ހަމަކަށަަވރުނ     ިހެިކވެވޮޑިގަންނަަވއެވެ  اللَّه އަދ. 

          ްނޑައެޅިގެން ްނނަކީُمناِفق  ހަމަކަށަވަރުނ  ދޮގުވެރީންކަން ކަ      

    ެއައްޑަނަައކަށެވެ ހެދީ އެމީހުން ހުވައިަތއް އެމީހުންގ .           ެމަގު  ގެ اللَّه އެމީހުން ފަހ 

. ށްފިއެވެބަންދުކޮ     ްވެްއޖެއެވެ ނުބައި  އެީމހުން ހަމަކަށަަވރުނ .          ްކުރާކަުމަގއި  އެމީހުނ 

 ކަންތައްތައް ވީ    ީވީ އެހެން/ އެގޮތަކ        ްއީމާންވިެއވެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ .      ްދެނ 

. ވީެއވެ ކާފަރު         ެޖެހެިވއްޖެއެވެ ސިއްކަ  ަމތީގައި ހިތްތަުކގެ އެމީހުްނގެ ފަހ .       

 . ނުވިސްނޭނެެއވެ އެމީހުންނަކަށް  ފަހެ        ިފެނިވަޑައިގެންފިްއޔާ އެމީހުން  ކަޭލގެފާނަށް އަދ    

        ެކުުރވައެވެ َعجائب  ކަލޭގެފާނު  ހަށިތައް އެމީހުންގ .      ިބުނަންޏާ  ބަސް އެމީހުން  އަދ    

        ުއަްއސަވަެއވެ ބަސް  އެމީހުްނގެ ކަލޭގެފާނ .            ް؟ހެއްެޔވެ  ކޮންފަދަ  އެީމހުނ 

. އެވެފަދަ ލަކުޑިތަކެއް ލައްކޮށްފައިވާ    ްީހކުރެެއވެ. ހީކުރާނެއެވެ އެމީހުނ .         ެކޮންމ 

  ވާކަމަށް  މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  އަޑެއްވެސް     ީނޑައެޅިގެން އެއ . ންެނވެَعُدّو  ހަމަ  ކަ       ުއެީމހުންނާމެދ 
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

. ބިރުވެތިވާށެވެ      ަލއްާވށިއެވެَلْعَنة  އެމީހުންނަށް للَّها .      ްހަަދނީ  ޮދގު އެމީހުނ 

 )؟ހެއްޔެވެ  ކޮންފަދަައކުން ދަނީ އެމީހުން ދުރަށް ގޮތާ  َحقّ ( ؟ހެއްެޔވެ ކޮންފަދައަކުން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހަމަކަށަަވރުން . [ބުނާނެއެވެ އެމީހުން  އަތުވެއްޖެްއޔާ އަށްَجمِْلس  ކަޭލގެފާނުގެ މީހުން  ންގެناِفق مُ .!) އެވެَرُسْول اللَّه  އޭ( ) 1(
ނޑައެޅިގެން ކަލޭގެފާނަކީ  ކަޭލގެފާނީ  ހަމަކަށަަވރުން ެއއަންގަވަނީهللا  އަދި .] ހެިކވަމެވެ ައހުރެމެން ކަމަށް އާ َرُسْول  ގެ اللَّه ކަ

ނޑައެޅިގެން ހަދަނީ އެ  ން ُمناِفق  ހަމަކަަށަވރުން އަދި . ވެއެވެ ނެވޮޑިގެންދެ اللَّه ކަން  އާ َرُسْول  ގެ  اللَّه  ެއއީ  ،ދޮގުކަން ކަ
 .ހެކިެވވޮޑިގެންވެއެވެ اللَّه ކަުމގައި ދޮގުވެރީން

ُسْول اللَّه رَ . އެކުެވރީންނެވެ އޭާނގެ ،އާއިَعْبُداللَّه بن أُبَـيُّ بن َسُلول  ުމރާދަކީ ންގެُمناِفق  މިވާ އާޔަތުަގއި މި. ދަންނައެވެ
z ެއެމީުހން  ބުނުމަކީ  ބުނާ މިހެން.] ހެިކވަމެވެ އަހުރެމެން  ކަަމށް އާَرُسْول  ަކލޭގެފާނީ[ ،އައިްސ އެމީހުން  މަޖްލިްސއަށް ގ 

ނޑިތަކުން ންގެ ُمْؤِمن  އެއީ. ހެިކވެވޮޑިގަންނަވަނީެއވެ اللَّه ކަމުގައި ބުނުމެއް ބުނާ ދުލުކޮޅުން  ހަދާ  ވެގެން ސަލާމަތްވާން ކަ
 .ނޫނެވެ ބައެއް އީމާންވެގެންވާ އެތެރެފުށުން އެމީހުންނަކީ . ދޮެގވެ ބުހުތާން ރޯ ޑުބޮ

ނޑިތަކުން ންގެ ُمْؤِمن( ލަނީ އެ ހެކި  ،ުހވަޔާއި އެމީހުްނގެ އެމީހުން ) 2(  ަފހެ . ކަމުގައެވެ ައއްޑަނައެއް) ސަލާމަތްވާ ކަ
 ނުަބއި  ހާަދހާވެސް  ކަންތަކަކީ  ދާ  އެ ުކރަމުން އެމީހުން ރުންހަމަކަށަވަ . ބަންދުކުރަީނއެވެ މަގު  ގެ  اللَّه އެީމހުން އެގޮތުން
 .ކަންކަމެވެ

 ެދން  ،އީމާންވެ ހަމަކަަށވަރުން އެމީހުން ދަނީ އެ ކުރަމުން ތައްَعَمل  ނުބައި  އަދި ،ދޮގުހަދައި އެ  އެމީހުން އެބަހީ ،އެއީ ) 3(
 އެހެންވީމާ . ބަންދުުކރެްއވީއެވެ ،ސިއްކަޖަްއސަވައި للَّها ހިތްތަުކގައި  އެމީހުްނގެ ދެންަފހެ. ސަބަބުންނެވެ ކަުމގެ ކާފަރުވީ

 .ނުވިސްނޭނެއެވެ އެމީހުންނަކަށް

 ަކލޭގެފާނު  ސަބަބުން ރީތިކަމުގެ ހަށިތަުކގެ އެމީހުންގެ  ފެިނއްޖެްއޔާ އެމީހުން ކަލޭގެފާނަށް .!) ެއވެَرُسْول اللَّه  އޭ  އަދި( ) 4(
َحّق  ހަމަ ެއއީ ހީފުޅުވާނީ ކަލޭގެފާނަށް. (އައްސަވާނެއެވެ  ަކލޭގެފާނު ކަންޏާާވހަކަދައް އެމީހުްނ އަދި. ކުރުވާނެެއވެَعجاِئب 

 ލައްކޮްށލާފަިއވާ  ފާރެްއގައި އެީމހުންނެކޭ ؟ހެއްޔެވެ ކޮްނފަދަ އެމީހުން.) ދޮގެވެ ހަމަ އެއީ  ނަމަވެސް. ކަމަށެވެ ވާހަކަ ތެދު
ނޑެކޭ  އަޑެއް  އަންނަ  މަްއޗަށް އެމީހުްނގެ ހަމަ އެއީ ހީވާނީ ންނަށްއެީމހު  ިއވުނަސް އަޑެއް ކޮންމެ. އެއްފަދައެވެ ހަމަ ލަކުޑިގަ

ނޑިކަމުންނެވެ އެީމހުންގެ ެއއީ. (ކަމަށެވެ ނޑައެޅިގެން އެއީ .) ފި َلْعَنة .! ކުރަްއވާށިއެވެ ަހލާކު އެމީހުން  اللَّه. ެނވެ ންَعُدّو  ކަ
 ؟ެހއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ދޮގުހެދޭނީ ؟ހެއްެޔވެ އަކުންކޮްނފަދަ ހަދަނީ ޮދގުތައް ،މަގާުދރުވެَحّق  އެމީހުން އަދި.! ލައްވާށިެއވެ
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

      ިބުނެވިއްޖެއްޔާ އެމީހުންނަށް އަދ     ްއަންނާށޭ ކަލޭމެނ      ްކަލޭމެންނަށ 

 ން ދަންނަވާ އެދި ފާފަފުއްސެވުމަށް     ގެާފނުَرُسْول اللَّه        ެަފރާތަށް އަނެއް( ބޯތައް އެމީހުންގ (

. އަނބުރައިަލއެވެ         ިދެކެވަޑައިގަންނަވާެނއެވެ  ކަޭލގެާފނު ފުރަގަސްދޭތީތީ  އެނބުރި  އެމީހުން އަދ .

         ްحال  ވެގެްނވާ ވެރި ކިބުރު  އެމީހުނ     ެެވއެވެ  ހަމަހަމަވެގެން  ަމއްޗަށް އެީމހުންގ .

      ުކުރެްއވުމާއިُدعاء  ފުއްސެވުމަށް  ފާފަ އެމީހުްނގެ ަކލޭގެފާނ،         ަކަޭލގެފާނު  ނުވަތ 

    އްވުމާނުކުރެ ُدعاء  ފުއްސެވުމަށް ފާފަ އެމީހުންގެ    ހުއްޓެވެ ނުފުއްސަވާ އެމީހުންނަށް اللَّه .   
    ްނުދައްކަވަެއވެ ތެދުމަގު اللَّه ހަމަކަށަަވރުނ .       ވެްއޖެ  ނުކިޔަމަންތެރި ،ވެفاِسق 

 ބަޔަކަށް       ީމީހުންނެވެ ބުނާ އެމީހުންނަކ .     ްނުކުރާށެވެ  ހޭދަ. ުނދޭށެވެ އެތިކޮޅު ކަލޭމެނ .

           ބަަޔކަށް އަރިހުަގއިވާ އާގެَرُسْول  ގެ اللَّه         ްَرُسْول ( ވަކިވާންދެން އެމީހުނ

 ) ދާންދެން އެމީހުން ދޫކޮށް ގެފާނު اللَّه    ިއަށެވެ  اللَّه ހަމަ ވަނީ  މިލްކުެވވޮޑިގެން ތައްَخزانَة  އަދ .   

    ިވާ  ބިމުަގއި ،އުޑުތަާކއ         ިންނަކަށްُمناِفق  ނަމަވެސް އެހެން  އަދ      

. ނުވިސްނޭނެެއވެ. ނުވިސްނެއެވެ    ްނެއެވެބުއެމީހުނ .     ްެދވިއްޖެއްޔާ އެނބުރި އަހުރެމެނ    

     އަށްَمِديَنة            =  ްއެރަުށގައި  ތެިރވެގެންِعّزة  ތިބި ެއރަށުގައި  ހަމަކަށަވަރުނ 

. އަށެވެ اللَّه ވަނީ ِعّزة  ދި އަ   . ެނރެާލހުށީމެވެ ނިކަމެތީން އެންމެހައި  ތިބި       ިައދ 

. ންނަށެވެُمْؤِمن  ،އަށާއި އާَرُسْول  އެކަލާނގެ       ިންُمناِفق  ނަމަވެސް އެހެން އަދ      

 .ނޭނގެއެވެ  އެމީހުންނަކަށް
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ަކލޭމެން  ގެައރިހަށް  zَرُسْول اللَّه [ ދަންނަވާން  އެދި ކޮށްދިުނމަށް ُدَعاءއެދި ުފއްސެވުން  ފާފަ ކަލޭމެންގެ [ އަދި ) 6(،)5(

 އަދި . އަނބުަރއިލާނެެއވެ ފަރާތަށް  އަނެއް  ބޯތައް  އެީމުހންގެ ބުނެވިއްޖެއްޔާ  ދިމާއަށް  ންނާ ُمناِفق  އެ  މިހެން ] އަންނާށޭ

 ފާފަފުއްެސވުމަށް  އެމީހުންގެ ފަހެ  ފުރަގަސްދޭނެއެވެحال، ވެރިވެގެްނވާِكْرب  ދެކެވަޑައިގަންަނވާނީ އެމީހުން ލޭގެފާނުކަ

. ހަމަހަމަެއވެ  ނުކުރެއްިވޔަސްُدعاء  ފާފަފުއްސެވުމަށް އެމީހުންނަށް ނުވަތަ އަދި ،ކުެރއްވިޔަސްُدعاء  ކަލޭގެފާނު

 ތެދުަމގު  اللَّه ހަމަކަަށވަރުން ބަޔަކަށް  ނުކިަޔމަންތެރިވެއްޖެ ،ވެفاِسق . ުހއްޓެވެ ފާފަނުފުއްސަވާ  اللَّه އެމީހުންނަށް

 .ނުދައްކަވައެވެ

 މިެހން ] ނުުކރާށޭ ހޭދަ ކަލޭމެން މީހުންނަށް އަރިހުަގއިވާ ގެ zَرُسْول اللَّه [ ންނަކީُمناِفق  އެ އެބަހީ ،އެމީހުންނަކީ ) 7(

 ވަނީ  ތައްَخزانَة  ބިމުގެ ،އުޑުތަކާއި ،އެކަމަކު. ދާނދެނެވެ ދުރަށް މުޅީން ،ދޫކޮށް ފާުނއެކަޭލގެ އެމީހުން އެއީ. މީހުންނެވެ ބުނާ

 .ނުވިސްެނއެވެ އެކަމެއް ްނނަކަށްُمناِفق  ނަމަވެސް . ެވގެންނެވެخاّص  ،މިލްކުވެ އަށް  اللَّه ހަމައެކަނި

َفِقري  ބޭކަލުްނކުރެ ُمهاِجِرّى  މުރާދުވަނީ ފުޅުންަބސް އޮތް  މީހުންނޭ  އަރިުހގައިވާ  ގެ zَرُسْول اللَّه  ާއޔަތުގައި  މި: ނޯޓް

 =فَـْتُح اْلَقِدير. =ބޭކަލުންނެވެ

 އަށް  مدينة އެުބރި ހަނގުރާމައިން އަހުރެމެން. މީހުންނެވެ ބުނާ މިހެންވެސް ނަކީންُمَناِفق އެބަހީ -އެމީހުންނަކީ  ) 8(

 ނިކަންހުރެ  އެތަނުން ނިކަމެތިން ދެރަ ތިބި ނގައިެއތާ މީހުންެވގެން މާތް ތެރިِعزَّة  ތިބި އެތާނގައި ދެވިއްޖެއްޔާ

 ުކރީ  މުރާދު އެނާ ކަމުގައި ތެރިންِعزَّة . އެވެ لُ وْ لُ سَ  نُ بْ  َيبُّ أُ  نُ بْ  اللَّهِ دُ بْ س عَ يْ ئِ رَ  ންގެُمَناِفق  ބުނީ ބަސްތައް މިފަދަ. (ނެރެލާހުށީމެވެ

 ައރިހުަގއި  ެއކަލޭގެފާުނގެ އާ zَرُسْوُل اللَّه  މުރާދުކުރަނީ އޭނާ ިނކަމެތިންކަމުގައި ދެރަ އަދި. އެކުެވރިންނެވެ އެނާގެ  އޭނާޔާ

 ތެރިަކމާ ِعزَّة  ).މިފަދައިންނެވެ ެއއަންގަވަނީ  ރައްުދކުރައްަވއި މިބަހަށް  އޭނާގެ  اللَُّه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل  ފަހެ . ންނެވެ ُمْؤِمن ވާ

 ُمَناِفق އެކަމަކު. ަބޔަކަށްނޫނެވެ އެހެން. ންނަށެވެن مِ ؤْ مُ  އަދި  ށާއި އަ َرُسْول އެކަލާނގެ  އަށާއި اللَّهُ  ހަމަެއކަނި ވަނީ މާތްކަން

 .ޭނގެއެވެ އެގޮތެއް ންނަކަށް
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

          ޭމީސްތަުކންނޭވެ ެވއްޖެ ِإْميَان އ. !     ްَغاِفل( !.ރުާވށެވެނުކު لُ افِ غَ  ކަލޭެމނ 

 )!.ދޭށެވެނުކުރިޔަ          ެވިޔަސް ދަރީން ަކލޭމެންގެ އަދި މުދަލާއިކަލޭމެންގ     

     ُހަނދާްނކުރުމުން اللَّهُ ( ންِذْكر ގެ  اللَّه(       ިދަންަނއެވެ  ކޮށްފިީމހާ އެަކން އެފަދައިން އަދ. 

        ެނަޑއެޅިގެން  ފަހ  އެމީުހންނަކީ  ކަ        ިީމހުންެނވެ ަހލާުކވެގެްނވާ ެގއްލ.     

 .ހޭަދކުރާށެވެ ކަލޭމެން އަދި         ެތަކެިތން ދެއްވި ކަލޭމެްނނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ     

   ެންކުރި އައުމުގ          ެމަރު، މީހަކަށް ކަލެމެްނކުރ     ްއެީމހާ  ދެން( ބުނެ އެމީހާ ދެނ 

 )ދަންނަަވއި          ޭނަަމއެވެ ލަސްކުރަްއވާނެ އަޅާ މި އިަބރަސްކަލާނގެ  !.އެވެ َربّ  އަޅުގެ  އ.   

     ްޅަކަށްހިނދުކޮ ކުޑަ. ގާތްވަގުަތކަށ     ެހުށީމެވެ ދޭ اةقَ دَ صَ  މިއަޅާ އޭރުން ފަހ.      

     ިވާހުށީެމވެ މިއަޅާ ތެރެއިން ންގެ َصاِلح އަދ.            ިއެއް نـَْفس އެއްވެސް اللَّهُ  އަދ 

 .ނުކުރަްއވާނެެއވެ ލަސް          ެެޖހިއްެޖއްޔާ އަޖަލު އެްއގެ ْفسنَـ  އ.       ިاللَُّه َخَرب  އަދ 

 .ދެނެވޮޑިެގންެވއެވެ         ްކަެމްއގެ ކުރާހާ ކަލޭމެނ. 
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ާމނަ  ގެسورة منافقون       ނަ ފޮތްވަ އަށާވީސް   

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 –ލާ އަިދ ކަޭލމެންެގ ދަރިްނގެ ސަބަުބން ަކލޭމެްނގެ މުދަ !ވެއްެޖ މީސްތަުކންނޭވެ. إِْيَمان އޭ ) 9(

ُ  –އެތަކެްއޗާއި ހެދި  ފަހެ އެެހްނ  !ޮކށް ހަނާދންނައްަތއި ލިޔަ ނުދޭށެވެ. َغافِلްނ ަކލޭމެން  ِذْكرގެ  هللاَّ

. ނޑައެޅިެގން ގެްއލި ަހލާކުެވއްޖެ ަބއެެކވެ . ެއއީ ކަ  ހަދައިިފ މީހުްނ ދަންަނއެވެ

އެީއ  !ންނަްށ ެދއްަވއިފައިާވ ަތކެތިްނ ަކލޭމެްނ ހޭދަކުރާެށވެ.އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަލޭމެ  ) 10(

. ޭއ އޅުެގ  ެއެވ.  َربّ ކަލޭމެްނކުރެ މީހަުކ ކައިިރއަށް މަރު ައއިސް މިފަދަިއން ެއމީހާ ދެންެނވުމުެގ ކުރިންެނވެ

. ޭއރުން މި އަޅާ  މީހުްނެގ  لِحَصاީދ އަދި  اةقَ دَ صَ ކުޑަ ަވގުތުކޮޅަކަްށ މިއަޅާ ލަސްކޮްށލަްއވާނެ ނަމަެއވެ

. . ިމހެްނ ދެންެނވުމުެގ ކުރިންެނވެ  ތެރެއިން ވާހުށީެމވެ

ُ ެއއްެގ ވަގުތުެޖހުމުްނ ދެްނ  نَْفسއެްއ އެ  نَْفسފަހެ ެއއްވެްސ  ) 11( . އަިދ  هللاَّ ُ ލަސްނުކުަރއްާވ ުހއްޓެވެ  هللاَّ

. َخبَرކަލޭމެްނ ކުރާާހ ކަެމއްެގ   މޮޅަށް ެދނެވޮިޑގެންެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة تغابن        ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 މާނަ  ގެ  ُسورة التغابن
uv 

  

نُسورة ال     )18(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        تغا
 

   ަތުރަޖމާ     

     ُުކެރއެވެ ވަންތަ طَاِهر ހުސް اللَّهُ . ( ިކޔައެވެ َتْسِبْيح އަށް  اللَّه (.         ާތަކެތި އުޑުތަކުގަިއވާހ   

        ިަތކެއްޗާއި  ާވހާ ބިމުގައި  އަދ      ާެއކަލާނެގއަށެވެ ހަމަެއކަނި ވަނީ  މިލްުކވެރިކަމެއް  އެންމެހ . 

     ިއެކަލާނެގއަށެވެ ވަނީ ސަނާއެއް އާއި تـَْعرِْيف އެންމެހާ އަދ .         ިމެ ކޮން  އެކަލާނގެ އަދ 

 މައްޗަށް ކަމެއްގެ    ެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވ.       ްއެކަލާނގެއެވެ ހެއްދެވީ ކަލޭމެނ. 

     ެކާަފރުންވެއެވެ  ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ ފަހ.       ިވެއެވެ  ން ُمْؤِمن ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ އަދ. 

       ިުކރާހާކަމަކަށް  ކަލޭމެން  اللَّهُ  އަދ      ެބައްަލވާވޮޑިގެންެވއެވ.     

 .ހެއްދެވިެއވެ އުޑުތްައއެކަލާނގެ    ިބިމާއި އަދ     ّގޮތުގައި َحق     ިُصْوَرة ަކލޭމެން އެކަލާނގެ އަދ 

. ކުރެއްިވއެވެ           ިުކރެއްވިެއވެ ރީތި  އެންމެ ُصْوَرة ަކލޭމެންގެ އެކަލާނގެ އަދ .         ިއަދ 

. އަށެވެ َحْضَرة އެކަލާނގެ ހަމަ ވަނީ ދިޔުން އެނބުރި             ިަތކެތި  ވާހާ ބިމުގައި އުޑުތަކާއ 

. ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ އެކަލާނގެ           ިދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ އެަކލާނގެ  ސިއްރުުކރާކަންތައް  ަކޭލމެން އަދ .

        ިދެނެޮވޑިގެންވެއެވެ( ކަންތަްއވެސް ފައުޅުކުރާ  ަކލޭމެން އަދ (.    ިދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ  اللَّهُ  އަދ .

       ިކަންތައްތައްވެސް އަޑީގައިވާ ހިތްތަކުގެ( ކަންަތއްތައްވެސް  ފޮުރވިފައިވާ މޭތަކުގައ( 
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މާނަ  ގެسورة تغابن        ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ُ އުޑުތަކާއި ބިމުގަިއވާާހ ތަކެިތ  ) 1( . އެންމެ َطاِهرެގ ހުްސ ނ ކިޔަެއެވ. އެކަލާ تَْسبِْيحއަްށ  هللاَّ ާހ ވަންތަކުެރއެވެ

. އެަކލާނގެ އެިދވޮޑިގެްނނެވި ގޮތަކަށް އެތަކެީތގެ  ِمْلكތަކެތީގެ  فُ ެވރިޔަކީ އެކަލާނެގއެވެ . އަިދ  تََصرُّ ހިންގަަވއެވެ

. އަދި އެކަލާނެގ ކޮންމެ ކަމަަކްށ  تَْعِرْيفާއއި  َحْمدُ އެންމެހާ  އެްއހުރީ ހަމަ އެަކލާނގެއަށެވެ

.  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ

.(އޭ އެން ) 2( . !ެމހަިއ މީސްތަކުންނޭވެ . ަކލޭމެންގެ ެތރެއިްނ ކާފަރުްނ ެވއެވެ ) ަކލޭމެން ހެއްދެީވ އެކަލާނގެެއވެ

. އަދި ަކލޭެމން ކުރާާހ ކަމަކަށް  ُمْؤِمنއަދި  ُ ންވެސް ކަލޭމެންެގ ތެރެއިްނ ވެެއވެ . هللاَّ  ބަްއލަވާވޮޑިގެންެވއެވެ

. އަިދ ގޮުތގައި ެހއްދެވި َحقّ އުޑުތަކާއި ބިން އެކލާނގެ  ) 3( ެއެވ. އަދި އެކަލާނެގ ކަލޭމެން ޫސރަުކރެއްވިެއވެ

. އަިދ އެނބުިރ ދިޔުންވަނީ އެކަލާނެގ  . َحْضَرةކަލޭމެންގެ ޫސރަ ރިވެތި ކުރެްއވައި ރަގަޅު ުކރެްއވިއެވެ  އަށެވެ

. އަދި ަކލޭމެން ސިއްުރކުރާ ކަންނ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހާ ތަކެތި އެކަލާ  ) 4( ަތކާއި އަިދ ގެ ދެނެވޮޑިެގންވެއެވެ

. އަދި ހިތްތަުކގައި ޮފރުވިފައިާވ ތަކެތިވެްސ  ُ ކަލޭމެން ފާޅުކުރާ ކަންތައްވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންެވެއވެ  هللاَّ

.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     ް؟ ހެްއޔެވެ ނާދޭ  ކަިއރިއަކަށް ަކލޭމެނ     ީَخَرب  މީހުްނގެ ކާަފރުވ      ެކުރިން  މީގ 

    ެލިިބގެންފިއެވެ ރަހަ އެމީހުން ފަހ .     ްގެ َعَذاب ކަންތަކުގެ ކުރި އެމީހުނ          

. އެވެ َعَذاب ވޭންދެިނވި ުހރީ އެމީހުންނަށް  އަދި    ީވާންޖެހުނީ އެހެން ( އެގޮަތކ (           ީއެެހނ 

. ވިެއވެ ކަުމގައި އައި ކަިއރިއަށް އެމީހުންގެ        ެَرُسْول އެމީހުންގެ އާިއގެން َدلِْيل ފައުޅުވެގެންވާ ބަާޔންވ 

 ން    ެބުްނޏެވެ)  މެދުންނާ َرُسْول އެ( އެމީހުން ދެންފަހ .        ްގެ  آَدم ދެއްކުމަށް  ތެދުމަގު  އަަހރެމެންނަށ 

؟ ެހއްޔެވެ ދަރިން       ެފުރަގަސްދީފިއެވެ ކާަފރުވެ  އެމީހުން ަފހ .      ިއެމީހުން  اللَّهُ  އަދ 

 . އެވެ ވެފުދިވޮޑިގެން ފިޔަވައި     ިަރސްކަލާނެގއެވެ  ލިބިވޮޑިގެންވާ َمحْدُ  ފުދިވޮޑިގެންވާ އީاللَُّه  އަދ .

      ީހީކޮށްފިއެވެ މީހުން ކާފަރުވ .      ްދިރިގެން  އަލުން މަރުވުމަށްފަހު( އެމީހުނ (

 ކަމުގައިނުފޮނުއްވޭނެ       ުުނވާނެއެވެ ެއހެންނެއް އެްއގޮތަކަށްވެސް. ޅުވާށެވެވިދާ ކަލޭގެފާނ .        

 ކަން ފޮނުްއޭވނެ) އަލުންވެސް މަރުވުމަށްފަހު( ކަލޭމެން ހަމަކަށަވަރުްނވެސް . ވިދާޅުވަމެވެ  އްވައިގަންދެ َربّ  އަހުރެންގެ

  . އެވެ.ކަށަވަރެވެ       ްَخَرب  ކަންތަުކގެ ކުރި ) ދުނިޭޔގައި( ކަލޭމެން ރުންހަމަަކށަވަ ދެނ 

. ކަށަަވރެވެ ކަންވެސްދެވޭނ    ިއެކަމަކީ އަދ           ُފަސޭހަކަމެެކވެ ދާދި އަށް اللَّه .      

    ެވާށެވެان ِإميَْ  އަށް އާ  َرُسْول އަށާއި اللَّهُ  ކަލޭމެން) އެހެންވީމާ( ފަހ .          ިއަދ 

 ) އަށާއި قـُْرآن ކީރިތި އެބަހީ( އަށާއި نـُْور ބާވަިއލެްއވި ތިމަންރަސްކަލާނގެ        ިކަލޭމެން  އަދ 

 .ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ َخَرب ، اللَّهُ  ކަެމއްގެ ކުރާހާ
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މާނަ  ގެسورة تغابن        ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  اِلىِإْجَمـ 

.) މީެގ ކުިރން އިސްެވ ދިޔަ ކާފަރުންެގ  ) 5( ތައް ކަލޭމެންެގ  َخبَر(އޭ މިތިބަ ކާފަުރވެއްޖެ މީސްަތކުންނޭވެ

ނާދޭ ެހއްޔެވެ؟  َخبَرތަުކގެ  قَْومފަދަ ކާަފރުވީ  قَْوم ثَُمْود ފަދަ قَْوم َعادُ ފަދަ  قَْوم نُْوحގާތަށް ނާދޭ ހެއްޔެވެ؟ (

 ެގ ރަަހ ލިބި  َعَذابއި ނުޭވ ހެްއޔެވެ؟) އެމީހުންވެސް އެމީހުން ުކރި ނުަބއި ކަންތަކުެގ ސަބަބުން އަިއ އިވިފަ

. . َعَذابގައި އެމީހުންނަށް ުހރީ ވޭންދެނިވި  آِخَرةއަދި  ގަތެވެ  އެވެ

ބޭަކލުްނ  لَرُسوْ ވީ އެމީހުންެގ ގާތަށް އެމީހުންެގ  َحقّ އެމީހުންނަށް  َعَذابއެހެން އެވީ، އެބަީހ ެއ  ) 6(

ބޭަކލުންާނ  َرُسْولއާިއގެން ވަޑަިއގެންެނވުމުން އެކާފަރުްނގެ މީހުްނ ެއ  ُمْعِجزةތަާކއި  َدلِْيلބަޔާންވެގެންާވ 

) އަުހރެމެންނަށް ތެދުމަުގ ދައްކާ ެގ ދަިރއެއް ހެއްޔެވެ؟ ދެންފަހެ އެަބިއ  آَدمނީ ދިމާއަށް (މަލާމަތްކޮށްފައި ބުނީ

. އަދި ބޭ َرُسْول ކަލާނގެމީހުން އެ . އަދި ފުރަގަްސ ދިނީއެވެ ُ ަކލުން ދޮގުކޮްށ ކާފަުރވީއެވެ  إِْيَمانއެމީހުންެގ  هللاَّ

. އަިދ  ُ ކަމާއި އަޅުކަމާިއ ނުަލއި ފުދިވޮޑިގެންިފއެވެ ) ފުދިވޮޑިގެންާވ  َذاتީއ (އަމިްއލަ  هللاَّ  َحْمدُ ފުޅާއިގެން

.  ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަލާނެގއެވެ

. އެީމުހން މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިރިގެްނ ކާފަރުވީ މީސްތަކުން ހީކޮށް ) 7( އްށ  َمْحَشرފަިއ ބުނެއެވެ

. އޭ  . އެމީހުން އެހެން ހީކުރެެއވެ . هللاَّ َرُسْولނުފޮނުވޭނެއެވެ . !އެވެ އެއްގޮތަކަްށވެްސ  !ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ

. ތިމަންކަލޭގެފާުނގެ  . ހަ َربّ އެހެން ނުވާނެެއވެ ންވެްސ ކަލޭެމްނ  يَقِْينމަކަށަަވރުން ގަންދީ ހުވައިކޮްށފައި ބުނަމެވެ

. ދެްނ ތިޔަަބއިމީހުން ދުނިޭޔގަިއ ކޮށްފައިާވ ކަންތަކުެގ  َمْحَشرމަރުވުމަށްފަުހ   َخبَرއަްށ ފޮނުއްވޭނެެއވެ

. (އަދި އޭެގ ފުިރހަމަ  .) އެީއ އެކަލާނެގ އަށް ދާިދ  َجَزاءކަލޭމެންނަށް ދެވޭެނއެވެ ވެސް ދެްއވާނެއެވެ

.  ފަސޭހަކަމެކެވެ

ُ ފަހެ އެހެންވެ ކަލޭމެން   )8(  نُْورއާ އަާށ އަދި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ބާަވއިލެްއވި  َرُسْولއަށާިއ އެަކލާނގެ  هللاَّ

. އަދި  إِْيَمانއަށް  قُْرآنކަމުގައިވާ ީކރިތި  ُ ވާށެވެ .  َخبَرކަލޭެމން ކުރާހާ ކަމެްއގެ  هللاَّ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

.) َجَزاء(އޭގެ   ދެްއވާނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    ްހަނދާންުކރާށެވެ( ުދވަސް ުކރައްވާ َمجَع ކަލޭމެނ.! (      އެއްުކރައްވާ ( ދުވަހަށް ކުރަްއވާ َمجَع 

) ދުވަހަށް          ީުދވަހެވެ ހަާލކުގެ ްއުލމާއިގެ. (ދުަވހެވެ ގެ تـََغابُن އެއ (.       ިއަށް  اللَّهُ  އަދ 

 މީހާ  އީމާންވެއްޖެ        ިުކރާ َصاِلح َعَمل އެމީހާ  އަދ         ްއޭާނގެ  ރަސްކަލާނގެ ތިމަނ 

. ފުއްސަވާހުށީެމވެ ނުބައިތައް        ިހުށީެމވެ ަވއްދަވާ ސުަވރުގެތަކަށް އޭނާ މަންރަސްކަލާނގެ ތި އަދ .

           ެއޮންނަ ދެިމދެމި އާރުތައް  ދަށުން އެތަންތާނގ           ްއެތާ  އެމީހުނ 

. ދެމިތިބޭނެއެވެ އަބަދު         ާއެއީއެވެ ކީނަސީބަ ބޮޑުވެގެންވ .    ިކާފަރުވީ  އަދ 

 މީސްތަކުން          ިދޮގުކޮށް އާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ            ީއެއ 

. އެކުެވރިންނެވެ ނަރަކައިގެ       ްދެިމިތބޭނެއެވެ އެތާ  އެމީހުނ .         ީދިޔުން  އެނބުރި  އެއ 

. ތަނެކެވެ ނުބައިވެގެންވާ           ްނުެޖހެއެވެ މުސީބަތެއް ެއއްެވސ .      ُގެ  اللَّه 

 މެނުވީ އިޒުނަފުޅަށް        ިތެދުކޮށްފިމީހާ ވެ  ِإْميَان އަށް اللَّهُ  އަދ        ެހިތަށް  އެމީހާގެ އެަކލާނގ 

 . ދައްކަވަެއވެ ތެދުމަގު      ިަކލާނގެެއވެ ދެެނވޮޑިގެންވާ އެްއޗެއް ހުިރހާ އީ  اللَّهُ  އަދ .   

   ިކިޔަމަންތެިރވާށެވެ އަށް  اللَّهُ  ކަލޭމެން  އަދ .       ިކިޔަމަންެތރިވާށެވެ އާއަށް  َرُسْول މެން ކަލޭ އަދ .

      ެއްާޔވެސްުފރަގަސްދީފި އެނުބރި) ކިޔަމަންތެރިނުވެ( ކަލޭމެން ފަހ             

   ެއިއްަވއިދިނުމެވެ ެވގެންވާ بـََيان އޮތީ މައްޗަށް  ގެ  އާ َرُسْول ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަަމކަށަވަރުން  ަފހ .  
        ُކަލާނެގއެވެ އަކުނުވާ ِإٰله އެްއވެސް  އެހެން) َحقّ ( ފިޔަަވއި އެކަލާނގެ އީ اللَّه .     ިހަމައެކަނި  އަދ 

 އަށް اللَّهُ         ކަމެވެކުާރހުށި ބަރޯސާކޮށް وَِكْيل ން  ُمْؤِمن. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ެއއީ . ުކރާށެވެ ހަނދާން ުކރައްވާނެކަން  َمجَع އެއްކުަރއްވާ ަކލޭމެންވެސް ދުަވހު ެއއްކުަރއްވާ މީސްތަކުން އެންމެހާ ) 9(
 ކިޔަމަންތެިރވީ  އަދި – ހަލާކު  އްލުމާއިގެ ީމސްތަކުންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި އެއީ . (ދަުވެހވެ ِقَياَمة ކިޔުނު އެވެ تـََغابُن

 ހަމަކަށަވަރުން . ދަންނައެވެ މީހާ ކުރި َصاِلح َعَمل އީމާންވެ އަށް اللَّهُ  އަދި.) ދުަވހެވެ ހުރި َكاِمَياب އާއި ފައިދާ މީސްތަކުންނަށް
 ތަަކކަށް  ުސވަުރގެ އޮންނަ ދެިމދެމި އާރުަތއް ދަށުން  އެތަްނތާގެ އަދި  – ުފއްސަވައި  ތިމަްނރަސްކަާލގެ ކުށްފާފަތައް އެމީހާގެ 

 .އެީއއެވެ ނަސީަބކީ ބޮޑުވެގެންވާ. ދެމިތިބޭނެއެވެ ައބަދު އެތާ މީހުން  އެފަދަ. ހުށީމެވެ ަވއްދަވާ އެމީހާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ނަރަކަިއގެ  އެީމހުންނަކީ. ދަންނައެވެ މީހުން ޮދގުކުރި ާއޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކާފަރުވެ އަދި ) 10(
 .ތަނެެކވެ ނުބައިވެގެންވާ ދިުޔން އެނުބރި އެއީ. ދެމިތިބޭނެއެވެ އެތާ އެމީހުން. ރިންނެވެއެކުވެ

 ެއއީ . (ނުޖެހެއެވެ މެނުވީ ލަިއގެން ފުޅާއި ِإْذن ގެ اللَّهُ  އެއް ُمِصْيَبة އުދަުގލެއް ބާވަތެްއގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ) 11(
 ވެ  ِإْميَان އަށް اللَّهُ  ދަނެ  ކަންތަްއކަން ހިނގާ  އެފަދައިން  ެއކަންކަމަކީ  އަދި .) ކަމެވެކަން ނިމިފައިވާ  ގައި َقَضا َقَدُر  ގެ  اللَّهُ 

 تـَْوِفْيق އެކަމަށް ަމގުދައްކަވާ  ުރހުމުގެ އަށް َقَضا َقَدُر  ކެތްެތިރވެ ހިތަށް އެީމހާގެ އެކަލާނގެ. މީހާދަންނައެވެ ތެދުކޮށްފި
 .ަކލާނގެެއވެ ވޮޑިގެންވާދެނެ ކަމެއް  ހުިރހާ އީ اللَُّه  އަދި. ދެއްވައެވެ

 ކަލޭެމން  އަދި !.ކިޔަމަންވާށެވެ އަށް އާ َرُسْول ަކލޭމެން އަދި !.ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ އަށް اللَّهُ  ކަލޭމެން އަދި ) 12(
 އެހެނީ .) ފަރުާވލެއްނެތެވެ. ނެތެވެ ކުށެއް  އެއްވެސް  މައްަޗށް އާގެ  َرُسْول( ދިނަސް ފުރަގަސް  އެބުރި  ކިޔަމަންތެރިނުވެ

 .އިްއވައިދިނުމެވެ ފަދައިންވެގެންވާ بـََيان އޮތީ މައްޗަށް  ާއގެ َرُسْول ކަށަވަރުންހަމަ

 ްނގެ  ُمْؤِمن އަދި. ަކލާނގެއެވެ  އެއްކަުއވަންތަ ނުވާ އަކު ِإٰله އެއްވެސް  އެހެން َحقّ  ފިަޔވައި އެަކލާނގެ އެއީ اللَّهُ  ) 13(
 .ުކރުމެވެ ަބރޯސާ. ކުރުމެވެއިތުާބރު ކޮށް ْيلوَكِ  އަށް اللَّهُ  ހަމައެކަނި ވެގެންވަނީ  َواِجب މައްޗަށް
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މާނަ  ގެسورة تغابن        ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

         ޭމީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ  ِإْميَان އ.!        ްކަލޭމެންގެ  ހަމަކަަށވަރުނ 

 .ތެރޭގަިއވެއެވެ އަނބީންގެ     ިތެރޭގައްާޔއި ދަިރންގެ ކަލޭމެންގެ އަދ      ާَعُدوّ  ކަލޭމެންނަށްވ 

 .ން       ެހުިޝޔާރުވާށެވެ. !ބިރުވެތިވާށެވެ މެދު އެމީހުންނާ ފަހ.!            ިއަދ 

  .)ހުއްެޓވެ ފުއްަސވާ ކުރައްވައި َعُفْوء ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ( ފިްއޔާދޫކޮށްލައި ކޮށް َمَعاف އެމީހުންނަށް ކަލޭމެން

        ެަކލާނގެެއވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ، رمحةފާފަފުއްސަވާ ގިނަގިނަިއން އީ اللَّهُ  ހަމަކަަށވަރުން  ފަހ.   

         ްަދރިންނަކީ އަދި  މުދަލާ  ގެ ކަލޭމެން ހަމަކަަށވަރުނ       ީَنة އެއ   .އެެކވެ ِإْمِتَحان. އެކެވެ ِفتـْ

   ިގައިެވއެވެ َحْضَرة އެަކލާނގެاللَُّه ،  އަދ.       ާދަރުމައެއް  ބޮޑުވެގެންވ           

 .ާވށެވެ ވެރި تـَْقَوى އަށް  اللَّهُ  ކަށްކުޅަދާނަވީވަރަ މެންނަށް ކަލޭ  ފަހެ        ިައަހއި  އަދ 

 .ުކރާށެވެ ހޭދަ ވެތެރިކިޔަމަން       ީހެވެެކވެ ތަކަށްވާ  نـَْفس ަކލޭެމންގެ ެއއ.         

 މީހާ ލާމަްތވެއްޖެސަ ކަމުން ަދހިވެތި ގެ نـَْفس އެމީހެއްގެ އަދި              ެނޑައެޅިގެން  ފަހ  ކަ

  .މީހުންނެވެ ކާމިޔާބުވާނޭ ންވެސް يَِقْني  އެއީ އެމީހުން     ُދެންޏާ ދަރަނި ކަލޭމެން އަށް اللَّه        

 ދަރަންަޏކުން ރީތި  ރަގަޅު      ެއިުތރުކޮށްދެއްވާެނއެވެ އޭތި ކަލޭމެްނނަށް ަކލާނގެއ.       ިއަދ 

  .ފުއްަސވާނެއެވެ ކަލޭމެންނަށް އެކަލާންގެ     ިثـََواب އަޅުންނަށް ިކޔަމަންތެރިވާ  އީ اللَّهُ  އަދ 

 .ކަލާނގެއެވެ  އްވާނުުކރަ އަވަސް ُعُقْوبَة މީހުންނަށް އުރެދޭ އަދި އިތުރުކޮށްދެއްވާ         ީއެކަލާނެގއ 

 .ކަލާނގެއެވެ  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްަތއް ފައުޅުަގއިވާ ކަންތަކާއި ގައިވާ َغْيبُ      )ީވަންތަ  ِعزَّة އެއ 

 .ކަލާނގެއެވެ ވަންތަ ِحْكَمة
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މާނަ  ގެسورة تغابن        ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   ނަ މާ  ِإْجَمـاِلى 

 ތެޭރަގއި  ދަރީްނގެ ކަލޭމެްނގެ އަނބީންނާއި  ކަލޭމެންގެ ހަމަކަަށވަރުން !.މީސްތަކުންނޭވެ އީމާންވެއްޖެ އޭ ) 14(
 އެމީހުންނަށް  ަކލޭމެން އަދި !.ވާެށވެ ހުޝިޔާރު .!ަރއްކާެތރިވާށެވެ މެދު  އެަބއިމީހުންނާ ފަހެ . ވެއެވެ  ން  َعُدوّ  ވާކަލޭމެންނަށް

.) ދެއްވާނެެއވެ ކަލޭމެންނަށް  ވެސް  اللَّهُ  ހެޔޮބަަދލު އެފަދަ( ދޫކޮށްލައިިފއްޔާ ުނލައި  އަޅައި ކުށާއިމެދު  އެމީހުންގެ  ށްކޮ َمَعاف
 .ަކލާނގެއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ ެލއްުވން ، رمحةުފއްސަވާ ފާފަ ގިނަގިނައިން އީ  اللَّهُ  ހަމަކަށަަވރުން ފަހެ

َنة ަދރީންނަކީ މުދަލާއި ކަލޭމެންގެ  ހަމަކަށަވަރުން ) 15(  اللَّهُ  އަދި. ބެއްެލވުމެކެވެ ގޮތް  ަކލޭމެންގެ. އެެކވެ ِإْمِتَحان. އެކެވެ  ِفتـْ
 މުދަާލއި  އެއީ. (ގަެއވެ َحْضَرة އެކަލާނގެ އޮތީ ދަރުމަ ބޮޑުެވެގންވާ. ހެޔޮވެގެްނވެއެވެ މާ ަދރުމަ އާއި ثـََواب ގައިވާ َحْضَرة ގެ

 .)މީހުންނަށެވެ ކިޔަމަންތެރިވީ  ނުއުރެދި  އަށް اللَّهُ  ސަބަބުން ދަރީންގެ

. ކުޅަދާނަވީަވރަކަށެވެ  ަކލޭމެންނަށް ެއއީ !.ބިރުވެތިވާށެވެ އަށްَحْضَرة ެއކަލާނގެ . ެވރިވާެށވެ تـَْقَوى އަށް  اللَّهُ  ކަލޭމެން ) 16(
 މުަދލުން  ދެްއވާފައިވާ ގެއެަކލާނ އަދި !.ިކޔަމަންތެރިވާށެވެ ތަކަށް  أَْمر އަދި !.ައހާށެވެ ތައް أَْمر ުކރެވޭ ކަލޭމެންނަށް އަދި

 ހޭަދކުުރމީ  ހެޮޔކަންތަކަށް އެބަހީ . ެހވެވެ ތަކަށްވާ  نـَْفس ަކލޭމެންގެ ހައްާތވެސް އެއީ  !.ހޭދަުކރާށެވެ ހެޔޮކަންތައްތަކަށް 
 ވެ  َكاِمَياب ފަހެ !.ދަންނައެވެ މީހުން ސަލާމަތްވެވިއްޖެ ދަހިވެތިކަމުން ގެ نـَْفس ތިމާގެ އަދި. ހެވެވެ ކަލޭމެންނަށްވާ
 .އެީއއެވެ މީހުންނަކީ  ނަސީބުވެރިވާނޭ

 ައދި . ހުްއޓެވެ ގިނަކޮށްދެއްވާ ބަދަލު އޭގެ ކަލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ  ދެންޏާ ދަރަނި އަށް اللَّهُ  ރަގަޅުގޮތުގައި ހެޔޮ ) 17(
 އިުތރުކޮށްދެްއވާ  މަަދރު އާއި  ثـََواب އަޅުންނަށް ކިަޔމަންތެރިވާ އީ اللَّهُ  އަދި . ުހއްޓެވެ ފުއްސަވާ  ފާފަ  ކަލޭމެްނގެ އެކަލާނގެ 

 .ަރސްކަލާނގެެއވެ ުނކުރަްއވާ އަވަސް ُعُقْوبَة އަޅުންނަށް ުއރެދޭ އަދި. ކަލާނގެއެވެ 

 ވަްނތަ  ِحْكَمة އަދި ގަދަފަދަވަންތަ ދެނެވޮޑިގެންވާ ަކންތައް ފައުޅުަގއިވާ ކަންތަކާއި ވާ ގައި َغْيبُ  އެކަލާނގެއީ އަދި ) 18(
 .ކަލާނގެއެވެ 

 މަގުގައި  ގެ اللَّهُ  މުދާ ތިމާގެ ހެޔޮހިތުން ތެރިކަމާެއކު ِإْخَالص ދިނުމަކީ ދަރަނި ަގއިހެޔޮގޮތު. ދަންނައެވެ
 َواللَُّه َأْعَلمُ . ހޭދަކުރުމެވެ
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މާނަ  ގެسورة الطالق       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة طالقال
uv 

  

 )12(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        طالقُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

      ޭއެކުަގއެވެ އާއި أُمَّة މުޅި މުރާދުުކރެވެނީ މިއިން. (އެވެ އާ َنِيب  އ(.          ްތިޔަބައިމީުހނ 

 )ުކރަންޏާ َقْصد ަވރިކުރަން ( ވަިރކުރަންޏާ  އަނބީން    ެަވރިުކރާށެވެ  އެކަނަބލުން ތިޔަބައިމީހުން  ފަހ. 

    ެة އެކަބަލުންގ  )ކުރިމަތިކޮށް  ِعدَّة( ގައި  ِعدَّ        ިة ތިޔަބައިމީހުން އަދ  ހިމަަނއި  ِعدَّ

 .ހަދާެށވެ ހިސާބުކޮށް        ިބިރުވެިތވާށެވެ ކަލޭމެން  އަށް  اللَّهُ  ކަމުަގއިވާ َربّ  ަކލޭމެންގެ އަދ.  
     ްނުނެރޭށެވެ އެކަނަބލުން) ަވރިުކރުމަށްފަހު( ކަލޭމެނ.        ެގެއިން  އެކަނބަލުންގ 

  )ެގއިން ފިރިމީާހގެ ތިބި  އެކަނބަލުން(    ިނުނިކުންނާށެވެ ގެއިން ) އަށް އަމިއްލަ ( ެއކަބަލުންވެސް އަދ.  

    ްވީމެނު ގެނެސްގެންފިއްޔާ  އެކަބަލުނ           ކަމެއް  َفاِحش ވެގެންވާ  بـََيان         
  .ތަެކވެ َحدّ  ގެ اللَّهُ  އެއީ އަދި       ިީމހާ ފަހަނައަޅައިގެންފި ތަުކގެ َحدّ  ގެ اللَّهُ  އަދ    

     ެއަނިޔާެވރިވެއްޖެެއވެ އަށް نـَْفس މީހާގެއެ އެީމހާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހ.      ްނޭގޭނެއެވެ ކަލެއަކަށ.   

      ُއުފައްދަވައިފާނެެއވެ اللَّه.         ެކަމެއް  ފަހުަގއި އޭގ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 أُمَّة މުޅި ކުރެވެނީ ُمَراد ބަސްފުޅުން އޮތަސް ކުރައްވާފައި ُخمَاَطبނަބިއްޔާއަށް އާޔަތުން މި. ( ނަބިއްޔާއެވެ އޭ ) 1(

 އަްނހެނުން  ތިޔަބައިމީހުން ، އެއަްނގަވަނީ ދެން .) ހާމަެވއެވެ ރަނަގޅަށް އެކަން ން ِسَياقُ  އާޔަތުގެ . ެއވެ އާއިއެކުގަ 

 ުނވެ  ِمجَاعُ  ެއކަނބަލުންނާ ވުމަށްފަހު طَاِهر ން َحْيض އެއީ. ރިކުރާެށވެވަ  ކުރީކޮޅުަގއި ގެ  ِعدَّة ެއކަނބަލުންގެ  ވަރިކުރަްނޏާ

ة ކަލޭމެން އަދި .) ވަރިކުރުެމވެ  ެއއީ . ިބރުވެތިވާެށވެ އަށް اللَّهُ  ކަލޭމެން އަދި . ކުރާެށވެ ަބރާަބރު ހިސާބުކޮށް ރަނގަޅަށް ِعدَّ

 ައދި . ނުނެރޭެށވެ ގެއިން) ިފރިމީހާގެ( އެކަނބަލުން) ފިއްޔާވަިރކޮށް އެކަނަބލުން ަކލޭމެން ދެންފަހެ. (އެވެَرّب  ކަލޭމެންގެ

 ގެނަސް  ކަމެއް َفاِحش ވެގެންވާ  بـََيان އެކަނބަލުން އެއީ  އެކަމަކު. ހުއްޓެވެ ނުނިކުންނަ ގެއިން އެކަނބަލުންވެސް

 ކަހަލަ  އުދަގޫވުން މީހުންނަށް އުޅޭ ގޭގައި ޫދނުބައިކަމުން ނުވަތ – ަކހަލަ ކުރުން ޒިނޭ އެއީ  ފަހެ. (ނުގަތިއްޔާއެވެ

 އެބަހީ (، ެއއީ އަދި.) ނެތެވެ ކުށެއް ނެރުނަސް ގެއިން އެކަނަބލުން ދެން ކޮށްފިްއޔާ ކަމެއް އެފަދަ ފަހެ. ކަންކަމެވެ

 ީމހާ އެ ހަމަކަށަަވރުން މީހާ  ފަހަަނއަޅައިދާ ތައް َحدّ  ގެ اللَّهُ  އަދި.އިންތަކެވެ އެަކލާނގެ . ތަކެވެ  َحدّ  ގެ  اللَّهُ ) މިއެންގެވުންތަކަކީ

 اللَّهُ  ދެން) އިނުމުން ގޭަގއި ފިރިމީހާގެ ހަމަވަންދެން ِعدَّة އެކަނބަލުން ަފހެ. (އަިނޔާވެިރވެއްޖެއެވެ އަށް نـَْفس އެމީހާގެ

 .ނިޔާުކރަްއވައިފާނެއެވެ ކަމެއް اللَّهُ  ެއދުވަސްވަރު. ނޭގޭނެއެވެ ލޭމެނަކަށްކަ  ގޮެތއް ިނޔާކުަރއްވާ ކަމެއް އުފައްދަވާ

ة މިވަނީ ިމތާަގއި ެއއްކަމުގައި ُمَراد ނިޔާުކރެއްވުުމގެ ކުރަްއވާ މެދުވެރި  ކަމެއް  هُ اللَّ . ދަންނައެވެ  ދުވަްސވަރު  ގެ ِعدَّ

 اللَّهُ  ދެމެދު އެދެމީހުން އަލުންވެސް ފެނި އޭނާ ވަގުތު ގިނަ އަށް މީހާ ފިިރހެން އިނުމުން އަންހެނާ ވަިރކުރި ގޭަގއި ފިރިމީހާގެ

. ވެދާނެއެވެ  މެުދވެރި ގުޅޭނެގޮތް ދެމީހުން އަލުން  ވަދެ ލޯބިެވރިަކން ހިތަށް ފިރިީމހާގެ. ނެެއވެެދއްވައިފާ އުފައްދަވައި ގުޅުން

 .ހެޮޔވެގެންެވއެވެ އެގޮތް              ްَواللَُّه َأْعَلمُ . ެއކަންތަކެވެ މުރާދުކުރެވެނީ މިބަސްފުޅުނ 
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   ަޖމާ ަތރު     

       ެގާްތވެއްޖެއްޔާ ހަަމވާން ِعدَّة އެކަނަބލުންގެ  އެބަހީ ( ހަަމވެއްޖެްއޔާ އަޖަލު  އެކަނބަލުންގެ  ފަހ (

        ެކުރާެށވެ ُرُجْوع. (ހިފަހައްޓާެށވެ ންލު އެކަނބަ  ރަނގަޅުގޮތުގައި  ފަހ (.       

   ަވަރިުކރާށެވެ. (ވަިކވާށެވެ ންނާލުއެކަނބަ  ގޮތުގައި  ރަނގަޅު ނުވަތ (.     ިަކލޭމެން  އަދ 

. ހެކިކުުރވާށެވެ         ެލަިއގެން ހެކިން  ދެ ެވރި  َعْدلކަލޭމެންކުރ         ިاللَّهُ  އަދ 

. އަދާކުރާށެވެ . ުކރާށެވެ  َقاِئم ހެކިބަސް ކަލޭމެން  ތެރިކަމާެއކު ِإْخَالص އަށްޓަކައި         ެއެކަލާނގ 

 . އެފަދައިންެނވެ ދެއްވަނީ َوْعظ ދެއްަވއި َنِصْيَحة ކަލޭމެންނަށް         ُހާމީ އީމާންވާ އަށް اللَّه   

    ިދުވަހަށާއި  َرةآخِ  އަދ     ިމީހާ  ިބރުވެތިެވއްޖެ/  މީހާ  ވެރިެވއްޖެ تـَْقَوى އަށް  اللَّهُ  އަދ    

. ަލއްވަެއވެ އެމީހަކަށް  އެކަލާނގެ      ެތަެނއް ނުކުންނާނެ( މަގެއް ސަލާމަތްވާނ (     ިެއކަލާނގެ  އަދ 

. ވެދެއްަވއެ رِْزق އެމީހަކަށް          ާގޮތަކަށް ނުކުރާ ީހެވސް އޭނ           ިاللَّهُ  އަދ 

 ީމހާ ަބރޯސާކޮށްފި/  މީހާ  ކޮށްފި  وَِكْيل އަށް       ެފުއްދަަވއިދެއްވަެއވެ( .ފުދެއެވެ އެމީހަކަށް  ެއކަލާނގ.(  

  ްاللَّهُ  ހަމަކަށަަވރުނ       ެކުަރއްވަެއވެ تـَْنِفْيذ. ހިންަގވައެވެ ފުޅުަތއް أَْمر އެކަލާނގ .      

  . ލެްއވިއެވެ اللَّهُ  ހަމަކަށަވަރުން     ެމިންވަެރއް ެއއްޗަކަށް ކޮންމ. 

 

 

 

                                   

                                       

                         



                      
 

2 1 0 8   
 

މާނަ  ގެسورة الطالق       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އެަބީހ  ِعدَّةފަހެ އެކަނބލުްނގެ  ) 2( ހަމަވާްނ ގާްތވެއްެޖއްާޔ ރަނގަޅު ޮގތުަގއި ެއކަނަބލުން ހިފަަހއްޓާެށވެ

ާއއެުކ  َمْصلََحةއެކަނަބލުންނަްށ އުނދަގޫ ކުރުމަކާިއ ނުަލއި އެކަނަބލުްނނާއެކު އަުލންވެސް ލޯިބވެތިކަމާ 

. އަނތްަބކަށް ُرُجْوعއުޅުމަށް އެކަނަބލުން  .) ނުވަތަ  ކުރާށެވެ ނގަޅު ގޮުތގައި އެކަނަބލުްނ ރަަހދާށެވެ

. އަިދ ެއ ެދގޮތުންކުެރ ކޮންެމ ގޮތެްއގަިއވެްސ ަކލޭމެްނ  ވެރި ެދ ހެކިްނ ލަިއ ެހކިވެިރ  َعْدلދޫކޮށްލާެށވެ

. ައދި ހެިކވެރިން  ُ ތެރިކަާމއެުކ  إِْخَالصކުރުވާށެވެ ُ ކުރާށެެވ. އަިދ  قَائِمައށްޓަކަިއ ެހކިބަސް  هللاَّ އަާށިއ  هللاَّ

. އަިދ  َوْعظާއއި  نَِصْيَحةވާ ީމހަކަްށ ެއކަާލނެގ  إِْيَمانދުަވހަށް  آِخَرة ُ ދެއްަވނީ އެފަދަިއންެނވެ އަްށ  هللاَّ

ُ ވެރިެވއްެޖ މީހާައށް އެާނ އަްށ ެޖހިފަިއވާ އުނަދގުާލ ދަތިްނ ުނކުންާނނެ ކޮންމެވެްސ ަމގެްއ  تَْقَوى ލަްއާވ  هللاَّ

.  ހުއްެޓވެ

. ައދި  ِرْزقށް ީހވެސް ުނވާ ގޮްތގޮތުން އޭނާައށް އަދި އޭނާ އަ ) 3( ُ ދެްއވަެއވެ ޮކްށ  َوِكْيلއަށް  هللاَّ

. ުނވަތަ ެއކަާލނގެ އޭާނއަްށ  . އެކަާލނގެ އޭާނައށް ފުދޭނެެއވެ ބަރޯސާކޮށްފި މީހާ ަދންނަެއވެ

. ެއހެނީ ހަމަކަަށވަރުން  ُ ފުއްދަަވއިދެްއވާނެެއވެ . ފުޅުތައް ހިްނގަ أَْمرއެަކލާނގެ  هللاَّ .  تَْنفِْيذަވއެވެ ކުރައްަވއެވެ

.) ައދި ހަަމކަށަވަރުްނ  ُ (އެއަކަްށ އެްއވެްސ މީހަކަްށ ހުއްޓުެމއް ނޭރުވޭެނއެވެ ޮކންމެ އެއްަޗކަށްވެްސ އަިދ  هللاَّ

. (އުނދަުގލަކަްށވެްސ ެއކަްނ ނިޭމެނ  . އަިދ ަވގުތެްއެވސް ލެއްިވއެވެ ކޮންެމ ކަމަކަްށވެްސ މިްނވަރެްއ ެލއްިވއެވެ

. ފަޭސހަޔަްށވެސް ނިމޭެނ ަވގުތެްއ ވަގުެތއް  . ައދި އެ ުއނދަޫގ ާވނެ ވަރެއްެވސް ލެްއވިެއވެ ލެްއވިެއވެ

 ލެްއވިއެެވ. ައދި ފަޭސހަ ާވނެ ވަރެއްވެްސ މިްނވަރު ކުރެްއވިއެެވ.)
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   ަތުރަޖމާ     

          )ެވެަފިއވާ  مايوس މުޅިން ވުމާމެދު َحْيض( އަންހެނުން  ުނވާ َحْيض) ންމުސްކުޅިވެގ 

) އަންހެނުން      ެެތރެއިން އަންހެނުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގ .       )ެމެދު އާއި ِعدَّة އެކަނބަލުްނގ (

 ޝައްކުވެއްޖެްއޔާ ކަލޭމެންނަށް       ެތިންމަސްދުަވހެވެ އަކީ ِعدَّة އެކަނބަލުންގެފަހ .    

     )މަސްުދވަހެވެ ތިން. އެއީއެވެ އަީކެވސް ِعدَّة ގެކުދިންނހެއަން  ނުވާ َحْيض) ނުވާތީ بَاِلغ .       

ނޑު މާ އަދި . ދަންނައެވެ އަންހެނުން ބަ         ެވިެހއުމެވެ އެކަނަބލުން އަކީ ِعدَّة އެކަނބަލުންގ .

     ިމީހާ ެވއްޖެ ވެރި تـَْقَوى އަށް اللَّه އަދ     ُަލއްވަެއވެ އެމީހަކަށް اللَّه .     ެއޭނާގ 

 ކަންތަކުގައި    ްފަސޭހަކަނ       ަُحْكم އެކަލާނގެ. ފުޅުތަކެވެ أَْمر ގެ اللَّه ޔާންތަކަކީބަ އިސްވެދިޔ 

 . ފުޅެވެ    ެބާވަިއލެއްވި  މައްޗަށް  ަކލޭމެންގެ  އެކަލާނގެ ަތއް ُحْكم އ      ިއަށް  اللَّه އަދ 

  މީހާ  ެވއްޖެ ވެރިتـَْقَوى    ެވެުފްއސަވައެ اللَّه ކިބައިން  އޭނާގ .     ެކުށްފާފަތައް އޭނާގ      

    ިދެއްވާނެއެވެ ބޮޑުކޮށް ثـََواب ަދރުމަޔާއި އޭނާއަށް އެކަލާނގެ އަދ .     ްއުޭޅނެ  އެކަނބަލުން ކަލޭމެނ 

. ދޭށެވެ ތަން       ްގޮަތކުން ހުރި ތަން އުޅޭނެ ކަލޭމެންނަށްވެސ       ެކަލޭމެްނގ 

  ުހރިވަަރކުން ތަނަވަސްކަން      ިނުުކރާށެވެ އުނދޫަގ އެަކނބަލުންނަށް ކަލޭމެން  އަދ .      
 ކުރުމަށްޓަަކއި ދަތި އެކަނބަލުންނަށް     ިވަންޏާ  އަންހެނުން ަވރިުކރެވުނު އެބަހީ( ވަންޏާ އެކަނބަލުން އަދ (

      ުނޑ  ކަމުގައި އަންހެނުން މާބަ      ެހޭަދކުރާށެވެ އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެން ފަހ .  

       ްވިަހއިފުމަށްދާންދެން އެކަނބަލުނ       ިަކލޭމެންނަށްޓަކައި  އެކަނަބލުން އަދ 

 ކިރުދެންޏާ ޅަށްދަރިފު         ެޭދށެވެ َخَردُ  އެކަނބަލުްނގެ އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭމެން ފަހ .  

       ިކުރާށެވެ َمْشَوَرة މެދުގައި  ކަލޭމެންގެ  ރަނގަޅުގޮތުގައި  އަދ .      ިމީާހއަށް  ފިިރހެން އަދ 

 ެވއްޖެއްޔާ އުނދަގޫ ދެބަސްވެ މެދުދެމީހާާއއި އަންހެން         ެކިރު  މީހަކު  ެއހެން އަށް އެކުއްޖާ ފަހ 
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. ދޭހުށިކަމެވެ      ެކުރާށެވެ َخَردُ . ޭހދަކުރާށެވެ ެވރިޔާ ތަނަވަސްކަމުގ .       ެއޭާނގ 

 ތަނަވަސްކަމުން           ިމީހާ ދަތިވެއްޖެ رِْزق މައްޗަށް އެމީހެްއގެ  އަދ    ެއޭނާ  ފަހ 

. ުކރާށެވެ َخَردُ . ހޭދަކުރާށެވެ       ُއެއްޗަކުން  ެދއްވި އޭނާއަށް اللَّه          ُެއއްެވސް  اللَّه 

 . އްސަަވއެވެނުޖަ އެއް َتْكِلْيف އަކަށް نـَْفس      ެމެނުވީ އެްއޗަކުން ދެއްވި އަކަށް نـَْفس އ      

. ލައްވާެނއެވެ اللَّهُ  ނިކަންހުރެ        ުފަސޭހައެއް  އުނދަގުަލކަށްފަހ. 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މުޅިން   މެދު މާއި ވު َحْيض ސަބަބުން މުސްކުޅިވުމުގެ އަންހެނުންުކރެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ) !.ނޭވެން ُمْؤِمن އޭ( ) 4(
ة އަންހެނުްނގެ ވެފައިވާ  ނާއުންމީދު ة އެކަނަބލުންގެ ފަހެ . ދަންނައެވެ ަޝއްކުވެއްޖެއްޔާ  ތިޔަބައިމީހުން  އާއިމެދު  ِعدَّ  އަކީ  ِعدَّ

 އަކީވެސް  ِعدَّة އަންހެންކުދީންގެ ތިބޭ ނުފޯރާ އަށް ُعُمر ވާ َحْيض ބުންސަބަ ޅަވުމުގެ ُعُمر އަދި. މަސްދުވަހެވެ ތިން
ނޑު. ތިންމަސްދުވަހެވެ ة ިވހެއުމުން. ވިހެއުމެވެ އެނާގެ  އަކީ ِعدَّة އަންހެނުންގެ  މާބަ  ގެ اللَُّه  ައދި . ހަމަީވއެވެ ِعدَّ
 އޭނާގެ اللَُّه . ދަންނައެވެ މީހާ ވެރިވެއްޖެ تـَْقَوى ށްއަ އެަކާލނގެ ދުރުވެ ތަކުން ނަހީ އެކަލާނގެ ކިޔަމަންވެ އަމުރުފުޅުތަކަށް
 .ލަްއވައެވެ ފަސޭަހކަން ކަމާއި ފަހި  ކަންތަކުގައި

 َأْمر އެ. ފުޅުތަކެވެ أَْمر އެަކލާނގެ ބާވައިަލއްވާފައިވާ  މަްއޗަށް ކަލޭމެންގެاللَّه  ތަކަކީ ވާހަކަ  އިސްވެދިޔަ  މިސޫރަތުގައި ) 5(
 ަގއި  آِخَرة އަދި. ފުއްސަވައިެދއްވާނެެއވެ އަށް  އޭނާ اللَُّه  ކުށްފާފަތައް ީމހާގެ  ވެރިެވއްޖެ ْقَوىتَـ  ކިޔަމަންތެރިވެ  ފުޅުތަކަށް
 .ހުއްޓެެވ ދެއްވާ ثـََواب އާއި  ަދރުމަ ބޮޑުވެގެންވާ އޭނާއަށް

 ިދރިއުޅޭ  ންވެސްކަލޭމެ އެއީ. !ދޭށެވެ  ކަލޭމެން ިއންނާނެތަން އޭނާ ީމހާއަށް އަންހެން ަވރިުކރި ކަލޭމެން ވަރިން ُرْجِعي ) 6(
 މިންވަުރވެސް  ހެދޭ ކައިޮބއި އެބަހީ ވެސް نـََفَقة އޭނާއަށް. (މިންވަރަކުންެނވެ  ތަނަަވސްކަންުހރި ަކލޭމެންގެ. ފެންވަރަކުންނެވެ

 عُرُجوْ  ކައިިރވީމާ ހަމަވާން ِعدَّة އެއީ . (ނުކުރާެށވެ ުއނދަގޫ އޭނާއަށް  ކަލޭމެން  ދަތިކުރުމަށްަޓކައި އޭނާއަށް  އަދި . ދޭށެވެ
 ައދި .) ހަމަކުރަންޖެހޭނެެއވެ ފަށައިގެން ِعدَّة އޭނާ އަުލންވެސް އޭރުން. ނުހަދާެށވެ އެހެން. ވަިރކުރުމެވެ އަލުންވެސް  ކޮށްފައި

ނޑު މީހާއަކީ  އަްނހެން ވަރިކުެރވުނު  ވިހަިއގެން  އޭނާ ދެންފަހެ. ކުރާށެވެ ވެސް َخَردُ  އޭނާއަށް ިވހާންެދން އޭނާ މީހެއްނަމަ މާބަ
 ކޮށް  َمْشَوَرة ގޮތުގައި  ރަނގަޅު ދެމެދު  ދެމީހުން ަކލޭމެން އަދި . ދޭށެވެ އޭާނއަށް ُأُجْور އެކަމުގެ  ކިރުދޭނަމަ ދަރިފުޅަށް

 ދަރިފުަޅށް  އެ އުނދަގޫވެއްެޖއްޔާ ފަރާތަކަްށވެސް ކޮންމެ އެއްބަސްނުވެވި  ވެ ِخَالف ދެމެދު ދެމީހުންގެ  އަދި. ހަމަޖައްސާށެވެ
 .ވެކިރުދޭށެ ލައިގެން އެހެންމީހަކު

 ދަތިެވއްޖެ  رِْزق އެީމހަކަށް އަދި. ހޭދަުކރާށެވެ ތަަނވަސްކަމުން މީހުންގެ  ތަަނވަސްކަންުހރި ކިރުމައިންނަށް އެ އަދި ) 7(
اللَُّه  އަކަށް نـَْفس އެއްވެސް އަދި. ކުރާށެވެ َخَردُ . ޭހދަކުރާށެވެ މިންވަރަކުން ދެއްވާފަިއވާاللَُّه  އޭނާއަށް ދަތިމީހާ އަތްމަތި، މީހާ
اللَُّه  ފަސޭަހއެއް އުނދަގުަލކަށްފަހު ނިކަންހުރެ  އަދި. ނުޖައްަސވައެވެ  ނޫނީ َتْكِلْيف އެއްޗެްއގެ ދެއްވި އަކަށް  نـَْفس އެ

 .ލައްވާނެެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ިރަށް ރަށް ގިނަ ަވަރށް އަދި: ނުވަތަ(؟ ެހއްޔެވެ ރަށް  ކިތައް  އަދ (    ީއުރެދުނ         

 ފުޅަށް أَْمر ަކލާނގެ ސާހިބުވަންތަ ވެރި އެރަށްރަށުގެ    ިބޭކަލުންނަށާއި َرُسْول އެކަލާނގެ އަދ          

. ހިސާބުުކރެްއވީމެވެ  ނަށްއެަބއިމީހުން ރަސްކަލާނގެ ތިމަން ދެން         ާިހސާބަކުން  ގަދަފަދަވެގެންވ 

        ިދެއްވީމެވެ َعَذاب ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބައިމިހުންނަށް އަދ .       ާَعَذاب ގަދަފަދަވެގެންވ 

 އަކުން     ެލިބިގެންފިެއވެ ރަހަ  އެބައިމީހުން ފަހ .        ްހަލާުކގެ  ކަންތަކުގެ އިނުބަ ުކރި އެބައިމީހުނ 

          ިިވއެވެ ަފހުކޮޅު ކަންތަކުގެ އެމީހުންގެ އަދ .     ިކަމުގައި ހަާލކު ގެއްލ    

      ވިެއވެކުެރއްތައްޔާރު އެމީހުންނަށްاللَُّه .        ާއެއް َعَذاب ގަދަވެގެންވ       ެއެހެންވ 

 !.ބިުރވެތިވާށެވެ !.ެވރިވާށެވެ تـَْقَوى އަށްاُهللا  ކަލޭމެން       ެއޭބުއްދިވެރިންނޭވ.!        ެِإْميَان  އ

 ވެގެންވާ        ްބާވަިއލައްަވއިފިއެވެ اللَُّه  ހަމަކަށަވަރުނ .     ްކަލޭމެންނަށ     َرُسْول( އެއް ِذْكر 

.) އެވެ z حمَُْمدُ  އެއީ – އެއް    ީއެކެވެ َرُسْول އެއ .     ުކިަޔވާ  މައްޗަށް ަކލޭމެންގެ އެކަލޭގެފާނ 

 ވިދާޅުވާ          އާޔަްތތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގެاللَُّه           މީސްތަކުން  ވީِإْميَان 

 ނެރުއްވުމަށް        ިކުރި َعَمل َصاِلح އަދ       )ިއަނދިރިކަމުން) ގެ ِشْرك ކުފުރާއ    

     ) ައލިކަމަށް) ކަމާއިތެދުމަުގގެِإْميَان          ިމީހާ  ވެއްޖެان ِإميَْ  އަށްاللَُّه  އަދ           ިއަދ 

 ުކރާ َعَمل َصاِلح         ެވައްަދވާނެއެވެ ަތކަކަށް ބަގީޗާ  އެމީހާ  އެކަލާނގ .          

  އޮންނަ ދެމިދެމި އާރުތައް ދަށުން އެތަންތާނގެ         ަދެމިތިބޭހުއްޓެވެ  އަބަދު އެމީހުން އިއެތަންތާނގ .

           ްރަނގަޅުޮކށްދެއްވިއެވެ އެމީހަކަށްاللَُّه  ހަމަކަށަވަރުނ .      ެرِْزقُ އޭނާގ .    
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        ްއެވެاللَُّه  ހަމަހެއްދެވީ  އުޑު ހަތ .        ައެފަދައިން  ބިމުންވެސް ދިއ 

.) ހެއްދެިވއެވެ ބިން ހަތް(.އެވެ ހެއްދެވި        ިބާވަިއލައްަވއެވެ َوِحي. (ފައިބައެވެ ފުޅުތައް أَْمر އަދ (.     

) ދެމެދު ބިންތަކާއި އުޑުތަކާއި( އެދެމެދު     ްދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ ކަލޭމެނ .    ްاللَُّه تـََعاَىل  ހަމަކަށަވަރުނ 

        ެމައްޗަށް ކޮންމެކަމެއްގ      ެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވެެއވ .         ިއަދ 

. ކަށަަވރެވެ ލައިވަަށއިލަްއވައިގެންާވކަން اللَُّه تـََعاَىل  ހަމަކަށަވަރުން     ެކަމެއްގެވެސް ކޮންމެ( އްގެއެއްޗެ ކޮންމ (

    ެގޮތުން  ދެނެވޮޑިގަތުމުގ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

؟ ހެއްެޔވެ ނުިކޔަމަންތެރިވި ންނަށް َرُسْول އެަކލާގެ  ށާއިފުޅުތަ  أَْمر ގެ َربّ  އެރަްއރަށުގެ  ރަށްރަށް ކިތައްކިތައް އަދި ) 8(
 ދެންފަހެ .) ނުކިޔަމަންތެިރވިއެވެ ންނަށް َرُسْول އެކަލާނގެ އަށާއި َربّ  ރަށްރަުށގެ އެ  މީހުްނ ނަރަްށރަށުގެގި ަވރަށް އެބަހީ(

 އަކުން  َعَذاب ގަދަވެގެންވާ. ބެއްލެވީމެވެ ހިސާބު ހިސާަބކުން ގަދަވެގެްނވާ ވަރަށް އެީމހުންނާމެދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ
 .ދެއްވީމެވެ َعَذاب އެމީހުންނަށް

 آِخر އެމީހުްނގެ އަދި. ލިބިގަތެވެ ރަހަ ުނކިޔަމަންތެރިކަމުގެ ކަމާއި ކާފަރު އެމީހުންގެ  އަުހލުެވރިން އެރަށްރަށުގެ  ފަހެ ) 9(
 .ަހލާކެވެ ގެއްލުާމއި ނިމުމަކަށްވީ

. ބުއްދިެވރިންނޭވެ  ވާވެގެން ِإْميَان އޭ. ކުެރއްވިެއވެ ތައްޔާރު އެއް َعَذاب ގަދަވެގެންވާ) ދުވަހުން ِقَياَمة( އެމީހުންނަށްاللَّه ) 10(
 .ބާވަިއލައްވައިިފއެވެ އެއް  اللَّه ِذْكر ކަލޭމެންނަށް ހަމަކަށަަވރުން. ބިުރވެތިވާށެވެ. ވެރިވާެށވެ تـَْقَوى އަށްاللَّه  ކަލޭމެން

 ވިދާުޅވެ  ޔަވާ ކި އާޔަތްތައް  ެވގެންވާ بـََيان ގެاللَّه  ަމއްޗަށް ަކލޭމެންގެ އާ َرُسْول އެ. އާެއވެ َرُسْول އަކީ  ِذْكر އެ ) 11(
 ِهَداَية ކަމާ ِإْميَان( ެނރުއްަވއި އަނދިރިކަމުން) ގެ ِشْرك ކާަފރުަކމާއި( މީސްތަކުން ުކރި َعَمل َصاِلح ވެގެން ِإْميَان އެއީ. ދެއްވައެވެ

 ދަށުން  އެތަންތާނގެ ) .ދަންނަެއވެ( މީސްތަކުން ކުރި َعَمل َصاِلح ވެ ِإْميَان އަށްاللَّه  އަދި. ވެއްދުމަެށވެ ތެެރއަށް އަލިކަުމގެ ގެ
 އެމީުހން . ހުށީމެވެ ވައްދަވާ  އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) ސުަވރުގެތަކަށް( ބަގީޗާތަކަށް  އޮންނަ ދެމިދެމި އާރުތައް
 رِْزق އެމީހުންގެ. ދެއްވިއެވެ رِْزق ރަނގަޅު އެމީހުންނަށްاللَّه  ހަމަކަށަަވރުން. ދެމިތިބޭނެއެވެ ގޮތެއްަގއި އަބަދީ ގައިއެތަންތާ

 .ރަގަޅުކުރެްއވިއެވެ

.) ެހއްދެވިއެވެ ބިން ހަތް އެބަހީ . (ހެއްދެވިެއވެ އެވަރަށް ބިމުންވެސް  އަދި. ކަލާނގެއެވެ ހެއްދެވި އުޑު ހަތް އީاللَّه  ) 12(
 قَخلْ  އެދެމެދުގައިވާ  އަދި ބިންތަކާއި  އުޑުތަާކއި އެބަހީ. (ހިނަގއެވެ ފުޅުތައް أَْمر ގެ َوِحي އެަކލާނގެ އެދެމެދުގައި  އަދި

 ކަމެއްގެ  ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުްނވެސް ލައްވާފައިވަނީ އެފަދަިއން އެކަން.) ހިންަގވައެވެ ފުޅު أَْمر އެކަލާނގެ ތަކުންނަށް
 ކަލޭމެންނަށް  ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ެއކަލާނގެ  ެއްއޗެއްވެސް ކޮންމެ އަދި ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެްނވާކަމާއިاللَّه  މައްޗަށް

.އެންގެވުމަށްޓަކަެއވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة تحريم
uv 

  

 )12(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        التحرميُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

      ޭނަބިއްޔާއެވެ އ .    ؟ކީްއވެތޯއެވެ ކުރެއްވީ َحَرام          َحَالل ގެފާނަށްކަލޭاللَّه 

 ެއއްޗެއް  ކޮށްދެއްވި    ުއެދިވަޑައިގަްނނަވަނީ ކަލޭގެފާނ          ެކަލޭގެފާުނގ 

  ލިބިގަތުމަށް ުރއްސެވުން އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ       ިَرْمحَة ފުއްސަވާ ފާފަ ގިނަގިނިައން އީاللَّه  އަދ 

. ކަލާނގެއެވެ ގެންވާ ބޮޑުވެ ލެއްވުން       ްކުރަްއވައިފިއެވެ َشرُع ަކލޭމެންނަށްاللَّه  ހަމަކަށަވަރުނ . 

      ެވެގަތުން َحَالل ހުަވއިން ކަލޭމެންގ       ިސަަހރޯވެިރޔާއެވެ ކަލޭމެންގެ އީاللَّه  އަދ .  

      ިކަލާނގެެއވެ ވަންތަ ِحْكَمة  ދެނެވޮޑިގެްނވާ އެކަލާނގެއީ އަދ .      ިއާ َنِيب  އެ އަދ 

 ހިނދު  ސިއްރުުކރެއްވި           ެއަނބިކަނބަލުންނަށް  ބައެއް  ެއކަލޭގެފާނުގ       ްވާހަކަފުޅެއ .

 ބަސްފުޅެއް         ެހިނދުން ދެއްވި  َخَرب  އެ އެކަމަނާ ދެންފަހ      ަކަލޭގެފާަނށް اللَّه  ދިއ 

. ފައުޅުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ      ިއެންެގވިއެވެ ބައެއް  އެކަމުގެ ) ެއކަމާނާއަށް( އެަކލޭގެފާނު އަދ .  

    ިވަންހަނާުކރެއްވިެއވެ ނާްނގަވައި ކަވާހަ އަނެއްބައި އަދ.                ެއެަކލޭގެާފނު  ފަހ 

. ވިދާޅުވިެއވެ އެކަމަނާ ެދއްވުމުން َخَرب  އެކަމުގެ އެކަމަނާއަށް         ްާކކުތޯއެވެ  ދެއްވީ َخَرب  ތިޔަ ކަލޭގެފާނަށ .

   ުވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނ.     ްދެއްވީ َخَرب  ތިމަންކަލޭގެފާނަށ        ާަތއް  ، َخَرب ދެނެވޮޑިގެންވ 

 .ކަލާނގެއެވެ ދެއްވާ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 َحَرام ތަކެތި  ކުަރއްވާފައިވާ  َحَالل ަކލޭގެފާނަށްاللَُّه  ޮގތުން ރުއްސެވުމުގެ  އަނބިއަނބިކަނަބލުން !.އާއެވެَنِيب  އޭ ) 1(
 .ކަލާނެގއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ  ލެްއވުން َرْمحَة ފުއްަސވާ ފާފަ ގިނަގިނައިން އީاللَُّه  އަދި. ؟ކީއްވެތޯެއވެ ކުރައްވަނީ

ނޑައަޅު. ކޮށްދެއްަވއިފިއެވެ َشرُع ކަލޭމެންނަށްاللَُّه  ގޮތް ެވގަނެވޭ َحَالل ހުވައިން  ކަލޭމެންގެ އަދި ) 2(  އްަވއި ކަ
. ވެރިާޔއެވެ  ަކލޭމެންގެ އީاللَُّه  އަދި.) ފަދައިންނެވެ އާޔަުތގައިވާ  ވަނަ  89 ެގ ُسوَرة َماِئَدة އެއީ . (ދެއްވައިފިއެވެ

 .ކަލާނެގއެވެ ވަންތަ ِحْكَمة ެދނެވޮޑިގެންވާ ކަންތައް އެންމެހާ  އަޅުތަކުންގެ އެަކލާނގެއީ. ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ

 ދެން  ސިްއރުކުރެްއވިހިނދު ވާހަަކއެއް އަިރހު އަނިބއަނބިަކނބަލުންގެ ބައެއް އެކަލޭގެފާނުގެ zَنِيبُّ اللَِّه  އަދި ) 3(
، اللَُّه ދެއްވުމުން) َخَرب  ކުރެްއވުމުގެ َخَرب  އެ އެބަހީ( َخَرب އެކަުމގެ ކުެރއްވުމުން َخَرب  ބޭކަނަބލަކަށް އެހެން އެާވހަކަ އެކަމަނާ

 ބައެއް  އޭގެ) އަނބިކަނަބލުންނަށް އެ( އެކަލޭގެފާނު ެދން. ފައުޅުުކރައްަވއިފިއެވެ އިއަންގަވަ އެކަޭލގެފާނަށް އެކަން تـََعاَىل 
 އެކަމަނާއަށް  އެާވހަކަ އެކަޭލގެފާނު ދެން. ުކރައްވައިިފއެވެ ވަންހަނާ ނާްނގަވައި  ވާހަކަ އަނެއްބައި އަދި، އަްނގަވައި ވާހަކަ

. ކުެރއްވިެއވެ َحِدْيث ެއކަލޭގެފާނު. ކާކުތޯެއވެ ެއންގެވީ َرب خَ  ތިޔަ ކަޭލގެފާނަށް. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަމަނާ އެންގެވުމުން
 .ކަލާނގެއެވެ ދެއްވާ َخَرب  ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަންަތއް އެންމެހާ ދެއްވީ  َخَرب  އެ  އަހުރެންނަށް

رُ  ދެތިންގޮަތކަށް މުނާސަބަތު ާބވައިެލއްވުމުގެ އާޔަތްތައް މި. ދަންނައެވެ . ފައިެވއެވެ ކުަރއްވާ بـََيان ވެރިން ِعْلم تـَْفِسيـْ
 އަނބިއަނބިކަނބަލުްނގެ  ބަެއއް އެކަލޭގެފާނުގެ އާއި އާَنِيب . ކޮށްލަމެވެ ނަކަލު ކުޑަކޮށް ދާދި ގޮތް َمْشُهْور އެންމެ އޭގެތެރެއިން

 ފަށުން  ހާސް ން َحْضَرة ގެاللَُّه  ބުނެވިއްޖެނަމަ ކުށްބަހެއް އެކަށީގެންނުވާ  އެފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށްވާތީ ހިނގައިިދޔަ މެދުގައި
 ގެފާނުްނގެ  َحْفَصة ރުއްސުންލެްއވި އެކަމަނާއަށްاللَُّه  މާތް: [އަކީ ُخَالَصة އެާވހަކަިއގެ. ގައެވެ َحال އެދޭ އަށް َمْغِفَرة އާއި َعُفْوء

 އެދުވަަހކީ . ވިެއވެކަމުަގއި އެއްދާންުކރެއްވި އާއިއެކު َمارِيَُة اْلِقْبِطيَّة ޖާރިޔާ އެކަލޭގެފާނުގެ zاللَّه  َرُسْول ދާންމަތިކޮޅުގައި
ނޑައެޅިފައިވާ އޮންނެވުމަށް zاللَّه  َرُسْول އަިރހުގައި ގެފާނުންގެ َحْفَصة  ވަޑައިެގން  އެކަމަނާ ދެން. ދުވަސްކަމުގައިިވއެވެ ކަ
 ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަަކއި  ހިތްޕުޅު އެކަމަނާގެ ވިާދޅުވުމުން ބަސްފުޅެއް  އެކަމުގެ ުރހިވަޑައިނުގަންނަަވއިގެން އެކަމާ
 މީަހކު  އެހެން އެާވހަކަ އަދި. ކުެރއްވިެއވެ ހުވައި zاللَّه َرُسْول ވަޑައިނުގަތުމަށް ައރިހަށް ގެ َمارِيَُة اْلِقْبِطيَّة ދެން ހަކުވެސްދުވަ
 ގެާފނު  َحْفَصة ގެފާނަށް َعاِئَشة ލެއްވި  ުރއްސުންاللَُّه  ާމތް އެާވހަކަ އެކަމަކު . ުކރެްއވިއެވެ َحِدْيث ވިދާޅުނުވާށޭވެސް  ގާތު

 ދެން . އަންަގވައިފިއެވެ އަށް zاللَّه  َرُسْول َخَرب  ެއަކމުގެ اللَُّه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل  ވިދިގެން ެއއާއި. ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއެވެ 
 َحْفَصة ދެން. ުކރެއްިވއެވެ ވަންހަނާ އަނެއްބަިއވާހަކަ އަންަގވައި ވާހަކަ ބައެއް ގެ َوِحي އެ ގެފާނަށް َحْفَصة އެ  ެއކަލޭގެފާނު

 ެދްއވީ  َخَرب  އެ އަހުރެންނަށް. ކުރެްއވިއެވެ َحِدْيث އެަކލޭގެފާނު؟ ކާކުޯތއެވެ ދެއްވީ َخَرب  ތިޔަ ަކލޭގެފާނަށް. ވިދާޅުވިއެވެ ފާނުގެ
 ِعْلم ގިނަ މިއީ. ިދޔައީއެވެ ވެ بـََيان މި  ُخَالَصة ެއވާހަކައިގެ .] ަކލާނގެެއެވ ެދއްވާ َخَرب  އަދި ދެނެވޮޑިގެންވާ  ކަމެއް ހުރިހާ
 َواللَُّه َأْعَلُم بِالصَّوابِ . ވެެއވެ ރިވާވެގެން  ސަބަބު މިކަމުގެ ގޮތްގޮތަށްވެސް  ނޫން މި އަދި. ެއވެ َرْأي ގެވެރިން
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   ަތުރަޖމާ     

        ަހުއްެޓވެ ުކރައްވާ  قَـبُـْول تـَْوَبةاللَُّه ( ވެވަޑައިެގންފިއްޔާ تـَْوبَة އަށް اللَُّه  ދެކަނބަލުން  ތިޔ (.    

     ްލެނބިއްެޖއެވެ) ފިޔަވައި ގޮތް  َحقّ ( ހިތްޕުޅު ދެކަނބަލުންގެ  ތިަޔއިގެ  ހަމަކަށަަވރުނ .        

  އެކަޭލގެފާނަށް ( ވިޔަސް އެހީ ނެކަކާ އަ އެަކކު) ކަމުގައި ރުހިވަޑައިުނގަންނަވާ އެަކލޭގެފާނު( ެދކަނބަލުން ތިޔައިގެ އަދި

 އީ  اللَُّه تـََعاَىل  ހަމަކަށަވަރުން   .) ހުއްެޓވެ ނުވާ  ގެްއލުމެއް  އެއްވެސް       ެއެކަލޭގެފާުނގ 

. އެހީތެިރޔާއެވެ. ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ         ިބޭކަލުންނެވެ  َصاِلح ގެ ން نُمْؤمِ  ގެފާނާއި  ِجْربِْيل އަދ .

    ިބޭކަލުން  َمَالِئَكة އަދ           ިެދއްވާނެއެވެ  َنْصر  އޭގެފަހުަގއ.      

      ުކޮށްދެއްަވއިފާނެއެވެ  ދަލު ބަ َربّ  އެަކލޭގެފާނުގެ، ވަރިުކރައްަވއިފިއްޔާ ިތޔަކަނބަލުން އެކަލޭގެފާނ. 

     ްއަނބީންތަކަކަށ       ެހެޔޮ މާ ތިޔަކަނބަލުންނަްށވުރ         ފުޅަށް  أَْمر ގެاللَُّه 

 ތެދުެވރި އަދި ކިޔަމަންތެރި         ިވެޑައިގަންނަވާ تـَْوبَة ައދި ކިޔަމަންތެރ           ިއަޅުވެތ 

 ިހއްޕަވާ ރޯދަ އަދި        ތެރެއިން ވެރިްނގެ ِبْكر ތެެރއިންނާއި  ންގެ ثـَيِّب. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ތިޔަިއގެ ެދކަނބަލުން  َعاِئَشةގެފާނާިއ  َحْفَصة( ) 4( ިތަޔ  اللَّهُ ވެ ވަޑައިގެންފިއްާޔ ( ْوبَةتَـ އަްށ  اللَّهُ ގެފާނާއި

.) ހަމަކަށަަވރުން ތިޔަ ދެކަނަބލުންގެ ހިތްޕުޅު  قَـبُـْول تـَْوَبةދެކަނބަލުންގެ  ގޮތް ފިަޔަވިއ  َحقّ ކުރަްއވާނެއެވެ

. އަދި ތިަޔއިގެ ދެކަނަބލުން  ަކާކ އެކަކު އަނެ -ރުހިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަންކަުމގައި  z اللَّه َرُسْول -ލެނބިއްޖެއެވެ

. އެހެީނ ހަމަކަށަަވރުން  ީއ އެަކލޭގެފާުނެގ  اللَّهُ އެހީވިޔަްސ އެަކލޭގެފާނަކަްށ އެއްެވސް ެގއްލުމެްއ ނުވާނެެއވެ

. އަިދ  .  َصاِلحންެގ  ُمْؤِمنާއިއ  السََّالم َعَلْيهِ  ِجْربِْيلُ ސަހަރޯެވރިޔާެއވެ  ُعَمرގެފާާނއި  أَبـُْوَبْكرމާްތ ބޭބޭކަލުންެނވެ

. ދެން އެއަށްފަހު އެންމެހާ  َصاِلحގެފާނުފަދަ މާތް  ެދްއާވ  َنْصرބޭކަލުން ެއކަލޭގެފާނަށް  َمَالِئَكةންނެވެ

.  އެހީތެރިެވވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

އެކަލޭގެފާުނ ތިޔަކަނަބލުން ަވރިުކރައްަވއިފިއްާޔ ތިޔަަކނބަލުންނަށްވުެރ މާ ހެޔޮ ކަނބަލުންތަކެްއ އަނބީންެގ  ) 5(

. އަދި އެއެ  تـََعاَىل  اللَّهُ ގޮތުގަިއ  ފުޅުތަަކްށ  أَْمرގެ  اللَّهُ ކަނބަލުންނަީކ ދެއްވާ ކަލޭގެފާނަްށ ދެއްަވއިފާނެއެވެ

ވެވަޑައިގަންނަވާ، އަޅުވެތި އަދި ރޯދަުފުޅ  تـَْوبَةކިޔަމަންތެރި، ފާފަައށް ، ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާ، ތެދުެވރި

. ( ِبْكرންނާއި  ثـَيِّبހިއްޕަވާ  ވެވިފަިއާވ  ِمجَاعُ ކައިވެންެޏއްގަިއ  َصحّ ންނަކީ  بثـَيِّ ވެރިންކަުމގައިވާނެެއވެ

 . . ِمجَاعُ ެވރިންނަކީ އަދި ެއހާތަނަށް  ِبْكرއަންހެނުންނެވެ  ނުެވ ތިބި އަންހެނުންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         ޭމީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ ِإْميَان އ .      ިތިޔަބައިމީހުްނގެ  ތިޔަބައިމީހުންނާއ 

. ުކރާށެވެ ަސލާމަތް ވެރިން  َأْهل    ްނަރަކައިނ      ާަދރަކީ އަނދާ އެތ        ިމީސްތަކުންނާއ 

. ހިލައެވެ      ެބޭކަލުންެނވެ َمَالِئَكة ރައްވާަފއިވަނީެވރިކު  މަްއޗަށް އެނަރަކަިއގ .     ުހިތްޕުޅ 

  ާބރުފުޅުގަދަ ހަށިކޮޅުގެ ހަރުކަށި     ްނުގަންނަވާނެެއވެ އުރެދިވަޑައި  އަށްاللَُّه  އެބޭކަލުނ .     

 ފުޅަކަށް أَْمر ުކރެއްވި އެބޭކަލުންނަށް އެކަލާނގެ   ިުކރަްއވައެވެ އެބޭކަލުން އަދ .       

 ކަެމއް ވެވޭ أَْمر އެބޭކަލުންނަށް        ޭމީސްތަކުންނޭވެ ކާފިރުވީ އ .          ްކަލޭމެނ 

. ނުދައްކާށެވެ ބަހަނާ . ނުވާެށވެ ެވރި ُعُذر މިއަދު     ެކަށަަވރީ ލިބޭކަން  َجَزاء ންނަށްކަލޭމ       

  ްކަންތަކުންނެވެ  ުކރާކަމުގަިއވީ) ދުނިޔޭަގއި( ކަލޭމެނ .         ެމީސްތަކުންނޭވެ  ވެއްޖެ  ِإْميَان އ .

        ްވާށެވެ تـَْوبَة އަށްاللَُّه  ތިޔަބައިމީހުނ .        އަކުން تـَْوبَة ތެރި ِإْخَالص       

    ެުކރެވެެއވެ އުއްމީދު ވުންފުއްސެ ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުްނގެ َربّ  ތިޔަބައިމީހުންގ .    ެތިޔަބައިމީހުްނގ 

 ކުށްފާފަތައް     ިދަވާނެއެވެވައް  ތިޔަަބއިމީހުން އެކަލާނގެ އަދ .    ްސުަވރުގެތަކަކަށް /  ބަގީޗާތަކަކަށ 

       ެހިނގާ ދަށުން އެތަންތާނގ     ްއާުރތައ         ީاللَُّه تـََعاَىل  އެދުވަހަކ - 

 . ދުވަެހވެ ުނކުރަްއވާނޭ ދެރަ އާَنِيب        ިމީސްަތކުންނާއި ވީ ِإْميَان އެކު އެކަލޭގެފާނާއި  ައދ   

    ެހިނގާނެއެވެ ) އެުދވަހުން( نـُْور އެބޭކަލުްނގ .        ެގައި މަގު ِصَراط( ކުރިމަތިން އެބޭކަލުންގ 

.) ެއވެނެ◌ާހިނގ       ެކަނާތްފަރާތުންނާއި  އެބޭކަލުްނގ          ްއަޅަމެންގެ  އޭ. ދަންނަވައެވެ އެބޭކަލުނ 

 !.އެެވ َربّ          ްފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނދޭވެ نـُْور އަޅަމެންގެ އަޅަމެންނަށ.!       ިއަޅަމެންނަށް އަދ 
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. !ފުއްސަވާނދޭވެ          ްމައްޗަށް  ކަމެްއގެ ކޮންމެ  ،އީގެ ިއބަރަސްކަލާނ ހަމަކަަށވަރުނ      

 .އެވެ ަކލާނގެ ވާކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެން
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) އަނބިދަރިން( ެވރިން َأْهل ތިޔަަބއިމީހުންގެ އަދި ތަކާއި نـَْفس ތިޔަަބއިމީހުންގެ. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ  ِإْميَان އޭ ) 6(
 ކަންތަކުން  ުކރެއްވި  َِي އަދި ކޮށް  ކަންތައް ކުެރއްވި أَْمر އެކަލާނގެ  ތިޔަބިައމީހުންނަށް އެއީ . ަސލާމަތްކުރާށެވެ ނަރަކައިން

 ކަންތަކުން  ުއރެދެވޭ  އަށް  ެއކަލާނގެ  ކޮށް  أَْمر ކިޔަމަްނތެރިވުމަށް އަށްاللَُّه  ެވރިންނަށްވެސް  َأْهل އަދި. ދުރުވެގަނެގެންނެވެ 
 މަްއޗަށް  އެނަރަަކއިގެ. ހިަލއެވެ މީސްތަކުންނާއި  ަދރަކީ ަނރަކައިގެ  އެ އެހެނީ .) ކޮށްގެންނެވެ أَْمر މަށްދުރުވެގަތު

 ބާރުފުޅުގަަދވެގެްނވާ  ހަށިކޮޅުތަކުގެ އަދި ހަރުކަށި ނުހަނު ހިތްޕުޅު އެބޭކަލުންގެ ބޭކަލުންނަކީ َمَالِئَكة َزبَانِيَّة ވެރިކުެރއްވިގެްނވާ
 ކަމެއް  ކޮންމެ އަމުރުެވވުނު އެބޭަކލުންނަށް އަދި .ުނގަންނަވާެނއެވެ އުރެދިވަޑައިއަކަށاللَُّه  ލުންއެބޭކަ . ބޭކަލުންނެވެ
 .ކުރައްވާނެެއވެ

 !.ނުހަދާށެވެ ބަހަނާަތއް ދަްއކައި ُعُذر މިއަދު ކަލޭމެން. !މީސްތަކުންނޭވެ ކާފަުރވީ އޭ .) ގޮވޭެނއެވެ ދުވަހުން ِقَياَمة( ) 7(
 .ކަންތައްތަކުންނެވެ ނުބައި ތިބެގެންުކރި ުދނިޔޭގައި ކަލޭމެން ިތޔަދަނީ ލިބެމުން َعَذاب ނަށްކަލޭމެން ހަމަކަށަވަރުން

 ެއއީ ( !.ވާށެވެ تَـْوبَة އަށްاللَُّه  އަކުން تـَْوبَة ތެރި ِإْخَالص ފިސާރި  ތިޔަބައިީމހުން. މީސްތަކުންނޭވެ ވެއްޖެ ِإْميَان އޭ ) 8(
 ތައް  َلْفظ ގެ ِإْسِتْغَفار ދުލުންވެސް ހިތާމަކޮށް އެކަމާމެދު ައދި ކޮށް َعْزم ރައިނުގަތުމަށްއަ  ދުވަަހކުވެސް ކުަށކަށް އިސްވެދިޔަފަދަ

 ާއރުަތއް  ދަށުން އެތަންތާނގެ އަދި ފުއްސަވައި  ކުށްާފފަތައް ތިޔަބައިީމހުންގެ َربّ  ތިޔަބައިީމހުންގެ ޭއރުން.) ކިޔުމެވެ
ِإْميَان  ައރިުހގައި އެަކލޭގެފާނުގެ އާއި އާَنِيب  އެދުވަހަކީ. ހުއްޓެވެ ވާވައްދަ  ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެތަކަށް އޮންނަ ދެމިދެމި
 ކުރިމަތިންނާއި  އެބޭކަލުްނގެ نـُْور އެބޭަކލުންގެ މަގުގައި ِصَراط އެުދވަހުން އަދި. ދުވަހެވެ  ދެރަނުވާނޭ  ބޭަކލުން ވެގެންވާ

. އެވެ  َربّ  އަޅމެންގެ އޭ . ދަންނަވާެނއެވެ ކަލުންއެބޭ އަދި. ދާެނއެވެ އެބޭަކލުންނާއެކު ކަނާތްފަރާތުން  އެބޭކަލުންގެ 
 އިަބރަސްކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުން. ފުއްސަވާނދޭވެ އަޅަެމންނަށް އަދި. ފުރިހަމަކޮށްެދއްވާނދޭވެ نـُْور އަޅަމެންގެ އަޅަމެންނަށް

 .ކުޅަދުނަވަންތައެވެ މައްޗަށް  ކަމެއްގެ ކޮންމެ
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   ަތުރަޖމާ     

      ޭއާއެވެَنِيب  އ.!          ާުކރައްވާެށވެ ِجَهاد އިދިކޮޅަށް ންނާُمَناِفق ކާފަރުންނ! .

      ިހަރުކަިށވެވަޑައިގަްނނަވާށެވެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ އަދ.!          ެތިބޭނެ  ގޮސް މީހުންއ 

. ނަަރކައެވެ ޖާގައަކީ        ްނުބައިވެގެންވެެއވެ އެތަން ިތބެން  ގޮސ .      މިސާެލއް اللَُّه 

 . ޖެއްސެވިއެވެ   ީމީސްތަކުންނަށް ކާފަރުވ            ީْيه السآلم َعلَ  نـُْوح އެއ

. އަނބިކަނބަލުންެނވެ ގެَعَلْيه السآلم  لُْوط އަނބިކަނބަލުންނާއި          ެދެއަންހެނުްނވީ  އ 

. ދަުށގައެވެ އަޅުންގެ ދެ ) މަންރަސްކަލާނގެތި(         ެއަޅުްނގެ  ދެ  َصاِلح ތިމަްނރަސްކަލާނގ 

       ްތެރިވެއްޖެެއވެ ِخَيانَة އަޅުންނަށް ދެ އެ އަންހެނުން އެދެ ފަހެ ދެނ .        ެެއދެ  ފަހ 

َفع އެއްވެސް ކިބައިން) ދެބޭަކުލންގެ ގެފާނާ لُْوط ގެފާނާއި  نـُْوح( އަޅުންގެ އެދެ އަންހެނުންނަށް . ނުވިެއވެ އެއް َمنـْ   

    އަކުން َعَذاب( ކަމަކުން އެއްވެސް  ްނއައި َحْضَرة ގެاللَُّه (       ެނަަރކަައށް  އަންހެނުންނަށް އެދ 

. އެންގެވުނެވެ ވަންނާޭށ      ްީމހުނާއެކުގައި  ވަންނަ އެތަނަށ 
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މާނަ  ގެسورة الطالق       ވަނަ ފޮތް އަށާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހަރުކަިށވެ  މައްޗަށް އެބައިމީހުްނގެ އަދި . !ކުރަްއވާށެވެ ِجَهاد އިދިކޮޅަށް ންނާ ُمَناِفق ރުންާނއިކާފަ. !ެއވެ އާَنِيب  އޭ ) 9(

 .ތަނެެކވެ ނުބައިވެގެންވާ ގޮސްިތބޭން އެއީ. ަނރަކައެވެ ާޖގައަކީ ެއމީހުންގެ !.ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

َعَلْيه  لُْوط އަނބިކަނބަލުންނާއި  ގެ َعَلْيه السآلم نـُْوح އެއީ .ެޖއްސެވިެއވެ މިާސލެއް މީހުންނަށް ކާފަރުވީ  اللَُّه تـََعاَىل  ) 10(

 َعَلْيِه السََّالم نـُْوح އަޅުންކަމުގައިވާ  ދެ  َصاِلح ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ވީ  އަްނހެނުން އެދެ . މިސާެލވެ އަނބިކަނބަލުންގެ   السآلم

 ِخَياَنة އެދެބޭަކލުންނަށް އެދެއަންހެނުން  ދެންފަހެ . ވެދަށުަގއެ ެބއްލެވުުމގެ ދެބޭަކލުންގެ ާއއި َعَلْيِه السََّالم لُْوط އާއި

 އެަކލޭގެފާަނށް  ކިޔައި  މޮަޔއެކޭ  އެކަޭލގެފާނަކީ ގާތުގައި  މީސްަތކުންގެ އަނބިކަނބަލުން ގެފާުނގެ نـُْوح. (ތެރިވެއްޖެެއވެ

 ބުނެދިން  ވާަހކަ ވީތަުނގެ ންމެހްމާހު އެކަޭލގެފާނުގެ ގާުތގައި މީސްތަކުންގެ އަނބިކަނަބލުން ގެފާނުގެ لُْوط. ކާފރުވީއެވެ 

 .)ވިެއވެ ކަމުގައި

 ފަރާތުން  އެދެބޭކަލުންގެ އަންހެނުންނަށް އެދެ ހިނދުން އައި ކޯފާ އާއި َعَذاب ން َحْضَرة ގެ اللَُّه تـََعاَىل  ދެންފަހެ

َفع އެއް  ަފއިދާ އެއްވެސް  އެްއވެސް  ކުރި  ވަކިން  ތީ ވީ ކަމުަގއި ައނބިއަނބިކނަބަލުން ބޭަކލުންގެ َرُسْول. ނުުކރިެއވެ އެއް َمنـْ

اللَُّه  އެއަށް  ެއއްގައި  َحال ެއއްވެސް  ނުިކޔަމަންތެރިކަމަކީ ކާަފރުކަމާއި . ނެތެވެ ެއހީއެއް  އެއްވެސް  ލިބުނު  ކަމެއް

 ވަނުމަށް  ނަރަަކއަށް ވަންނަމީހުންނާއެކު ނަރަކައަށް އަންހެނުންނަށްެވސް އެދެ ދިއަ. ކަންކަެމއްނޫނެވެ ރުހިވޮޑިގެންވާ

 .ނެވެއެންގެވު
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   ަތުރަޖމާ     

      ިޖެއްސެވިއެވެ މިސާލެއްاللَُّه  އަދ.       މީސްތަކުންނަށް ވެއްޖެِإْميَان   

   ގެ َمَزاِحم بِْنت آِسَية( އަނަބިކަނބަލުންގެ  ގެ ِفْرَعْون(      ާދެންނެިވހިނދު/  ވިދާޅުވިހިނދު އެކަމަނ   

 !.އެވެ َربّ  އަޅުގެ އޭ     ްބިނާކޮށްދެއްވާނދޭވެ މިއަޅާއަށ.!         ެެގއެއް ގައި َحْضَرة އިބަރަސްކަލާނގ   

      ިުސވަރުޭގގައ     ިަސލާމަތްކޮށްެދއްވާނދޭވެ މިއަޅާ އަދ.!        ގެ  ِفْرَعْون 

 ތަކުން  َعَمل ނުބައި ) ގެ ِشْرك( އޭނާގެ  އަދި  ކިބައިންނާއި    ިަސލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ މިއަޅާ އަދ!.     

    ިކިބައިން ގެ قَـْوم އަނިޔާެވރ    ިސްމިސާލުވެ( ގެފާނުގެ َمْرميَ  އަދ(       ގެ  ِعْمَران 

 ދަރިކަނބަލުން        ާރައްކާެތރިުކރެއްވި  އެކަމަކ      ެލަދުގުނަވަން  އެކަމަނާގ        ެދެންަފހ 

. ފުމެލެްއވީމެވެ އެޔަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ       ެން ُرْوح ތިމަންރަސްކަލާނގ      ިއެކަމަނާ  އަދ 

 ތެދުކުރެއްވި     ެَشرِيـَْعة( ފުޅު َكِلَمة ގެ َربّ  އެކަމަާނގ (      ެފޮތްތަކާއި އެކަލާނގ      ިއެކަަމނާ  އަދ 

. ވިއެވެ       ިތެެރއިން މީސްަތކުންގެ ކިޔަމަންތެރ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ގެ َمَزاِحم بِْنت آِسَية އަނބިކަނަބަލުން ގެ ِفْرَعْون އެއީ. ޖެއްސެިވެއވެاللَُّه  މިސާލެއްވެސް މީހުންގެ ވީِإْميَان  އަދި ) 11(

. މުއުމިނެެކވެ ރިވެ تـَْقَوى މާތް َصاِلح އެކަމަނާއަކީ. އަނިބކަނބަލުްނނެވެ ގެ ِفْرَعْون ނުބައި َجبَّارُ  އެކަމަނާައކީ. މިސާލެވެ

 ގައި  َحْضَرة އިބަަރސްކަލާނގެ . ރަސްަކލާކޮ ޮބޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ  އޭ. ދެންނެިވއެވެ އަށް َربّ  އެކަމަނާގެ  އެކަމަނާ

 ތަކުން  َعَمل ނުބައި ގެ ِشْرك ުކރާ އޭނާ ިކބައިންނާއި ގެ ِفْرَعْون އަދި. !ބިނާކޮށްދެއްވާނދޭވެ  ގެެއއް މިއަޅާއަށް ސުވަރުޭގގައި

 މިންޖުކޮށްދެއްވައި  މިއަޅާ  ކިަބއިން ީމސްތަކުންގެ އަނިާޔވެރިވި  އަދި . ރައްކާެތރިުކރައްވާނދޭވެ މިއަޅާ

 !.ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ

 ައކީ  އެކަމަނާ. ޖެއްެސވިއެވެ މީސްތަކުންނަށްاللَُّه  މިސާލުެވސް ގެފާނުގެ  َمْرميَ  ދަރިކަނބަލުން  ގެ ِعْمَران އަދި ) 12(

 ކަމެއް  އެްއވެސް ހަޑިހުުތރު އެކަމަނާ. (ބޭކަނބަލެކެވެ ކުެރްއވި ރައްކާެތރި ކަންތަްއތަކުން َفاِحش ލަދުގުނަވަން އެކަމަނާގެ

 ެއކަމަނާ  އަދި. ފުމެެލއްވީމެވެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ން ُرْوح ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ގައިކޮޅަށް އެކަމަނާގެ ދެން.) ނުކުރައްވަެއވެ

 އެަކލާނގެ  އަދި . ތެދުުކރެއްވިެއވެ َشرِيـَْعة އެަކލާނގެ އެަބހީ. ތެދުުކރެއްިވއެވެ ފުޅު َكِلَمة ގެ َربّ  ބޮޑުުކރެއްވި ހައްދަވާ

 .ެތރެއިންނެވެ މީސްތަކުންގެ ކިޔަމަންތެރިވީ  އެކަމަާނވީ އަދި. ތެދުުކރެއްވިެއވެ އެކަމަނާ ފޮތްތައްވެސް  ބާވައިލެްއވި

 ެއއް  އެތަނުން. ާވހަކައިންނެވެ އްގެއަންހެނެ ހަތަރު ޖެއްސެވީ މިާސލުاللَُّه  ސޫރަތުގައި މި. ދަންނައެވެ

 ގެފާނުގެ  لُْوط ލެްއވި َسَالم އަންހެނަކީ  އަނެއް. އަނބިކަނބަލުްނނެވެ ގެފާނުގެ نـُْوح ލެްއވި َسَالم ދެއަންހެނުންނަކީ

 ނުކިޔަމަންެތިރވެ  ނަމަވެސް. ދަށުގައެވެ ބެއްލެވުމުގެ  ންގެ  َرُسْول ދެ ތިބީ އަްނހެނުންވެސް ދެ. އަނބިކަނބަލުންނެވެ

 ގެ  ِفْرَعْون އަނެއްކޮޅުން. ުނކުރިެއވެ އެއް ފައިދާ ެއއްވެސް އަނބިކަނަބލަކަށްވީތީ ބޭކަެލއްގެ َرُسْول ސަބަބުން ކާފަރުވުމުގެ

 ސުވަރުގެއިން  ސަބަބުން ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އަށްاللَُّه  ައދި ވެِإْميَان ހުރުމާެއކުވެސް ދަށުަގއި ކާފަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން

ނޑުވަރެއް َرة ިމހުރީ. ތައްާޔރުކުެރވުނީއެވެ އެކަމަާނއަށް ގަ  .ކަްނކަމެވެ ުފރިގެންވާ ން ِعبـْ
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 ގެ މާނަ  ُسورة الملك
uv 

  

 )30(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          ُسورة امل  
 

   ަތުރަޖމާ     

 =     ްގިަނވެގެންވެެއވެ ެހޔޮތަށް./ ވެެވވޮޑިގެންވެއެ  ވަންތަ ބަރަކާތ.       =  ެއެކަލާްނގ 

 .ކަާލނގެ ތަކެތިވާ އެންެމހާ) ދަށުގައި ާބރުގެ އެކަލާނގެ(  އަތްޕުޅުގައި         =  ިއީ އެކަލާނގެ  އަދ 

  .މައްޗަށް ކޮންމެކަމެއްގެ      =ެކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގ.  ންވާކަލާނގެެއވެ    =  ީއެކަލާނެގއ 

 .ަކލާނގެެއވެ ހެއްދެވި     =  ިދިރުން އަދި މަރުވުމާއި( َحَياة :  އަދި މަރާއ (    =  ްތިޔަބައިމީހުނ 

.ކުެރއްވުމަށެވެ އިމްތިޙާން         =    ެހެޮޔވެގެންަވނީ  އެންމެ  ގޮތުން ޢަމަލުުކރުމުގެ ތިޔަަބއިމީހުންކުރ 

   ؟ކާކުތޯ        =  ީކަލާނގެއެވެ ފާފަފުއްސަވާ  ގިަނގިނައިން އަދި ގަދަަފދަވަންތަ އެކަލާނގެއ .

   = ީހެއްދެިވކަލާނެގއެވެ  އެކަލާނގެއ  .         = ައެއް . ( އުޑު ހަތް  ށްމަތިމައްޗ 

   )އުޑު އަނެއް މަތީ އުޑު     ުުނަގންނަވާނެއެވެ ދެކެވަޑައި ކަލޭގެފާނ.        =  ވަންތަ َرْمحَن 

. ެހއްދެވުމުގައި  ކަލާނގެ     ްއުނިކަމެއް / ތަފާތެއް އެއްވެސް /  ހަމަނުޖެހުމެއް  އެއްވެސ.         

  )!.ބަލާެށވެ ހިންގައިގެން ލޯ ރަނގަޅަށް ފަހެ =        ްއެއްވެސްފެޅުމެއް/އެއްވެސްާބކޮޅެއ  

  ؟ެދކެވަޑައިގަންނަވާޯތއެވެކަލޭގެފާނު       =  ްގިަނގިނައިން(  ދެވަނަފަަހރަށްވެްސ ދެނ  (

   !.ވެށެ އްލަވާލޯހިންގައިބަ           = ްއެނބުރިދާނީ  َنَظرُ ކަޭލެގ ކަލޭކަިއރިޔަށ      = 

 . ނިކަމެތިެވގެންނެވެ ދެރަވެ       = ެާޙލު ކުރާ ހިތާމަ ވަރުބަިލވ .     = ިހަމަކަށަަވރުން  އަދ 
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 . ވެުކރެއްވީމެ  ޒީނަތްތެރި ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =  )ިއުޑު ގާތްެވގެންވާ) ދުނިޔެއާއ.     = 

 . ތަރިތަކަކުން/ބައްތިތަކަކުން     =  ިެލއްވީމެވެ އެތަކެތިތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދ.       = 

 ުމގައިކަ ތަކެތި  ޖެެހވޭ ގައިަގއި އެޮސރު، އުކެވޭ ނަށް  ންَشْيطَان.       = ިތިމަންރަްސކަލާނގެ  އަދ 

 . .މެވެުކރެއްވީ ތައްާޔރު އެސޮރުމެންނަށް       =  ާَعَذاب އަލިފާނުގެ ހުރި އަނދައަނދ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެންެމހާ ިމލްކެްއވާ ަކލާނެގ ބަަރކާތް ވަންަތ  -ެގ ާބރުގެދަުށގައި ނުވަަތ ެއކަލާނ -އެކަލާނެގ އަތްޕުޅުަގއި  ) 1(
. އަިދ އެކަލާނގެ . ހެޔޮތަށް ގިނަވެގެންެވއެވެ  ޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެން ކޮންމެ ކަމެއްެގ މައް އީ ވެވޮޑިގެންވެެއވެ

.ވާ ކަލާނގެ  އެވެ

. އެ ) 2(   آِخرةބަހީ ދުނިޭޔގައި މަުރވުމަށްފަހު އަލުން އެކަލާނގެއީ މަރުވުމާއި އަދި ދިރުން ެހއްދެވި ކަލާނގެއެވެ
. އެީއ ތިޔަބައިމީހުްނ އިމްތިާޙނު ކުރުަވއި ތިޔަބަިއ މީހުންުކރެ ޢަމަުލ ކުރުމުަގިއ  ދުވަހަށް ދިުރއްވާ ކަލާނގެެއވެ

.އެންމެ ރަނގަީޅ ކާކަ އެކަްނ ތަޙްީޤުޤ    ްނ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންވާަކން ހާމަުކރެއްވުމަށެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ގަދަފަދަ ވަްނތަ އަިދ ކުރައްަވއިދެ . އަދި އެކަމުގެ ޖަޒާ ެދއްުވމަށެވެ އްކެވުމަށްޓަަކއެވެ

.  ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަާވ ަކލާނގެއެވެ

. އަދި  ) 3(   އެކަލާނގެީއ ެއއްއުޑުގެ މަީތ އަނެްއ އުުޑ ވާނޭ ގޮތުްނ މަތިމައްޗަްއ ހަްތ އުޑު ހެއްދެިވ ކަލާނގެއެވެ
ވެސް ތަފާތު ކަމެއްވާތީ ަކޭލ އެއްނގެ އުފެއްދެވުުމގައި ެއއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް އުނިކަމެއް އަދި ވަންތަކަލާ َرْمحَن

. އަެޅ ކަޭލެގ ޯލ ރަނގަށް ހިންގަިއ ެއިއން އުޑެއްަގިއ އެއްެވސް ރެނދެްއ އަިދ ފެޅުމެްއ  ނުދެކޭނެއެވެ
 .  ފޫވެއްޓުމެއްވޭތޯ ރަނގަޅަށް ަބލައިބަލާެށވެ

ވަަނ ފަަހރަށްވެްސ ޯލހިންގައިެބީލމާވެސް ެއއިން ބާކޮޅެްއ ރޮނގެްއ ނުފެނުމުގެސަބަބުްނ އަދި ތަުކރާރުކޮްށ ދެ ) 4(
. އެބަހީ އެއްވެސް ގޮތަުކްނ  ަކލޭގެ ގާތަށް َنَظرُ  ކަލޭގެ އެނބުރިދާނީ ދެަރވެ ނިކަމެތިވެ ަވރުބަލި ެވގެންވާ ޙާުލގައެވެ

.، ރޮނގެއް  ބާކޮޅެއް ޫފވެއްޓުމެއް ުނހުންނާނެއެވެ

ށަވަރުން ދުނިޔެއާއި އެންމެގާުތގައިާވުއޑު ބައްތިތަކަކުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޒީނަތްތެިރ އަދި ހަމަކަ) 5(
. ެއތަރިތަކަކީ އުޑުްނ ވައްކަންުކރާ  . އެބަހީ ަތރިތަކުން ޒީނަތްތެިރ ުކރެއްވީމެވެ ގަިއގާ ޖެެހޭވ  َشْيطَانކުރެއްވީމެވެ

. އަިދ    َعَذابދުވަހުްނ އެސޮރުމެންނަްށ ގަަދ އަލިފާުނގެ  آِخرةއެއްޗެއްކަމުަގއިވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއވީމެވެ
.  އެއް ތިމަންރަސްަކލާނެގ ތައްާޔރުކުރެްއވީމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    = ިވެއެވެ ކާފަރުވީމީސްތަކުންނަށް އަދ.   = ެގައި  ةَحْضرَ  ގެ َربُّ  އެމީހުންގ.      
   =  ެَعَذاب ނަރަަކއިގ            = ީނުބަިއވެގެންވާތަނެެކވެ ގޮސްތިބުން އެއ.   

     = ްއުކަިއލެވިއްެޖއްޔާ  އެަނރަކައަށް  އެމީހުނ             = ްހިމާރު  އެަނރަކަިއގެތެރެއިނ 

 . ޙާލުގިައ ކެކޭ އެނަރަކަ =        ައހާނެއެވެ  ގަދައަޑެއްއެމީހުން ނުބައި ކަަހލަ ލައިގަންނަހަޅޭ  

       = ްވެދާާހަވރުވެއެވެ ކުދިކުދި  އޭތި ރުޅިައރައިގަެނގެނ.             = ެތެެރއަށް  އޭގ 

  .ހިނދެްއގައި ކޮންމެ  އަޅައިެލވޭބަޔަކުއު        =ައެމީހުންނާ  ބޭަކލުން ަބލަހައްަޓވާ އެނަރަކ 

 .  ސުވާލުުކރައްވާނެެއވެ        = ްނުދޭހެއްޔެވެ َنِذير  ފަހެ ކަލޭމެންާގތަށ           =ްއެމީހުނ 

 .) އަޔެވެ . (ނޫނެކެވެ. ދަންނަވާނެއެވެ         =ްން  َنِذير އަހަރެމެްނގެގާތަށް ހަމަކަށަވަރުނ 

 . ވަޑައިގެންނެވިއެވެ           = ްބުނެފީމެވެ  އަަހރުމެން އަދި . ދޮގުކޮށްފީމުއެވެ)  އެބޭކަލުން(  އަހުރެމެނ 
          =ްނުަލްއވައެވެ އިބާވަ އެއްެޗއް އެއްވެސ .       = ެތިޔަބައިމީހުންނުވެއެވ  

      =  ާމެނުވީ  މަގުފުރެދުެމއްގައި  ބޮޑުވެގެންވ.      = ިބުނާނެެއވެ އެމީހުން އަދ .      

   =ްބަަޔކުކަމު އަޑުައހާ އަުހރެމެނ.  ގަިއ ވީނަމަ     =ުނ(  ވަތަ ވިސްާނ ކަމުގަިއ (ވީނަމަ     

އަހުރެމެން ނުވީހެވެ  =        = ިއެކުެވރިންކަމުގައ (   ނަރަކަިއގެ (އަލީފާުނގެ
        =  ަވާެނއެވެ إْعِرتَاُف  ފާފައަށް އެމީހުންގެ  އެމީހުންަފހ       = ެއެަކލާނގެ  އާއި  اهللا  ( ފަހ 

  !ުހރިދުރުކަމާެއވެ) َرْمحَة           =ެއެކުެވރިންނަށް އަލިފާނުގ.     =  ްހަމަކަށަަވރުނ 

     އެބައިމީހުން       =   ެއަށްބިރުވެތިވާ َربُّ   އެބައިމީހުންގ        =   ُވާވޮޑިގެން ގައި َغْيب   
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    =  ްހުއްެޓވެ ފުއްސެވުން ފާފަ އެމީހުންނަށ.        = ިެއއީ ،  ދަރުމަޔާއި ބޮޑުވެގެންވާ އަދ 

   .ސުވަރުެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ   َحْضَرةُ  ގެَربُّ އަދި ކާފަުރވީ މީސްތަކުންނަްށ އެބައިމީހުްނގެ  ) 6( ަގއި ހުީރ ނަރަަކއިެގ ޢަޒާބެވެ
  .  ގޮސްތިބުން ނުބައިވެގެްނވާ ތަނެެކވެ

އެނަރަކައިެގ ެތރެއަށް އެބައިމީހުްނ އުކަިއލެވިއްެޖއްާޔ އެނަަރކައިގެެތރެއިން ހިމާުރ ހަޅޭލަަވއި ގަންނަކަަހަލ  ) 7(

. އޭުރ އެނަނަަރކައޮން  .ނުބައިއަޑުފަށްގަޑެއް އެމީހުްނ އަހާނެެއވެ    ނާނީ މީސްތަކުންނާއި އެުކ ކެކިެކކި ެއވެ

. އަދި އޭގެތެެރއަްށ  ) 8( އެނަރަކައެމީހުން ދެކެ ރުޅިައރައިގަނެގެްނ ުކދިކުދިވާން ގާތްވެގެްނވެއެވެ
ނަރަކަވަންތަެވރިންެގ ފައުޖެއް އަޅައިލެޭވ ޮކންމެހިެދއްގަިއ  އެނަރަަކ ބަލަަހއްޓަންތިއްބަާވ  ޒަބާނިއްަޔ މަާލއިަކްތ 

) ބޭކަލު . ކަލޭމެްނގެ ގާތަްށ ފަެހ (މިތަނާއިމެދު . އެބޭަކލުްނ ިވދާޅުވާނެއެވެ ން އެމީހުންނާިއ ސުާވލުކުަރއްވާނެއެވެ

  ؟ބިރުގަންނަވާނޭ ބޭަކލަުކ ވަޑައި ުނގަންނަވަނީ ެހއްޔެވެ

. ނަމަވެްސ އަުހރެެމ އެބޭ ) 9( . ނޫނެެކެވ ރަޫސލުބޭކަލުްނ ވަދަިއގެންނެވިއެވެ ކަލުްނ އެމީހުން ދަންަނވާނެއެވެ
. އަދިއަހުރެމެން އެބޭކަލުންނަށް ދެންނެވީ  .  اهللاދޮގުކުރީެއވެ އެއްވެސް ެއއްޗެއް ާބވާތްނުލަްއވާކަމުގަެއވެ

 . . ތިޔަބޭަކލުން ތިަޔވަނީ ބަޔާންެވގެންވާ ބޮޑުަމގުފުރެދުމެއްގަެއވެ   އަދިކިއެއްެހއްޔެވެ

. ައހުރެމެ ) 10( ންވެްސ އެބޭަކލުންގެބަްސ ައހަިއ ވިސްނަިއގެްނ އަދިއެމީހުން އެނަރަަކއިާގ ތިބެގެްނ ބުނާނެއެވެ
ސިކުޑީގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ދުނިޔޭަގިއ އުޅުނުނަމަ ައިލާފނުގެ ެއކުވެރިންކަުމގައިެވގެން އޭގެތެޭރގަިއ މިއަުދ 

 (. . ( އެކަމަކު އޭރުދެން އެއީ ހަމަހުސްނަމަެއކެވެ   ތިބޭކަށްނުޖެހުނީހެވެ

. ނަމަވެްސ إْعِرتَافُ އަްށ ދެންފަހެ އެމީހުން އެމީހުންެގ ފާފަ ) 11(  َرْمحَةއާިއ އެކަލާނގެ  اهللاވާނެެއވެ

 )آِمْني ...  النَّاِر ِمنَ  َأِجْرنَا اللُهمَّ (  އެމީހުންނާއިހުރިުދރުކަމާއެެވ!

  َحْضَرةُ އަްށ ބިރުވެިތވިމީސްތަކުން ނަްށ އެަކލާނެގ  َربُّ ަގއި ވޮޑިގެންާވ އެބައިމީހުންެގ  َغْيبُ ހަމަކަށަވަރުން  ) 12(
. .  އެއީ ނިްޢމަތްތަކު ގެެވރި ސުަވރުެގއެވެ  ން ފާފަ ފުއްސެވުމާިއ ބޮޑުވެގެންާވ ދަރުމަެވއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =  ިސިްއރުކޮށްބަލާެށވެ ވާހަކަތައް  ކަލޭމެންގެ  އަދ!  .            =  ަައޑު  އެާވހަކަތައް  ނުވަތ 

  .!ދައްަކއިބަލާށެވެ ހަރުކޮށް         ްތަކެތިވެސް  ހިްތޔަކުގެއަޑީަގއިވާ ހަމަކަށަވަރުނ 

  .ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ އެކަލާނގެ   = ެ؟ ެހއްޔެވެ ދެނެވޮޑިގެންނުވާނޭ)  ގައިވާަތކެތި އަޑީ ހިތްަތކުގެ(  އަޅެފަހ 
    =  ިެހއްދެވިފަރާތަށް  ަތކެތ           = ީދެެނވޮޑިގަތުން  އެަކލާނގެ  އަިދއެކަލާނެގއ 

   .ދެނެވޮޑިގެންވާކަލާނގެެއވެ މޮޅަށް ޚަބަރުަތއް އަދި ތަނަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ނުހަނު     =ައެކަލާނގެއެވެ ހަމ .

         =  ިބިންގަޑުލެްއވީ   ކަލޭމެންނަށްޓަކައ      =   ިފަޭސހަތަނެއްކަމުގައ        

     = ެހިަގއިބަލާށެވެ ފަރާތްތަކުަގއި އެބިމުގެ ކަލޭމެން ފަހ! .      = ެކަލޭެމން  ރިޒުޤުން އަދިއެބިމުގ 

  !.ހަދާށެވެ ކައިބޮއި         =ިَحْضَرةُ    ހަމައެަކލާނގެ ކުެރވޭނީ َحمَْشرُ  ކަލޭމެން ހަމަކަށަވަރުން އަދ  

  .އަށެވެ         =ި؟ެހއްޔެވެ އަމާންެވގެން ކަލޭމެންވަނީ  ެމދު އުޑުގައިވާަކލާނގެާއއ       

      ެމެދު ގަންބަވަިއގެންފުމާއި ބިންގަޑު އެކު  ންނާއިަކލޭމެ އެކަލާނގ       =  ްއޭުރނ 

  .    ބޭަޤރާރުާވހުއްޓެވެ  ޙަރަކާްތކޮށް އެބިންގަޑު     = ައުުޑގަިއވާ  ވަނީ ކަލޭމެން ނުވަތ 

  ؟ ހެއްެޔވެ އަމާންވެގެން ކަލާނގެއާއިމެދު     =  ެފޮނުްއވުމާއިމެދު  މައްޗަށް ކަލޭމެންގެ  އެަކލާނގ 
     =ްހިލަތަެކއ      = ްއެގޭނެެއވެ ދެންަކލޭެމންނަށް ޭއރުނ .         =  ްތިމަނ 

 .ހުރީކޮންފަދަައކުންކަން އިންާޒރު  ރަސްކަލާނގެ    = ްުކރިއެވެދޮގު ހަމަކަށަވަރުނ.       

   ުކރީގެމީހުން  އެމީހުންގެ  =     =  ެ؟ެހއްޔެވެ ވީކޮންފަަދއަކުން ފަހ     =  ެތިމަންރަްސކަލާނގ 

 ކޯފާ ތިމަންރަސްަކލާނގެ/  އިންކާރު     = ް؟ ވައެވެބާ ނުބަލަނީފަހެ އެމީހުނ         =  ެއެމީހުންގ 
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  ށް މަތީގައިވާދޫނިތަކަ        = ިމޯޅިކޮށްގެން  އަދި  ފަތުރައިގެންނާއި ފިޔަތައްުހޅުވައ.    

   = ްުނވެއެވެ ިހފަަހއްޓާކަމުގައި ) ވެއްޓުނަނުދީ(  އެޮސރުމެނ.       =   ُވީ ކަލާނގެމެނު  ވަންތަ   رْمحَن 

         = ްހުިރހާއެްއޗަަކށްމެ ެއކަލާނގެ  ހަމަކަަށވަރުނ     = ާވޮޑިގެންވެއެވެ  ބައްލަވ.   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ބަސްބުނުމެކޭ  ސިއްރުން  ކޮށްމަޑު އަޑު އަދި އަުޑހަރުުކރުމެކޭ ބުނެ ބަސްާބރަށް ކަލޭމެން.)  !އޭމީސްތަކުންނޭވެ( ) 13(
 އެަކލާނގެ  ދާނދެން ތަކެްއޗަށް ވާހާ  އަޑީގައި  ިހތްތަކުގެ ހަމަކަށަަވރުން. ހަަމހަމަވެގެންެވއެވެ އަށް  َحْضَرةُ  އެކަލާނގެ 

 . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

 ދެނެވޮޑިގަުތން  ލާނގެެއކަލާނެގއީއެކަ ؟ ހެއްެޔވެ ނޭގޭނޭ ސިްއރު އެތަކެތީގެ  ކަލަކަށް  ހެއްދެވި ތަކެތި އެންމެހައި ) 14(
 . ކަލާނެގއެވެ ދެނެވޮޑިެގންވާ ޚަބަރުަތއް އަދިއެންމެަހއި ވޮޑިގެްނވާ ނުހަނުތަނަވަސްވެ

 ަފހެ . ެއކަލާނެގއެވެ ހެއްދެީވވެސް ތަނެއްކަމުަގއި ިކޔަމަންތެރި ފަޭސހަ ނުހަނު ބިންގަޑު  ކަލޭމެނަށްޓަކައި  އަދި ) 15(
 ދެްއވި  އެކަލާނގެ ނުވަތަ   ރިޒުޤުން އެތާަގއިވާ އަދި. ހަދައިބަލާެށވެ ިހގާބިނގާވެ ފަރާުތގައި އެކިަފރާތް އެބިމުގެ ކަލޭމެން
  َحْضَرةُ  ހަަމއެކަލާނގެ ވަނެީވސް ޖަމާކުރެއްވުން އަށް َحمَْشرُ  އެބުނރި ަކލޭމެން އަދި. !ހަދާށެވެ ކައިބޮއި ކަލޭމެން ރިޒުޤުން
 . އަށެވެ

ދޑު ކަލޭމެްނނާއިގެންކަލާނގެ އުޑުގައިވާ ތިޔަތިބީ ފަހެ ކަލޭމެން ) 16(  ނުގަންނަވާނެކަމާއިެމދު  ގަންބަަވއި ބިންގަ
 . ބޭޤަާރރުވެދާނެއެވެ  ޙަރަކާތްތެިރވެ ދެން އެިބންގަޑު ގަންަބވައިގެންފިނަމަ އެބިންގަޑު އަދި؟ ހެްއޔެވެ އަމާންވެގެން

 އަމާންެވގެން   ތަކެއްފޮުނއްވުމާއިމެދުހިލަ އުޑުން މައްޗަށް ަކލޭމެންގެ ކަލާނގެ އުޑުގައިވާ ތިޔަތިބީ ކަލޭމެން ނުވަތަ ) 17(
 ބިުރގެންނެވުންހުރީ  އިންޒާާރއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެން ރުންއޭ  ވިއްޔާ ހިލަތަެކއްފޮނުއްވައިފީ އެަބހީ  ޭއރުން؟ ހެއްޔެވެ

 .އެގިދާނެއެވެ  ަކލޭމެންނަށް ނިކަންުހރެ ކަން ކޮންފަދައަކުން

އެީމހުންގެމައްޗަްށ  .ދޮުގކުރިެއވެ) ބޭކަލުން ރަސޫލު (  ންކުރީގެީމހު އެމީހުްނގެ ހަމަކަަށވަރުން  އަދި ) 18(
އެމީހުންގެމަްއޗަށް އެކަްނކަްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ކޯފާީވކޮންފަދައަކުން ހެްއޔެވެ؟  އަދި އިންާކރު  ތިމަންރަސްކަލާނގެ 

  ވެގެންދިޔައީ ިބރުުހރި އަިދ ނުރަްއކާތެިރ ކަންތައްތައްކަމުަގއެެވ.

 ނުަބލަނީ   ދޫނިތަކަށް  މޯޅިކޮށްގެްނއެވާ ފިޔަ އަދި  ނާއި ފަތުަރއިގެން  ފިޔަހުޅުވައި  މަތީ  ހުންގެއެމީ ފަހެ އެމީހުން ) 19(
. މީެހއްނޫނެވެ އެހެން ފިަޔވައި ަކލާނގެ ވަންތަ َرْمحَن ެއހިފަހައްަޓވަނީ  ވެއްޓުނަނުދީ ބިންމައްޗަށް  އެތަކެތި؟ ހެއްޔެވެ

 .ވޮޑިގެްނވެއެވެ ބައްަލވާ ހުިރހާއެއްަޗކަށް އެކަލާނގެ މަކަަށވަރުންހަ. ހަމައެަކލާނގެެއވެ  ެއހިފަހައްޓަވަނީ  އެސޮރުމެން(
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   ަތުރަޖމާ     

      = ީ؟ކާކުހެއްެޔވެ އެމީހަކ        =ްސިފައިންގެމީހަަކށް  ސަލާމަތްކަންދޭ ކަލޭމެންނަށ 

 ވެވޭނީ       = ުނަޞްރުދޭނޭ ކަލޭމެްނނަށް އެމީހަކ.          ފިޔަވައި  ކަލާނގެ ވަންތަ  َرْمحَن 

       = ްނުވެއެވެ ކާފަރުނ.       =  ިމެނުވީ  ހެްއލުމެއްގައ     = 

  ؟ކާކުެހއްޔެވެ އެމީހަކީ  = ް؟ރިޒުުޤދޭނޭ ކަލޭމެންނަށ       = ެރިޒުޤު  އެކަލާނގ 

   ހިފަހައްޓަަވއިފިއްޔާ     =  ިއެދެމިތިބީ އެމީހުން؟ .ހެއްެޔވެ ކިއެޢް  އަދ        = 

  . ދެކޮޅުެވރިރކަމުގައެވެ  ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި    = ާ؟ ްއޔެވެހެ ހިގާީމހ          = 

  މޫނުވަތަށް  އެމީހާގެ    =ިބޮޑީ ވުން ތެދުމަގުގައ        =   ަ؟ހެއްެޔވެ ހިގާމީހާ ނުވަތ     =  

 ތެދުކޮށް ސީދާކޮށް         =  ާތެދުމަގުގައި ސީދާވެގެްނވ .  = ެވިދާޅުވާށެވެ ފާނު ކަޭލގ.    

     = ްއެަކލާނގެއެވެ ހަމަ ހެއްދެވީ ކަލޭމެނ.       = ިލެއްިވއެވެ ަކލޭމެންނަށް އެކަލާނގެ އަދ.  

           =  ިހިތާއި ) ފިކުރުުކރުމަށް ވިްސނާ( އަދި  ފެނުމާއި އިވުމާއ           

 . މަދުންނެވެ ހާދަާހވެސް ޝުކުުރކުރަނީ  ކަލޭމެން  =  = ުވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނ.        =  ްކަލޭެމނ 

  .އެަކލާނގެެއވެ ފެތުރުްއވެވީ ހައްދަވާ     = ިބިމުގައ          = ިމަޙްޝަރު  ކަލޭމެން އަދ 

 .ޙަޟްރަތަެށވެ އެކަލާނގެ) އެްއކުރެވޭނީ( ވެވޭނީ     = ިބުނެެއވެ އެމީހުން އަދ.           =

  ؟ހެއްޔެވެ އިރަކުން ކޮން ދެންވާނީ ކަންތައް ތިޔަވަޢްދުކުރާ       = )ެތިޔަބައި .) އޭމުއްމިނުންނޭވ 

   .)ުބނެބަލާށެވެ ނިކަން( ވަންޏާއި  ކަމުގައި ތެދުވެރިން  ަގއިބަހު ތިޔަބުނާ މީހުން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

؟ ެހއްޔެވެ  ކާކު  މީހަކީ  ނަްޞރުދޭނޭ ކަލޭމެންނަށް ދެން ނުެދއްވައިފިްއޔާ ނަްޞރު ރަސްަކލާނގެ ވަންތަ َرْمحَن ) 20(
 ެހއްލުމެްއގެ  ބޮޑުވެގެންވާ  އެވަނީ  ކާފަރުން  .)ނުާވނެއެވެ އެފަދަމީހަކު  ކަްށވެސްއެއްގޮތަ( ؟ އެފަދަމީހަކުވޭހެްއޔެވެ

  .ވެތެރޭކަމުގައެ

؟ ކާުކހެއްެޔވެ ޒުޤުދެނޭމީހަކީއެރި ކަލޭމެނަށް ދެން ހިފަހައްަޓަވއިފިއްޔާ ނުދެއްަވއި ރިޒުޤު ކަލޭމެނަށް އަދިއެކަލާނގެ ) 21(
 ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއި  އެމީހުންދެމިއެތިބެނީ ؟ ކިއެއްހެްއޔެވެއަދި . ކަށަަވރެވެ ކަން ނުވާނެ އެފަދަމީހަކު ؟ އެފަދަމީހަކުވޭހެްއޔެވެ
 . ދެކޮޅުވެރިކަމުގަެއވެ

 ިހގާމީހާއާއި  ތެދަށްހުރެ  ަރގަޅަށް ސީދާމަގުަގއި  އާއިާހ ހިގާމީ މޫނުވަތަށްޮއވެގެން އެމީހެްއގެ އަޅެފަހެ ) 22(
 ؟ ވާީނކާކުހެއްެޔވެ ދާމަގުގައި ސި؟ ކަްށހެއްޔެވެކާ  ހިގޭނީ ަރގަޅަށް ދެމީހުންކުރެ

 ކަލޭމެންނަށް  އެަކލާނގެ އަދި . އެަކލާނގެެއވެ ހަމަ  ެހއްދެވީ ކަލޭމެން. !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު.) އެވެهللا  ރަސޫލު( ) 23(
 . ވެމަދުންނެ ދާދި ުކރަނީ ޝުުކރު ކަލޭމެން އެކަންަކމަށްވެސް !.ިވއެވެލްެއހިތް  ފިކުރުުކރުމަށް ިވސްނާ ފެނުމާއި އިވުމާއި

. هللا َرُسولُ (އޭ  ) 24( . ެއކަލާނެގއެވެ  ހަމަ ބިމުގައިފެުތރުއްެވވީ ހައްދަވައި ކަޭލމެން !.ވިދާޅޫވާށެވެ ކަލޭގެފާނު .)!އެވެ
 . ޙަްޟރަތަށެވެ ެއކަލާނގެ ހަމަ) އެއްކުެރވޭނެީވސް( ކުެރވޭނީވެސް މަޙްޝަރު  ކަލޭމެން އަދި

 ވަާޏއި  ކަމުގައި  ތެދުެވރިން ބުނާބަހުަގއި ކަލޭމެންނީ.) އްމިނުންނޭވެ މު އޭ . (ބުނެެއވެ މީހުން އެކާފަރުންގެ އަދި ) 25(
 .ހެްއޔެވެ ކޮންިއރަކުން ދުވަެހއްވާނީ ިޤޔާމަތް ވަޢްދުކުރާ ތިޔަ. ބުނެބަލާށެވެ ނިކަން
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   ަތުރަޖމާ     

   = ެކަޭލގެފާނުންވިދާޅުވާށެވ!.      =ެއެނގުންވާކަްނކަށަވަރީ  އެަކމުގ      =ގެ اهللا 

  .ގައެވެَحْضَرةُ       =ިއަުހރެންވާކަންކަށަަވރީ އަދ        = ާބަޔާންވެގެންވ .  ނަީޛރަކުކަުމގައެވެ
       = ްދެކޭހިނދު) ޢަޛާބު(އެ އެމީހުން ދާދިގާތުނ          = 

 .ކަޅުވެެދއެވެ މުޅިންނުބައިވެ މޫނުތައް ކާފަރުވީމީސްތަކުންގެ    =ިބުެނވޭނެއެވެ އަދ.      =  ީތިޔައ 

  )މަންޒަަރކީ ޢަޛާުބގެ ފެންނަ ތިޔަ(         =  ްުކރި  ވާލު ސު އަދި އެދިއެދިތިބި  އެކަމަށް  ކަލޭމެނ 

  .ޢަޛާބެވެ      = ެޚަބަރުދީބަލާށެވެ ނިކަން ކަލޭެމން. !ކަލެގެފާނުވިދާޅުވާެށވ.!      = 

  ިފއްޔާއި ަމރުއްވައި/  ަހލާކުުކރައްަވއިފިއްޔާ އަހުރެންاهللا     =ިމުއްމިނުންނާއި ( އަުހރެްނނާއެކުވާީމހުންނާއި އަދ (

       = ަަލއްވައިފިއްޔާ َرْمحَة  އްވައިަސލާމަތްކަްނދެ ައހުރެމެންނަށް އެަކލާނގެ ނުވަތ       = 

  ؟.ކާކުހެްއޔެވެ ަސލާމަތްުކރާނީ އެމީހުން އްަވއިސަލާމަތްކަންދެ ކާފަރުންނަށް ފަހެ       =

  ޢަޛާބުން ވޭންދެނިވި        =ުرَ  އެއީ. ވިދާޅުާވށެވެ ކަލޭގެފާނ  ަކަލާނގެއެވެ  ވަންތ .       =

  .ވެއްަޖއީމުއެވެ އީމަން އެކަލާނގެއަށް އަހުރެމެން        =ިަބރޯސާކުަރނީ  ވަީކުލކޮށް ައހުރެމެން  އަދ 

  .އެަކލާނގެއަެށވެ ހަމައެކަނި    = ެއެނގިދާނެއެވެ ކަޭލމެންނަށް ނިކަންހުރ.         

   =ާކާުކކަން  މަގުުފރެދުމެއްގަިއވަނީ ބަޔާންވެގެްނވ           = ުނިކަން  ކަލޭމެން . !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ 

   .!ޚަބަރުދީބަލާށެވެ         =ަހިނދިއްޖެއްޔާ  މުޅިން ފެން ބޭުނންކުރާ ލޭމެންކ       =

 ؟ ކާުކހެއްޔެވެ ގެނަސްދޭނީ ކަލޭމެންނަށް     =ްގިނަފެން/  ިހގަހިާގއޮންނަފެން ނުވަތަ މީރުފެނ  
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މާނަ  ގެسورة تبارك       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ގަެއވެ ޙަޟްރަތު  ގެاهللا ކަށަަވރީ އެނގުންާވކަން ިތަޔކަމުގެ. !ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ) !.ވެއެاهللا ރަސޫލު އޭ( ) 26(
 ބިރުގަންަނވާ  ާވހަކައިން  އެކަުމގެ އެބަހީ . ނަީޛަރކުކަމުގައެވެ ކަށަަވރީ ވާކަން  ައހުރެން .) ނޭގެއެވެ އަހުރެމެންނަކަށް (

 . ބޭކަލަކުކަމުގަެއވެ

 ނުބައިވެ  މުޅިން މޫނުތައް މީސްތަކުންގެ ކާފަރުވީ ފެންނަހިނދުން ޢަޛާބު އެ ހުންނަށްއެމީ ގާތުން ދާދި ދެންފަހެ ) 27(
 ދުނިޔޭަގއި  ކަލޭމެން މަންޒަރަކީ ޢަޛާބުގެ ފެންނަ ތިޔަ ުނވަތަ ޢަޛާބަކީ މި. އެންގޭނެެއވެ އެމީހުންނަށް އަދި. ހުއްޓެވެ ކަޅުވެދާ
 . ޢަޛާބެކެވެ ސުާވލުކުރި  އެދި އެކަމަށް

 ުކރަްށވާ  ހަލާކުاهللا މުއްމިނުން މިވާ އަހުރެންނާއެކު ައހުެރންނާއި !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު.) !އެވެاهللا ރަސޫލު އޭ( ) 28(
 ކާަފރުންނަށް  ފަހެ،  ލައްވައިފިްއޔާއި ރަޙްމަތް އަުހެރމެންނަށް ނުމަރުްއވާ ައހުރެމެން އެަކލާނގެ ނުވަތަ މަރުއްވައިފިްއޔާ
؟ ކާުކހެއްޔެވެ ކުރާނީ ސަލާމަތް އެމީހުން ޢަޛާބުން ވޭްނދެނިވި. ކާކުހެއްެޔވެ ފަހެ ނީކޮށްދޭ މިންޖު އެމީހުން ސަލާމަތްކަންދީ

 .)  ނުހުންނާނެއެވެ އެކަކުެވސް ހަމަ(

 އެފަރާތަަކށް  ަކލޭމެން އެބަހީ. (އެވެاهللا ވަންތަ رَ  އެއީ . ވިދާޅުވާށެވެ ކަޭލގެފާނު) !.އެވެ اهللا ރަސޫލު އޭ( ) 29(

رَ  ކަލާނގެައކީ އެއްކަުއވަންތަ ވާގޮ މި ކުރުމަށް އަޅުކަން  ައީާމން  އެފަރާތަށް މިވަނީައހުރެމެން.) ކަލާނގެއެވެ ވަންތ 

 ތެރެއިން  މީސްތަކުންގެ . އެަކލާނގެއަށެވެ ހަމަ  ުކރަނީ އިތުާބރު ކޮށް ވަކީުލ  ކަމެްއގައި ހުިރހާ ައހުރެމެން އަދި. ވެވެގެންނެ
 . އެނގިދާނެއެވެ ކަލޭމެންަނށް ނިކަންުހރެ ކޮންބައެްއކަން މީހުންނަކީ  މަގުފުރެދިގެންވާ

 އަޑިޔަށް  ބިމުގެ ބޭނުންކޮށްިތޔައުޅޭފެން އަދި ބޮއި  ތިޔަ ކަލޭެމން. !ވިދާޅުވާށެވެ ަކލޭގެފާނު.) !އެވެ اهللا ރަސޫލު  އޭ( ) 30(
 ވާބަކަްށވާނީ ޖަ(؟ ކާުކހެއްޔެވެ ފަހެ  ދޭނީ ގެނަސް މީުރފެން ކަލޭމެންނަށް  ދެން ނެތިއްޖެއްޔާ  ފެން  ހުސްވެ އެކަށްގޮސް
 ެތރި  އިޚްލާޞް އަޅުކަން އެކަނި އެފަރާތަށް އީމާންވެ ދެންކަލޭމެންއެަފރާަތއް އެހެންީވއިރު. ނުހުންނާނެެއވ އެކަކުވެސް
 ) ؟ކީްއވެހެއްެޔވެ ނުކުރަނީ
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة لقلما
uv 

  

 )52(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                          قملُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

  =  ުެއވެ اهللا މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވަނި މިއަކުުރގެމުރާދ.             =    ިޤަލަުމން  ޤަލަމާއ 

   . ުކަރއްވައެވެ َوِحى ުހވައި اهللاގަންެދއްވައި ލިުއއްވާތަކެތި ލިއުއްވާބޭަކލުން    =  ާނުވެއެވެ ނުކަލޭގެފ  .   

      = ެސަބަބުން ގެ نِْعَمة  ގެَربُّ  ކަލޭގެފާނުންގ        = ުކަމުގައި މޮޔަބޭކަލަކ        

   =  ިދަރުމައެްއވެއެވެ ބޮޑުވެގެްނވާ ަކލޭގެފާނަށް ހަމަކަަށވަރުން އަދ   .        = 

  މެއްނުވާކެޑިނދިއު   =  ިކަލޭގެފާުނވަނީ ކަަށވަރުން ހަމަ އަދ         =  ްހަމަކަށަަވރުންެވސ 

  .ފުޅެއްގައެވެ ُخْلقُ  ބޮޑުވެގެންވާ      =ެދެކެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ކަލޭެގފާނު ނިކަންހުރ .         = 

 .  ދެކޭނެެއވެ) ކާފަރުންވެސް އެ (  އަދިއެމީހުންވެސް   = ެކޮންބައެއްކަން  ކަލޭމެންުކރ    = 

  މޮޔަވެފައިވާމީހަީކ  = ްَربُّކަލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަަވރުނ       = ެބޮޑެވެ ދެނެވޮޑިގަތުން އެކަލާނގ. 
       = ެފުރެދިަފވާމީހާ އެމީހާ ގުންމަ އެކަލާނގ     = ިދެނެވޮޑިގަުތން  އެކަލާނގެ އަދ 

  .ބޮޑެވެ    = ުމީހުން ލިިބގެންވާ ތެދުމަގ       =  ެަކލޭގެފާނު ކިޔަމަންތެރިެވވަޑައި ފަހ 

 .!ވާށެވެގަންނަނު     =  ިދޮގުވެރިންނާއ          =ުދޫދީ  އެމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނ 

  .އެދެެއވެ އެމީހުން  ބެހެއްޓުމަށް  މައިތިރިގޮތް      =  ްދޫދީ  ކަޭލގެފާނަށް އެީމހުންވެސް  އޭރުން  ދެނ 

   މައިތިރިވާން  = ިަވޑައިނުގަންނަވާށެވެ ކިޔަމަންެތރިވެ ކަލޭގެފާނު އަދ.      =  ްގިނަގިނަިއނ 

   ނިކަމެތިދެރަ=    )މީހަކަށް އެްއވެސް( ށް ކަމީހަ ކޮންމެ ހުވައިުކރާ
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)1 (    :ީއެ . ރުތަކުގެެތރެއިންާވ އަުކރެކެވެއަކު  ވަކި ހުންނަފަދަ ތަންތާ  ފެށޭ ސޫރަތް ބައެއް ޤުރްއާުނގެ މިއަކުަރކ 

 . އެވެ اهللا ހަމެައކަނި ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ުމރާދު ފުރިހަމަ އަކުރުގެ 

 . ުކރަްއވައެވެوحى  ހުވައި  اهللا ގަންދެްއވައި  ަތކެތި ިލއުއްވާ ބޭަކލުން ލިުއއްވާ ަޤލަމުން އާއި ޤަލަމް

. ުނވެއެވެ ކަމުގައި އަކުމޮޔަ  ކަލޭގެފާނަކީ ސަބަބުން ނިޢްަމތުގެ ދެއްވިرب  ަކލޭގެފާނުންގެ.) !އެވެهللا  ރަސޫލު އޭ( ) 2(
. ުނވެއެވެ ކަމުގައި މޮޔަބެަކލަކު ކަލޭގެފާނު ސަބަބުން ދެއްުވމުގެ ފާނަށް ކަޭލގެ ިރޔާސަތު އަދި ނިޢްމަތާއި ނަބީކަމުގެ އެބަހީ(

 މޮަޔވެފައޭ  ަބލިޖެހިގެން ޖިންނި ނުވަތަ މޮޔަވެފައޭ ސަބަުބން ގެ وحى  ެއހުރީ އެަކލޭގެފާނު ކާަފރުން މައްކާގެ މިއީ
 އެންމެންނަށް  މޮޔަވެފައިނޫންކަން  އެހުންނެވީ  ެއކަލޭގެފާނު. ބަސްފުޅެކެވެ ެލއްވި  ބާވައި  ަރއްދުގައި  އޭގެ  ޔަންފެށުމުންކި

 .)އެންގެވީއެވެ 

ނޑިގެން ފާނަށް ަކލޭގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 3(  . ނިޢްމަތެއްވެއެވެ ބޮޑު ނުދާފަދަ ކެ

ނޑަ ވަނީ ަކލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 4(  . ފުޅެްއގައެވެ ޚުލްޤު މާތް ބޮޑުެވގެންވާ އެޅިގެންކަ

 ކާކުަކން  މޮަޔވެފައިވަނީ  ދުނިޔޭން އެނޭގހިނދުން ސާފުކޮށް ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް.) !މުޙައްމަދުގެފާނެވެ އޭ( ) 6(،)5(
 ނިކަްނުހރެ . ެއވެއެނގިދާނެ ކަލޭގެފާނުތޯ  ނުވަތަ އެީމހުންތޯ ވަނީމޮަޔވެފައި. އެނގިދާނެެއވެ ރަނގަޅަށް އެމީހުންނަށް
. އެތަން ކަލެގެފާނު  . ދެކޭނެއެވެ އެތަން  ިނކަންހުރެ އެމީހުންެވސް އަދިދެެކވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ

 ސީދާ  އަދި . ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ މޮޅަށްرب  ަކޭލގެފާނުންގެ ާކކުކަން މަގުުފރެދިފަވަނީ މަގުންނެއްޓި ސީދާ ތިމާ ) 7(
 . ެވއެވެ ެދނެވޮޑިގެން މޮޅަށް ގެއެކަލާނ ކާކުކަންވެސް ވަނީ ތެދުމަގުގައި

 .ުނގަންނަވާށެވެ ކިޔަމަންތެިރވެވަޑައި ދޮުގހަދާމީހުންނަށް ކަލޭގެފާނު ފަހެ ) 8(

 ޭއރުން . ބެހެއްޓުމަށެވެ މަޑުމައިތިރިގޮތް ދޫދީ ެއމީހުންނަށް ަކލޭގެފާނު އެދެނީ މުޝްރިކުން މައްކާގެ އެބަހީ އެމީހުން ) 9(
 ހުތުރުަބސް  ބުދުތަކަށް އެމީހުްނގެ ަކލޭގެފާނު ބޭނުމަކީ އެމީހުްނގެ –. މަޑުމައިތިިރވުމަށެވެ ދޫދީ ަކލޭގެފާނަށް އެމީހުންވެސް

 އަޅުކަންކުާރގޮތާއި  ގެފާނު ަކލޭ އެމީހުްނވެސް އޭރުން .  ުކރުމަށްދޫކުރެްއވުމެވެ އަޅުކަންކުރާގޮތަކަށް  އެމީހުން ނުބުނެ
  -.ނުބެހުމެވެ

  ) މީހަކަށް  އެއްެވސް( ށް ކަމީހަ ކޮންމެ ހުވައިުކރާ ގިނަގިަނއިން ދިއަ  ދެރަ އަދި  ނިކަމެތި އެމީހަކު އަދި ) 10(
 .ވަޑައިުނގަންނަވާށެވެ ކިޔަމަންެތރިވެ ކަލޭގެފާނު
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   ަތުރަޖމާ     

  =  َބުނާ ِغْيب   )ްއެްއޗެތިކިޔާ ހުތުރު  މީސްތަކުންނަށ(         =  ާދެބައޮޑުވަމުންހިގ     

   =  ާެހޔޮކަންތައްމަނާކުރ    =  ިފަހަނައަޅާފަިއވާ ހައްދުއަިނޔާވެިރކަމުގައ    =ަފާފަކުރުންގިނ  
  = ިއަޚްލާޤުނުބައ       = ިހުުތރުސިފަތަކަކަށްފަހު ހުިރާހ ިއސްވެދިޔަ އެބަހީ(  އޭގެފަުހގައ(    

   ތުހުމަތުވާ ނަސަބާއިމެދު=           =ީއޭނާައށް (  މީަހކަށްވާތީ ދަރިންގިނަ އަދި މުދާވެރި އޭނާއަކ 

  .)ކިޔަމަންނުވާށެވެ      = ެކިެޔވިްއޖެއްޔާ މައްޗަށް  އޭނާގ        = ެތްތައް އާޔަ ތމަންރަސްަކލާނގ  
  =  ާބުނާނެއެވެ އެނ.         =  ީވާހަކަތަކެެކވެ ދޮގުފުޯލކު އިްސވެދިމީހުންގެ  އެއ.  

   = ެހުށީމެވެ ޢަލާމަެތއްލައްވާއޭާނއަށް ކަލާނގެ ތިމަންރަސް ނިކަންހުރ.          =  ެއޭނާގ 

  .ނޭފަތްމަތީގައި     = ްބަލާޖެއްެސވީމެވެ އެމީހުންނަށް  ރަސްަކލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ.         =

  ވިފަދައިންސެަބލާޖެއް ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ެއެުކވެރިންނަށް ބަގީޗާގ         = ްއެމީުހނ 

  ހިދުން ހުވައިުކރި   = ްނޑު ނުވަތަ އެޭމވާ ައހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުނ   ކަޑާނނެކަމުގައި ދަ     

   ފަތިސްފަތިހާ=      =ިއިސްތިސްނާއެއްނުކުރެެއވެ އެމީހުން އަދ.   )ީِإْن َشاء اهللا އެމީހުން އެބަހ 

.) އެކޭނުބުނެއެވެ     =ެހިގައިިފއެވެ ވަަށއިެގންއެަބގީޗާގެ ދެންފަހ.          = ެަކލޭގެފާނުްނގ 

   އެއް ُمِصْيَبة ންބޮޑުَحْضَرُة  ގެَربُّ        =ްނިދާފައިތިއްބާ އެމީހުނ           = 

   .އެތަންވެއްޖެެއވެ ރޭގަޑެއްފަަދއިން އަދިރި ތަނުވަ ދަޑެއްފަދައިން ހިކިފަިއވާ ނިމި މޭވާކަޑައި ގޮވާމާ ދެންފަހެ    

      =ެގޮވައިފިެއވެ އަނެއްބަޔަކަށް  އެއްބަޔަ  އޭގެ  ފަތިސްފަތިހާ ފަހ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ދުކުރުަމށް ފާސި ެތރެދޭ  ގެދެމީހުން ދޭދޭ އަދި  ބުނާ ِغْيبَ  އަދި އެއްޗެތިިކޔާ ހުތުރު މީސްތަކުންނަށް   އަދި ) 11(
 .ނުގަންނަވާށެވެ ވަޑައިކިޔަމަނތެިރވެ ކަޭލގެފާނު ެއއްވެސްމީަހކަށް( ހިގާ ދެބައޮޑުވަމުން

 ފާފަކުރުންިގނަ  އަދި ފަހަނައަޅާފައިވާ ަހއްދު އަނިޔާެވރިކަމުގައި އަދި ހެޔޮކަންތައްތައްމަނާކުރާ އެމީހަކު އަދި ) 12(
 .)ުނގަންނަވާެށވެ ވަޑައި ކިޔަމަންތެިރވެ ކަޭލގެފާނު ވެސްމީހަކަށް އެއް(

 އެމީހާގެ  އެމީހާ އަދި ހުިރހާސިފސޔަކަށްފަހު ހުތުރު މިބަޔާންވެިދޔަ އަދި ހަރުކަށި  ނުބައި އަޚްލާޤު އެމީހާ އަދި ) 13(
 .އެމީހާވާެނއެވެ ކަމުގައި  ހަކު މީ ަމޝްހޫރުެވގެންވާ ނުަބއިކަމަށް މީހުްނގެތެރޭ ނުވަތަ ކުެރވޭ ތުހުމަތު ނަސަބާއިމެދު

 .) ނުގަންނަވާށެވެ ކިޔަންެތރިވެވަޑައި  އެމީހާއަށް( ދަރިްނގިނަމީހަކަށްވީތީ ނުވަތަ  މުދާވެރިއަކަށްވީތީ އެމީހާ ) 14(

 އިސްވެދިމީުހން  ތިޔައީ އޭނާބުނާނީ ވެސް ިކޔެވިއްޖެއްޔާ މައްޗަށް އެމީަހގެ އާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 15(
 .ކަމުަގއެވެ ވާހަކަތަެކއް ފުލޯކު ދޮގު  އިވާދައްކާފަ

 .ހުށީމެވެ ލައްވާ  ޢަލާމާތެއް ނޭފަތްމަތީގައި ނުަވތަ އޭނާގެމޫނުމަތީަގއި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހުރެ ނިކަން ) 16(

 އެބަހީ  -  ވެސްނަށް އެމީހުން ކުރެއްވިފަދައިން إْمِتَحانُ  ބަލާޖައްަސވައި  އެުކވެރިންނަށް ބަގީޗާގެ ހަމަކަށަވަރުން ) 17(
 ފަތިސްފަިތހާޮގސް  ެއކުވެރިން އެބަީގޗާގެ ެއއީ . އްާވހުށީމެވެުކރަ إْمِتَحانُ  ބަލާޖަްއސަވައި  -އަުހލުެވރިންނަށްވެސް  މައްކާގެ
 .ުހވައިުކރިހިދުންނެވެ ކަޑާނެކަމުގައިބުނެ މޭވަތައް އެތާގެ

 . އިސްތިސްނާއެއްުނކުރެެއވެ ނުބުނެ ހެންމި – އިރާދަުކރެއްިވއްަޔކާއެކޭ اهللا   އެމީހުން އެހެންބުނިއިރު އެމީން ) 18(

 . ފޮނުއްަވއިފިއެވެ ބަާލއެއް اهللا ◌ު އެބަގީާޗއަށް ނިދާފަިއތިއްބާ އެއްބަްސވެ މަްއޗަށް އެގޮތުގެ އެމީހުން ދެންފަހެ ) 19(

 އެބަގީޗާ  ދަޑެއްފަދައިން ގޮސްފައިވާ ހިކިގެން ގޮވާންަކޑައިނިމި ނުވަތަ ރެއެއްފަދައިން އަދިރި ކަޅު ދެންފަހެ ) 20(
 . ވެއްޖެއެވެ

 .އަނެއްބަޔަކަްށގޮވަފިެއވެ ެއއްބަޔަކުކުރިްނރާވައިާފވާގޮތަށް ތެދުވެ ފަތިހާ އެމީހުން ދެން ) 21(
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   ަތުރަޖމާ     

     = ްއަވަްސވާށެވެ ހެދުނާ ހެދުނު ކަލޭމެނ.!        =ްދަޑަށް ގެ ކަލޭމެނ         

   ކަމުގައިވަްނޏާ  ކަޑާނެބަޔަކު އަދިމޭވާ ދަޑުކަޑައި ކަލޭމެންނަކީ=     =ެހިަގއްޖެއެވެ އެމީހުން ފަހ.     

      =ްބުނާޙާލު ސިްއރުން އަނެކަކަށް އެކަކު އެމީހުނ          =ެވަނަނުދިނުމަށް ތަނަށްއ  
   =ުމިއަދ       =ްއެއްވެސްމިސްކީނަކު  ކަލޭމެންގެމައްޗަށ      = ިދިަޔއީ  އެމީހުން އަދ 

          = ްއެކުގައެވެ  ކުޅަދާނަކަމާއި ގަސްދުުކރިގޮތަށް  އެމީހުނ.    )ީނަކު އެއްވެސްމިސްކ 

 .)ގަސްުދގައެވެ ނުެވއްދުމުގެ ބަގީޗާއަށް     = ެއެތަންދުއްހިދުން  އެމީހުން ދެންފަހ            

     ؟އަދިކިެއއްހެްއޔެވެ. އެހެންނޫނެވެ=     .ގެްއލިފައެވެ މަގު މިތިބީ އަުހރެމެން އެމީހުންބުނީ =   

 = ީވެފަެއވެَحمُْرْوُم ) ންنِْعَمُة  އެބަގީޗާގެ (އަުހރެމެންމިތިބ.        =ިެވރި  َعْدلُ  އެންމެ  އެމީހުްނގެތެރޭުހރ 

 .ބުންޏެވެ ހެޔޮލަފާމީހާ        =ް؟ހެއްޔެވެ ނުބުނަން ކަލޭމެންަކއިރީ ައހުރެނ          =

  ؟ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ ނުބުނީ ިއރާދަކުރެްއވިއްޔާއޭ اهللا ނުވަތަ؟ ހެއްެޔވެ ކިއްެވގެން ނުކީ َتْسِبْيح ކަލޭމެން      

     = ްވަންތައެވެ طَاِهرُ ހުސް ަކލާނގެ ބޮޑުކުރަްއވާ ަހއްދަވާ  އަޅަމެން. ދެންނެވިއެވެ އެމީހުނ.        =

 .ވެއްޖައީމެވެ އަހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުން    =ްކަމުގައި އަނިޔާވެރިނ          =ެޭއގެ  ފަހ 

 . ކުރިމަތިަލއިފިއެވެ އެއްބަޔަކު      =ިއަނެއްބަޔަާކއ        = ްމަލާާމތް  އެމީހުންނާއި  އެމީހުނ 

    ކުރާޙާލު    =ްބުންޏެވެ އެމީހުނ .      = ާބޮޑުކަމާއެ ހަލާކެއްގެ އަހުރެެމންނަށްވ!          

 . ކަމުގަެއވެ ނުކިޔަމަންތެރިން  އަުހރެމެންމިވީ ހަމަކަށަވަރުން  =
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަވަސްއަަވހަށް  ކުރަންޏާ ގަސްދު މޭވާކަޑަން ދަޑުކަޑައި ންކަލޭމެ. ޏެވެނެކަކަށް ބުންއަ އެކަކު އެމީހުން އަދި ) 22(
 . ދަޑަށްހިގާށެވެ

 . ބުންޏެވެ ސިްއރުން އަނެކަކަށް އެކަކު ދަމުން ދަޑަށް އެމީހުން ދެން ) 23(

 . ނުވާނެއެވެ ވަނަދީގެން  ދަޑަށް ަކލޭމެންގެ މިސްކީނަކު އެއްވެސް މިއަދު ) 24(

 . ހިގައްޖެެއވެ ދަޑަށް އެކު ގަދަފަދަކަމާއި ެކރިގެންތިބެެގން ފިސާރި ށް ކުރިގޮތަ އެގަސްދު ދެންއެމީހުން ) 25(

 މިތިބީ  އަުހރެމެން  އެމީހުންބުނީ ފެނިފައި ގޮތް ވީރާނާ އޮތް  އެތަން  ުދއްހިދުން ަބގީޗާ ގޮސް އެމީހުން ދެންފަހެ ) 26(
 . ެއހެންތަނެކެވެ މިއީ. މަގުއޮޅިފައެވެ

قَ  ރަގަޅަށް އެހެންނަމަވެސް ) 27( . ވެފައެވެ َحمُْرْوم  ަބގީޗާއިން  މިތިބީ އަުހރެމެން. ނޫނެކެވެ އެމީހުންުބނީ ސާފުވިހިދުން  ةَحِقيـْ
 .)ކުރެވުނީެއވެ ކުށް  އަުހރެމެންނަށް. ގެްއލުނީއެވެ އަުހރެމެންނަށް ހެޮޔކަން އެތާގެ(

 ކިއްެވގެން  ުނކީ َتْسِبْيح އަށް اهللا ަކލޭމެން. ބުންޏެވެ ހެޮޔލަފާީމހާ ެވރި َعْدلُ  އެންމެ ުހރި ތެރޭގައި އެމީހުންގެ ) 28(
.) ބުނިނަމަެއވެ އިރާދަުކރެއްވިްއޔާއޭ اهللا ނުވަތަ (؟ ކީްއވެގެންެހްއޔެވެ ނުބުނީ އިރާދަުކރެްއވިއްޔާއޭ  اهللا ނުވަތަ؟ ހެއްޔެވެ

 . ބުނީމެވެ އެބަހީ؟ ހެްއޔެވެ ނުބުނަން ކަލޭމެންކަިއރީ މިހެންއަހުރެން

.)= ެއވެ ُسْبَحاَن اهللا . (ވަންަތއެވެ طَاِهرُ ހުސް ކަލާނގެ ބޮޑުކުރަްއވާ  އްދަވާ ހަ އަޅަމެން. ދެނެނެވިއެވެ އެމީހުން ) 29(
 . ވެއްޖައީެމވެ އަުހރެމެން ކަމުގައި  އަނިޔާެވރިން ހަމަކަށަވަރުން

 . ުކރިމަތިލައިފިެއވެ  ކުރާާޙލު މަލާމާތް އެމީހުްނނަށް އެމީހުން އަނެއްބަޔަކާއި  އެއްބަޔަކު އޭގެ ދެންފަހެ ) 30(

 ުނކިޔަމަންތެިރން  ައހުރެމެންމިވީ ހަމަކަށަވަރުން  ! ބޮޑުކަމާއެ ހަލާެކއްގެ  އަުހރެމެންނަށްވާ. ބުންޏެވެ މީހުންއެ ) 31(
 .ކަމުގައެވެ

 
  



                      
 

2 1 3 9   
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   ަތުރަޖމާ     

           = ެުކރެވެއެވެ އުއްމީދު ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އަޅަމެންނަށް َربُّ  އަޅަމެންގ.       = 

  ހެޔޮތަނެއް  އެއަށްވުރެންމާ         = ްގައި َحْضَرُة ގެ َربُّ  އަޅަމެންގެ އަޅަމެންނީ ހަމަކަަށވަރުނ       =

  .ބަޔަކީމެވެ އެދިދަންނަވާ       ުއެފަދައެވެ  ޢަޒާބ .      = ިޢަޒަބު آِخَرةُ  އަދ      =

 . މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ        = ްނަމައެވެ ެއގޭނޭ އެގޮތް އެމީުހންނަށ.     

  .ެވރިންނަށްވެއެވެتـَْقَوى  ހަމަކަށަވަރުން =   = ެއި ގަَحْضَرُة ގެ َربُّ  އެމީުހންގ        =  نِْعَمة

   ސުވަުރގެ ތަކުގެވެރި      = ެ؟ލަްއވާނޭހެއްެޔވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މުސްލިމުން އަޅެފަހ   
     = ަފަދައިން ނުލަފާމީހުން  ނުބ      = ް؟ވެކީްއވެފައިެހއްޔެ ިތޔަތިބީ ކަލޭމެނަށ    

   = ް؟ ހެްއޔެވެ ުކރަނީކޮންފަދައަކުންُحُكم  ިތޔަ ކަލޭމެނ       = ައަތުަގއި  ަކލޭމެން ނުވަތ 

   ؟ހެްއވެ ފޮތެއްވަނީ     =  ްދިރާާސކުރާނޭ ކިޔައި ކަލޭމެން އެފޮތ     =  ްހަމަކަަށވަުރނ 

  ކަލޭމެނަށްވާ  ފޮތުގައިއެ      = ްއެދޭކަންތައް  އަދި  ކުރާ  ِخَيارُ  ތިޔަ  ކަލޭމެން ކަޑަނއެޅިގެނ    

      = ަ؟ހެްއޔެވެ އެްއވަނީ َعْهدُ  ވާޖިބުވާ މައްޗަށް ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެންނަށްޓަކައި ނުވަތ       = ެއ 

  ކަށަވަރެއްގަަދކުރެިވގެންވާ َعْهدُ         = ހަމައަށް  ދުވަހާއި ِقَياَمة   =  ްހަމަކަށަވަރުނ 

  ކަލޭމެންނަށްވާ     = ްކުރާގޮތަށް  ُحُكمަކލޭެމންތިޔަ ކަޑައެޅިގެނ       =  ުކަޭލގެފާނ 

   ؟ބަްއލަވާށެވެ އައްސަވައި  ކުތޯކާ އެއީ އެމީހުންކުރެން       =  ިޖާމިނުވާނީ ޙަވާުލވެ އެކަމާއ      

   =  ަ؟ހެއްެޔވެ ކެއްވަނީ ބައިެވރިންތަ އެމީހުންނަށް  ނުވަތ       ްއެީމހުްނގެ  ފަހެއެމީހުނ 

    .ޮގވާގެނެސްބަލާެށވެ ބައިވެރިންތަކަށް       = ީވަންޏާއި  ކަމުގައި ތެދުވެރިން އެމީހުންނަކ    

       = ިކަޝްފުކުރެވޭދުވަހުން  ކަށިމަތި އަދ            = ިމަށްސަޖިދަކުރު އަދ 

   .ގޮވޭނެެއވެ އެމީހުންނަށް    = ެނުވާނެއެވެ ކުޅަދާނަ އެީމހުންނަށް ފަހ.  
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އުއްމީދު ދެއްވުން  އޭގެބަދަލުގައި ހެޔޮތަނެއް އެއަށްވުރެންމާ އަޅަމެންނަށް َربُّ  އަޅަމެންގެ.) ބުންޏެވެ އަދިއެމީހުން( ) 32(

 ަގއި َحْضرَُة ގެ َربُّ  އަޅަމެންގެ އަޅަމެްނނީ ހަމަކަށަވަރުން.) ކުރައްވާށިއެވެދަރުމަ ދެއްވާ ައޅަމެނަށް ެއކަލާނގެ( .ކުރެވެއެވެ
 . ބަޔަކީމެވެ އެދިދަންނަވާ

 ެއގޮތް  އެމީހުންނަށް. މާބޮޑުވެގެްނވެއެވެ  ގެޢަޒާބު آِخرَةُ  އަދި. އެފަދައެވެ ޢަޒާބު  ރަސްަކލާނގެ  ތިމަން ދުނިޔޭގައިވެސް ) 33(

 . ނަމައެވެ އެގޭނޭ

 . ވެއެވެ  ސުވަރުގެ ތަކުގެވެރިنِْعَمة  ގައި َحْضرَُة ގެ َربُّ  އެމީހުންގެ ވެރިންނަށްتـَْقَوى  ށަވަރުންހަމަކަ ) 34(

 އެފަދައިން  އެބަހީ(؟ ލައްާވނޭހެއްޔެވެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެމުސްލިމުން ރަގަޅު ފަދައިން ނުލަފާމީހުން ނުބަ އަޅެފަހެ ) 35(
 .)ނުލައްާވނަމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

تـَْقَوى  ނުލަފާމީހުްނނާއި(؟ ހެއްޔެވެ  ކުރަނީޮކންފަދައަކުންُحُكم  ތިޔަ ކަލޭެމން؟ ކީއްވެފައިހެއްޔެވެ ތިޔަތިބީ ކަލޭމެނަށް ) 36(
 .)ނުކުރައްވާހުށީމެވެ ހަމަހަމަ ތިމަންރަސްކަާލނގެ މީހުންނާއި ވެރިމާތް

 ކާފަުރންަނށް  މައްކާގެ  އެަވނީ އިއާޔަތުގަ ދެތިން އަްނަނންއޮތް ދެން ދެއާޔަތާއި މިފަހުގެ މިތާގެ. ދަންނައެވެ 
 ރަގަޅު   އެއީ އެހީފުޅުކުރައްވާގޮތް ގެފާނުُحمَمَّد  ބުނަނީ އެމީހުން.  ރައްދެކެވެ ުކރައްވާފައިވާ ބުނުމަކަށް އެމީހުންބުނި

. މިވާގޮތަށެވެ  އިވެސްހަމަދުނިޔޭގަ ނީވާހުންވެސްދުވަ قِيَاَمة  ޙާލު އަހުރެމެންގެ ޙާލާއި އެމުސްލިމުންގެ، ގޮތެއްކަމުގައިވާނަމަވެސް
 މައްކާގެ މިއީ. މިއެވެ. ކަމުގައިވާނެއެވެ ބަޔަކު މަތީ  އަދި  މުއްސަދި އަހުރެމެން ކަމުގައިވެފައި  ދެރަބަޔަކު ފަޤީރު މުސްލިމުން އެއީ
 ނުވާނެަކން  ގޮތަށްއެހީކުރާ އެމީހުން ރައްދުކުރައްވައި އެމީހުންނަށް اهللا މިއާޔަތްތަކުގައި  ފަހެ .  ލަފާކުރާގޮތެވެ މުޝްރިކުން ބޮޑެތި

 واهللا أعلم.. އަންގަަވނީއެވެ

 ކަލޭމެްނނަށްަވނީ  ފަހެ ފޮތެއް) ބަޔާންެވގެންވާ  ކަމުގައި ެއއްވަރުާވނެ ހަމަހަމަވެ މުޖުރިމުން މުސްލިުމންނާއި(  ނުވަތަ ) 37(
 ؟ ހެއްޔެވެ

 ފޮޅުވަތް ގަސްދުކުރާގޮތަށް ކުރާންار إْختِيَ  ތިޔަ ކަލޭމެން؟ ފެނުނިހެއްޔެވެ ކަލޭމެނަށް) އެފަދަބަޔާނެއް( އެފޮތުން ) 38(
   ؟އެޅިގެންަވނީހެއްޔެ 

 ދުވަހާއި  ِقَياَمة ގައިَحْضَرُة ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކަމުގައި ކަންތައްތައްވާނެ ކުރާގޮތަށް ُحُكم ތިޔަ ކަލޭމެން ނުވަތަ ) 39(
 ؟ .ހެއްޔެވެ ހިފައިފާވަނީ ކަލޭމެން ކަށަވަރެއް َعْهدُ  ގަދަ ހަމައަށްދާދެން

 ކަލޭގެާފނު  ކުރެން އެމީހުން ކާކުތޯ ޖާމިނުވަނީ ޙަވާލުވެ ތެެރއިން ކަލޭމެންގެ އެފަދަކަންތައްތަކާއި!.) އެވެَرسول اهللا  އޭ(  ) 40(
 !. ބައްލަވާށެވެ އައްސަވައި

 ކަމުގައި ތެދެއް އެބުނަނީ  އަދިއެމީހުން؟ ވަނީހެއްޔެވެ  ބައިެވރިްނތަކެއްއެހީާވނޭ އެކަމުގައި އެބައިމީހުްނނަށް ނުވަތަ ) 41(
 ދުވަުހން آِخرَة  މުޖްރިމުނުބައިމީހުން މުސްލިމުންނާއި ެއބަހީ. ސްބަލާެށވެ ގޮވާގެނަ އެހީތެިރންތަކަށް އެ އެމީހުްނގެ ވަންޏާ

. ެގނެސްބަލާށެވެ  ނިަކން އެބަޔަކު ާވނަމަ އެކާފަރުންނަށް ެއހީތެރިންތަެކއް ކުޅަދާނަވެެގންވާވަރުގެ ބެއިތިއްބުމަށް އެއްހަމައެއްގައި
 . ނެޭވނެއެވެ ނުގެ

 އެބައި  ދެން. ގޮވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް ސަޖިދަކުރުމަށް) ބޮޑުވާދުވަހުން ކަންތައް( ކަޝްފުވާދުވަހުން ކަށިމަތި  އަދި ) 42(
 .ނުާވނެއެވެ ކުޅަދާނަ އެކަމަށް މީހުންނަށް
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   ަތުރަޖމާ     

        = ްފެންކަޅިވެގެން  ލޯތައްބިރުން ގެއެމީހުނ.  ާވނެއެވެ    = ްނިވައިކޮށްފައިވާނީ  އެމީހުނ 

   .ދެރަކަމެވެ ނިކަމެތިކަމާ         = ިކަމުަގއިވިެއވެ ޮގވުން ނަށްންއެމީހު ހަމަކަށަވަރުން އަދ.     

   = ްސަޖިދަކުރުމަށ         = ްތިބިޙާލު ސަލާމަތުން) ދުނިޔޭގައި( އެމީހުނ .        

   = ެތިމަންރަސްކަލާނގެއަ މީހާ ދޮގުކުރާ ފަހ. .) ފުދޭނެއެވެ އޭނާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ(  .ށް ދޫކޮށްަލއްވާށެވެ

       = ަُقرآن މި އެަބހީ: މިވާަހކ .       = ެއެީމހުން  ތިމަަނރަސްކަލާނގެ ނިކަްނހުރ 

  .ިހއްޕަވާހުށީމެވެ ހިއްޕަވަމުން       = ްއެނގޭފަދައަކުންެނވެ ނުވެސް  އެމީހުންނަށ.     

     =ިދެއް މުއްދަތު އެމީހުންނަށް އަދ.    ވާހުށީެމވެ      = ަތިމަންރަސްކަލާނގެ  ަކށަަވރުންހަމ 

   .ގަދަފަަދވެގެންވެެއވެ ރޭވުން     = ައަކަށް أُجور  ކިބައިން  އެމީހުްނގެ ކަޭލގެފާނު ނުވަތ 

  .؟އެދިވަޑައިގަންނަވަނީތޯއެވެ      = ެަދރައިގެން އެކަމުން އެމީުހން ފަހ.       = ުާވން ަބރ 

        = ަ؟ވަނީހެއްޔެވެ ޣައިބު އަތުގައި އެމީހުންގެ ނުވަތ.        = ްއެއިން  އެމީހުނ 

 .  ލިޔާން       =  ެވަޑައިގަންނަވާެށވެ ކެތްެތރިވެ )  އަުމރަށް(  އަށް ޙުކުމް ގެ َربُّ  ކަޭލގެފާނުންގެ ފަހ.    

   = ިނުގަންނަވާެށވެ ަކލޭގެފާނުެވވަޑައި އަދ .       =  ެފަދައިން އެކުެވރިޔާ  މަހުގ.   

   = ުދެންނެވިހިނދު ދުޢާ އެކަލޭގެފާނ .         = ުޙާލު ފުރިގެންވާ ހިތާމަޔާކޯފާއިން އެކަލޭގެފާނ   
       =  ްލިބިވަޑައިނުގެންެނވިަނމަ އެަކލޭގެފާނަށ.        = ެގެ  َربُّ  އެކަޭލގެފާނުންގ 

  .ނިޢުމަތެއް ޙަޟްރަތުން       = ްނޑައެޅިގެނ   . ލެވުނީހެވެ  އެއްަލއި އެަކލޭގެފާނު ސަޙަރާއަކަށް  ަހނަފަސް ކަ
       = ޭޙާލުކޮޅު ނިކަމެިތގެންވާ މަލާމަްތލިބެވި ގެފާނަށްއެަކލ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ނިކަމެތި  ނުހަނު ހިތާމަާޔއި ވެިރވެގެންވާނީ މައްޗަށް އެީމުހންގެ ޙާލު ފެންކަޅިވެގެންވާ ބިރުން ލޯތައް އެމީހުންގެ ) 43(
. ގޮވުެނވެ އެމީހުންނަށް ކުރުމަށް ސަޖިދަ ޙާލު ަސލާަމތުންތިބި) ދުނިޭޔގައި( އެމީހުން ހަމަކަށަަވރުން އަދި. ދެރަކަމެވެ

 .) ނުވާނެެއވެ ވެގެން ކުޅަދާނަ އެކަަމށް އެމީހުންނަށް މިއަދު ދެން. އިޖާބަނުދިނީއެވެ އެކަމަށް އެއިރު(

 އުޅުނުއިރު  ދުނިޔޭގައި ވަނީ އިޝާރަތް އެ އާޔަތުން މި: ވިދާޅުވެފަިއވަނީ ބޭކަލުން ބައެއް ވެރިންގެتفسري علم * 
 ކަށިމަތިފުޅު  ގެ اهللا ދުވަހުން ޤިޔާމަތް. ބަސްފުޅެއްކަމަށެވެ އޮތް މެދު މީހުންނާއި ނުވި ޙާޟިރު ނަމާދަށް އަޑުއަހާފައި ބަންގި

 އަދި . ކުރާނެއެވެ ސަޖިދަ މުއުމިނުން އެންމެހާ ދެން. އަްނގަވާނެެއވެ ސަޖިދަކުރަން އެންމެހާމީހުންނަށް ކަޝްފުކުރަށްވައި
 ނަށް ) މުނާފިޤުން( މީހުން ސަޖިދަުކރި އިއްވުމަށް ދެއްކުަމށާއި  ސަޖިދަނުކުރާމީހުންނާިއ އަދި އުޅުނުއިރު  ދުނިޔޭގައި
 ހަރުވެ  ިފލައިގަޑެްއހެން އެކަްއޗަކަށް އެކީ  ހުންނާނީ ބުރަކަށިތައް  އެމީހުންގެ . ސަޖިދަނުުކރެވޭނެެއވެ އެދުވަހުން

   ُزْبَدُة التـَّْفِسْري=.  = ޖިދައެއްނުުކރެވޭނެއެވެ ސަ އެމީހުންނަކަށް .  ފަންވަރުވެފައެވެ

.( !ދޫކޮށްލަްއވާށެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް   މީހާ ދޮގުކުރާ  ُقرآن މި އެބަހީ: ކަމިވާހަ ފަހެ.)   !އެވެهللا  ރަސޫލު އޭ( ) 44(
 ވެސް ނު  އެމީހުންނަށް  ތިމަނަަރސްކަލާނގެ  ނިކަންުހރެ .) ފުދޭނެއެވެ އޭނާއަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ
. ހިއްޕަާވހުށީމެވެ ހިއްޕަވަމުން އެމީހުންއެނގޭފަދައަކުން

 ރޭުވން  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަަވރުން. ދެްއވާހުށީމެވެ ުމއްދަތު އެމީހުންނަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދި ) 45(
 .ގަދަފަދަވެގެންވެެއވެ

أُجور   ދަރަިނވެރިާވވަުރގެ ނުދެއްކިގެން ބަރުވެގެން ނަށް އެމީހުން ކަލޭގެފާނު ނުވަތަ   .) !އެވެهللا  ރަސޫލު އޭ(   ) 46(
 ؟އެިދވަޑައިގަންނަވަނީތޯެއވެ ކިބައިން އެމީހުންގެ  އަކަށް

  ؟ވަނީހެްއޔެވެَمْعُلوَماة  ގެ ޣައިބު ިލޔެނޯޓުކުާރނެ ެއއިން އެމީހުން އަތުގައި  އެމީހުންގެ ނުވަތަ ) 47(

 ކެއްތެިރވެ  ފުޅަށް އަމުރު އެކަލާނގެ އަދި ޙުކުމްފުޅަށް ގެرب   ގެކަލޭގެފާނުން ކަލޭގެފާނު) .!އެވެهللا  ރަސޫލު އޭ( ) 48(
 މުރާދަކީ  އެކުެވރިޔާގެ  މަހުގެ . (ނުގަންަނވާށެވެ ވެވަޑައި ކަޭލގެފާނު އެކުެވރިޔާފަދައިން  ަމހުގެ  އަދި. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

 އެަކލޭގެފާނުްނގެ  ޙާލު  ުފރިގެންވާ  ރިކަމުންމޮޅިވެ ހިާތމަފުޅާއި އެކަޭލގެފާނު ަފހެ.) ޔޫނުްސގެފާނެވެ ަސލާމްލެއްވި  މިތާގައި
 . ކުރަށްވާށެވެ ހަނދުމަފުޅު) ދެންނެވިހިނދު ދުޢާ( ދެންނެވިހިނދު ނިދާ އަށްرب 

 އެއްވެސް  އެަކލޭގެފާނު  ނަމަ  ނުގެންެނވި ވަޑައި ނިްޢމަތެއްލިބި އެކަޭލގެފާނަށް ންحضرة  ގެ رب  ފާނުންގެ  އެކަލޭގެ  ) 49(
 . އެްއލައިެލވިއްޖައީެހވެ ޙާލު ލިބިގެންވާ މަލާމާތް ނިކަމެތިކަމާެއކު ށްބިމަކަ ޞަަޙރާ ނެތް ގަހެއް

 ތައުާބވެ  އެަކލޭގެފާނު ނިޢްމަތަކީ ލިބިަވޑައިގެންނެވި އެަކލޭގެފާނަށް ންحضرة  ގެ رب  އެަކލޭގެފާނުންގެ ފަހެ* 
 .ިނޢްމަތެވެ އަސްލު އެއީ. ދެއްވުމެވެ އެކަޭލގެފާނަށް ތައުފީޤު ވަޑައިގަތުމުގެ
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ެކުރަށްަވއިފިއެވެ ޚާއްޞަ ުކރަށްވާ  ިއޚްތިޔާރު އެކަޭލގެފާނުرب  އެަކލޭެގލޭގެފާނުންގެ ފަހ.    

      = ިލަްއވައިފިެއވެ މާތްބޭކަލުންގެތެރެއިން ޞާލިޙް  އެކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެ އަދ.      

   = ިގާްތވެެގންވެއެވެ މީހުން ކާފަރުންގެ  ހަމަކަަށވަރުން އަދ.      = ުކައްސުަވއިލުން  ަކލޭގެފާނ  
      = ެލޯތަކުން އެމީހުންގ          = ްހިނދު އެހި  ޤުްރއާން( ހިނދު އެހި ޛިުކރު އެމީހުނ ( 

    = ިބުނަނީއެވެ އެމީހުން  އަދ.         = ީނޑައެޅިގެން ހަމަކަށަަވރުން އެއ   . މޮޔަެއކެވެ ކަ  

    = ިހުިރހާ  ބޭނުންވާ މީސްތަކުންނަށް( މެނުވީ ިޛކުރެއްކަމުަގއި.) ނުވެއެވެ ޤުްރއާން އެ.(އެނުވެއެވެ އަދ 

  ) މެނުވީ  ކަމުގައި ބަޔާނެއް ކަމެއްގެ   = ިޢާލަމްތަކަށްވާ އެންމެަހއ  
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މާނަ  ގެسورة القلم       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެަކލޭގެާފނު  އަދި. ުކރަށްވައިިފއެވެ ޚާއްޞަ ކުރަށްވައި  އިޚްތިޔާރު އެަކލޭގެފާނު بُّ رَ  އެކަލޭގެފާނުންގެ ދެންފަހެ ) 50(

 މިވާހަކަ . (ހިމަނުއްަވއިފިއެވެ ލިސްޓުގައި  ަރސޫލުޭބކަލުންގެ. ލަްއވައިފިެއވެ ތެެރއިން މާތްބޭކަލުންގެ  ޞާލިޙް

 .) ތަންކޮޅެއްދިގުޮކއްވެއެވެ  ބައެއްސޫރަތުަގއި

 ރުޅިެވރިކަާމއި  ްނގެއެމީހު އިވުމުން ކާފަރުންނަށް އަޑު ވިދާޅުވާ ޤުރްއާން ކަލޭގެފާނު.) !އެވެهللا  އޭރަސޫލު އަދި( ) 51(

 ކަލޭގެފާުނން . ގާތްވެގެންެވއެވެ ކައްސުަވއިލަން ކަޭލގެފާނު އެބަލާެބލުމުން އެމީހުން  ކަޭލގެފާނަށް ޢަދާވާތްތެރިކަމުން

 ދުނިޭޔން  އެަކލޭގެފާނަކީ. ބުނެެއވެ އެމީހުން އަދި. އެާހވެސްރުޅިާއދެއެވެ އެބަީހއެމީހުން. ވެެއވެ ގާތްެވގެން ހަލާކުކޮްއލަން

 .މަޖުނޫންއެކެވެ ެއއީ ހަމަކަަށވަރުން. ވެފައިވާމީހެެކވެމޮޔަ

 ކަމުގައި  ޒިުކރެއް  އާލަމުތަކަްށވާ އެންމެހާ  ކަޑައެޅިގެން އެއީ  ުޤރުއާން ވިދާޅުވާ  އެކިޔަވާ  އެަކލޭގެފާނު އެކަމަކު    ) 52(

 .واهللا أعلم. ވެމެނުވީނުެވއެ ކަމުގައި ބަޔާނެއް  ުހރިހާކަމެްއގެ ބޭނުންވާ މީސްަތކުންނަށް. ނުވެއެވެ މެނުވީ
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މާނަ  ގެسورة الحآقة       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة الحآقة
uv 

  

ٓقةُسورة ا    )52(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         حل
 

   ަތުރަޖމާ     

     =ުނވަތަ : ގަދަެވގަންނަދުވަސް މައްޗށް  އަަރިއރުންތައްވާމީހުންގެ  بَاِطلُ  އިދިކޮޅަށް ގެދީނާ اهللا : ދުވަސް  ِقَياَمة 

 : ދުވަސް ِقَياَمة ތައްފާޅުވާ َحقُّ  ނުވަތަ: ދުަވސް ِقَياَمة ވެގެންވާ ޙައްޤު އައުން          =    ެِقَياَمة ކިއުނު އެވ 

؟ ހެްއޔެވެ ުދވަހެއް  ކޮންފަދަ ދުވަހަކީ         =ި؟ ެއއްޗެއްތޯެއވެ ކޮން އްވީ ދެ އަންގައި  ަކޭލގެފާނަށް އަދ       

   =     ެ؟  ުދވަހެއްކަން ކޮންފަދަ ުދވަހަކީ ِقَياَمة ކިއުނު އެވ         = َعاُد   ބާގައިގެީމހުންނާއިَمثُْوُد 

  .ދޮގުކޮށްިފއެވެ ބާގައިގެމީހުން       = ތުރުތުރު  ިބރުން އަކީ َقارَِعة( ދުވަސް ِقَياَمة ކިއުނު އެވެَقارَِعة 

.)  އަޅުވައިލާެއއްޗެވެ       = ެަދންނައެވެ ާބގައިގެމީހުން َمثُْوُد  ފަހ .      =ެަހލާކުެވވުނެވެ އެީމހުްނ ފަހ  .

        = ސަބަބުން އަޑުފަށުގެ ގަދަ ކިއުނު އެވެطَاِغَية       =ިދަންނައެވެ ބާގައިގެމީހުން َعاُد  އަދ .

    = ްހަާލކުވެވުެނވެ އެމީހުނ .     =ްވަޔަކުން  އައި އަޑުކިޔާަފއި ނުވަތަ  ގަދަވަަޔކުން ިފނިކަނ . 

      = ިފަހަނައަޅާަވރުވެފައިވާ  ހައްދު  ގަަދވެގެންގޮސް  އެވައ         = ްއެމީހުްނގެމައްަޗށ 

.  އެވައިދެމިހުއްެޓވެ     =ްހަތްޭރވާދެނ            =ިއަށްދުަވހާއި އަދ  .     = ިމެދުނުކެޑ 

  ވިދިވިދިގެން       =ިގަންނަވާނެެއވެ ދެކެވަޑައި ކަލޭގެފާނު އެމީުހން އެދުވަސްތަކުގައ   .    =

  ތަންޑާވެގެްނވަނިކޮށް މަރުވެ    = ް؟ ކޮންފަދަހެއްެޔވެ އެމީހުނ          = ުފީވެފަިއވާ  ރުުކގެ ކަދުރ 

 .ބުޑުތަކެއްފަދައެވެ     =ެ؟  ފެނިވަޑއިގަންަނވައިތޯެއވެ އެމީހުންގެތެރެއިން ކަލޭގެފާނަށް ފަހ     

   = )ެއެކަކުވެސް ބާކީުހރި) ަމރުނުވ .        =ިއަދ    ެއައެވ .      = ިޭއގެ  އަދ 
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  ކުރީގެމީހުންނާއި     =ިގެމީހުންނާއި لُْوُط  قَـْومُ  އަދ         =ްއުރެދުންތަކާއިގެނ .      =

 .އުރެދުނީެއވެ އެންމެންވެސް އެ ހެފަ      =ެރަސޫލާއަށް  ގެ َربُّ އެމީހުންގ        =ެއެަކލާނގެ  ދެންފަހ 

 . ހިތްޕަަވއިފިއެވެ އެމީހުން         =ާހިތްޕެވުމަކުން އިތުރު   ގަދަފަދަވެގެްނވ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1 (    ިތަކާއި  َواِقَعة  އެކިއެކި  އެދުވަުހގެ އެއީ. ގިނަމާނަވެެއވެ ުދވަަހށް ِقَياَمة. ދުވަެހވެ ِقَياَمة އަކީ  ގެމާނަ َلْفُظ  މ 

. މާނަތަކެކެވެ ކިިއފައިވާ ގުޅިގެން  ެދީާނއި  ގެ اهللا ނެއްމާނައަކީއަ.  ދުވަެހވެ ِقَياَمة ވެގެންވާ َحقُّ  އައުން އެއްމާނައަކީ ގ 

 ވެިރން  ِعْلمُ  މާނަތައްވެސް  މިނޫން އަދި .  ހެވެގަދަވެގަްނނަދުވަ ޗަށްމަްއ◌ް ައރަިއރުންތައްވާމީހުްނގެ بَاِطلُ  އިދިކޮޅަށް
 .ވެެއވެ ލިއުއްވާފައި 

)2 (  ީކޮންއެއްެޗއްތޯއެވެ އެއ  . 

 އަދި ) 3(  ެ؟  ކޮންއެއްެޗއްތޯއެވެ އަންގައިދިނީ ކަޭލގެފާނަށް އެްއެޗއްކަން ކޮން އެއީ ދުވަސް  ِقَياَمة ނަންކިއުނު . އެވ 

 ބިރުން  އަކީ َقارَِعة(  .ދޮގުކޮށްފިެއވެ ދުަވސް ِقَياَمة ކިއުނު ެއވެَقارَِعة   ބާގައިގެީމހުން َعاُد   ބާގައިގެމީހުންނާއި َمثُْوُد  ) 4(
 ގެާފނު َصاِلُح  ލެްއވި ސަލާމު اهللا މާތް ގާތައް އެބަެއއްގެ ގެމީހުންނަކީބާގައި َمثُْوُد .) އަޅުވަިއލާއެްއޗެެވ ތުރުތުރު

  ގެފާނު  ُهْود ލެްއވި ސަލާމު اهللا މާތް ގާތައް އެބައެއްގެ ބާގައިގެީމހުްނނަކީَعاُد    އަދި. ރަސޫލުކަމާިއގެންފޮނުއްވުނުމިހުންނެވެ
 ދެޤައުުމގެ  އެބުވުނު  ކުރީ . ދުަވހެވެ ِقَياَمة ބުިރެވރި އިގެްނދާފަދަފިއްކަޑަ އަކީ  َقارَِعة. ފޮނުއްވުނުީމހުންނެވެ ރަސޫގުކަމާިއގެން

 . ދޮގުުކރީއެވެ އެުދވަސް  މީހުންވެސް
 .  ިދޔައީއެވެ  ހަާލކުވެގެން އަޑުފަށްގަޑަކުން ގަދަ ފަހަނަޅައިެގންދާ ހައްދު އަޑުގަދަކަމުން  ބާގައިގެީމހުންَمثُْوُد  ފަހެ ) 5(
.ފިނިކަންގަަދވަަޔކުން ނުވަތަ އަޑުކިޔާ ފައި ައއި ވަޔަކުން އެީމހުްނ  ބާގައިގެމީހުން َعادُ  އަދި  ) 6( ދަންނައެވެ

.  ހަލާކުެވވުނެވެ

 އެީމހުން  ކަޭލގެފާނު.  އެވައިދެިމހުއްޓެވެ އެީމހުންގެމައްޗަށް  ވަސްވާދެން އަށްދު ޔާހަްތރެ  ވިދިވިދިގެން މެދުނުކެޑި ) 7(
 ފީވެފައިވާ  ުރކުގެ ކަދުރު  އެމީހުން؟ ކޮންފަދަހެއްޔެވެ އެމީހުން  .ވެށެ ތަންޑާވެގެންވަނިކޮ މަރުވެ ގަންނަވާނީ ދެކެވަޑައި

 .ބުޑުތަކެއްފަދައެވެ

 އެބަހީ  ؟ފެނިވަޑއިގަންނަަވއިތޯއެވެ ކަލޭގެފާނަށް  އެީމހުންގެެތރެއިން  އެކަުކވެސް  ބާީކހުރި ) މަރުނުވެ(   ފަހެ ) 8(
 .މަުރވެތަންޑާވީއެވެ އެންމެން. ނުގަންނަވާނެއެވެ  ފެނިވަދައި

 އަދި ) 9(    ިމިމީސްމީުހން  ގެމީހުންާނއި قَـْومُ  لُْوطُ  އަދި ޭއގެ ުކރީގެީމހުންނާއި އަދި އާއ 

.. އެބަީހ އެމީހުންެވސް އުރެދުންތަކާއިގެން    . ުއރެިދގަތީއެވެ އަށް اهللاއައެވެ
 ދެންފަހެ . ހަރުކަށިީވއެވެ ިރވެނުކިޔަމަންތެ .އުރެދުނީއެވެ  ރަސޫާލއަށް ގެ َربُّ  އެީމހުންގެ އެންމެންވެސް އެ ފަހެ ) 10(

 .ކުަރއްވައިފިެއވެ ހަލާކު  .ހިތްަޕވައިފިއެވެ އެމީހުން ެއކަލާނގެ ހިތްޕެވުމަކުން އިތުރު  ގަދަފަދަވެގެންވާ
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   ަތުރަޖމާ     

  = ްތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ        =ައުފުލިގަތްހިދުން ބޮޑުވެ ޑުފެންގ           =

. އްލެވީެމވެއުފު ަކލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ         =ިނައުކޮޅުގައި(  ދުވާއެތީގައި ފެނުގެމަތީގައ(     

    =ްލެްއވުމަށްޓަކައެވެ ކަލޭމެނަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ  އެކަންތައްަތއ.     = ިَرةُ  އާއިَوْعُظ  ނަސޭހަތާއ  އަަކށް  ِعبـْ

     = ިވިސްނުމަށްޓަކައެވެ ައހައި އެތަކެތި އަދ .     = ްކަންފަތަކުން ވިސްނާނެ އަހަިއގެނ .    

  ފުމެލެވިއަޖެއްޔާއި =    = ިތާޅަފިލީގައ         = ެފުމެލެއްވުމެއް އެއްމ      

   = ިނޑާއި އަދ   އުފުއްެލވި  ފުަރބަދަތައް އަދި ބިންގަ   = ިޖެހި  އަނެކެްއޗަށް އެކެތި އެދެއެތި އަދ 

 .) ކުދިކުދިކުދިވެ(       = ެެޖހުމަކުން އެންމ     =  ެއެުދވަހުން  ދެންފަހ         

 . ވީެއވެ ޤާއިމް ޤިޔާމަތް    = ިފަަޅފަޅައިގެންގޮސް އުޑު އަދ       = ިއެދުަވހުްނ އެއުޑ އަދ

  ވާހުށީ     ެވެގެންނެވެ ޟަޢީފު ދެރަވ.    = ިވާހުއްެޓވެ( ބެަކލުން މަލާއިކަތް  ައދ (.         = 

  ފާަރތުގައި  ފަރާތް  އުޑުގެ އެ     = ިއުފުްއލަވަެއވެ ފުޅުعرش ގެرب  ފާނުންގެ ަކލޭގެ އަދ .     

   ްމަތީގައި އެީމހުންގެ އެދުވަހުނ       = ްފެއްއަށްސަ ަމލާއިކަތްބޭަކލުންގެ( މަލާއިކަތްބޭކަލުން އަށ ( 

      ްހުަށއެޅޭނެއެވެ) ޙަޟްރަތަށް އެަކލާނގެ ( ތިޔަބައިމީހުން  އެދުވަހުނ.        = 

 . ނުވާނެއެވެ  ވަންހަނާ ) ެތރެއިން ޢަމަލުތަކުގެ ( ތިޔަަބއިމީހުންގެ  އެކަލާނގެއަށް     = ްނަފްެސއް އެްއވެސ – 

 . ޢަމަލެއް  އެްއވެސް  ނުވަތަ   = ެދަންނަެއވެ ަފހ .       =  ެފަތްދެވިއްޖެމީހާ  އެމީެހއްގ   = 

  ކަނައަތަށް އެމީހާގެ    = ެއަންނާށެވެ ަކލޭމެން. އޭނާބުނާނެއެވެ ފަހ .         =  ްކަލޭމެނ 

 .ލާށެވެކިޔާލަބަ  ނިކަން ފަތް އަހުރެންގެ     = ްޔަޤީންކުރީމެވެ އަުހރެން ހަމަކަށަވަރުނ .     = 

 މީހަކުކަުމގައި ބައްދަުލވާނެ އަހުރެންނަކީ  ހަމަކަށަވަރުން      =ެހިސާާބއި އަހުރެްނގ   
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހަމަކަށަވަރުންތިމަްނރަސްކަލާނގެ )  ނަުއކޮޅުގައި(  ުދވާއެީތގައި ފެންމަތީ  އުފުލިގަތްހިދުން ވެބޮޑު ފެންގަޑު އަދި ) 11(
 ލައްަވއި  ތިމަންރަސްކަލާނެގއެނައުކޮޅަށް އެންމެން ކަމުަގިއވި ކާބަފައިން ަކލޭމެންގެ އެބަހީ. އުފުއްެލވީމެވެ ކަލޭމެން

 .ކުރެްއވީމެވެ ހަާލކު  ކުަރއްވައި  َغَرقُ  ދެންތިބިކާފަރުން އަދި . ސަލާމަތްކުރެްއވީމެވެ

 ައދި . ހަދާންކޮށްދިނުމަކަެށވެ އަކަާށއި َوْعُظ  َنِصْيِحة  ކަލޭމެންނަްށވާ ލެއްވީ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެކަންތައްތައް ) 12(
 . ކުރުމަށްޓަަކއެވެ ރަްއާކތެރި ދަސްކޮށް  ައހައި ކަންފަތްތަކަކުން ރައްކާެތރިކުރާ  ދަސްކޮށް

   ފުމެެލވިއްޖެއްޔާ އެއްފަހަރު ތާޅަފިލި އަދި ) 13(

ނޑާއި އަދި ) 14(  ަހލާުކވެ  ކުދިކުދިވެ  ޖެހި  އަނެކެްއޗަށް އެކަތި  އެދޭތި  އުފުލި ލުެހވި ތަކުން  ާޖގަ އޭގެ ފަރުބަދަތަށް ބިންގަ
 .) ދަންނަެއވެ( ދާދުވަހުން ބުރަބުރައިގެން 

 . ޤާއިމުވީެއވެ ِقَياَمة ދެން އެދުވަހުން ) 15(

. ހުޅުވިދާނެއެވެ  އެތަންމިތަން އުޑުގެ) ފައިާބވަޑައިގަތުމައްޓަކައި ބޭކަލުން  މަލާއިކަތް ( ޅަފަޅައިގެންގޮސްފަ އުޑު އަދި   )16(
. ެއއްޗަކަށެވެَضِعيف  ދެރަ  ަބލިކަށި އެއުޑުވާނީ އެދުވަހުން އަދި

) އިންތިޒާުރގައި  ފުޅުގެ ުމރުއަ ގެ اهللا( ތަންތަންކޮޅުގައި ފަރާތްަފރާތުގައި ެއކިއެކި ޑުގެއު ބޭކަލުން  މަލާއިކަތް އަދި ) 17(
. ބޭަކލެކެވެ  އަށް  ކުރެ  ބޭކަލުން  ަމލާއިކަތް  އުފުއްަލވާނީ ފުޅުَعْرِش  ގެ  َربُّ  ަކލެޭގފާނުންގެ  އެދުވަހުން  އަދި . ތިއްބަވާނެއެވެ

 . ސަފެވެ އަށް  މަލާއިކަތްބޭަކލުންގެ ނުވަތަ

. ހުށަހެޅޭނެއެވެ  ތިޔަބައިމީހުން ޙަޟްރަތަށް ގެ اهللا ހިސާބުބެއްެލވުމައްަޓކައި ތިޔަބައިމީހުންގެ އެދުވަހުން އަދި ) 18(
 އެކަލާނގެައށް  މިންވަެރއް ެއއްވެސް  ޢަމަލެއްގެ  އެނަފްެސއްއެކުރި  ނަފްސެއް  އެއްެވސް ތިޔަބައިމީހުންގެ 

 .ވަންހަނާވެގެންނުެވއެވެ
 ބަޔަަކށް  ދަންނަހާ އެނާ އޭނާ. ދަންނައެވެ ދެވިއްޖެމީހާ ކަނާތްފަރާތަށް  އެމީެހއްގެ ޢަމަލުގެފަތް އެމީހެއްގެ ފަހެ ) 19(

 .)ބުނާނެއެވެ  އެނާ އަދި. ( ކިަޔއިލަަބލާށެވެ ހިފައި މިފަތް ކަލޭމެން. ބުނާނެެއވެ އޭނާ. ގޮވާހަދާނެއެވެ

 ބައްދަުލވާނެކަމުގައި  ނާއަުހރެން ުދވަހުން ِقَياَمة  ހިސާބާއި ޢަމަލުތަުކގެ ައހުރެންގެ ) އުޅުނުއިރު  އަުހރެން ދުނިޔޭގައި( ) 20(
 .ކުރީމެވެ ޔަޤީން  ރެންއަހު
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   ަތުރަޖމާ     

   = ެާވހުށީ އޭނާ ފަހ         = ިިދރިއުޅުމެއްގަެއވެ ހިްތހަމަޖެހިގެންވާ ރުހެވ.         

  ުސވަރުޭގގައި މަތިވެރިެވގެންވާ =      = ްގާްތވެގެންވާ  ެއތާގެމޭވާތައ       =  ްަކލޭމެނ 

  !.ހަދާށެވެ ކައިބޮއި   = ިތަނަވަސްކަާމއިއެކު ފަސޭހަކަމާއ       = ްެހޔޮ ( އިސްުކރިކަމަށްޓަކައި  ކަލޭމެނ 

  ކުރިކަމަށްޓަކައި ޢަމަލު       = )ިދުވަސްަތކުގައި ވޭތިވެދިޔަ) ދުނިޔޭަގއ    = ިދަންނައެވެ އަދ . 

        =  ެފަތްދެވުނުމީހާ އެމީހެއްގ     = ްއެމީހާެގވައަތަށ    = ެބުނާނެއެވެ އޭނަ ފަހ . 

    = ަ؟ަރގަޅުވީސްހެްއޔެވެ އަހުރެންނަށްކޮންފަދ          = ްއަުހރެންގެފަތްނުދެވުނުނަމަ  އަހުރެންނަށ 

   =  ިނޭގުނުނަމައެވެ( ނޭގި އަުހރެންނަށް އަދ(        = ެކޮްނއެއްޗެްއކަން އެއީ ހިސާބު އަުހރެންގ. 

        =ި؟ ވީނަމަކިހާަރގަޅުވީސްހެްއޔެވެ އެަމރުވުން އަދ      =)ްއެީކއެކައްޗަށް ) ނުދިރޭޭނގޮތުނ 

 ނިމުމެއްކަމުގައި  ނިމިގެންދިޔަ      =ްފުއްަދއެއްނުދިނެވެ އެއްވެްސކަމެއް އަހުރެްނގެކިބަިއނ .      =

  އަހުރެންގެމުދާ    = ެޖެއެވެަހލާކުެވއް. ިހގައްޖެއެވެ ކެޑިގެން ކިބައިން އަހުރެންގ .      =  

 ُحجَّة  ދަލީލާއި  އަހުރެންގެ       = ައަޅުވާށެވެ ކަސްތަޅު ހިފައި އޭނާ ބޭކަލުން ތިޔ.        

 = ާއޭނާަވއްދާށެވެ  އަލިފާނަށް އަދާ ގަދަޔަށް َجِحْيُم ( ދެންސީދ .       = ްހިާލގަޑެއްގައި ލިހި ދެނ    

 ދިގުމިންވާ މުށުގެ އޭގެ =     = ާހަތްދިހަމުށްވ      = ެބަންނާށެވެ އޭނާ އޭގައި ތިޔަބޭކަލުން ފަހ.   

     =ްއޭނާވީ ހަމަކަށަވަރުނ      = ކަމުގަެއވެ އީމާންނުވާމީހަކު ◌ަށް اهللا .   =  ަހަިއބ 

 . ނުދެއެވެ ހިތްވަރު އޭނާ އަދި =    ބޮޑުވެގެންވާ        = ްކާއެތިކޮޅު މިސްކީނުންނަށ 

  މައްޗަށް ދިނުމުގެ      = ެއޭާނއަަކށްނުވެއެވެ މިއަދު ފަހ،        = ާގާތް  އެއްވެސް މިތ 

 .ރައްޓެއްސަކު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . މަޖަލުަގއެވެ. ިދރިުއޅުމެއްގައެވެ ރުެހވިގެންވާ އަދި އުފާވެ ވާނިއޭނާ އެދުވަހުން ފަހެ ) 21(

 .  ސުވަުރގޭގަެއވެ މަތިވެރިވެގެންވާ  އޭނާވާނީ ) 22(

 .  ގާތްވެެގންވެއެވެ ވަނޭގޮތުންފަޭސހަ ލިބިގަންނަން މޭވަތައް އެތާގެ ) 23(

 ގިނަގިނަިއން  ތަކުގެބަދަލުަގއިَعَمُل  ކުިރހެޔޮ ދުނިޔޭގައިކަލޭމެން.) ނިދާއިއްވެވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް އަދި(  ) 24(
 .ހަދާށެވެ  ކައިބޮއި

. ގޮވާނެެއވެ  ހަޅޭލަވަމުން  ނާ އޭ ފަހެ . ދަންނައެވެ ލިބިއްޖެމީހާ ވައަތްަފރާތުން އެމީެހއްގެ  ގެފަތް َعَملُ  އަދިއެމީހެއްގެ  ) 25(
 .  ކިާހރަގަޅުވީސްެހއްޔެވެ ނުލިބުނުނަމަ އަުހރެންނަށް އަހުރެންގެފަތް

 ؟  ކޮންފަަދރަގަޅުހެއްެޔވެނޭގުނުނަމަ ހިސާބު އަުހރެންގެ އަހުރެންނަށް އަދި ) 26(

 ދެންަހމަ . ( ދިޔަނަމަެއވެވެގެން ނިމުމެއްކަުމގައި އެންމެފަހުގެ އަުހރެންގެ  މަުރއެއީ  އެވީ  ދުނިޔޭގައި  އަދި ) 27(
 .) ހުސްނަމައެވެ

 .  ނުދިނެވެ ފުއްަދއެއް ެއއްވެސްކަމެއް  އަުހރެންނަކަށް އަހުރެންގެމުދާ އަދި ) 28(

 ގުނަވަންތަކެްއެވސް  އެންމެހައި  އަދި . (ހިގައްޖެެއވެ ކެޑިެގން ُحجَّة ދަލީާލއި އެންމެހައި  ކިބައިން  އަހުރެންގެ ) 29(
 .)ހެކިދީފިެއވެ އިދިކޮޅަށް އަހުރެންނާއި

 އަދި . ހިަފއިގަންނާށެވެ ނާއޭ ތިޔަބޭަކލުން. ) ެއންގޭނެއެވެ މަލާއިކަތްބޭަކލުންނަށް ޒަބާނިއްޔަ އަދިނަރަކައިގެ(  ) 30(
 . އަޅާށެވެ އޭނާކަސްތޮޅު

 . އަންދާށެވެ އޭނާވައްަދއި.) އޭނާވައްދާެށވެ އަލިފާނަށް އަދާ ގަދަޔަށް َجِحْيُم ( ދެންސީދާ ) 31(

 .  ބަންނާށެވެ އޭނާ ިހލިހިާލގަޑެއްގައި  ހަތްދިހަމުށްުހރި އޭގެދިގުމިން އަދި ންދެ ) 32(

 . ކަުމގައެވެ ނުވާމީހަކު އީމާން އަށް اهللا މަތިެވރިމާތް ހައިބަވަންތަ އޭނާވީ ހަމަކަށަވަރުން ) 33(

 .  ކަުމގައެވެ މީހަކުހިތްަވރެއްނުދޭ އެއްވެސް އެކަމަށް  އަދި ނުދޭ ކާއެތިކޮޅު މިސްކީނުންނަށް އޭނާވީ އަދި ) 34(

 .ުނވެއެވެ އެހީެތރިއަކު  ަރއްޓެހި އެްއވެސް މިއަދު އެނާއަކަށް ފަހެ ) 35(
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   ަތުރަޖމާ     

    =ިުނވެއެވެކާނާއެއްވިޔަސް އަދ         =  ީމެނުވ     =ެތަކެތި އ 

  .ނުކާނެއެވެ      =ީމެނުވީ ފާފަެވިރން ކުށްެވރިންމެނުވ  .      =ެތިމަންަރސްކަލާނގެ  ަފހ 

 .ުކރައްވަމެވެَوِحى  ހުވައި        =ެގަންދެއްވައި  ފެންނަތަކެތި ލޮަލށް ކަލޭމެންގ           =

  ތަކެއްާޗއި ނުފެންނަ ލޮލަށް  މެންގެ ކަލޭ އަދި   =ްއެއީقـُْرآن  އެ  ހަމަކަަށވަރުނ           =

 . ބަސްފުޅެވެ ވުމުގެ  ވިދާޅު ކިޔަވާ  ރަސޫެލއްގެ  މާތްވެގެންވާ     =ިނުވެެއވެ قـُْرآن އެ  އަދ .       =

  ބަސްކަމުގައި  ޅެންވެރިއެއްގެ        =ްދާދިމަދުންނެވެ އީމާންވަނީ ތެދުކޮށް ަކޭލމެނ .     

    = ިނުެވއެވެ ބަްސކަމުގައިެވސް ކަހީެނއްގެ އަދ .         =ްަހތް ސޭނަ ހަދާންކޮށް  ަކލޭމެނ 

 . މަދުންނެވެ ހާދަާހވެސް ލިބިގަންނަނީ   =ީބާވާްތލެއްުވމެކެވެ އެއ .       = َُربُّ  ތަކުގެވެރި َعاَمل

  ން َحْضَرةُ   ގެ      =ިގެނެސްގެންފިނަމަ  ަބސްފުޅެއް އަމިއްލަފުޅަށް ެއކަލޭގެފާނު  އަދ   =ްރަސްަކލާނގެ  ތިމަނ 

  ރަސްކަންފުޅުގެމައްޗަށް       =ްބައެއްބަސް ގެތެރެއަށް قـُْرآن( ބައެއްަބސ(        =

 . ހުށީެމވެ ހިތްޕަވާ ގަިއކޮޅުގައި ެއކަލޭގެފާނުންގެ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން     = ްކަނައަތްޕުނ    

       =ްެމވެހުށީ ކަޑުއްވައިލައްވާ ކިބައިން އެކަލޭގެފާނުންގެ ދެނ.     ްބުރަކަށިންފެށިގެނ 

  ފަލަނާރު ހިތާއިގުޅިފައިވާ      =ިނުވެއެވެ ތެރެއިން ކަލޭމެންގެ އަދ.      =ްހަމައެކަކުވެސ    

    =ްވާުކރެވޭނެކަމުަގއި މަނާ ެއކަންތަކުނ        =ިޤުްރއާނަކީ އެ ( އެއީ ހަމަކަށަަވރުން އަދ (

   ވެރިންނަށް ތަޤުވާ=   . ހަނދާންކޮށްދިނުމެެކވެ.އެކެވެَوْعظ . ނަސޭޙަތެކެވެ      ިއަދ 

  . ވެެއވެ ދެނެވޮޑިގެން  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވުަރން        = ްކަލޭމެންގެ  ހަމަކަށަވަރުނ 

  ާވކަން ދޮގުވެރިން ންތެރެއި       =ިނޑައެޅިގެން) ޤުރްއާނަކީ އެ( އެއީ ހަމަކަށަަވރުން އަދ  . ހިތާމައެެކވެ ކަ
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       =ެމަްއޗަށްވާ ކާފަރުންގ      =ިުޤރްއާންއަކީ އެ( ެއއީ ަހމަކަށަވަރުން އަދ (     

ނޑައެޅި=   . ޙައްޤެކެވެ ޔަޤީނުންވެސް ގެންކަ   =ެވިދާޅުވާށެވެ ތަސްބީޙަ ކަލޭގެފާނު ފަހ.!          

  = ެފުޅުން ނަން ގެرب  ޑުވެގެންވާ ބޮ ވޮޑިގެްނވާ ވަންތަވެِعزَّة   ކަޭލގެފާނުންގ . 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ގައިން  ަނރަކަވަންތަެވރިންގެ އަކީ ِغَسِلْنيُ  . ( ނުވެއެވެ އޭނާައަކށް ކާބޯއެއްެޗއް އެއްވެސް އެހެން ނޫންِغَسِلْنيُ   އަދި ) 36(

 .)  ދިަޔވަރުބޮޑިެއވެ ނުބައި އޮހިގެންދާ

 . އެތަކެތިނުބޯނެއެވެ ކުށްވެރިންމެނުވީ ފާފަވެރި ސީދާ ) 37(

 ަކލޭމެންގެ  އަދި ްއޗާއިފެންނަތަކެ ޮލލަށް ކަލޭމެްނގެ.) ނޫެނވެ ޔަބުނާގޮަތކަށްތި ަކލޭމެން ކަންތައްތައްހުރީ(  ) 39(،)38(
 . ކުރަްއވަމެވެَوِحى  ުހވައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ގަންދެްއވައި ތަކެތިފެންނަނު ލޮލަށް

حمَُمَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه  އީއެ (  . ބަސްފުޅެވެ ވުމުގެ  ވިދާޅު ިކޔަވާ ރަޫސލެއްގެ  މާތްވެގެންވާ   އެއީ قـُْرآن  އެ ހަމަކަށަވަރުން ) 40(
  .ވިދާޅުވުމެކވެ ކިަޔވާ ގެ ِجْربِْيل َعَلْيِه السآلم  އެއީ ނުވަތަ. އެވެ تـَْبِلْيغُ   އެަކލޭގެފާނުންގެ ުނވަތަ. ވިދާޅުވުމެވެ ކިަޔވާ ގެَوَسلَّم 

  . ދާދިމަދުންނެވެ އީމާންވަނީ ތެދުކޮށް ކަލޭމެން . ނުވެއެވެ ބަްސކަމުގައި  ޅެންވެރިއެއްގެ އެއީقـُْرآن އެ އަދި ) 41(

 ލިބިގަންނަނީ   َوْعظُ  އިހަތާސޭ ނަ ހަދާންކޮށް ކަލޭމެން. ުނވެެއވެ ބަސްކަުމގައިވެސް ކަހީނެއްގެ އެއީقـُْرآن އެ އަދި ) 42(
  . މަދުންނެވެ ހާދަހާވެސް

. ބަެހއްނޫނެވެ  އެއްވެސްީމހެއްގެ ެއހެން(   .ބާވާތްލެއްވުމެކެވެ ންވާ َحْضَرةُ   ގެَربُّ  ތަކުގެވެރިَعاملَُ    އެއީقـُْرآن އެ   ) 43(
  .)ބަސްފުވެ އެަކލާނގެ ހަމައެކަނި

) ބައެއްބަސް ގެތެރެއަށް قـُْرآن( އަމިްއލަފުޅަށް ެއކަލޭގެފާނު ރަސްކަންފުޅުގެމަްއޗަށް ރަސްކަލާނގެ ތިމަންއަދި   ) 44(
  ގެނެސްގެންފިނަމަ ބަސްފުޅެއް

 . ހިތްަޕވާހުީށމެވެ އިކޮޅުަގއިގަ އެކެލޭގެފާނުންގެ ކަނައަތްޕުޅުން ) 45(
 އެކަޭލގެފާނުން  އޭގެމުރާދަކީ . ހުށީމެވެ ކަޑުއްަވލައްވާ ާނރު އެންމެފަލަ ހިތާއިގުޅިފައިވާ ބުރަށީންފެށިގެން އަދި ) 46(

 .  ހުށީމެވެ ކޮްށލައްވާ  ހަލާކު

   .ނުެވއެވެ ކަމުގައި ހިފެެހއްޓޭނެ ެއކަންމަނާކޮށް އެކަުކވެސް ކަލޭމެންކުރެ އަދި ) 47(

 . ދިނުމެކެވެ ހަދާންކޮށް  އަދި. އެެކެކވެ َوْعُظ  َنِصْيَحة  ވެރިނނަށްވާتـَْقَوى   އެއީقـُْرآن  އެ އަދި ) 48(

 ަރގަޅަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  މީހުންވާކަން  ދޮގުކުރާ  قـُْرآنކަލޭމެްނގެތެރޭަގއި ހަމަކަަށވަރުން  އަދި ) 49(
 .)  ހުީށމެވެ ޖަޒާދެއްވާ މަފުިރހަ އެމީހުންނަށްެއކަމުގެ. (ދެނެވޮޑިގެންވަމެވެ

 . ހިތާމައެކެވެ ޮބޑު ކާފަރުންގެމައްޗަށްވާ  ކަޑަނއެޅިގެން އެއީ قـُْرآن އެ އަދި ) 50(

 .  ތެދުފޮތެވެ ޙައްޤު ޔަޤީނުްނވެސް ކަޑައެޅިގެން އެއީ قـُْرآن އެ ވަރުންށަހަމަކަ  އަދި ) 51(

.ުކރައްވާެށވެ ވަންތަطَاِهُر  ހުސް އެަކލާނގެ. ވިދާޅުވާށެވެَتْسِبْيح  އަށްاهللا އަށް  َربُّ  ހައިބަވަންތަ ކަލޭގެފާނުންގެ ފަހެ ) 52(
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 ގެ މާނަ  ُسورة معارج
uv 

  

 )44(އާޔަތުގެ ޢަދަދު              املعارجُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

      =ުއެދެފިއެވެ އެދޭމީހަކު ނުވަތަ . ސުވާލުކޮށްިފއެވެ ސުވާލުކުރާމީހަކ  .       =

   ާވހަކައިން އެްއގެَعَذاُب  ނުޖެހިނުދާނޭ ހަމަކޮންމެހެން   =ްކާފަރުންނަށ         = ުއެދިފާޢ 

  އެއްވެސްީމހަކުނުވާ ކޮށްދޭނޭ    =ން َحْضَرةُ  ގެ  اهللا         = ިހަރުފަތްތަކުެގވެރ    

    = ްގަންނަވާނެއެވެ އަާރވަޑައި މަލާއިކަތްބޭަކލުނ .     =  އާއި ِجْربِْيل َعَلْيِه السآلم     = ެއެކަލާނގ 

   އަށް َحْضَرةُ     =ިދުވަހެއްގައ       = ުވާއެދުހުގެމިންވަރ           = ްފަންސާސ 

  އަހަުރކަމުގައި ހާސް     =ެވަޑައިގަންނަވާށެވެ ކެތްތެރިވެ  ކަލޭގެފާނު ފަހ .     = ިރިވެތ 

  ކެތްކުރެއްވުމަކުން   =ްެއކާފަރުން އެބަހީ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ        =ެَعَذابُ  އެ ނުވަތަ ދުވަސްއ 

 . ދުރުކަމުަގއެވެ އެމީހުންދެކެނީ      = ެގާތްކަމުަގއެވެ  ދާދި ދެކެވޮިޑގަންނަވަނީ އެ އަތިމަންރަސްކަލާނގ . 

       = ީއުޑުވާނޭދުަވހެވެ އެއ .       =ާުލގެ ތެ  ނުވަތަ ފަދައިން  މަޢުދަން ވިރިަފއިވ 

  ގަރުގަޑެއްފަދައިން      = ިފަރުބަަދތައްވެ އަދ      = ާފިނދާުކލަޖައްސާފައިވ 

   ކަފަތަކެއްފަދައިން  ނުވަތަ  ކެހެރިތަކެއްފަަދއިން   ިނުކުރާެނއެވެ ސުވާލު ) އެދުވަހުން( އަދ .     

   ަރއްޓެއްސަާކވިަޔސް ރައްޓެއްަސކު  ކާިވޔަސްގާތްމީހަ ގާތްމީހަކު=      =ްއެމީހުންދެކޭނއެވެ މިމީހުނ.    

   = ިލޯބިުކރާނެއެވެ.އެދޭނެެއވެ ންُجمْرِم  އަދ.       = ާދިނުމަށް ފިދުޔައެްއގެގޮތުގައި  އޭނ      

    =ެސަލާމަތްވުމަށް ން َعَذاُب  އެދުަވހުގ      =ެދަރިން ޭއނާގ  
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މާނަ ގެسورة معارج       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 އެދޭމީަހކު  ނުވަތަ . ސުާވލުކޮށްފިއެވެ ސުވާލުުކރާމީހަކު  އެދި  ައއުން އެްއގެَعَذاُب  ނައިސްނުދާނޭ ހަމަކޮންމެހެން ) 1(

 . އެދެފިއެވެ

. ބުނެވުެނވެ ކަމުަގއިވެސްأبُو َجْهل   ުނަވތައެއީ. ބުނެވުނެވެކަމުގައި َضُر ْبُن  احلَاِرث  النَّ  އެމީހަކީ . ދަންނައެވެ
 އުުޑން  އެމީހުންގެމަްއޗަށް  އެްއކަމުގައިވާނަމަَحقُّ  ِدْين  ދީނަކީ އެގެންނެވި حمَُمَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّم އެދުނީ އެމީހަކު

 ޫސރަތުގައި األنـَْفاُل   އިާޝރާތްކުަރއްވައި  އެވާަހކައަށް. ( އައުމަެށވެ ެއއްَعَذاُب  ނިވި ވޭންދެ ނުވަތަ. ހިލަތަކެއްފޭބުމަށެވެ
 . ބާވާތްލައްވާފަިއވެއެވެ

 ِدَفاع  َعَذابُ  އަދި . ެއކެވެ َعَذابُ   އަންނާނެ ަހމަކޮންމެހެން މަްއޗަށް ކާަފރުންގެ) އެއީ َعَذابُ  އެދުނު އެ ންއެމީހު( ) 2(
 . ވެއެެވނު  ެއކަކުވެސް ކުރެވޭނޭ

 . ެނވެ ން َحْضَرةُ  ގެاهللا ގެ ދަރަޖަތަުކގެެވރި ނުވަތަ ހަރުފަތްތަުކގެވެރި  އަންނާނީ َعَذابُ  އެ ) 3(

 އެަހރުފަތްތަކުން  ނުވަތަ އެަދރަޖަތަކުން އަށް َحْضَرةُ  އެަކާލނގެ  ِجْربِْيل َعَلْيِه السآلم  އަދި  މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި ) 4(
 ކަޑައެޅގެްނވާ  ކަމުަގއިމުއްދަތު ައހަރުގެ  ަފންސާސްހާސް މިންވަރު  އެދުަވހުގެ  ދުވަހަކީ އެ.  އަރާވަޑައިގަންަނވައެވެ

 .  ުދވަހެވެ ޤިޔާމަތް އެއީ. ދުވަހެކެވެ

 . ކެތްެތރިވެވަޑައިގަންަނވާށެވެ ިރވެތިގޮތުގައި  ކަޭލގެފާނު.) !އެވެَرُسوُل اهللا  އޭ(  ފަހެ ) 5(

 . އެއްޗެްއކަމުގައެވެ  ދުުރވެގެންވާ ދެކެނީ َعَذابُ  އެ ނުވަތަ  އެދުވަސް ރުންއެކާފަ އެބަހީ އެމީހުން  ހަމަކަށަވަރުން ) 6(

 . ގާތްއެއްެޗއްކަމުގަެއވެ ައއުންާދދި ދެެކވޮޑިގަންނަވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނަމަވެސް ) 7(

 .  ނޭދުވަހެވެއުޑުެވގެންދާ ަގރުގަޑެއްފަދައިން ތެލުގެ  ުނވަތަ ތަކެއްފަދައިންَمْعَدُن  ިވރިފައިވާ އެދުވަހަކީ ) 8(

 .  ދުވަެހވެ ފަރުބަދަތަްއވާނޭ ކަފަތަކެއްފަދައިން ނުވަތަ  ކެެހރިތަކެއްފަދައިން ކުލަޖެއްސިފައިވާ ފިނދާ އަދި ) 9(

 ރައްެޓއްަސކު  ނުވަތަ ގާތްމީހަކާިވޔަސް ގާތްމީހަކު ކިތައްމެ) ބޮޑުވުމުގެސަބަބުން ބިރުވެިރކަން( އަދިއެދުވަހުން ) 10(
 . ުނކެރޭނެެއވެ އަަހއިލާހާކަށް ާޙލުވެސް. ނުކޮށްލާެނއެވެ ސުވާުލވެސް ރައްޓެއްސަާކއިވިޔަސް

 ރައްެޓހި . ެދކޭނެއެވެ ގާތްތިމާގެމީހުން ތިމާމެންގެ ެއހެންމީުހންވެސް އަދި ކާފަރުންގެމީހުންވެސް  މައިދާނުގައިَحمَْشُر  ) 11(
  މީހުންލޯބިުކރަނީ  ކާަފރުންގެ   1ސްނުލާެނއެވެއަަހއިވެ އަނެަކކު ާޙލު އެކަުކގެ ނަމަވެސް . ދެކޭނެއެވެ ރަޙުމަތްތރިންވެސް 

 .އެއްެގގޮތުގައިދޭށެވެ  ِفْديَة ދަރިންވެސް ތިމާގެ  ަސލާމަތްވެވޭނެނަމަ އެމީހުންނަށް އެއްދީގެންނަމަވެސް  ِفْديَة 
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މާނަ ގެسورة معارج       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =ިވެސް َأخُ  އޭނާގެ  ންނާއިއަންހެނު އެނާގެ އަދ     =ިގާތްމީހުންނާއި އޭގެ އަދ    

    = ްހިޔާަވހިކަންދޭ އީެހެތރިވެ އޭނާއަށް  އެމީހުނ           = ިއަދިބިމުަގއިވާާހއެންމެންނާއ  

      =ްމަށްމިންޖުކޮށްދެއްވު އޭނާ ދެންއެފިދުޔައިނ    = ްނުވާނެެއވެއެއްގޮތަކަށްވެސްެއހެނ .     

  = ަނަަރކައެވެ ދެމިގެންވާ َعَذابُ  ނުވަތަ . ނަރަކަެއވެ ހުޅުގަޑުެގވެރި  ެއއީ ރުންހަމަކަށަވ .        = ީއެއ 

 ވަިކކޮްށލާ  ހަށިގަޑުން އަތްފައި ނުވަތަ. ަނރަކައެވެ ކޮށްލާކަށިންަވކި ހަމާއިމަސް ނުވަތަ. ނަަރކައެވެ ހަްނގަޑުވަކިކޮަށލާ ބޮލުގެ

 . ނަރަކައެވެ    =ަގޮވާނެެއވެ އެނަރަކ .          =ައެބުރިގަތްމީހަކަށް ގަސްދީފުރ        

  =ާޚަޒާނާކުރިދެން ޖަމާކޮށް މުދ       =ައިންސާނާ ރުންހަމަކަށަވ        = ާއޭނ 

 . ކެތްތެރިކަްނކުޑަމީހަކުކަމުގަެއވެ  ދަިހވެތިކަންބޮޑު ހެއްދެވިފައިވަނީ     = ްނުބައެއްދިމާެވއްޖެްއޔާ  އޭނާއަށ   

       =ްބޭޤަާރރުވާނެެއވެ ކުޑަވެ ކެތްތެރިކަނ .          =ަހެޔޮކަމެއްދިާމވެއްޖެްއޔާ  އޭނާއަށް  ދި އ 

      =ްެވއެެވ ކަމުގައި ބޮޑުމީހަކު މަނާވެގަތުނ.        =ްމެނުވީއެވެ ނަމާދުކުރާމީހުނ .  

    =ްއެމީހުން ކަޑަނއެޅިގެނ        =ެގައި ނަމާދު އެމީހުންގ       =ިނަމާދުަތއް . ތިބެެއވެ ދެމ 

 އަދާކުެރއެވެ  ވަޤުތަށް ވަޤުތުން   =ިއެީމހުން އަދ       = ެމުދަލުަގއި އެމީހުންގ      =

 .) ުކރެއެވެ ޤަބޫލު ވާކަމުގައި (  އެއް  َحقُّ  ބަޔާންވެގެންވާ  ކަޑައެޅި        = ިސަލާމުޖަހާީމހުންނަށާއ 

 .)މީހުންނެވެ ވެގެްނވާَحمُْرْوم  ތަކެތީން ަސބަބުން ނުޖެހުުމގެ ސަލާން ލަުދވެތިކަމުން.( މީހުންނަށް ވެގެންވާ َحمُْرْوم 
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މާނަ ގެسورة معارج       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.( މިއެންމެންދީގެްނވެ އާއި  َأخُ  ތިމާގެ އަދި  އަނބިމީހާއާއި ) 12(  )ސް ތިމާ ަނރަކައިންސަލާމަްތވުމަށެވެ

 ގާތްތިމާގެމީހުންާނއި  ލިބޭ ހިޔާަވހިަކން ެއހީތެރިކަމާ ތިމާއަށް އެމީހުންގެފަރާތުން އަދި ) 13(

 . ވެސަލާމަތްވުމަށެ ންَعَذاُب  އެުދވަހުގެ ދީގެންނަމަވެސް ބިންމަތީވާހާބަޔަކު އަދި ) 14(

 ކަޑައެޅިފައިވަނީ  ދެްއވުމަށްَعَذاُب  އެމީހުންނަށް ހަމަަކށަވަރުން. ވާނެއެވެއެހެންނު  އެއްގޮތަކަްށވެސް  ނަމަވެސް  ) 15(
 ިއގައެވެ ނަރަކަ )ައަރއަރާހުންނަ ހުޅުގަޑު( ގަދަވެގެންވާ َعَذاُب 

 . ވަކިކޮްށލާތަނެކެވެ ހަާމއިމަސްކަށިން އަދި. ދަމަިއގަނެވަކިކޮްށލާތަނެެކވެ ހަންގަޑުބޮލުން ބޮލުގެ އެތަނަކީ ) 16(

 .) ގަދަކަމުންނެވެ  َعَذابُ  އެތާގެހޫނުގަދަކަާމއި އެއީ . (ވަކިކޮްށލާތަނެކެވެ ހަށިގަޑާއި  ގުނަވަންަތއް ފައިފަދައަތް އަދި

 ނަރަކަައށް  އެީމހުން.  އެނަރަކަޮގވާނެއެވެ މީހުންނަށް މޫނުއަބުނރައިލާ ދީނުން َحقُّ  ފުރަގަސްދީ އަށް َحقُّ  އަދި ) 17(
 .  އޭތިގޮވާނެެއވެ ޖަމާވުމަށް

 .  އެސޮރުޮގވާނެއެވެ ހެދިއެންމެންނަށް އަދާނުކޮށް َحقُّ  އޭގެ ޚަޒާނާކޮށް މުދާތައްޖަމާކޮށް އަދި ) 18(

 .  ކަމުގަެއވެ ކުޑަމީަހކު ކެތްތެރިކަން އަދި ަދހިވެތިކަންޮބޑު ހެއްެދވިފައިވަނީ އިންސާނާ ހަމަކަށަވަރުން ) 19(

 . ބޭޤަރާުރވެއެވެ ކެޑި ކެތްތެރިކަން ދިމާވެއްޖެއްޔާ ަދތިކަމެއް ދަބަލިމަޑުކަމެއްފަ ފަޤީރުކަންފަދަނުވަތަ އޭނާއަށް އަދި ) 20(

 ހިެފހެއްޓުން  ބޭުރވިޔަނުދީ އެއްެޗއް އޭނާއަތުން  ދިާމެވއްޖެއްޔާ ތަނަވަސްކަމަކާއި މުއްސަދިކަންފަދަ އަދިއޭނާއަށް ) 21(
 . ވެދެއެވެ ކަމުގައި ބޮޑުމީހަކު

 ވެގެްނވާނެމީހުންނަކީ  ސަލާމަތް  ނުބައިސިފަތަކުން ިވޔާނުދާ ދިޔަފަދައިސްވެ އެބަހީ. މެނުވީއެވެ ނަމާދުކުރާމީހުން ) 22(
 . ނަމާދުކުރާމީހުންނެވެ

 ވަޤުތަށް  ވަޤުތުން ނަމާދުތައް އެބަހީ. ދެމިތިބޭމީހުންނެވެ ނަމާދުތަކުގެމަތީ އެމީހުންގެ އެމީހުންނަކީ އަދި ) 23(
 . ދެމިތިބޭމީހުންނެވެ އަދާކުރުންމަތީ އެންގެވިގޮތަށް

 ސަލާންޖަަހން  ލަދުވެިތކަމުން އަދި ސަާލންޖަހާމީހުންނަށާއި އެމީހުންގެމުދަލުަގއި އަދިއެމީހުންނަކީ ) 25(،)24(
 އަދި . ވާމީހުންނެވެإْعِرتَاُف  އެކަމަށް ދަނެ ޙަްއޤުއެއްވާކަން މީހުނަްށވާ ވެގެންވާَحمُْرْوم  އެހީތަކުން ސަބަބުން ނުކެރުމުގެ

 .  އެތިކޮޅުދޭމީހުންނެވެ އެފަދަމީހުންނަށް
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މާނަ ގެسورة معارج       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

        = ިތެދުކުރާީމހުންނެވެ އެއީ  އަދ .      = ްޤިޔާމަތްދުވަސ      = ިައދ 

  އެއީ ހަމައެމީހުން      =ެގެ َربُّ  އެމީހުންގ    ަށްއ         =ްފެންކަޅިވެގެންވާ  ބިރުނ 

  . މީހުނެވެ     =ްގެ َربُّ  ހައްދަވާބޮޑުކުރައްވާ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ             =

 ެއއީ ހަމައެމީހުން އަދި=    . ނުވެއެވެ އަމާންވެގެން    =ެލަދުގުަނވަންތަކަށް އެމީހުންގ      

  =ެރައްކާތެިރވާމުީހންނެވ .          =ެއަނބީންނަށްމެނުވީ އެމީުހންގ              =

  ނަށްމެނުވީ އަންހެނުން އަޅު އެމީހުްނގެ އެބަހީ މެނިވީ  މިލްުކކޮށްފައިވާމީހުންނަށް ކަަނއަތްތައް އެމީހުންގެ ނުވަތަ  

      =ެަބއެއްނޫނެވެ މަލާާމތްލިބެވިގެންވާ އެމީހުންނީ ހަމަކަށަވަރުން ފަހ .       = ެފަހ 

  އެދިގެންފިމީހާ       =ްއިތުރަށް އަޅުއަންހެނުންގެ އަނބީންނާއި އެބަހީ(  އޭގެފަހަތަށ (         

  =ެހައްދުފަހަނަޅައިގަންނަީމހުންނެވެ އެމީހުްނއެއީ ހަމަކަށަވަރުން  ަފހ .    =ިއެމީހުންއެއީ  އަދ     

    =ެތަކަށްَعْهُد  އެމީހުްނގެ އަދި އަމާނާތްތަކަށާއި އެމީހުންގ       = ެފަރުވާތެރިވ 

  ެއއީ ހަމައެީމހުން އަދި =    . ރައްކާތެިރވާމީހުންނެވެ         = ެހެކިބަސްތައް  އެމީހުންގ 

 އަދާކުރުންމަތީ  ެވެތިބޭމީހުންނެވ .   = ްއެއީ  އަދިއެމީހުނ       = ެއެމީހުްނގ 

  ނަމާދުތަކުގެމައްޗަށް      =ެރައްކާެތރިވާމީހުްނނެވ .      = ްދަންނައެވެ އެމީހުނ.      

    =ީތަުކގައެވެ މާތްވެގެްނވާސުވަުރގެ އެމީހުންވަނ. 
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މާނަ ގެسورة معارج       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . ތެދުުކރާމީހުންނެވެ ޝައްކެއްނުކޮށް އެއްެވސް ންނާނެކަމާއިމެދުއަ ދުވަސްِقَياَمة  އަދިއެމީހުންނަކީ ) 26(

 . ފެންކަޅިވާމީހުންނެވެ  ބިރުން އަށްعَذاُب   ގެَربُّ   ބޮޑުކުރެްއވި ހައްަދވާ އެމީހުން އަދިއެމީހުންނަކީ ) 27(

. އެކެވެ عَذابُ  ނުވާ އަމާންވެގެން އަކީ عَذابُ   ގެَربُّ   ހައްދަވާބޮޑުކުެރއްވި އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން ) 28(
 . ެއކެވެ َحقُّ  َعَذاُب  ިބރުވެތިވުން ހަމަކޮންމެމީހަކުވެސް

 . ރައްކާެތރިވާމީހުންނެވެ ލަދުގުނަވަންތަކަށް އެމީހުންގެ އެމީހުންނަކީ އަދި ) 29(

 ދަމީހުްނނީ އެފަ. ހާމަނުުކރާމީހުންނެވެ މެނުވީ އަޅުއަންެހނުންނަށް އެމީހުންގެ  ނުވަތަ  އަނބީންނަށް އެމީހުންގެ ) 30(
 . ނޫނެވެ ލިބޭނެމީހުންނެއް މަލާމާތް

 އަނބީންނާއި  ތިމާމެންގެ އެަބހީ.  ަހއްދުފަަހނަޅައިގެންފިމީހުންނެވެ އެދިގެންފިމީހުންނީ އިތުރަށް އެއަށްވުރެން ފަހެ ) 31(
 ައރާެމއް  ކިބައިންއެމީހުްނގެ ހާމަކޮށް ލަދުގުނަވަން ތިމާމެންގެ  އެހެންބަޔަކަށް އަޅުއަންހެނުންފިޔަވައި ތިމާމެންގެ

 . ގެންފިބައެެކވެ ެނއްޓި ސީދާމަގުން. ހައަދުަފހަނަޅައިގެންފިބައެކެވެ ހަމަކަށަަވރުން އެދިގެންފިމީހުންނީ ހޯދައިގަންނަން

 َعْهدُ   ތަކަށާއިَوْعُد  ކޮށްފައިވާ އެމީހުން އަާމނާތްތަކަށާއި ކުރެވިަފއިވާ ޙަވާލު އެމީހުންނާއި އަދިއެމީހުންނީ ) 32(
 . ަރއްކާތެރިވާީމހުންނެވެ ސްތަކަށްވެ

 . ވެތިބޭމީހުންނެވެَقاِئم  އަދާކުރުންމަތީ ހެކިބަްސތައް އަދާުކރަންޖެހިފައިވާ  އެމީހުން އެމީހުންނަކީ އަދި ) 33(

 َشَ◌ْرطُ   ރުކުންތަާކއި ުފރިހަމަކޮ ُوُضوء  އެބަހީ . ( ރައްކާެތރިވާީމހުންނެވެ ނަމާދުތަކަށް އެމީހުންގެ  އަދިއެމީހުންނަކީ ) 34(
 . )ގެންދާމީހުންނެވެ އަދާކުރަމުން ަނމާދު ވަޤުތަށް ވަޤުތުން އެކު ޒިކުރުތަކާއި  އަދި  ސުންނަތްތަކާއި ތަކާއި

 .ގަެއވެުސވަުރގެތަކު މާތްވެގެންވާ  ނީޤިޔާމަތްދުވަހުްނ ވާ އަުހލުެވރިން ސިފަތަކުގެ އިސްވެދިޔަ ) 35(
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   ަތުރަޖމާ     

      =ީ؟ހެއްެޔވެ މަޤްޞަދެއް ކޮން(؟ ކީްއހެްއޔެވެ ވީ މީސްތަކުންނަށް ކާފަރުވ (.    

  =ިގަންނަނީ އަވަްސވެ ދިމާލަށް  ކަޭލގެފާނާއ        =ްަފރާތުން  ވާތް ފަރާތުންނާއި  ކަނާތ  

  =  ިޕާީޓއަށް ޕާޓީ ބަޔަށް ބައ     = ިވަނީހެއްޔެވެ ދަހިވެތ .        = ްކޮންމެ  އެއިނ 

   މީހަކުވެސް    =ްވަންނާނ      ެސުަވރުގެއަށް ވެރި  ނިޢްމަތްތަކުގ     = ްއެްއގޮތަކައްެވސ 

 . ނުވާނެއެވެ އެހެން      =ްހެއްދެވީ އެީމހުން ަރސްކަލާނގެ ތިމަން ހަމަކަށަވަރުނ       

    .) ފޮދުަވރަކުންެނވެ މަނި ވަސްނުަބއި ެއއީ( އެްއޗަކުން ދަންނަ އެމީހުން    = ެހުަވއި   ތިމަންރަސްަކލާނގެ ފަހ 

  . ކުަރއްވަމެވެ ވަޙީ     =ުގަންދެއްވައި رب ެވރި ގެ މަޝްރިޤްތަކ      =ިތަކާއި َمْغِرُب  އަދ   

    ްވޮޑިގެންވެެއވެ ކުޅަދުންވަންތަވެ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ހަމަކަށަވަރުނ .       

  ބަދަލުކުރެްއވުމަށް=     =ެހެޔޮަބަޔކަށްއެމީހުންނަށްުވރ            =ިއެކަމަށް  އަދ 

 .ނުެވއެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލަުކކަމުގައި  ނުކުޅެދިވޮޑިގެންވާ     = ެޫދކޮށްލަްއވާށެވެ އެމީހުން ފަހ.    

   =ްކުޅެން ދުނިޭޔެގމަޖަލުގައި ގެެތރެއަށްވަދެފީނައި بَاِطلُ  އެމީހުނ       = ްއެީމހުނ 

  ބައްދަލުކޮށްފުމަށްދާދެން           =ްއެުދވަސް ެވވިފަވާَوْعُد  ެއމީހުންނަށ        =

 .ނުކުންނާނޭދުވަެހވެ އެމީހުން އެއީ     =ްކައްވަުޅތަކުނ     =ްއަވަސްއަވަހަށ      =ްއެމީހުނ 

 .؟ންފަދަހެއްޔެވެކޮ       =ްދިމާއަށް ފާހަގަާކއި ބަހައްޓައިފާވާ ނުވަތަ ބުދަކާދިމާއަށ        =

 . ދެމިގަންނަނީއެވެ އަވަސްއަަވހަށް         =ްފެންކަޅިވެގެްނވާޙާލު އެމީހުންގެލޯތައ      =

 . ނިކަމެތިކަމެވެ ެދރަކަމާއި  އެމީހުންނިވައިކޮށްފަިއވާނީ          = ީއެުދވަސްއެއ          

 . ދުަވހެވެ ެވވިފަވާَوْعُد  އެމީހުންނަށް= 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑު  ކާފަރުންގެ .) ެއވެ اهللا ރަސޫުލއް އޭ( ) 37(،)36(  ކަނާތްަފރާތުންނާއި  ކަޭލގެފާނުންގެ ދިމާލަށް  ލޭގެފާނާއި ކަ މީހުންގަ
 ކޮން  އެމީހުންގެ އެދަނީ އަަވހަށް އަަވސް އަށް ޕާޓީ ޕާޓީ ަޖމާޢަތަށް ޖަމާޢަތް) ދިމަދިމާއިން އެކި ( ވާތްފަރާތުން

 .ބާވަެއވެ ހެދި ކޮންކަމަކާ. މަޤްޞަދެއްގައިބާވަެއވެ

 ެއހެން  އެއީ. (◌ެ؟ހެއްެޔވ އެދެނީ ވަންނާ ސުވަރުގެއަށް ެވރި  ތްތަކުގެނިޢްމަ މީހަކުވެސް ކޮންމެ އެއިން އަޅެފަހެ ) 38(
 ) ؟ކަމެއްބާަވއެވެ ވާނެ އެދުނީމާ

.) ނުވަެދވޭނެއެވެ ސުަވރުެގއަކަށް ގޮަތކަށް ބޭނުންހާ މީހަަކށް ބޭނުންހާ . (ނުވާނެއެވެ އެހެން  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ) 39(
 ނުަވތަ  ކުިނވަސް އެއީ. (އެްއޗަކުންނެވެ ދަންނަ އެމީހުްނވެްސ ވީ ހެއްދެ އެމީހުން  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން
 ެއއުޅެނީ  ނެތިގެން ގޮތެއްފޮތެއް ބޮޑާވެ ދެންއެހާ މީހަކު ަހއްދަވައިާފވާ އެއްޗަކުން އެވަރު. ފޮދަކުންނެވެ މަނި ނުބައިވަސްދޮވާ

 )  ؟؟؟ކީއްވެގެންބާަވއެވެ

 ތަކުގެެވރި  َمْغِربُ  މަޝްރިޤްތަކާއި ކަމުަގއިވޮޑިގެންވާ ދުންވަންތަވެކުޅަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ ) 40(
  . ކުަރއްވަމެެވ ވަޙީ  ުހވައި  ތިމަންަރސްކަލާނގެ   ގަންދެއްވައިرب 

 އެކަަމށް  އަދި . މައްޗަެށވެ ގެންނެވުުމގެ އެީމހުންގެބަދަުލގައި އެމީހުންނަށްވުރެހެޔޮަބޔަކު އެއީ) 41(
 އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ  އެކަމަށް ތިމަންރަސްަކާލނގެ އެބަހީ. ( ތިމަންރަސްަކލާނގެނުެވއެވެ ގައިކަމު  ނުކުޅެދިވޮޑިގެންވާކަލަކު

 .)  ުނވެސްހުންނާނެއެވެ ކުެރވޭނެމީހަކު އެކަންމަނާ. ހުށީމެވެ ގޮތަށްުކރަށްވާފައިއެ އެކަން

 ދުނިޭޔގެ  ވާހަކަަތކުގެެރއަށްވަދެފީނައި  بَاِطلُ  އެ  ެއމީހުންގެ  އެކާފަރުންގެީމހުންގެމީހުން ) !.ެއވެ َرُسولُل اهللا އޭ(  ) 42(
 އަތުވެއްޖައުަމށް  ުދވަސް ެވވިފަވާَوْعُد  ދެއްވުމަށް ޖަޒާ ަޙއްޤު އެމީހުންނަށް އެއީ   !.ދޫޮކށްލަްއވާށެވެ ކުޅެން މަޖަލުގައި
 .  ދާދެންނެވެ

 އެތަނަަކށް  ހީވާނީ އެމީހުން ހުންއެުދވަ. ދުވަހެވެ އެމީހުންނުކުެމގަންނަ އަވަސްއަަވހަށް ކައްވަޅުތަކުން އެދުވަހަކީ ) 43(
 ައވަސްއަަވހަށް  ފާަހގައަކާއިދިާމލަށް ނުވަތަކޮންމެވެސް ދިދައެއް  ނުވަތަ  ބުދަކަށް ބަަހއްޓާފައިވާ  ފާހަގަުކރަން ދިއުމަށް

 . އެދިމާއަށެވެ މިސްރާބުޖަަހއިފާދާނީ އެީމހުން. ދުވެފައިދާހެނެވެ

 ވެިރވެފައިާވނީ  އެމީހުންނަށް އަދި . ފެންކަޅިވެފައެވެ ޮމޅިން ހިތާމަޔައި ިބރުވެިރކަމާއި ލޯަތއްހުންނާނީ އެމީހުންގެ ) 44(
 .ދުވަހެވެ ވެވިަފވާ َوْعُد  އެމީހުންނަށް އެދުވަސްެއއީ. ނިކަމެތިކަމެވެ ދެރަކަމާއި
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 ގެ މާނަ  ُسورة نوح
uv 

  

 )28(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        لنوحُسورة ا  
 

   ުރަޖމާ ަތ     

          =ްފޮނުއްވީެމވެ ކަާމއިގެން ރަސޫގުنـُْوُح َعَلْيِه السَّآلُم   ތިމަންރަްސކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ .       

    ޤުައމަށް އެކަލޭގެފާނުންގެ=      ) =ްަޤއުުމގެ  ކަލޭގެފާނުންގެ ގެފާނުކަލޭ ) އެންގެވީމެވެ އެކަލޭެގފާނަށ 

.  ބިުރގަންނަވާށެވެ.  ކުަރއްވާށެވެ އިންޒާރު  މިހުންނަށް         = ެއައުުމގެކުިރން  ގާތަށް  އެމީހުންގ  

      = ިއެއް عَذابُ  ވޭންދެނިވ        =ުައހުރެްނގެ  އޭ . ވިދާޅުވިެއވެ އެކަޭލގެފާނ 

 ! އުމުގެމީހުންނޭވެޤަ     = ްކަލޭމެނަށްވާ  އަުހރެންނަކީ  ހަަމކަށަވަރުނ         = ާަބޔާންވެގެންވ 

  . ޚަބަރުދޭމީހަކީމެވެ ިބރުވެިރކަމުގެ . ނަޒީރަކީމެވެ      =ްއަޅުކަންކުރާށެވެ  އަށް  هللا ަކލޭމެނ .   

      =ްކިޔަމަންތެިރވާށެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަދި އެަކލާނގެއަށްިބރުވެތިވެ އަދިަކލޭމެނ .     =

 . ފުއްސަާވހުއްޓެވެ ކަލޭމެނަށް  އެކަލާނގެ       =ެފާފައިގެތެެރއިން ަކޭލމެންގ       = ެއަދިއެަކލާނގ 

  .ފަސްކުަރއްވާުހއްޓެވެ ކަލޭމެން          =ާވަކިުމއްދަތަކަށް ނަންކިިއގެންވ        =ުްނ   ހަމަކަށަވަރ  

   ެއވާމުއްދަތު ކަޑައަޅުއްވާަފއި  هللا    = ިވިއްޔާ އަުތވެއްޖައ       =ެލަސްނުވެވޭނެެއވ .      

     =ްވަންޏާ  ކަމުަގއިއެގޭ ކަލޭމެންނަށ       =ުއެވެ َربُّ  ޭއއަޅުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ އެަކލޭގެފާނ  .   

        =ްގޮވާލައިފީމެވެ ދީނަށް ޤައުމުގެމީުހންނަށް މިއަޅާގެ ިމއަޅާ ހަމަކަށަވަރުނ  .      =

  ދުާވލު ރޭގަޑާއި      =ުއިތުރުުނވިެއވެ ންނަށްއަދިއެީމހ .     =ެޮގވައިެލއްވުމުން މިއަޅާގ    

   = ްދުރަށްދިއުންމެނުވީ  ފިަލއިގެނ       = ިމިއަޅާ ހަމަކަށަަވރުން އަދ        =ްނަށްޮގާވލި  އެީމހުނ 
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   ހިނދެއްގައި ކޮންމެ   =ެދަންނަވާންފުއްސެވުމަށް ީމުހންނަށްއެ އިބަރަސްަކލާނގ      =

 .) ައޅަނީއެވެ އިނިގލިތައް. (އެވެ ލަނީ އިނގިލިަތއް އެމީހުންގެ    =ެތަކުގައި ކަންފަތް އެމީހުންގ     

    = ިވެކުރަނީއެ ނިވައި  ހެދުންތަކުން  އެމީހުންގެ  އެމީހުން  އަދ .    = ިކާފަުރކަމަތީ  އެމީހުން  އަދ 

 . ދެމިތިބެނީއެވެ         =ްކިބުރުެވރިވެގަންނަނީެއވެ ބޮޑާވެ ަކޑައެޅިގެން އަދިއެމީހުނ. 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އަދި . ފޮނުްއވީމެވެ ރަސޫލުކަާމއިގެން ޤައުމަށް އެކަޭލެގފާނުންގެَعَليِه الَسالم نـُْوح  ތިމަންރަްސލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން  ) 1(
 ޚަަބރު  ިބރުެވރިކަމުގެ އައުމުގެ ދުވަސްِقيامة . ( ުކރައްވާށެވެ އިންޒާރު ޤައުމަށް  ކަޭލގެފާނުންގެ. އެންގެވީމެވެ އެކަލޭގެފާނަށް
 އެމީުހން  ުކރިން ޭއގެ އެަބހީ. ުކރިންނެވެ އައުުމގެ އެއްَعذاب  ވޭންދެނިވި އެމީހުންނަށް އެއީ .) ދެއްވާށެވެ އެމީހުންނަށް

 .ވުމަށެވެ ބަޔަކަށް ޞާލިޙު  ރަނގަޅު ނުކޮށްِشْرك  އަށް هللا އީމާންވެ

 ައހުރެންގެ  އޭ. ޮގވާލެްއވިއެވެ. ވިދާޅުވިެއވެ ޤައުމަށް އެކަލޭގެފާނުްނގެ –َعَليه السآلم نـُْوح އެބަހީ – އެކަލޭގެފާނު ) 2(
. ައއި ގާތަށް ކަލޭމެްނގެ ތިަމންކަލޭގެފާނީ ހަމަކަށަވަރުން. !ންނޭވެމީހު ޤައުމުގެ  އަުތވެދާނެ  َعذاب އެަބހީ.  ނަޒީރަކީމެވެ
 . ދިނުމަށްއައިީމހެކެވެ ޚަަބރު ބިރުެވރިކަމުގެ ކަމުގެ

 ށް ތިމަންކަޭލގެފާނަ އަދި. ބިރުވެިތވާށެވެ ެއކަލާނގެއަށް  އަދި  އަޅުކަންކުރާށޭ  އަށް  هللا ަކލޭމެން އެއީ ) 3(
 .) ގޮވާލުމަށެވެ މިހެން(  !.ކިޔަމަންތެރިވާށެވެ

ނޑައެޅި އަދި ފުއްސަވައި ފާފަ ބަެއއް  ތެރެއިން  ފާފައިގެ  ކަލޭމެންގެ  ެއކަލާނގެ  އޭރުން ) 4(  ަވކި  ނަންކިައއިގެންވާ  ކަ
ނޑައަޅުއްވައިފައިވާ  هللا ހަމަކަަށވަރުން . ހުއްޓެވެ ލަސްުކރަށްވާ ކަލޭމެން ދުވަހަކަށް  ދެން  ުތވެއްޖެއްޔާއި އަ ދުވަސް  ކަ

 . އެނގޭނެނަމަެއވެ ކަލޭމެންނަށް އެކަން. ލަސްފަސްވުމެއްނޯއްނާނެެއވެ

. ދީފީމެވެ ދަޢްވަތު ޤައުމަށް މިއަޅާގެ މިއަޅާ ހަަމކަށަވަރުން. !އެވެرب  އަޅުގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ) 5(
ނޑާއި އެއީ. ކޮށްފީމެވެتبليغ  ގޮވައިަލއި  . މެެއވެ ދުާވލުގަިއވެސް ރޭގަ

 . ނުުކރިއެވެ އިތުެރއް މެނުވީ  ދިއުން ފިލައަގެން ދިނުމާއި ފުަރގަސް އެމީހުން ގޮވަިއލެއްވުމުން މިއަޅާގެ އަދި ) 6(

 ކަމަާށއި  އީމާން ސަބަބެްއކަމުގައިވާ  ފުއްސެވުމުގެ ާފފަ އެމީހުންގެ އިބަރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 7(
 ަފތް  ކަން އެމީހުންގެ  އިނިގލިތައް އެމީހުންގެ  ިހނދެއްގައި ކޮންމެ ޮގވައިެލއްވި ންނަށްއެީމހު މިއަޅާ ކަމަށް  ކިޔަމަންތެރި

 އަދި . ވަނީއެވެ ނިަވއި ގޮތުން ނީވޭނެ  އަޑު މިއަޅާގެ އޮޅާ ގަިއގާ  މުޅި ހެދުންތައް  އެމީހުންގެ  އަދި . އަޅަނީއެވެ މަތީގައި  ތަކުގެ
ނޑައެޅިގެން އެީމހުން އަދި. އެވެ އެދެމިތިބެނީ އެމީހުން  އެކާފަރުކަންމަތީ  .ގަންނަނީއެވެ ކިބުުރވެރިވެ  ބޮޑާވެ ކަ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ިމިއަޅާ ހަމަކަށަވަރުން  ދެންއަދ        = ްَدْعَوةُ  ގޮވައި  ަހރުއަޑުން ފައުޅުަގއި  އެމީހުންނަށ 

.  ދީފީމެވެ     =ިމިއަޅާ ހަމަކަަށވަރުން ދެންއަދ         =ްދީފީމެވެ َدْعَوةُ  ާބރުއަޑުން އެމީހުންނަށ .    

       =ިދީފީމެވެ َدْعَوةُ  ިސއްރުްނވެސް ސިްއރު އެީމހުންނަށް މިއަޅާ އަދ.     = ިބުނީމުއެވެ މިއަޅާ އަދ. 

        = ިދަންނަވާށެވެ  އެދި ފުއްެސވުމަށް ފާފަ ަޙޟްރަތުގައި  ގެرب  ތިޔަބައިމީހުން  މީހުން  ތިޔަބައ .   

      = ްކަމުަގއެވެ ކަލަކު  ފާފަފުއްަސވާ ގިނަގިނައިން ވޮޑިގެންވީ  އެަކލާނގެ ހަމަކަަށވަރުނ .   

    = ެވާރޭފެން  އުުޑން މައްޗަށް  އިމީހުންގެ ތިޔަބަ އެަކލާނގ .  ވެއްަސވައެވެ     = ްޯބކޮށ  

    =ިކުރަށްަވއެވެ މަދަދު ތިޔަބައިީމހުންނަށް ެއކަލާނގެ  އަދ .        =ިަދރީންނުން މުަދލާއ    

     =ިަލއްވައެވެ ގީޗާަތއްބަ ތިޔަބައިމީހުނަށް އެކަލާނގެ އަދ .        =ިއެކަލާނގެ  އަދ 

  .ލަްއވައެވެ ކޯރުަތއް ހިނގަހިނގާހުންނަ ތޔަބައިމީހުންނަށް    =ް؟ ެހއްޔެވެ ކަލޭމެންކީއްވެގެނ       =

 ނުވާންވީ ބިުރވެތި އަށްاهللا ކަލޭމެން     =ްވަންތަعظمة  – މަތިވެރި – މާތ       = ްހަމަކަށަަވރުނ 

  ހެއްެދވީ ކަލޭމެން  އެކަލާނގެ      ްތަކެއްަގއެވެ ދަރަޖަ  އެތަކެއް . ަދއުރަށެވެ ދައުރު  އެތަެކއ .      =

 .) ނުފުދެނީެހއްޔެވެ ދަީލލަކަށް. (ނުދެކެނީެހއްޔެވެ ކަލޭމެން     =ކޮންފަދައަކުންކަން  ހައްަދވައިފައިވަނީ اهللا  

      =ްއުޑު ހަތ       =ިހަމަހަމަވާގޮތަށް މައްޗަށް މަތި އަނެކެތި އެކެތ      =ިއަދ 

 . ލެއްިވއެވެ ަހނދު އެކަލާނގެ      =ެގައިކަެމއްކަމު ައލި( ޫނރެއްކަމުގައި  ތަކުަގއި އުޑު އ (      

    =ިކަމުގައި ަބއްތިއެއް. ލެއްިވއެވެ އެަކލާނގެ ިއރު އަދ            =ިކަލޭެމން  هللا އަދ 

 . ހެއްދެިވއެވެ ބިމުން އެބަހީ.(ނެރުއްވިެއވެ ބިމުން    ާނޑައެޅިގެންވ   ކުންހެއްެދވުމަ،  ނެރުއްވުމަކުން  ކަ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .ޮގވާލައިފީމުެއވެ ފައުޅުގައި އެމީހުންނަށް މިއަޅާ ދެންފަހެ ) 8(

ނޑައެޅިގެން އަދި. ކޮށްފީމެވެ އިޢްލާން ދަޢްވަތު އަޑުން ބާރު އެމީހުންނަށް މިއަޅާ ދެންހަމަކަށަވަރުން ) 9(  ސިްއރު  ކަ
 . ދީފީމެވެ ދަްޢވަތު) ގެނުަވއިގެންވެސް ވަކިަވކިން ން މީހު އެިކއެކި( ސިއްރުން

 ފާފަފުއްސެވުން  ކަލޭމެންގެ ގައި َحْضَرةُ  ގެرب  ކަލޭމެން ކަލޭމެން. ބުނީމެވެ އެމީހުންނަށް މިއަޅާ އަދި ) 10(
 . ވެކަުމގައެ ަކލަކު ފުއްސަވާ ފާފަ ިގނައިންގިނަ ވޮޑިގެންވަނީ ެއކަލާނގެ  ހަމަކަަށވަރުން. އެދިދަންނަވާށެވެ

 ތައުބާވުަމކީ  އެދި ފުއްސެވުމަށް ފާފަ އެަބހީ.  ( އުޑުންބޯވާރޭެވއްސަވާެނއެވެ ކަލޭމެންގެމައްޗަށް އެކަލާނގެ ) 11(
 .)  އިިދކޮޅެވެ އޭެގއިދިކޮޅު އަދި. ސަބަބެކެވެ މުއްސަދިވުމުގެ  ގިނަވެ  ވާރޭފެން

 ަދރިން  މުަދލާއި ކަލޭމެންނަށް އެަބހީ. އްވަެއވެދެ މަަދދުކޮށް ކަލޭމެންނަްށ އެަކލާނގެ ދަރީނުން  މުދަލާއި  އަދި ) 12(
. ހަމައެަކލާނގެެއވެ ދެއްވީ  ަލއްވައި  މީރުފެނުެގޯކރުތައްވެސްަކލޭެމނަށް  ަބގީތަކާއި  އަދި. ހަމައެކެލާނގެއެވެ ދެއްވަނީވެސް

 އެަކލާނގެައށް  އަާދކުރުމަކީ  ޝުުކރު. ޝުކުއަދާކުރާށެވެއީމާންވެ އެކަލާނގެއަށް ކަލޭމެން  މުޤާބިުލގައި  ގެنِْعَمُة  މިހުރިހައި 
    .ނުުކރުމެވެ ަޝރީކު ެއކަލާނގެއާއި އެކައްަޗކާވެސް. އަޅުކަންކުރުމެވެ އެަކލާނގެއަށް އީމާންވެ

 ހިަތއި  މާތްކޮށް އަށް هللا ◌ް ަކލޭމެން.) ވިދާޅުވިއެވެ މުޚާތަބުކުަރއްަވއި ޤައުމާ އެކަލޭގެފާނުގެنوح عليه الّسالم) ( ) 13(
 އޮތީ  ނަށް ަކލޭމެން. ހެއްެޔވެ ހެދި  ކަމަކާ  ކޮން ނުވާންވީ ބިުރެވތި ަކޭލމެން ބޮޑުކަމަށް ގެ عظمة  ކަމާއި ތަ ވަން މާތް އެކަލާނގެ 

 . ހެއްެޔވެ ޢުޛުރެއް ކޮން

 މަނި . (ތެރޭގަެއވެ ުރގެުއ◌ަދަ އެތަކެއް. ތެރޭަގއެވެ ތަކެއްގެ ޙާލުއެތައް ެހއްދެވީ ކަލޭމެން އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން ) 14(
 ެއކަލާނގެ  ުފރިހަމަވަންދެން ހެއްދެވުން ކަލޭމެންގެ މިހެންގޮސް ަކށިކޮޅަކުން – މަސްކޮޅަކުން – ލޭކޮޅަކުން – ންފޮދުވަރަކު

 ިބރުވެިތވެ  ަފރާތަށްފަހެ ެހއްދެވި އިންސާނާ މި ުކޅަދާނަކޮށް މިހާ  ގޮތަކަށް  ރީތި އަޖާބުވާފަދަ ުފރިހަމަކޮށް މިފަދަ. ހެއްދެވިއެވެ 
 ) ؟ނުވޭބާަވއެވެ ަޙއްޤު ހިތުން މާތްކޮށް ކޮށް ޢިޙްތިރާމު

 ކޮންފަދަ ( ކޮންފަދަައކުންކަން ވަނީ ހައްދަވާފައި ގޮތަށް ވާ މައްޗަށް އަނެކެތި އެކަތި އުޑު ހަތްتعاىل  هللا  ފަހެ އަޅެ ) 15(
 ލާނގެ އެކަ  އެކަންކަމުން ބަލައި ެއކަންކަމަށް؟  ނުދެކެނީެހއްޔެވެ ކަލޭމެން) މަތީގައިކަން ނިޟާމެްއގެ ފުރިހަމަ ބަދަހި

 ؟  ނުލިބެނީހެްއޔެވެ ދަލީލު  ޤުދުރަތްތެރިވަންތަކަމުގެ 

 . ލެއެވިެއވެ އެަކލާނގެ ބައްިތއެއްކަމުަގއި ިއރު ަލއްވައި ހަނދު ނޫރެއްކަުމގައި ައލިކުރާނެ  އުޑުތަކުގައި އެ އަދި ) 16(

 އަސްުލކަމުގައިވާ  ތިޔަބައިމީހުން ހީއެބަ( އެވެ هللا ހަމަ ނެރުއްވީ އެތަނުން އުފައްދަވައި ބިމުން ތިޔަބައިމީހުން އަދި ) 17(
 .)ވެލިންނެވެ ހެއްދެވީ هللا އާދަމްގެފާނު
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   ަތުރަޖމާ     

      =ްކުރައްވާނއެވެ އިޢާދަ ެއތަނަށް) މަރުވުމަށްފަހު( ކަލޭމެން އެކަލާނގެ ދެނ.      

  =ިނޑައެޅިގެން) ދުވަހުން ޤިޔާމަތް( މީހުން ތިޔަބައި އެކަލާނގެ އަދ   . ހުއްޓެވެ ނެރުއްވާ ކަ    = ިއަދ 

 . ލެއްިވއެވެ ކަލޭމެންނަށްޓަކައި هللا         =ުނޑ   ދޫލައެއްކަމުަގއި ބިންގަ       = ްކަލޭެމނ 

   ހިފުމަށްޓަކައި މަގު އެތަނުން    ްމަގުތައް ވެގެންވާ ތަނަވަސ         = نوح عليه الّسالم

 . ެއވެرب  އަޅުގެ އޭ . ދެންނެވިއެވެ       =ްއުރެދިއްޖެެއވެ މިއަޅާއަށް އެމީހުން ހަމަކަށަވަުރނ .    = ިައދ 

 .)އެވެ ދެމިތިބެއްޖައޫ އެމީހުން. ( ވެވެއްޖެއެ ތަބަޢަ އެމީހުން      =ްނުކޮށްދޭމީހަކާއި އިުތރު އޭނާއަށ.    

   = ެދަރިން އޭނާގެ  މުދަާލއި އޭނާގ.       = ިމެނުވީ ހަާލކު ގެްއލުމާއ .   = ިއެީމހުން  އަދ 

.)  ެޖއެވެވެއް ފާފަެވރި. (ހަދައިފިެއވެ މަކަރު      =ާމަަކރަކުން ބޮޑުވެގެންވ.      =ްގެއަދިއެމީހުނ  )

 . ބުންޏެވެ) މީހުން މަތީ ދިމާލަށް ދެރަމީހުންނާ     =ެދޫނުކުރާެށވެ ކަލޭމެން އިލާހުންތަށް ކަލޭމެންގ.! 

      =ިކުރާށެވެދޫނުَودُّ  ކަލޭމެން އަދ.!        =ިވިަޔސް يـَُغْوث  ވިޔަސްُسَواع  އަދ 

 .)ދޫނުކުރާށެވެ(      = ިދޫނުކުރާެށވެ(     ެވސް َنْسرُ  އާއި يـَُعوق  އަދ(.           = ިއަދ 

 . މަގުފުރައްަދއިފިއެވެ ގިނަމީހުން  ަވރަށް އެމީހުން   = ިއިުތރުނުވެއެވެ އަނިޔާެވރިންނަށް އަދ.  

    =ްމެނުވީ މަގުފުރެދުނ.  
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 ައލުން  ދުވަހުން ޤިޔާމަތް އަދި. ކުރައްވާނެެއވެ ރުޖޫޢަބިަމށް އެ މަރުވުމަށްފަހު ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ ދެން ) 18(
ނޑައެޅިގެން އަނެއްކާވެސް  . ނެރުއްވާނެެއވެ އެބިމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ  ކަ

 ޫދލައެްއކަމުަގއި  އުޅުމަށްޓަކައި ހިނގާބިނގާވެ  އަދި  އޮޭށވެ އިށީނދެ މީހުންނަށްޓަަކއި ތިޔަަބއިتعاىل  هللا އަދި ) 19(
ނޑު ތަންމަށްޗެއްކަމުގައި  . ެލއްވިެއވެ ބިންގަ

 .ހެދުމަށްޓަކަެއވެ އިޚްތިޔާުރކޮށް މަގުަތއް ތަނަވަސް  އަދި ބޮޑެތި އެތަނުން ތިޔަބައިމީހުން އެއީ ) 20(

 އެމީހުން  . ުއރެދިއްޖެއެވެ މިއަޅާއަށް  އެމީހުން ހަަމކަށަވަރުން . !އެވެرب  އަޅުގެ  އޭ . ދެންނެވިއެވެنوح عليه الّسالم  ) 21(
 އިތުރު  މެނުވީ ަހލާކު ގެްއލުމާއި ދަރީންނުން މުދަލާއި އެމީހުްނގެ ވީتبع  ންއެީމހު އަދި. ދެމިތިބިއްޖެއެވެ އުރެދުންމަތީ އެ

 ައދި  ބޮެޑތި އެމީހުންގެެތރޭގައިތިބި  ތަބާވީ މީުހން ެދރަވަރު  އެމީހުްނގެ އެބަހީ . (ނުކޮށްދޭބަޔަކާއެވެ
 .) މުއްސަދިންނާއެވެ ކަމުވޮށިވެގެންވާމީހުންާނއި

نوح عليه  މޮޔަޖާހިލުން  ރަށުަގއިތިބި ހެދިމަކަަރކީ އެމީހުން. ( މަަކރުހަދައިިފއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ ވަރަށް އެމީހުން އަދި ) 22(
 މުދާެވރި  އަދި . ދިމާކުރުްނވެއެވެ ދިމާކުންތައް ާފޑުފާޑުގެ އެަކލޭގެފާނަށް އެމީހުން . ފާކުެރއްވުމެވެ ގެމައްޗަށް  الّسالم

 . އެތައްކަމެކެވެ ދިެވސްއަ.  ކުރުްނވެއެވެ ެހއްލުންތެރި  އޮޅުވާ ފަޤީރުންނަށް މަތީމީހުން

  އާއި ُسَواُع   ާއއިَودُّ  . ދޫނުކުރާށެވެ  އަޅުކަންކުރާބުދުތައް ކަލޭމެން  ކަލޭމެން. ބުނެއެވެ ބޮޑެތިމީހުން އެމީހުންގެ އަދި ) 23(
 .އަޅުކަންުކރާށެވެ ިމތަކެއްޗަށް. ދޫނުކުރާެށވެ މިބުދުތައް އާއި  َنْسرُ    އަިދ ާއއިيـَُعْوُق   އާއިيـَُغْوُث  

 ފަސްމީހުްނގެ  އެއީ އަްސލުގައި. ބުދުަތކުގެނަންތަކެވެ ބޮޑެތި އަޅުކަންެވވެމުންއައި އެަޤއުމުގައި އޭރު މިނަންތަކަކީ(
 އެއީދިގުަބޔާނަކަށްާވތީ . އެބަުހއްޓެވެ ފެންނަން ޮފތްފޮތުން َحِدْيث ބަަދލުވީގޮތް  ބުދުގެނަންނަމަށް އެނަންތައް . ފަސްނަމެވެ
 "التـَّْوِحْيد ِمنَ  ُدُرْوس"ފޮތް   تـَْوِحْييد) (އެވާަހަކ އަހުރެްނލިއުނު . ދެންނެވުމަށްބާއްވަމެވެ ެއހެންފުރުސަތެްއގަ އެވާހަކަ

 . )ގައިބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ

. ުފރެއްދިއެވެމަގު އާދައިގެީމހުން ަވރަށްގިނަ  ތިބެމެ ަމގުފުރެިދގެން ބޮޑެތިކާފަރުން އެޤައުމުގެ  އަދިހަމަކަށަވަރުން  ) 24(
 .އިުތރުނުވިެއވެ މަގުފުރެދުންނޫނީ މުްޝރިކުންނަށް ޔާެވރިއެއަނި އަދި
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މާނަ  ގެسورة نوح       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

        =ެފާފަތަކުގެ . ( ދިޔައީއެވެ  ޣަރަޤުެވގެން) ގައިطُْوَفان (  އެީމުހން ސަބަބުން ކުށުގެ އެމީހުންގ 

 .ާލކުވެިދޔައީއެވެއެމީހުންހަ ސަބަބުން       =ެވެއްދޭނެއެވެ އަލިފާނަށް އެމީހުން ފަހ.         =ެފަހ 

 .)  ުނވިއެވެ އެމީހުންނަކަށް. ( ނުފެނުނެވެ އެމީހުންނަކަށް      =މެނުވީ هللا( ފިޔަވައި  هللا (     =

 .ރަކުމަދަދުގާ، ވެރިޔަކު َنْصُر        =ިއެވެَربُّ  އަޅުގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ نوح عليه الّسالم އަދ.!        

    =ިދޫނުކުރައްވާޭދވެ ބިންމަތީގައ.         =ެދިރިއުޭޅނެ  ެގޔަކު ތެރެއިން ކާފަރުންގ 

 .އެކަކުވެސް        =ްއިފިނަމަވަބައިތިއްބަ ދޫކުަރއްވާފަިއ  އެބައިމީހުން  އިބަރަސްަކާލނެގ ހަމަކަަށވަރުނ. 

       =ެމަގުފުަރއްާދނެއެވެ އަޅުތަކުން އިބަރަސްކަލާނގ .     =ިނުވިހާނެއެވެ އަދ .    

    =ާމެނުވީ ކާފަރަކު ނުބައިނުލަފ . = ެއެވެ َربُّ  އޭއަޅުގ!.         = ިމިއަޅާއަށާއ 

  .!ފުއްސަވާންދޭވެ  މައިންބަފައިންނަށް މިއަޅާގެ      =ިމީހަކަާށއި ވަތްކޮންމެ ގެޔަށް  ިމއަޅާގެ އަދ. 

    =ްޙާލު ވެގެންވާ މުއުމިނަކަށ.       =މުއުމިނު އަދި ފިރިހެނުންނަށާއި މުއުމިނު އަިދ 

   ފުއްސަވާޭދވެ!.ވެސް އަންހެނުންނަށް   =ިއިުތރުނުކުަރއްވާދޭވެ އަނިޔާވެރިންނަށް އަދ.     

 .ހަލާކުމެނުވީ= 
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މާނަ  ގެسورة نوح       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެމީުހން  އޭގެފަހުގައި ދެން .ދިޔައީެއވެ މަރުވެގެން އެމީުހން ގައިطُْوَفاُن  ކުށްފާފަތަކުގެސަބަބުން ގެއެމީހުން ) 25(

 ައދި . އަލިފާނެއްކަމުަގއެވެ ވެއްދެވޭ އެމީހުން ކުރީން ުވމުގެِقَياَمة  ގައިَعاَمل   ގެبـَْرزَخ  އެއީ ބުނެވެނީ. ( ވެއްދޭނެއެވެ އަލިފާނަށް

) َواهللا َأْعَلم.... އެބަހުއްެޓވެ ދަީލލުކުާރއާޔަތްތައް މައްޗަށް މިގޮތުގެ . ވެއްެދވޭނެއެވެ އެމީހުން  ައލިފާނަށްގަދަ ދުވަހުން  ِقَياَمة

 . ނުފެނުނެވެ އެމީހުނަކަށްމަދަދުގާަރކު އަދި، ެވރިޔަކުَنْصُر  އެއްވެސް  އެހެން ފިޔަވައި  اهللا އަދި

 އެކަކުެވސް  އުޅޭނެ ދިރި ގެއަކު ތެރެއިން ކާފަރުންގެ. !އެވެ رب އަޅުގެ އޭ. ދެންނެވިއެވެ نوح عليه الّسالم އަދި ) 26(

 . !މަރުއްވާނޭދވެ ކުރައްވާ  ަހލާކު ކާފަރުން އެންމެހާ އެބަހީ  !.ނުބަހައްޓަވާންޭދވެ ބިންމަތީގައި

 އުޅުމަށް  އިބިންމަތީގަ  މީހުން އެކާފަރުްނގެ އިަބރަސްކަލާނގެ .) !އެވެ رب އަޅުގެ އޭ . ދެންނެވިއެވެ نوح عليه الّسالم( ) 27(

 މަުގން  ޙައްޤު މަގުުފރައްދާ އެމީހުން ބަޔަކު ގިނަ ަވރަށް އަުޅތަކުންގެ މުއުމިނު އިަބރަސްަކލާނގެ ދޫކުރައްވައިފިނަމަ

 . ނުއުފެދޭނެއެވެ ނޫނީ  ކާފަރުން ގަދަ ކާަފުރކަން އަދި ނުބައިުނލަފާ ެތރެއަށް އެމީހުންގެ އަދި. ދުރުކުރާނެެއވެ

 މިސްކިތަށް  މިއަޅާގެ ނުވަތަ – ެގއަށް މިއަޅާގެ އަދި މައިންބަފައިްނނަށާއި ިމއަޅާގެ މިއަލާއަށާއި.!އެވެ رب އަޅުގެ އޭ ) 28(

 މުއުމިނު  އެންމެހާ  އަދި  ފިިރހެނުންނަށާއި މުއުމިނު އެްނމެހާ އަދި  މުއުމިނަކަާށއި ކޮންމެ ވަތް ާޙލު ެވގެންވާ އީމާން –

 އިުތރު  ަހލާކުމެނުވީ ގެއްލުމާއި ންނަށްُمْشرُِك /  ނިޔާވެިރންނަށްއަ އަދި. !ފުއްސަވާނދޭެއވެ ފާފަ ވެސް އަންހެނުންނަށް

 . ނުކުރައްވާދޭވެ



                      
 

2 1 6 9   
 

މާނަ  ގެسورة جّن       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة جنّ 
uv 

  

 )28(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      اجلنّ ُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

   ) =ޭވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު) !.އެވެَرُسول اهللا  އ.!       =ްއިްއވެވިއްޖެެއވެ َوِحي  އަހުރެންނަށ .

 .)ކުރެިވއްޖެއެވެَوِحي(      =ްބަޔަކުައހައިފިކަމުގައި  ޖަާމޢަތެއްގެ ހަމަކަށަަވރުނ     = ެޖިންނީންގ 

. ތެރެއިން    =ެރަށުގެމީހުންނަށްގޮސް ރަށަށް އެޖިންތައް މީހުން (އެ ފަހ.  ) ބުްނޏެވެ      =

 .އަހައިފީމުެއވެ އަހުރެމެން  ހަމަކަށަވަރުން      =ަބަސްތަކެއް  އަޖާއިުބވާފަދަ(  ޤުރުއާނެއް  ޢަޖާއިބުވާފަދ ( 

         =ީަމގަށެވެ َحقُّ  ސީދާ އެފޮތްމަގުދަްއކަނ.        =ެއީާމން  އެފޮތަށް އަހުރެމެން  ެއހެންވެ ފަހ 

 .ވެއްޖައީމެވެ          =ެބައިެވރި . ނުުކރާހުށީމެވެ ރީކުޝަ  ައހުރެމެން އަށް َربُّ  އަިދއަުހރެމެންގ 

. ނުކުރާހުށީމެވެ   =ްހަމައެކަކާެވސ       =ިއުފުލިގެްނވެއެވެ މަތިެވރިވެ ހަމަކަށަަވރުން އަދ .   

     ެމަތިވެރިކަން  ގެމާތްކަމާއި  َربُّ  އަޅަމެންގ           = ެއަނިބކަބަަލކު  އެްއވެސް އެަކލާނގ 

 ދަިރކަލަުކވިޔަސް އަދި    . ނުހިއްޕަވައެވެ       = ްބުނާކަމުގައިެވއެވެ  އަދިހަކަަށވަރުނ. 

    =ެބޯހަމަނުޖެހޭީމހުން/ޖާހިލުން އަހުރެމެންގ         =  ުއާއިމެދ 

 އަނިޔާެވރިބަސްތައް /ދޮގުބަސްތައް       =ްހީުކރީ  އަހުރެމެން  އަދިހަމަަކށަވަރުނ      =

 ދިޖިންނިންވެސްއަ އިންސާނުންވެސް=    .ނުބުބުނާނޭކަމަށެވެ    = ްގެމައްޗަށ/   ުއާއިެމދ 

      =ްއެއްވެސްދޮެގއ.      =ިވިއެވެ ހަމަކަށަަވުރން އަދ*.      = ްއިންސާނުންކުރެނ 
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 ). ފިރިހެނުންތަކެއް(  ބަޔަކުމީހުން    = ިއެދޭކަމުަގއި އެކަމަށް(  ނަކަމުގައިލިބިގަން ހިމާޔަތް ރައްކާތެރިކަމާއ .( 

       =ެފަރާތުން ފިރިހެނުންގެ ބައެއް ޖިންނިންގ .    =ެއިންސާނުންނަށް(  އެޖިންނިތަށް ދެންފަހ (

 .އިތުރުކޮށްފިއެވެ    =ިބިރުވެރިކަން ނުވަތަ. ކިބުރުެވރިކަން ބޮޑާކަމާއ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. اهللا َرُسول(އޭ ) 1( ހަމަކަަށވަރުްނ ޖިންނިންގެޖަމާޢަތެއްގެބަޔަުކ   !) ަކލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެެވ.!އެވެ

) އަަހއިފިކަމުގަިއ  ިތމަންކަލޭގެފާނަށް  . އެބަހީ  َوِحي(ތިމަންކަލޭގެފާނުޤުރްއާްނ ކިޔެިވއަޑު  اهللاއިްއވެވިއްޖެެއވެ

. އަދިއެމީހުން ތިމަންކަ .  قـُْرآنލޭގެފާނަށް އަންގަަވއިފިއެވެ ެގ އަޑުއަހައިފާ އެމީހުްނގެ ޤައުމަށްގޮސް ބުްނޏެވެ

ވާފަދަބަސްތަކެްއ   َعَجاِئبُ އެްއ ނުވަތަ  قـُْرآن ވާފަދަ َعَجاِئبُ ހަމަކަށަަވރުން ،  އޭއަހުރެމެންެގ ޤައުުމގެމީހުންނޭވެ

 .  އަހުރެމެން އަހައިފީމެވެ

. އެހެްނވެ އަުހރެމެން އެ  قـُْرآن އެ ) 2( .  قـُْرآن މަގުދައްކަނީ ސީދާ ަޙއްޤު ތެދުމަގަށެވެ  އަށް އީމާންެވއްޖައީމެވެ

. َحْضَرةُ  ގެ اهللاއެއީ (   َربُّ އަދި އަހުރެމެްނ އަުހރެމެންގެ )ންބާވަިއލައްވާފަިއވާ ަޙއްޤު ފޮތެއްކަމުަގއި ތެދުކޮށްފީމެވެ

.އަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ަޝރީކު ނުުކރާހުށީ  މެވެ

. އަިދ  َعَظَمة ެގ މާތްކަމާިއ އެކަލާނގެ  َربُّ އަދި  ހަމަކަށަވަރުން ައހުރެމެންގެ  ) 3( މަތިވެިރވެ އުުފލިގެންވެެއވެ

. ( އެއިްނ އެްއވެސް ަފރާތެްއ  އެކަލާނެގ އެްއވެސް އަނބިކަނބަލަުކ ިވޔަސް އަދި އަިދކަލަުކވިޔަސް ުނހިއްޕަވަެއވެ

. ެއއީ  .  َشرِيكެއކަލާނެގއަށް ެއއްވެސް އިޚްތިޔާރު ނުުކރަްއވައެވެ  އަކުނުާވ އެއްަކއުވަންތަކަލާނގެ ެއވެ

އާިއ މެދު ޮދގު އަދި އަނިޔާެވިރ  اهللاއަދި ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެްނގެތެރޭަގއިާވ ޯބ ހަމަުނޖެހޭ ޖާިހލުން  ) 4(

. އެަކލާނގެ އަށް  . َشرِيكބަސްތަށް ބުނަނީއެވެ  ންތަށް ލަނީއެވެ

ެގ މައްޗަްށ  اهللاްނ އަުހރެމެން ީހކުީރ އިންާސނަކުވެސް އަިދ ޖިންނިއަުކވެސް އަދި ހަމަކަަށވަރު ) 5(

    .  ދޮގެއްނަހަދާނެކަމަށެވެ

އެދޭކަމުގަިއވި ަބއެއްމީުހްނ  ِمحَايَةއަދި ހަަމކަށަވަރުްނ ޖިންނިންެގ ބައެއްފިިރހެނުންގެކިބަިއން ރަްއކާތެރިކަމާިއ  ) 6(

. އިންސާނުންގެތެރޭގަިއ ާވކަމުގައިެވއެވެ . އަިދ އެކަމުގެސަބަބުްނ އެޖިންނިތަކަށް ބޮޑާކަމާިއ ފާފަވެރިކަްނ އިުތރުވެެއވެ

.  އަދިއެއިންސާނުންނަށް ބިުރވެރިކަްނ އިތުުރކޮށްދެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

      =ިހީކުރީ ހަމަކަށަވަރުން ) އިންސާނުން އެ(  އެމީހުން އަދ.       =ްހަމަ ) ޖިންނިންވެސް( ކަލޭމެނ 

    . ގޮތަށެވެ ހީކުރާ     =ނުފޮނުއްވާނެކަމަށެވެ  اهللا..   ) =  އެކަުކވެސް ހަމަ )  ކަމާއިގެން َرُسْول .  

        =ިހޯދަންއެދެފީމެވެ. ( ހޯދައިފީމެވެ ޚަބަރުަތށް އެޑުގެ އަަހރެމެން ހަަމކަށަވަރުން  އަދ(. 

       =ެެދކެފީމެވެ އެއުޑު އަުހރެމެން ފަހ .    =ްުފރިގެންވަނިކޮށ.       =ަފާރަެވރިން  ގަދަފަދ 

 .)ަމލާއިކަތްބޭަކލުންތަކުން ގަދަފަދަ. ( ތަކަކުން     =ިިހލައިންނާއި ނިގި ައދ.       =ިހަމަކަށަަވރުން  އަދ 

 ).ޒަމާނުގައި އިސްވެދިޔަ. ( ވީމުއެވެ  އަހުރެމެން     =ެެއހުމަށް  ޚަބަރު(  އިށީންނަކަމުގައި ތަންތާގައި އުޑުގެ އ 

 .) އިށީންނަކަމުގައި        =ުތަންތާނގައި އިށީންނަ އެހުމަށް އަޑ  .      =ަމިހާރު  ހެފ 

 ).އިށީންދެއްޖެމީހާ އަހަން(  އަހައިފިމީހާ ދެން     =ްފެންނާނެއެވެ އޭނާއަށ .        = ޭސީދާކުެރވ 

 ގިނިހިލަެއއް        =ިނޭނގެއެވެ ައހުެރމެންނަކަށް ހަމަކަށަވަރުން އަދ.     = ީއެދެވިގެންަވނ 

 ކަމެއްނުބައިކަމެއް        =ްބިމުގައިވާަބޔަކަށ.      =ައެބައިމީހުންނާއިމެދު  ނުވަތ 

*  އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ   =ެَربُّ  އެބައިމީހުްނގ  *   =ްތެދުމަގެއްކަމެއ  *          =

  .*މާތްމީހުްނވެެއވެ َصاِلحُ  އަުހރެމެންގެތެޭރގައި އަދިހަމަކަށަވަރުން          =  ްއަދިހަމަކަށަަވރުނ 

 .*ެއއަށްުވރެދަށްމީހުންވެއެވެ  އަހުރެމެންގެެތރޭގައި     =ީަބއިބަޔަށެވެ. ޖަމާޢަތްތަކަކަށެވެ އަހުރެމެންވ .  

 ާތަފާތުވެގެންވ  *.       =ުކަށަވަރުުކރީ އަދި ޔަޤީންކުރީ އަުހރެެމން ންއަދިހަމަކަށަވަރ *       

      =ްނުލެވޭނެކަމަށެވެ އަށްނުކުޅައްދައި  اهللا ބިންމަތީގައި އަހުރެމެންނަށ  .         = ިއަދ 

.ުނލެވޭނެކަމަށެވެ ނުކުޅައްދައި އެަކލާނގެ  އަހުރެމެންނަށް  ދިއުމުގެގޮތުންެވސް ފިލައިގެން             =
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 * އިވުުނހިދުން ތެދުމަގު ައހުރެމެންނަށް އަދިހަމަކަށަވަރުން      =ުތެދުޮކށް  އަހުރެމެން އެތެދުމަގ 

  . *އީމާންވެއްޖައީމެވެ       =ެދަންނައެވެ އްޖެމީހާ އީމާންވެ އަށް َربُّ  ެއމީހެއްގެ ެއމީހަކު ފަހ* .  

      = ެިބރުނުގަންނާނެއެވެ އުނިވެދާނޭކަމަށް ދަރުމަ އޭނާގެ  އެނާ  ފަހ* .      = ިއޭާނގެ  އަދ 

 )*ބިރުުނގަންނާނެއެވެ( ލިބިދާނޭކަމުެގވެސް އަނިޔާއެއް  ގިނަވެ ނުބައިތައް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެީއ  ) 7( އެްއވެްސ  تـََعاَىل  اهللاއަދި އެއިންސާނުންވެްސ ހީކުީރ ަކލޭމެްނ ޖިންނިންެވސް ހަމަތިަޔހީކުިރ ގޮތަށެވެ
 .  އާދަމުގެދަރިއަުކ ރަޫސލުކަމާއިގެްނ ނުފޮނުއްވާކަމަށެވެ

. އަދި ހަމަކަށަަވރުްނ އުޑުެގ ޚަބަރުތަްއ ހޯދުމަށް ކުރިއެކޭެވސް އެއްފަދައިްނ ައހުރެ ) 8( މެްނ ދިޔައީމުެއވެ
ނަމަވެސް އަހުރެމެންނަށް މިާހރު އެއުޑުފެނުނީ ގަދަފަދަވެގެްނވާ މަލާއިކަތްބޭަކލުން އެތަންރަްއކާތެރި ުކރުމަށްޓަކަިއ 

 . . އަދި އެތަނުްނ ޚަަބރު ސާފުުކރަންދާ ޖިންނިންނަށްވާ ގިިނހިލަެއވެ  ފޯރިމެރުމަށް އެާތގައި ުފރިގެންވަނިކޮެށވެ

ރުން މީގެުކރީަގއި ޚަަބރު ެއުހމަށްޓަކައި އުޑުގެތަންތާަގއި ައހުރެމެްނ އިށީންެދ އަދި ހަމަކަށަވަ  ) 9(
. އެހެންނަމަވެްސ މިހާުރ ެއއިންތާކު ޚަަބުރ އެހުމުެގ ޤަސްދުގަިއ އިށީންނަންދާމީހަކަްށ ދިމާވާީނ  ތިބޭކަމުގައިވީމުއެވެ

. ( ޚަބަރެްއ ެއހުމުގެކުރިްނ އެގިިނިހލައިން .)ސީދާކުރެވޭ ގިނިހިަލއެކެވެ  ޖެހި އެދާޖިންނިއެއް ހަލާކުވެެދއެވެ

އެިދޮވޑިގަންނަވަނީ  ނުބައެއްކަމެްއ އަދި ނުވަތަ އެކަލާނެގ  َربُّ އަދި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެމީހުންގެ  ) 10(
. އެމުީހންނަށްޓަކައި އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ ތެދުމަެގއްކަމެްއ ނުވަތަ ހެވެއްކަ  މެްއ ައހުރެމެންނަކަށްނޭގެެއވެ

.ކޮންމެ(   )އަކަސް އެާތގެ ކަންތަްއ މިުހރީ ިއހުނާތަފާތުގޮތަކަށެވެ

. َصاِلحُ އަދިހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެްނގެތެރޭަގއި  ) 11( އަދިހަމަކަށަަވރުން އަުހރެމެންގެެތރޭގަިއ   މާތްމީހުންވެއެވެ
. (މިއީ ހައްތާވެްސ ޖިންނީްނގެމީހުން އެީމހުންގެމީހުންނަށްކިަޔއި .އަިދ އެއަށްވުރެދަށްމީހުްނވެއެވެ ދޭވާހަަކއެވެ
. އެބަހީ އަުހރެމެންވީ ތަފާތު  .ބަިއބަޔަށެވެ . ޖަމާޢަތްތަކަކަށެވެ .) އަުހރެމެންވީ ތަފާތުެވގެންވާ .  ِفْرَقةބުނެއެވެ  ަތކަކަށެވެ

އަދިހަމަކަށަވަރުްނ އަހުރެމެްނ ޔަޤީންުކީރ  އަިދ ައހުރެމެންނަށް އެގުީނ ބިންމަތީގައިެވސް އަުހރެމެންނަްށ  ) 12(
. އަދިއެކަލާނގެއަްށ އަތުނުވާްނ ފިލަްނގޮސްގެންވެްސ އެކަލާނެގ ނުކު اهللا ޅައްދަިއ ނުެލވޭނެކަމެވެ

  . . ެއކަލާނެގއަށް އަތުނުވާްނ ފިލަިއެގން ނުދެވޭނެކަމެވެ  ނުކުޅައްދައިނުލެވޭނެކަމެވެ

ންވާތެދުމަގެްއ  ةُ َحْضرَ  ގެ اهللاއަދިހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެން ނަށް ތެދުމަގު އަޑުިއވުމުން އެތެދުމަގުއެއީ  ) 13(
.ފަހެ އެީމހަކު  އެމީހަކުެގ  . ފަެހ  َربُّ ކަމުގައި ައހުރެމެްނ ޤަބޫލުކޮްށ ތެދުކޮށްފީމެވެ އަށް އީމާންވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ

. އަދި އޭާނގެ ނުބައިަތއް ގިަނވެ އަިނޔާއެްއ  އެނާ އޭނާެގ ދަރުަމ އުނިވެދާނޭކަމަށް ިބރުނުގަންނާނެެއވެ
.ލިބިދާނޭކަމުގެވެސް އެއް . އެންމެތަންފުކެއްވެްސ ތަފާތުނުވާނެއެވެ  ވެސްިބރެއްނެތެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

         =ިކިޔަމަންތެރިންެވއެވެ. މުސްލިމުންވެެއވެ އަުހރެމެންގެތެޭރގައި ހަމަކަށަވަރުން އަދ* .    

   =ިނުބައިމީހުންވެެއވެ އަނިާޔެވރި އަުހރެމެންެގތެޭރގައި މަކަށަވަރުންހަ އަދ* .     =ެއީމާންވެ ފަހ 

* ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހާ       =ެއެފަދަމީހުން ަފހ *       =ްމަސައްކަތް  ގަދައަޅައި  ުޤހޯދުމުގައި ޙައ 

 . *ކޮށްފިއެވެ      =ިދަންނައެވެ ނުބައިީމހުން އަނިޔާެވރި އަދ* .     =ެއެމީހުްނވިއެވެ ފަހ* . 

        = ާދަރުކަުމގައި ަނރަކަޔަށްވ* .        =ިތިބިނަމަ  ޤާއިުމވެ ސީދާމަގުަގއި އެމީހުން  އަދ 

*        =ީތެދުމަގުގައި އިސްލާލުދީނުގެ ދާސ  *     =ްތިމަންރަސްަކލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުނ 

 .* ބޯންދެއްވީހެވެ އެމީހުންނަށް        =ްގިފެނ  *     =ީޭއަގއި  އެމީހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއ 

 .*ކުެރއްވުމަށްޓަކަެއވެ އިމްތިޙާނު    =ިފުަރގަސްދީފިމީހާ ރިއެނބު  އަދ  *        ެގެ  َربُّ  އޭނާގ 

 ްކުރުމުނ *.    =ެަވއްދަވާުހއްެޓވެ އެީމހަކު އެަކލާނގ.        = ެއުދަގޫވެގެންވާޢަޒާބެްއގ 

    .ތެރެއަށް       =ިއަށެވެ اهللا ވަނީވެގެން  َخاصَّ  މިްސކިތްތައް ހަމަކަށަަވރުން އަދ*.       

  =ެެށވެއްވާއަޅުކަންނުކުރަ. ށެވެާވދައްގޮވާނުހަ  އާއިއެކު  اهللا ކަލޭގެފާނު ފަހ *.     =ްހަމައެކަކާވެސ*.   

        =ިތެދުވެވަޑަިއގެން َعَلْيِه َوَسلَّم ٌد َصلَّى اهللا حمَُمَّ .*(ޤާއިމުވެވަަޑއިގެންނެހިދު ެގއަޅާ اهللا ހަމަކަަށވަރުން އަދ 

 .*ަވގުތު ހުންނެވި  ކުރައްވަން  ނަމާދުފުޅު    =ްއަޅުކަންުކރެއްވުމަށް  އެކަލާނެގއަށ        = ްއެމީުހނ 

 . *ވުންގާތްވެގެްނވެއެވެ) އެޖިންނިތައް(      =ެއަރައި  އަނެކެތީގެމަްއޗަށް އެކަތި އިއަިރހުގަ އެކަލޭގެފާނުންގ 

 .* ގައިގޯޅިވެގެންވާން   =ެކަލޭގެފާނުންވިދާޅުވާެށވ .         =ްތިމަންކަލޭގެފާުނން  ހަމަކަށަަވރުނ 

  .އަށެވެ َربُّ  ތިމަންަކލޭގެފާނުންގެ ކަށަވަރީ ކުރާކަން ُدَعاء ނަމާދުކޮށް     =ަލާނެގާއއި އަދިއެކ 

 . ބަެވރިނުކުާރހުީށމެވެ. ނުކުާރހުށީމެވެ ޝަރީކު ތިމަންކަލޭގެފާނުން    =ްހަމައެކަކުވެސ*.    =
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  . *ކަލޭގެފާނުންވިދާޅުވާށެވެ       =ަމިލްކުެވގެން  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ަކލޭމެންނަށްޓަކައި  ަވރުން ހަމަކަށ 

   .ނުވެއެވެ    =ްނުަވތަ  އަދި މަގުުފރެދުމެއްވެސް( ހެވެއްވެސް އަދިނުވަތަ ނުބައެއްވެސ 

 )ތެދުމަގެއްވެސް

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) ކިޔަމަންެތރި މުސްލިމުންاهللا( އަދިހަމަކަށަވަރުން އަުހރެމެންގެތެޭރގައި ) 14( . އަށާއި ެއކަލާނގެ ރަސޫާލއަށް ެވއެވެ

. އަިދއެމީހަުކ އީމާްނެވ  އަދި ހަމަކަށަަވރުން އަހުރެމެްނގެތެރޭަގއި އަިނޔާވެިރ ނުބައިމީހުންވެްސވެއެވެ
  . . ހަމަކަަށވަރުްނ އެމީހުން ޙައްޤުހޯދުމުގައި ގަދައަޅައި މަސަްއކަތް ކޮށްފިެއވެ  ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެމީހުްނ ދަންނައެވެ

.އަދި އަނިޔާވެރި ނުަބއިމީހުން ދަ ) 15( .= ފަެހ އެީމހުންވީ ނަަރކަޔަށްާވ ދަރުކަމުަގއެވެ  ންނައެވެ

) ާޤއިމުވެތިބިނަމަ ހަމަކަށަވަރުްނ  .)ކުެރއްވިއެވެ اهللا َوِحى ( ) 16( އަދިއެމީހުްނ އިްސލާމުދީނުގަިއ ( ސީދާތެދުމަގުގައި
   .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމީހުންނަށްގިނަފެން ބޯންދެްއވީހެވެ

. އެމީހުްނގެތެރެއިން  ِإْمِتَحانُ ބަބުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީުހން ސަ ގެنِْعَمةُ  އެއީ އެ ) 17(  اهللاކުރެްއވުމަށްޓަކައެވެ
ދެެނވޮޑިގެންވާކަންދެއްެކ  اهللا(މިކަންކަްނ އަށް ޝުުކރު ުކރަނީ ކޮންަބެއއްތޯ ުނވަތަ ޝުުކރު ުނކުރަީނކޮންބައެއްތޯ 

. އުދަޫގވެގެންާވ  ގެޒިކްރުން އެމީހަކު َربُّ . އަދި އެމީާހގެ )މަށްޓަކައެވެ މޫނުއަބުނރައިލައިފިމީާހ ދަންނައެވެ
 .  ޢަޒާބަކަށް އެކަލާނެގ އެމީާހވައްދަވާނެެއވެ

. ފަެހ ކަޭލގެފާނު اهللاވެގެްނވަނީ  َخاصَّ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މިސްކިތްތައް  ) 18( އާއިެއުކ  اهللا އަށެވެ
. ހަމައެކަކަްށވެސް އަޅުކަ  . ހަމަެއކަކުވެސް އެކަލާނެގއާއި އެުކ ހަމައެކަކަށްވެސް ގޮވާނުހައްަދވާށެވެ ންނުކުރައްވާށެވެ

 .  ބައިވެރިނުުކރައްވާެށވެ

 )ެއވެކިއުނުތާަގއި َخنَْلة َبْطنُ ( ތެދުވެވަޑަިއގެން َوَسلَّم َعَلْيهِ  اهللا َصلَّى حمَُمَّدٌ  ގެއަޅާ  اهللاއަދި ހަމަކަަށވަރުްނ  ) 19(
ވަގުުތ.( އެކަލޭގެފާނުންގެ ިކޔަވާ ވިދާޅުވުމުގެ އަޑުއެހުަމްށ  ވަން ހުންނެވި  ކުަރއް ُدَعاءވައި  ނަމާދުފުުޅ ކުރައް

އައިސް ަގއިގޯޅިވެ އެކަތިއަނެކަީތގެމައްޗަްށ ައރައި ތިބބިިއުރ ހަށް އައި ޖިންނިތައް އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރި
 އެޖިންނިތައް ހީވަީނ ރާނާފަިއވާ ފާެރއްހެންނެވެ).  

. هللا َرُسولُ ( ޭއ  ) 20( . ) ކަޭލގެފާނުން!އެވެ ުކރާކަްނ ކަށަަވީރ  ُدَعاءތިމަންކަޭލގެފާނު ނަމާދުކޮްށ  !ވިދާޅުވާށެވެ
. ހަމަެއކަކުވެސް  َربُّ  ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ . އަިދއެކަލާނގެއާއި ތިމަްނކަލޭގެފާނުން ޝަީރކު ނުުކރާހުށީމެވެ   އަށެވެ

 .  ބަވެރިނުކުާރހުށީމެވެ

. هللا َرُسولُ ( އޭ  ) 21( .) ކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެ!އެވެ ހަމަކަށަ ވަރުން ކަލޭމެންނަށް ެގއްލުމެއްދިނުމަކަށްވެްސ  !ވެ
އަދިނުވަތަ ކަލޭމެނަްށ ހެެވއްހޯދައިދިނުމަކަށްވެްސ ( ކަލޭމެްނ މަގުފުރެއްދުމަށްވެްސ އަދިނުވަަތ ކަލޭމެނަްށ ތެދުމަުގ 

. އެކަ  إْخِتَيارُ ްނކަމުގެ އެއްވެްސ ދެއްކެވުމަށްވެްސ މިއިން އެއްވެްސކަމެްއ ތިމަންކަލޭގެފާނަްށ މިލްުކވެގެންނުވެެއވެ
. އެީއ ަހއްތާވެސް  .هللا އެއްތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލިބިގެންނުެވއެވެ  ގެބާރުގެދަށުަގއިވާކަންކަމެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   =ެކަލޭގެފާނުންވިދާޅުވާށެވ* .           =ަނުކޮށްދޭނެެއވެ ސަލާމަތް ގެފާނުންތިމަންކަލޭ  ވަރުން ހަމަކަށ  * .

    =ޢަޒާބަކުން އަންނަންَحْضَرُة  ގެاهللا ( ންَحْضَرُة  ގެاهللا* (    =ައެކަުކވެސް ހަމ *          

 . *ނުވާނެއެވެ ތިމަންކަޭލގެފާނަށް ފިަޔވައި އެކަލާނގެ އަދި=     =ުސަލާމަތްާވން  ތިމަންކަލޭގެފާނ 

  .*ދާނެތަނެއް      =ިިއއްވައިދެއްވުންމެނުވީ  ންَحْضَرُة  ގެ اهللا ހަމައެކަނ   *      =ިއެަކލާނގެ  އަދ 

 *އިއްވައިެދއްވުމާއި ރަސޫލުކަން        =ިހާ ުއރެދިއްޖެމީ  އަށް ރަޫސލާ އެކަލާނގެ  އާއި اهللا އަދ 

  . *ދަންނައެވެ        =ެއަލިފާނެވެ ނަރަަކއިގެ  އެީމހަކަށްހުރީ  ހަމަކަަށވަރުން  ަފހ .        

  =ްާޙލުގައެވެ ދެމިތިބޭ އަބަދު  އެތާ އެބައިމީހުނ*.       = ުދާދެން ށްދެކެފުމަ އެމީހ *        =

 *  َعَذابُ އެ  ެވވިގެންވާއެތި َوْعُد  ށްމީހުންނައެ    =ްއެގޭނެެއވެ އެީމހުންނަށް ދެންނިކަންުހރެ އޭރުނ*.   

     = ُކޮންބަެއއްަކން ިނކަމެތީ ެވރިން َنْصر*.       ިގޮތުން  ޢަދަދުގެ އަދ 

  * !.ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނުން ) !.އެވެهللا وُل َرسُ  އޭ= (  .*މަދީކޮންބައެއްކަން    = ްތިމަންކަޭލގެފާނަށ 

 .*ުނގަންނަވައެވެ އެގިވަޑައި         =ްގާތްވެގެްނވާކަމެއް) َعَذابُ (ެއތިވެވިގެްނވާَوْعُد ަކލޭމެންނަށ*.  

        =ަލައްވާފައިވާކަމެއް َربُّ  މަންކަލޭގެފާނުންގެތި އަށް )َعَذابُ (އެ ނުވަތ *     =ްދުިގމުއްދަތެއ* 

      = ީކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ  َغْيبُ  އެއ.*     = ިނުކުަރއްވަެއވެ ފައުޅު  އެކަލާނގެ އަދ *.    

   =ެَغْيبُ  އެަކލާނގ *    =  ައެކަކަްށެވސް ހަމ       =ެރުިހވޮޑިގެންނެވި  އެކަލާނގ 

 * ކުރެ ރަސޫލުބޭކަލުން=    * މެނުވީ ފަރާތަކަށް     = ެަލއްވަެއވެ އެަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުން ފަހ . 

       =ެުކރިމަތިން އެބޭކަލެއްގ *      =ިފަހަތުންނާއި އެބޭކަލެއްއަދ*      =

 )ފާރަެވރިވާނޭބޭކަލުން(  ފާރަވެިރވުން   =ްފައުޅުކުރެއްވުމަެށވެ ދެނެވޮޑިގެންވާކަނ*.         =
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 * ިއއްވަަވއިފިކަން އެޭބކަލުން ކަމަކަށަވަރުން      = ެރަސޫލުކަން َربُّ  އެބޭކަލުންގ*       

 .*ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ އެަކލާނގެ ހުިރހާކަމެއް  އެބޭަކލުންގެ  އަދި=       = ިެއކަލާނގެ  ކޮންމެއެއްެޗއް އަދ 

 .ހިމަނުއްވަެއވެ ހިސާބުކުރަްއވައި   ްޢަދަދުކުރެއްވުުމެގގޮތުނ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)22 ( . ން ައތުވެދާނޭ ޢަޒާބަކުން ތިމަންކަލޭގެފަނު ަސލާމަތްކޮށްދޭޭނ  َحْضَرةُ  ގެ اهللا !އަދި ކަލޭގެފާނުން ވިދާޅުވާށެވެ
.  اهللاހަމައެކަކުވެްސ   ފިަޔވައި ތިމަންަކލޭގެފަނަކަށްނުވެެއވެ

ރަޫސލުކަން ަކލޭމެނަށް އިްއވައިދެްއވުްނ  ްނވާ ެއކަލާނެގ އަމުރުފުުޅތަކާއި އަދި  َحْضَرةُ  ގެاهللاހަމައެކަނި  ) 23(
.  އަދި މިލްުކވެގެންމެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް .  اهللاނެުވެއވެ އަާށއި އެކަލާނގެ ރަޫސލާއަށް ުއރެދިއްޖެމީހާ ދަންނަެއވެ

 . . ދާއިީމގޮެތއްގައި އެނާ އެާތ ދެމިހުން ގޮތަެށވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ އޭނާއަށް ހުީރ ނަރަަކއިގެ އަލިފާނެވެ

ފަހެ އެކާފަރުންނާއި އެމުޝްރިކުްނ އެމީހުންނަށްަވޢްދުވެވިގެންާވ ޢަޒާބު އެމީހުންނަށްފެނި އަިދއެޢަޒާުބ  ) 24(
. އަދި އެޢަޒާބު އެމީހުންނަށްފެނުނީމާ  ވެރިްނ  َنْصرُ އަތުވެއްޖައުމަށްދާދެން އެމީހުްނއެގޮތުގަިއ ދެމިތިބޭނެއެވެ

. ނިކަމެތިވެ މަދުވެގެްނވަނީ ކޮންބަެއއްކަްނ އެމީހު މަދުވެގެންވަީނ އަދި ވެރިްނ ނިކަމެތިެވ  َنْصرُ ންނަށް އެގިާދނެއެވެ
.  އެމީހުންނަށްތޯ ނުވަތަ މުއުމިނަށްޯތ މިކަންކަން އެީމހުންނަށް ެއގިާދނެއެވެ

. هللا َرُسولُ (އޭ  ) 25( .!އެވެ ) َعَذابُ ެވވިގެންވާއެތި( َوْعدُ ކަލޭމެންނަށް !) ަކލޭގެފާނުްނ ވިާދޅުވާށެވެ
ވަކި މުއްދަތެްއ ލަްއވާފައި ާވކަމެއް ވެްސ  َربُّ އައުމަށް ތިމަންަކލޭގެފާުނންގެ  )َعَذابُ އް ނުވަތަ އެ(ގާތްވެގެންވާކަމެ 

.  ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް   ެއގިވަޑައިގެްނ ނުވެެއވެ

. َغْيبُ އެކަލާނގެއީ  ) 26( ހަމަ އެަކކަށްވެސް  ެއކަލާނެގ  َغْيبُ އެކަލާނގެ   ތައް ދެެނވޮޑިގެންވާ ަކލާނގެއެވެ
.ފައު  ޅު ނުކުރައްަވއެވެ

. (އެަބހީ ެއކަލާނެގ  ) 27(  َغْيبُ އެހެންނަމަވެސް އެަކލާނެގ ފޮނުއްާވ ރަޫސލުބޭކަުލންކުރެ ބޭަކލަކަށްމެނުވީެއވެ
ގެތެރެއިން ެއކަލާނގެ ފައުޅުުކރައްވަން އިރާދަުކރެއްވިިމންވަރެއް ެއކަލާނގެ އިރާދަުކރެއްވި ޭބކަލަކަްށ 

. އެީއ މަލާއިކަ .) ފައުޅުކުރައްވަެއވެ ދެންފަެހ  ތްބޭަކލެއްނަމަވެްސ އަދި ުނަވތަ އާދަމުގެދަރިެއއްނަމަވެސް ހަމަހަމައެވެ
އެރަސޫލުބޭަކލެއްެގ ކުރިމަތީގަްއޔާިއ އަިދ ފަހަތުަގއި އެބޭަކލަކު ރައްކާެތރިުކރެއްވުމަްށ ފާަރވެރިއަުކ ެއކަލާނެގ 

.އެއީ  . ާއ ގަަދވެގަތަ ނުދިނުމަَشْيطَانُ ގެތެެރއަށް  َغْيبُ ލައްވަެއވެ  ްށޓަކައެވެ

ެގ ރަޫސލުކަްނ އިއްެވވިަކްނ  َربُّ އެފަދައިން އެަކލާނގެ އެހައްަދވަނީ އެރަޫސލުން އެބޭަކލުންެގ  ) 28(
 . . އަދިެއބޭަކލުންގެ ހުރިހާކަެމއް އެަކލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން އެންެގވުމަށްޓަކައެވެ

.އަދިހުރިާހކަމެއް ެއކަލާނެގ ހިސާބުުކރައް  ަވއި ޢަދަދު ކުރަްއވަެއވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة مّزمل
uv 

  

 )20(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       املّزملُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

        =ްކަޭލގެާފނެވެ ނިަވއިވެގެންވާ  އޭފޭރާމުނ*.      =ަކުެރއްވުމަށް އަޅުކަން( ޑުރޭގ (

 *ކުޑަވަގުތުކޮޅެްއގައިެމނުވީ=    . * ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ   ެެއއްބައިގަެއވެ ދެބައިކުޅަ އޭގ .  

     =ަެއއަށްވުރެމަދުންނެވެ ނުވަތ  .   =ްކުޑަތަންކޮޅެއ*       = ަގެމަްއޗަށް އޭ ނަުވތ 

.*  އިތުރުކުަރއްވާށެވެ     =ިފުރިހަމައަށް  ޙައްޤު ައކުރެްއގެ ކޮންމެ އެބަހީ. ( ކުަރއްވާށެވެ ތަރުތީލު قـُْرآن އަދ 

ނޑައެޅިގެން=    .) ުކރައްވާެށވެ ތަދްީބރު މާނަޔާއިމެދު އަދާކުރައްަވއި .*  ުކރެއްވުމަކުން ތަރްީތލަ ކަ  

      =ްހުށީމެވެ ބާވައިލައްވާ ނަށްަކޭލގެފާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ *.      

  .* އްބަސްފުޅެ ބަރުވެގެންވާ =      = ްތެދުވުން) ނަމާދުކުރުމަށް( ރޭގަޑުހަމަކަަށވަރުނ*.        =

 .*ކަމެކެވެ އެއީބުރަެވގެންވާ      =ިސާބިތުކަން  މާސީދާވެފައި ބަސްބުނުމުގެގޮތުން ކިޔެވުމުގެޮގތުންނާއިއަދ 

  .* ބޮޑެވެ   =ްކަޭލގެފާނަށްވެއެވެ ހަމަކަށަވަރުނ*.      =ިދުވާލުގައ *         = ާދިގުވެގެންވ 

  .* ޮގސްއައިްސވުން ކަންކަމުަގއިއެކި ެހލިފެިލވުމާއި َتَصرُُّف (       =ެނަންފުޅު  ގެ َربُّ  އަދިކަޭލގެފާނުންގ 

 .*  ުކރައްވާެށވެ ِذْكرُ  އެކަލާނގެއަށް. ( ހަދުމަކުރައްވާެށވެ     =ްއަޅުކަންުކރެއްވުަމށް  އަދިެއކަލާނެގއަށ 

  .ނަވާެށވެގަން ެވވަޑައި َخاصَّ  ވަކިވެވަޑަިއގެން     =ްނޑައެޅިގެނ   * ގެންނެވުމަކުން ވަކިވެވަޑައި ކަ

       =ީގެވެރިަކލާނގެއެވެَمْغِرُب  އާއިَمْشِرُق  އެކަލާނެގއ .          = ީއެކަލާނގެމެނުވ 

  . ިއލާހަކުުނވެއެވެ ޙައޤުވެގެންވާ      =ެޤާއިމުެވވޮޑިގެްނވާ  ކަންތަާކއިގެން ފަހެކަލޭގެފާނުންގ 
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  .ުކރައްވާެށވެ އިޚްތިާޔރު އެަކލާނގެ ކަލަކުކަމުގައި     =ެގަންނަވާށެވެ ވަޑައި  ައދިކެތްތެރިވ*.         =

 *)މެދު ތަކެއްޗާއި ބުނާ  ކާފަރުން. (މައްޗަށް ތަކެީތގެ ބުނާ އެބައިމީހުން   =  ިއެމީހުްނނާ  އަދ 

.*ގަންނާށެވެވަޑަިއ◌ެދުރުވެ    =ިގަތުމަކުން ދުރުވެވަޑައި ވެގެްނވާ ިރވެތ*.  

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)1 ( .  އޭ ފޭރާންކޮޅުތަކުން ނިވަިއވެވަޑައިގެްނވާ ަކލޭގެފާނެވެ

ނޑުގެ ކުޑަ  ) 2( . އެަބީހ ރޭގަ ވަގުުތކޮޅެއްގަިއ މެނުވީ ( އަޅުކަންކުރެއްވުމަްށ ) ތެދުެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ
.  ގިނަވަގުތު އަޅުކަންކުރެްއވުމަށް ތެދުވެވަޑަިއގެން ޤާއިުމވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

)3 (  . . ނުވަތަ އެައށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެްއ މަދުކޮށެވެ ނޑުެގ ދެބައިކުޅަ އެއްަބއިގަެއވެ  އެއީ ރޭގަ

ނޑައެޅިގެން   ) 4( . އަދި ކަ ) ކުޑަކޮށް ގިނަކޮށްލާެށވެ  قـُْرآنނުވަތަ އެއަށްވުރެން ( ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަށްުވރެ
. އެބަހީ ކޮންމެ އަުކެރއްގެ ޙައްޤުެވްސ އަދާކޮށް އަކުރުތަުކގެ މަޚްރަޖުން ނެރެ މާނަޔާމެުދ  ތަރުތީލު ކުަރއްވާށެވެ

 . ވިސްނާ ފިކުުރކުރަްއވައިގެްނ ކިޔަާވވިދާޅުވާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ކަޭލގެފާނުންގެ މައްޗަްށ ނިކަންުހރެ ަބރުެވގެންވާ ަބެހްއ  ) 5(
. ( ޙުކުމްތަށް ގަަދވެގެން .)  َكِرمي قـُْرآنޔަޢުނީ  –ބަލާޣާތްތެިރ ޮފތެއް  ވާ ބާވައިލަްއވާހުށީމެވެ  ބާަވއިލަްއވާ ހުށީމެވެ

ނޑު ތެދުވެ ޭރއަޅުކަން ) 6( . އަދި ިކޔެުވްނ ހަމަކަށަވަރުން ޭރގަ ކުރުން ެއއީ ބުރަކަން ބޮޑުެވގެންވާ ކަމެކެވެ
 .  ސީދާވެފައި ސާބިތުކަން ބޮޑުެވގެންވާ ކަމެކެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ ދުާވލުެގ ަވގުތުގަިއ  އެިކއެކި ކަންކަމުގަިއ ގޮްސ އައިްސ ވުމާއި މަޝްޫޣލުވުންަތްށ  ) 7(
. ކަލޭގެފާނަށް  ެވއެވެ

. بُّ رَ  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  ) 8( . ِذْكرއަދި ެއކަލާނެގއަށް  !ެގ ނަންފުޅު ހަނދުމަފުޅު ުކރައްވާށެވެ  !ކުރަްއވާށެވެ
ނޑައެޅިގެން އެ ވަކިެވ ވަޑަިއގެން އެކަމުގަިއ  ްށ ެއހެނިހެން ކަންކަމުްނ ކަލާނެގއަށް އަޅުކަން ުކރެއްވުމައަދި ކަ

.  ޚާއްސަ ވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

) َربُّ ގެވެސް  بَمْغرِ  އާއި َمْشِرقއެކަލާނގެއީ  ) 9( . ެއކަލާނގެ ފިަޔވައި ( އަޅުކަންވެވުްނ ޙައްޤު ވެގެންވާ ެއވެ
. ފަހެ އެހެްނވެ ކަޭލގެފާނުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަާކއިގެން ޤާއިމުވެ ވޮޑިގެްނާވ  އެހެން އެއްެވސް އިާލހަކު ނުވެެއވެ

.        !ކަލަކުކަމުގަިއ އެަކލާނެގ އިޚްތިޔާުރ ުކރައްވަިއ ހަމަޖައްަސވާެށވެ

. اهللا َرُسولُ  (އޭ ) 10( .!އެވެ އަިދ ިރވެިތ  !) އެމީހުްނ އެބުާނ ބަސްތަާކ މެދު ކެތްތެރިެވ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
. (އެބަީހ ެއމުީހން ކުާރ މަލާމާތާިއ ދައްާކ ދޮގުާވހަކަތަާކ މެުދ  ގޮތުގައި އެމީހުންނާިއ ދުރުެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ

. އަދި ބަަދލު . ނަމަެވްސ ދުހިއްެޕވުމުގެ ގޮތުްނ އެމީހުންނާއި  ކެތްތެރިވެ ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ުރވެ ަވޑައި ގަންނަވާށެވެ
(.  މި ޙުކުމް މިއީ ހަނގުރާަމއިގެ އާޔަތް ާބވައި ލެއްވުުމގެ ުކރިްނނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        =ިދޫކޮށްަލއްވާށެވެ އަށް ންގެ ތިމަންރަސްަކލާ  ޮދގުވެރިންަތއް އަދ.! *      = ިނިޢުމަތްތަކާއ 

 .* ކަމުގައިވާ މަޖާތަކުގެވެރިން    =ިުމހުަލތު  !.ެދއްވާށެވެ ތަންވަޅު ކުޑަކޮށް އެމީހުންނަށް އަދ 

  .*ދެއްވާށެވެ   =ްވެއެވެ ގައި حضرة ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ހަމަކަށަވަރުނ*.        =

 .*ހުރިަނރަކަ އަދައަދާ ކަސްތަޅުތަކާއި ހައްޔަުރކުރެވޭނެ        = ިވިދިފައިހުންނަ  އަޅައިގަނެ  ކަރުަގއިއަދ )

  * ).ަކއްޓެވެ އެއީ( ކާނާއާއި ގަހުގެ َزقـُّْوُم)       ިއާއި َعَذابُ  ވޭންދެނިވި އަދ *          

 )*!.ހަދުމަފުުޅުކރައްވާށެވެ(ދުވަސް ަޙރަކާތްކޮށްގަންނަ  ބިންގަޑުތެޅިގަނެ އަދި=    ިފަރުބަދަތަކާއި އަދ *    

   =ެއަދިފަރުބަދަތައްވ*.       =ިނިތަަކކަށްކަަހލަވެލިފު ކަހައިލާ ގަނބައިގަނެ އެޅީމާ ފައ*   

      ްފޮނުވީމެވެ ަކލޭމެންގެާގތަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ *.   =ުٌد  އެއީ( ރަޫސލުބޭކަލަކ حمَُمَّ

 .)އެވެوسلم صلى اهللا عليه      =ްކަުމގައި ޭބކަލަކު ހެކިދެއްވާނޭ ކަލޭމެންގެމަްއޗަށ*.        =

 .*ފޮނުއްވިފަދައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =  ްގެގާތަށްވެސ*.     = ުރަޫސލުބޭކަަލކ 

*       =ެއުރެިދއްޖެއެވެ އެރަސޫލާއަށް ِفْرَعْوُن  ފަހ  * .      =ެތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދެންފަހ 

 .*ހިތްޕަވައިފީމެވެ ނާއެ      =ަހިތްޕެވުމަކުން ވަރަްށވަރުގަދ  *     = ެކަލޭެމން  ފަހ 

  ؟ހެްއޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ސަލާމަތްވާނީ      =ްކާފަރުެވއްޖެއްޔާ ދުވަހަކަށް ަކޭލމެނ*.       =

 . *ދިންވާނޭދުވަެހވެކުޑަކު އެދުވަހަކީ     = ިމުސްކުޅިންފަދައިން ނުރަެޖހ*.        =

.   އެދުވަހުން އުޑުވާނީފަޅަފަޅައިގެން ގޮސްފައެވެ    .  = ެއކަލާނެގ ވަޢުދުފުޅުވިއެވެ    =

 .)◌ެވހަމަކޮންެމހެންވާނޭކަމެކެ(ވެނިފައިވާކަމެއްކަމުަގއި       =ްމިާއޔަތްަތކަކީ(  ިމއީ ހަމަަކށަވަުރނ  (

      ަހނާދންޮކށްެދއްުވމެކެވެ .( އެެކވެ َنِصْيَحة  ާއއި= َوْعُظ  (.      =ެދޭީމހަކު އެ ަފހ     =

 . )ކުާރހުިށކަމެވެ  ިއޚްތިާޔރު(  ހިފާުހށިކަެމވެ       =ެއަށް  َحْضرَةُ  ގެ  َربُّ  އެމީާހގ     ްަމގެއ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
އަދި ތަނަވަސް ކަމާއި ނިޢުމަތާއި މުއްސަނިދ ކަމުގެ ެވރި ޮދގުވެރީްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ) 11(

. (ތިމަންރަސްކަލާނގެ ަކލޭގެފާނުންެގ ފަރާުތން އެމީހުން .) އަިދ ދޫކޮށްލައްވާށެވެ ެގ ކަންތަްއ ނިންމައިލާ ހުީށމެވެ
 َعَذابއެމީހުންނަށް ކުޑަކޮްށ ތަންވަޅުީދ ވަގުތުކޮުޅ ދެއްވާެށެވ. (އެީއ ދުނިޔޭގަިއވެްސ އެމީހުންނަްށ 

 (.  އަންނާންދެންދެވެ

ިދ ތަކާއި ކަސްތަޅުތަކާއި އަ قيدَ ގައި ހައްޔަރު ކުެރވޭނެ  َحْضَرةހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ) 12(
 .  އަޑުކިޔާފައި އަނާދ އަލިފާން އެބަހުއްެޓވެ

)  َزقُّومއަދި އެތެރެއަށް ނުގޮސް ބޭރަްށވެސް ނައިސް ަކރުަގއި އަޅައިގަނެ ެހރިފައި ހުންނަ ( ) 13( ގަުހގެ ކަށީގެ
. َعَذاب ކާނާއާއި އަިދ އެހެިނހެން ބާވަތްާބވަތުގެ ވޭންދެނިވި   ެވއެވެ

ނޑާއި ފަރުބަދަތައް  ) 14( . ނުދުމަފުޅުކަެމއްނެތި ތެޅިަގންނަ ދުވަސް ހަ قرارބިންގަ އެދުވަހަީކ  !ކުަރއްވާށެވެ
. (އެދުވަހުްނ  ފަރުބަދަތައް ފަިއއެޅީމާ ފައިބަިއގަނެ ކަހަިއލާ ޒާުތގެ ަމޑު ވެލިފުނިފުންޏަްށ ވާޭނ ދުަވހެވެ

.)  َعَذابއެކާފަރުންނަށް އިްސވެ ސިފަެވގެންާވ ގަދަ   ހުންނަހުއްެޓވެ

.(އޭ މީސްތަކުންނޭ ) 15( ބޭކަލަުކ ފޮނުއްވި ފަދައިްނ  َرُسولُ ގާތަށް   ِفْرَعْونُ ) ހަމަކަށަވަރުން !ވެ
. (އެއީ  َرُسولُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަަބއިމީހުންގާތަށްވެްސ   وسلم عليه هللا صلى حممدބޭކަލަުކ ފޮނުއްވައިފީމެވެ

.) އެީއ  .ުދވަހުން ތިޔަަބއިމީހުންެގ މައްޗަށް ހެކި ެދްއވާނެ ބޭކަލަ قيامةއެވެ  ުކކަމުގައެވެ

. ެއކަލޭގެފާުނ ) السالم عليه موسىއާ ( َرُسولއޭނާގާތަށް ފޮނުވުނު  ِفْرَعْونُ ދެން ފަހެ  ) 16( އަްށ ުއރެދިއްޖެއެވެ
. އެހެންެވ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ގަދަފަދަެވގެންާވ ބާުރ ހިތްެޕވުމަކުން އޭނާ  ހިތްޕަާވ  ِفْرَعْونُ އެ   يعىنދޮގުކޮށްފިއެވެ

 .ހަލާކުުކރެއްވީމެވެ

ފަހެ އެދުވަހެއްެގ ބިރުެވރިކަން ބޮޑުެވގެންގޮސް ުކޑަކުދިން ނުރަޖެހި މުސްކުޅިންނަށް ވާފަަދ ބިރުެވިރ  ) 17(
 . ދުވަހަކަށް ިތޔަބައިމީހުްނ ކާފަުރވެއްޖެއްާޔ ދެން ިތޔަބައިމީުހން ރަްއކާތެރިެވ ަސލާމަތްވާނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްެޔވެ

 .  އެބަހީ ަސލާމަތެއްނުވެވޭނެެއވެ

. ކުޑަކުދިން ނުރަޖެހި މުސްކުޅިންނަށްވާ ވާހަަކ އެއީ ބިުރވެރިކަްނ ނިހާޔަތަށް ދިއުމަްށ ދަންނަ އެވެ
 .  .  أعلم واهللاބުނާބުނުމެވެ

. އެީއ އެދުވަހު ) 18( ެގ ބިުރވެރިކަމުންނާިއ އަދި ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނ އެދުވަހުން އުޑުވާނީ ފަޅަފަޅައިގެްނ ގޮސްފައެވެ
 . . އަދިެއކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު އެީއ  اهللاއެދުަވހުން އެހެންވުމަކީ ފައިބާވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ ވަޢުުދކުރައްވާފަިއވާ ކަމެކެވެ

 . . އެޔާއިމެދު ަޝއްކެއްނެތެވެ  ހަމަކަށަވަރުްނ ވާނޭކަމެކެވެ

. َنِصْيَحة ާއއި َوْعظُ ންނަވަނިިވ މިއާޔަތްތަކަީކ ހަމަކަށަވަރުން ބިރުގަ  ) 19( . ެއކެވެ ) (ަހނާދންކޮްށދެްއވުެމކެވެ
ިދއުމަށް ސަލާމަުތެގ މަެގއް ހިަފއި އިޚްިތޔާރު ކުަރން އެދޭީމހާ އެމަުގ   އަްށ  َحْضَرةُ  ގެ َربُّ ެއމީާހގެ  ފަހެ

. )އަަވހަްށ (ިމދުިނޭޔގައި   ހޯާދހުށިކަެމވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        َربُّ = ހަމަކަށަަވރުން ކަލޭގެފާނުންެގ  .  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ     ހަމަކަަށވަރުްނ =

 .  ކަލޭގެފާނު ތެުދވެވަޑައިގަންނަާވކަން         ރޭގަޑުެގ ތިންބައިކުަޅ ދެބަޔަށްުވރެ މަދުކޮްށ = 

      ުޅަ ދެބައިަގއްޔާއި= އަދި ޭރގަދުގެ ދެބައިކުޅަެއއްބައިގަްއާޔއި އަދި ތިންބައިކ       =

 އަދި ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކާއި     ްކަލޭގެފާުނންގެ އަރިުހގައިވާ މީހުްނގެތެރެއިނ =       =

. هللا އަދި   މިންަވރު ުކރައްަވއެވެ     ރޭގަާޑއި ދުވާުލ =         ޭމެންނަްށ = ކަލ

 .  އެކަމަށް ކުޅަދާނަ ުނވާނެކަން އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެެއވެ    ދެންފަެހ ެއކަލާނެގ =

 . . ލުިއކޮށްދެއްވައިިފއެވެ  ކަލޭމެންނަށް ތައުާބ ލަްއވައިފިެއވެ          ފަެހ =

 .  ން   ْرآنُ قُ  =   ފަސޭހަވާމިންރެއްިކޔަވާށެވެ         ކަލޭމެންގެތެެރއިްނ=

.  ނިކަންހުރެވާނެކަމަްށ އެަކލާނެގ ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ    ްަބލިމީހުނ =    އަިދ އަނެއްބަަޔުކ = 

          ަބިމުގަިއ ދަތުރުފަތުރުުކރާކަމުގ ( . = (ވިޔަާފރިޔާިއ ރިޒުޤުހޯދުމަށް  އި    =

 އެމީހުންއެދޭޙާލު        ގެ = هللا  ُވަންަތެވރިކަމުގެތެެރއިން    َفْضل       އަިދ=

.  އަނެއްބަޔަކު ަހގުރާމަުކރެއެވެ      هللا =.   ގެމަުގގައި     .  = ފަހެ ަކލޭމެން ކިޔަވާެށވެ  

      ެއ ) )  قُْرآنُ  = ެއއިން ފަޭސހަތަނެއް ްނ ފަސޭަހތަނެއް      އަދި ަކލޭމެން ނަމާުދ =

 .  ޤާއިމުކުރާށެވެ     .  =އަިދ ކަލޭމެން ޒަާކތްދެށެވެ     ްهللا = އަދިަކލޭމެނ

. އަށްދަރަނިދޭ  ށެވެ      ަރަގަޅު ަދރ =.  ންޏަުކން        އަިދ ކަލޭމެްނ =

  ކަލޭމެންެގ ނަފުސަށްޓަކަިއ އިސްުކރިއެްއޗެއް    ހެޔޮކަމުގެެތރެއިްނ =        =

. َحْضَرةُ ެގ هللا އެއެއްޗެްއކަލޭމެން  ންދެކޭނެެއވެ     ްއެއަށްުވރެމާހެޔޮކޮށ =       އަިދ =
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މާނަ  ގެسورة مّزمل       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

  ދަރުމަ މާބޮޑުކޮށް   ްގެ هللا = އަދި ަކލޭމެން ފަފަފުއްސެވުމަށ  َُحْضَرة .   ގައި ދަންނަވާށެވެ

        ްެލއްުވްނ  َرْحَمةީއ ގިނަގިނައިްނ ފާފަފުއްސަާވ އަިދ هللا = ހަމަކަަށ ަވރުނ

.  ބޮޑުވެގެންވާކަލާނެގއެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. اهللا َرُسولُ  (އޭ ) 20( ) ހަމަކަަށވަރުްނ ޭރގަޑުގެ ތިންަބއިކުޅަދެބަޔަށްވުެރ ތަންކޮޅެއްމަދުންނާއި އަދި ރޭގަޑުެގ !ެއވެ
) ކަޭލގެފާނާއި އަިދ ކަލޭ  ގެފާނުންެގ ދެބައިކުޅައެއްބައިގަްއޔާއި އަދި ޭރގަޑުގެ ތިންބައިކުޅަެއްއބަިއގާ (މިވަުރވަރަށް

) ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާކަްނ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުްނެގ  اليل قيامއަރިހުަގއިވާ ަބޔަކު ރޭއަޅުކަން ުކރެއްވުމަްށ ( އަށް
ނޑާއި ދުާވލު މިންަވރުކުަރއްވަިއ އެކަމުގެ  َربُّ  . ރޭގަ . (އަިދ  اهللاަތއް  حقيقةދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ

ނޑު ތެދުވެ އަޅުކަން ކުަރއްވާ މިްނވަރު ެއކަލާނގެ ރަގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވެއެވެ). ތިޔަބައިމީހުން   ޭރގަ

ކޮށް މިންަވރު ުކރުމަށް ކަލޭމެންނަށް ކުޅަދާނަވެގެްނ  عدد އަދި ރޭގަޑާިއ ދުވާުލގެ ަވގުތުތައް
. ުނވަތަ އެިމންވަރަށް ޭރގަޑު އަޅުކަން ުކރު މަށް ތިޔަބައިީމހުންނަްށ ނުވާނެކަންވެސް އެަކލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ

 .  َعفوءފަހެ އެހެންެވ އެަކލާނެގ ތިޔަބައިމީހުންނަްށ  –ކުޅދާނަވެގެންނުވާނެކަންވެްސ އެކަލާނގެ ދެެނވޮޑިގެންވެއެވެ
. (އެމިންވަރަށް ރޭއަޅުކަން ކުރުމަށް ބުރަެވއްޖެ ހިދެއްަގއި އެކަން ލުއިކޮްށލުމުްނ  ކުރައްަވއި ލުިއކޮށްދެއްވައިފިެއވެ

.ތިޔަބައިމީ .)  ކުރީއޮތް–ހުންނަކަށް ކުށެއްނެެތވެ  އެބުރަކަމުން ލުޔަަކށް އެކަލާނގެ  ބަަދލުކޮށްދެއްިވއެވެ

ން  ކަލޭމެންނަށް ފަސޭހަމިންވަރެްއ އަދި ފަސޭހަަތނެއް (ދަމު ނަމާދުގައިވެސް އަދި އެހެިނހެްނ قـُْرآن ފަހެ
. (ފަެހ  ) ކިޔަވާށެވެ ައކަށްވެފަިއ އޮތުމަށްފަުހ ެއ  واجب ނަމާދު ދަމު  ަގއިގެ ކުރީކޮޅު دين إسالمނަމާދުގައިވެސް

. އަދި .)  حديث صحّ  ޙުކުމް ސުންނަތަކަށް ބަދަލުުކރެްއވީ މިއާޔަތުންނެވެ  ން ވެސްމެއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންެގ ތެރޭަގއި ަބލި މީހުްނވެސް ތިބޭނެކަާމއި އަދި އެއްބަަޔކު ރިޒުޤު ހޯދުމަށްޓަަކއި ުދވާލުެގ 
ގެމަގުގައި ހަުގރާމަކުރާނޭކަމާިއ هللا ފަުތރު ކުރާނޭކަާމއި  ައދި އަނެއްބަޔަކުވަގުތުތަކުގައި ބިުމގައި ދަތުރު

. (އެމީސްމީހުންނަށް ރޭއަުޅކަން އެމިންވަރަްށ ގެންދިއުންދަތިވާނެކަްނ އެަކލާނެގ هللاމިމިކަންކަން  ދެނެވޮޑގެންވެެއވެ
(.  ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

. ން  ކަލޭމެންނަށް ފަقـُْرآنފަހެ އެުހރިހާކަމަކަށަޓކައި އެ   ޭސހަމިންވަރެްއ އަދި ފަޭސހަތަނެއް ިކޔަވާށެވެ
.) ދެންކަލޭމެން  ނަމާުދ  فَـْرضُ (މިބަސްފުޅުން މުރާދުކުރެވެނީ  ކުޅަދާނަވާމިންވަރަށް ޭރއަޅުކަން ކުރުމެވެ

. އަދި  . އަދި ޒަކާތްދޭށެވެ . އެބަހީ هللاޤާއިމުކުރާށެވެ . ފަެހ هللاއަްށ ރަގަޅު ަދރަނިދެށެވެ ގެމަގުގައި ހޭދަކުރާެށވެ
އެްއ އަދިހެޮޔ ކޮންމެޢަމަލެްއވިޔަްސ  َصَدَقةމުގެތެެރއިން ކަލޭމެންއިސްުކރިކަމެްއ އަިދ ހޭދަުކރި ހެޔޮކަ

. އަދިފާފަފުއްސެވުމަްށއެިދ  َحْضَرةُ  ގެ هللا އެއެއްޗެްއގެދަރުމަޔާ ަސވާބު  ގައި މާބޮޑުެވގެންަވނިކޮށް ކަލޭމެން ދެކޭނެއެވެ
. َحْضَرةُ  ގެهللا ކަލޭމެން     َرْمحَةީއ  ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްަސވާ އަދި هللاކަށަަވުރން ހަމަ !ަގއި ދަންނަވާެށވެ

.  ލެއްވުން ބޮޑުެވގެންވާ ކަލާނެގއެވެ
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة المّدثر
uv 

  

رُسورة امل    )56(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ّد
 

   ަތުރަޖމާ     

          =*.   އޭ ޭފރާންތަކުން ނިަވއިވެެގންވާ ކަޭލގެފާނެވެ        =

 *. ތެދުވެވަޑައިގެން އިންޒާުރ ކުަރއްވާށެވެ       އެކަލާނެގ  َربُّ = އަދިަކލޭގެާފނުންެގ *. ދަންނައެވެ

 *. މާތްކުރައްާވ މަތިެވރިކުަރއްވާށެވެ     ައ =.  ދިަކލޭގެފާނުންެގ ފޭރާންކޮުޅ ދަންނައެވެ

.*  َطاِهرُ އެފޭރާންކޮޅު   ކުަރއްވާށެވެ   *.  =އަދި ބުދުަތއްދަންނައެވެ     ފަެހ އެތަކެްއާޗިއ=

 *.   ދުރުވެގަންނާށެވެ      ަންތަްއ އަްށކުރެޭވ އަޅުކަމާިއ ހެޮޔކަ َربُّ ލޭގެފާނުންގެ އަދި ކ

 *. ގިކަމުގައި ނުަބއްލަވާެށވެ       ެެއކަލާނގެއަްށ ( َربُّ  = އަދިކަލޭގެފާނުންގ(. ދަންނައެވެ

 *.  = ފަެހ ފުމެެލވިއްޖެއްާޔިއ *   ބިރުވެތިވާށެވެ       ިތާޅަފިލީަގއ =        

 * = ފަހެ އެދުވަސް ދެންެއއީ       *.  = ުއަދގޫ ދުވަހެެކވެ      ކާފަރުްނެގ =

*.  މައްޗަށް      *.  = ފަޭސހަވެގެްނ ނުވާ   *.  = ތިމަްނރަސްކަލާނގެދޫކޮށްލަްއވާށެވެ  

   ިއަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އެހެއްެދވި ީމހާއާއ =     =ުނޑ )(މަންެގ ބަ .* ން  އެކަިނއެކަނިން

     *. ިއަދިއެމީހާއަްށ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެދއްވައ =        ނޑިނުާދ = ކެ

.*ގިނަ  މުދާ       َحاِضرُ = އަިދ ގާުތގަިއ *.  ވެތިބޭަދރިންނާއި     އަިދ =

. * ށްތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާއަ ) ތަނަވަސްކޮްށދެއްވީމެވެ =    (ދިިރއުޅުމާއި ރިޔާސަތު

*. ނޑައެޅިގެން ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަކުން   ކަ  *.   = ދެންއޭނާ ދަިހވެތިވި    =

*.  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އޭނާައށް އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.(އޭ  ) 1( .)  حممدއޭ ފޮތި ތަކުން ނިަވއިވެގެްނވާ ަކލޭގެފާނެވެ  ގެފާނެވެ

. ( إنذار ތެދުވެވަޑައިގެން ) 2( ގެ ާވހަކައިން އެީމހުްނ  عذابނުވިނަމަ ހުރި  إسالمގެ މީހުން  مكةކުރަްއވާށެވެ
 (.  ބިރުގަންނަވަިއ އިންޒާރުުކރައްވާެށވެ

ވަްނތަކަމާއި ހައިަބވަންތަކަން ދެނެވަޑަިއގެން އެަކލާނެގ  ِكْربِيَاގެ މާްތކަމާއި  بّ ر  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  ) 3(
.  طاهرން  شرك މާތްކުރައްވާ   ވެ ވޮިޑގެންވާކަން ބަޔާްނކުރަްއވާެށވެ

. طاهرއަދި ކަލޭގެފާނުންެގ ފޭރާންކޮޅު ރަގަޅަށް  ) 4(  ކުަރއްާވށެވެ

. ނުވަަތ އަދި ބުދަްށ އަޅުކަން ކުރެްއވުމުން ުދރުވެވަ ) 5( . ބުދުތަާކ ގާތްެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ ޑަިއގަްނނަވާށެވެ
.  ފާފަތަކާއި މުޅިން ދުރުެވވަޑައިގަންނަވާށެވެ

އަށް ުކރެވޭ އަޅުކަމާިއ ކިޔަަމންތެރިކަން އެްއގޮތަކަށްވެްސ ގިނަކަމުަގއި ދެކެވަޑަިއ  ربّ އަދި ކަލޭގެފާނުގެ  ) 6(
 ނުގަންނަވާށެވެ 

ާއއި ދަރުަމއަށްޓަކަިއ ثوابަގއިވާ  حضرةއަދި ެއކަލާނގެ ، އަށްޓަކައި  بّ ر  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ  ) 7(
 .  ކެތްތެރިވެވަޑަިއގަންނަވާށެވެ

)8 ( (.  ދެންފަހެ ތާޅަފިލި ފުމެލެވިއްޖެްއޔާ ( ދެްނވާގޮތް ަބއްަލވާށެވެ

)9 ( .  ފަހެ އެދުވަހަީކ ދަތި އަިދ އުދަޫގވެގެންާވ ދުވަހެެކވެ

.ކާފަރުވެއްޖެ މީސްތަކުންނަ ) 10(  ށް ފަސޭހަނޫން ުދވަހެެކވެ

) ހަމަ އެކަނި  ) 11( ތިމަްނ  حالއެއް ކަމުގައިާވ  فَـْرد(އެއްވެސް މުދަލެްއ ދަރިެއއް އަދި އެެކއްޗެްއވެސް ުނވާހާލު
. (ަކލޭގެފާނުންގެ ަފރާތުން އޭނާގެ ކަންަތްއ  ރަސްކަލާނެގ އެހެއްެދވި މީހާ ތިމަންރަްސކަލާނެގއަށް ދޫކޮްށލައްވާށެވެ

.)ތިމަންރަސްކަ  ލާނެގ ނިންމާ ހުށީމެވެ

) ދެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ކެޑިގެްނ  حال(އަދި އޭނާ ހަމަ އެކަނިމާއެކަނި  ) 12( ގައި ހެއްދެުވމަށްފަހު
  .  ނުދާނެ ގިނަ މުދާ ލެއްވީމެވެ

.  َحاِضرُ އަދި ކައިރީގަިއ   ) 13(  ވެތިބޭނޭަދރިންތަކެއްވެްސ ެދއްވީމެވެ

.  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 14(  އެނާއަށް ތަނަަވސް ދިިރއުޅުމާއި ރިޔާސަުތ ފަހިކޮށްދެްއވީމެވެ

)15 (  .  ދެން އަދިވެސް އޭނާ ެއ ދަހިވެިތވަނީ އެތަކެިތ އިުތުރކޮށް ދެއްވުމަށެވެ

. މިއާޔަތްތަކުަގއި މިބަޔާންުކރައްވަީނ  އޭުރ މަްއކާގައި ަނގާކިޔަންއުޭޅ ބޮޑެތިމީހުންގެތެރެއިްނ  ދަންނައެވެ
ِغريَة بنُ  الَولِْيدُ ާވ އެކަކު ކަމުަގއި

ُ
.  امل  .أعلم واهللاކަމުގަިއ ވިެއވެ
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

  އޭާނއަށް ތިަމންރަސްކަލާނެގ ) . .) *އިުތރުނުކޮށްދެއްާވހުށީމެ= އެްއގޮތަކަށްވެްސ އެހެންުނވާނެއެވެ  ވެ  

   ީހަމަކަށަވަރުން އޭނާވ =*.         ތިމަންރަސްަކލާނގެ އާޔަތްަތކަށް ދިމާ އިދިކޮުޅ =

  މީހަކުކަމުގަިއ *    *. = ނިކަންުހރެ ތިމަންަރސްކަާލނގެ އެނާއަށްުބރަޢަޒާބެއް ޖައްަސވާުހރީމެވެ  

 *.(ނަަރކައިާގވާ އޮމާންފަރުބަދައަކަށް ެއރުމެުގ ) ެގަދަޢަޒާބުގ =     ހަމަކަށަަވރުން އެނާފިުކުރ =

* .  ކުރިއެވެ     * . . ތައްޔާރުުކރިއެވެ  = އަދި އޭނާމިންވަުރ ކުިރއެވެ   ްلَْعنَة= އަދި އެާނއަށ 

*.  ލެއްވިއްޖެެއވެ      *އޭނާމިންވަރުކޮްށ ތައްޔާރުުކރީ ކޮންފަދައަކުންޯތއެވެ؟ =    

.* لَْعنَةވެްސ އޭނާއަްށ =ދެން   ލެްއވިއްޖެއެވެ      އޭނާމިންވަުރކޮށް ަތއްޔާރުުކީރ = =

 ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ؟*      * .  = އަިދއޭނާބަލާ ިފކުރު ކުިރއެވެ      އަދިއޭނާ އޭނާެގ

 .  މޫނަށްރޫއަރުަވއި ހުުތރުުކރިއެވެ   ެއަިދއޭނާ އ = .   ނާގެމޫުނ ހަޑިކޮށްިލއެވެ   =

*.  ދެންއޭނާފުރަގަސްދިނެވެ     *.  = އަދިއޭާނ ބޮޑާވެގަތެވެ  *.   = އަދި އޭނާބުންޏެވެ

  .    މިނުވެއެވެ   *.   = ނަޤުލުވަމުްނ އަންނަ ސިުޙރެއްކަމުަގއި މެނުވީ   =

*.   މިނުވެއެވެ      ެދަރިއަކުެގ ބަސްކަމުގައި މެނުވީ އާދަމުގ *.   ނިކަންހުެރ =

 .  = ސަޤަރު އެވެިކއުނު ނަރަކައަށް*   ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެނާ ވައްދަާވހުރީމެވެ     =

 ޯތއެވެ؟*އަދިކަލޭގެފާނަށް އަްނގައިދިނީ ކޮންެއއްޗެއް    *.   = ސަަޤރުއެީއ ކޮންއެްއޗެއްކަން  

. .).* = ބާކީނުުކރާނެއެވެ   (ހަށިގަޑުގެ އެއްވެްސ މަސްކޮޅެއްބާކީުނކޮށް އަންދާނެއެވެ     އަިދ =

. .)* ދޫކުރާނެއެވެ  (ހަށިގަޑުގެ ެއއްވެސްކަށިކޮޅެއްދޫނުކޮށް އަންދާނެއެވެ        އެއީ ހަށިގަުޑެގ =
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

* .  ނުވަތަ ބޮލުެގ ހަންގަޑުބަދަުލކޮށްލާނަަރކައެވެ  * .  = އެނަރަކައަްށ ވެިރކުރަްއވާފައިވެެއވެ     

 *. ) ނަާވރަބޭަކލުން  = (މަާލއިކަތްބޭަކލުންގެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.) ހަމަކަށަަވރުން އެއްގޮ ) 16( . ( އޭނާއަްށ ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިުތރުނުކޮށްދޭހުރީެމވެ ތަކަށްވެސް ެއހެންނުވާނެއެވެ

.  އެނާވީ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އާޔަތްތަކަްށ ދިމާ އިދިކޮޅު މީަހކުަކމުގައެވެ

.  އެއީ ަނރަކަ   ) 17( ިއގާވާ ނިކަންހުރެ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެނާއަށްުބރަޢަޒާބެްއ ޖައްސަވާުހރީމެވެ
 .  އޮމާންފަރުބަދައަކަށް ެއރުމުގެޢޒާބެވެ

އަބުކިޔާ  އާއީ ެއކަލޭގެފާނަށް ބާަވއިލެްއވި ތަެކއްޗާއިމެދު َوَسلم َعَليهِ  اهللا َصلَّى اهللا َرُسولُ  ހަމަކަށަވަރުން ) 18(
. ފާދުކިއުމަށް .  އަދިބުނާނެ ެއއްޗަކާއިމެދު ާރވައި ހެިދއެވެ  އެނާ ވިސްނިއެވެ

.  َلْعَنةއަށް ދެންފަހެ އޭނާ ) 19( . އޭާނ މިންވަުރކޮށް ރާާވހަދަނީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެްއޔެވެ  ލެއްވިއްެޖއެވެ

.؟  َلْعَنةދެންވެސް އޭނާއަށް  ) 20( . އޭާނ މިންވަުރކޮށް ރާާވހަދަނީ ކޮންފަދައަކުްނ ހެްއޔެވެ  ލެއްިވއްޖެއެވެ

. ގެ އިދިކޮޅުގައި ބުނާނެއެްއޗަކާއިމެދު ިވސްނާ  قـَُرآنُ ދެންއޭނާ  ) 21(  ފިކުރުކޮްށ ހެދިއެވެ

. (ެއއީ ޑިކޮށް މޫނަށްޫރއަރުަވއި މޫނު ހައަދި އެނާމޫނު ހުތުރު ) 22( އާއިމެދު ބުނާނެެއއްޗެްއ  قـَُرآنُ ކޮށްހެދިއެވެ
  (.  ނުވިސްނުނީމާ އެކަމާ ރުޅިއައިސްގެންނެވެ

. އަިދ އޭނާ އޭނާގެ އަްނހެނުންގާތަ َحقُّ ދެން އޭނާ  ) 23( .  އަށްފުރަގަސްދީ ބޮޑާވެގަތެވެ ށް ބޮޑާވެގެން ދިޔަެއވެ
.   قـَُرآنُ  ދެން އޭނާބުނީ މި ) 24( އަކީ އިހުގެމީހުންެގ ފަާރތުން ނަޤުލުވެގެން އައިސްފަިއވާ ސިޙުެރއްކަމުގަެއވެ
. އަދި މިއީ  قـَُرآنُ  އަދި އޭނާބުނީ މި ) 25( ބާވާްތލެއްިވ هللا އަކީ އާދަމުގެދަރިއެއްގެ ަބސްކަމުގައިމެނުވީ ނުވެެއވެ

.  އެއްޗެއްކަމުަގއި  ނުެވއެވެ

.  َسَقرُ  އެއަންގަވަނީ، ނިކަންުހރެهللا  ) 26(  އެެވ ކިއުނުަނރަަކއަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭނާ ަވއްދާހުރީމެވެ

އެވެ ކިއުނުނަރަކަ ައކީ ކޮންަފދަބިރުހުރި ތަެނއްކަން ަކލޭގެފާނަށް އަންަގއިދިީނ  َسَقرُ އަދި ) 27(
.  ؟  ކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ

.  އެއީ ހަށިގަޑުގެއެން ) 28(  މެހަިއ ހަމާިއ މަހާިއ އަދި ކަށިވެްސދޫނުކޮށް އަންދާ ަހލާކުކޮްށލާ ނަަރކައެވެ

. އަދި ޢަޒާބު އިތުރު ކުެރއްވުމަށްޓަކައި އަލުންވެްސ  تـََغيـَّرُ އަދިމުޅި ހަށިގަޑު އަންދާކަޅުކޮ  ) 29( ކޮށްލާތަނެކެވެ
. ިމހެންވަމުްނދާތަނެ . ހަމާއިމަާހ ކްައާޓލެިވ އަލުްނވެްސ އަންދައިަލއެވެ . މަުރވުމެއްނެތެވެ .  ޢަޒާބުގެ ކޮޅެއްނެތެވެ ކެވެ

.....هللا  . އާމީން  އަޅަމެން ނަރަަކއިން ަސލާމަތްކުރަްއވާށިއެވެ

)30 ( .  އެތަން ބަލަހައްޓަވަން ގަދަފަދަމަލާއިކަތްބޭަކލުންެގ ޮއނަވިހިބޭކަލުްނ ލަްއވާފައިވެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

         * .   = އަދި ނަަރކަބަލަަހއްޓަާވބޭކަލުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ ނުަލއްވަމެވެ

    * ީއެންމެ މަލާއިކަތްޭބކަލަކުމެނުވ =          އަދި އެޭބކަލުންގެ ޢަދަުދ =

* .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނުލަްއވަމެވެ    * ީފިުތނައެއްކަމުގަިއ މެނުވ =     =

ކާފަރުވީމީސްތަކުންނަށް *    *.   = އަދި ޔަޤީންވުމަްށޓަކައި މެނުވީެއވެ      =

) َنَصاَرىފޮތްދެވުނުމީހުން ( ޔަހޫދީންނާިއ  އިން      ީމާންވީ މީސްތަކުންނަްށ = އަދި އ

*.  އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއެވެ   * ްއީމާންކަނ =     .  = އަދި ަޝއްކު ނުުކރުމަށެވެ   

  * ފޮތްދެވުނުމީހުްނ =     * ިއަިދ މުއުިމނުންނާއ=    *.  = އަދި ބުނުމަށްޓަަކއެވެ

        *. ްއެމީހުންެގ ހިތްތަުކގަިއ ަޝއްކާ ަވހުމުެގ ބަލިވާީމހުނ =       އަިދ =

 ކާފަރުންނާއި ،*      = *.  އެދިވޮޑިގަްނނަވަނީ ކޮންކަމެއްބާަވއެވެ    ިމ =

 މިސާލުން *         މަގުފު = هللا  .  ރައްަދވަނީ އެފަދައިންނެވެ      ެއކަލާނެގ=

*.  އެދިވޮޑިގަންނަވާ އަޅަކު        . = ައިދއެކަާލނގެ އެދިވޮޑިގަންނަާވ އަޅަކަށް ތެދުމަގު ދަްއކަވަެއވެ

*             =ިގެ ލަޝްަކރު ެއގިގެން ނުެވއެވެ َربُّ ަކލޭގެފާނުންގެއަދ * .     =

 ހަމައެކަނި އެަކލާނގެއަށްމެނުވީ *    *.  = ައދިއެނުވެއެވެ      = 

.*   َنِصْيَحة َوْعظُ  އާދަމުގެދަރިންނަށްވާ .* ެއއްކަމުގައި މެނުވީ   = އެއްގޮަތކަށްވެސް ެއހެންނޫނެވެ

  ިَوِحى ހަނދު ގަންދެއްވަިއ ހުވައ  *.  ކުރަްއވައެވެ    َوِحى= އަިދ ޭރގަޑު ގަންދެއްވަިއ ހުވަިއ 

 *.   ކުރައްަވއެވެ     ުފުަރގަސްދޭހިނދ =  ްَوِحىގަންދެއްވަިއ ހުަވއި  = އަދިފަތިސ 
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

  *. .*   ކުރައްަވއެވެ   = ައލިެވ ބަޔާންެވއްެޖއްޔާ  =  ހަމަކަަށވަރުްނ އެީއ ( ސަަޤުރ

* (  އެވެކިއުުނ ނަރަކަެއއީ      * .  = ބޮޑެތިބަލާތަކުގެތެެރއިން ެއއްބަލާެއވެ      

 ްނަްށ◌ް= އާދަމުގެދަރިނ .   ާވ ބޮޑުބިރެކެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
. (އެބަީހ  އަދިނަރަކަ ) 31( ބަލަހަްއޓަވާ ޭބކަލުންނަކީ ަމލާއިކަތުންކަުމގައި މެނުީވ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުނލައްވަެމވެ

 (. އެތަންބަލަހައްަޓވާ އަދި މީސްތަކުންނަށް ޢަޒާބުދެއްވުމަށް ތިަމންރަސްކަލާނގެ ހަމަޖެއްސެވީ ަމލާއިކަތްބޭަކލުންނެވެ
ނޑައަޅުއްވާފައިެއވަނީ  ކާފަުރީވ އަދި އެބޭަކލުންގެ ޢަދަުދ އެީއ ވަިކ ޢަދަދެއްކަމުގަ ިއ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ކަ

 يـَُهوِدىއަދިއެއީ ޔާއި މުގައި  ނުވަަތ ޢަޒާބެއްކަމުގައް މީސްތަކުންނަށް ފިތުނައެއްކަމުގަިއ   ުނވަތަ މަގުުފރެދުމެއްކަ 
.  މިހެނީ ަމލާއިކަތްބޭަކލުްނެގ ގެފާނުންގެ ނަބީކަން ތެދުކަާމއިމެދު ޔަޤީންކުމަށްޓަކައެވެ حمَُمَّدއިން ( َنَصاَرى އިންނާއި

. އަދި އީމާންވީމީހުްނގެ އީމާންކަްނ  قـَُرآنُ  ޢަދަދު އެމީހުންގެފޮތުގަިއވެސްވަނީ ހަމަ ގައިާވ ވަރަށެވެ
. މިހެނީ އެބޭކަލުންެގ ޢަދަދު އެީމހުންެގފޮތާއި  އާއި އެއްގޮތްވުމުްނ އީމާންވާމީހުންެގ  قـَُرآنُ އިތުރުވުމަށްޓަކަެއވެ

. އަދިއެގޮތަށް އެކަންެލއްވީ އީމާންކަން އިތުރު އިންނާއި އަދިމުއުމިނުން އެކަމާއިެމުދ  َنَصاَرى އިންނާއި يـَُهوِدىވާެނއެވެ
. އަދިއެއީ ކާފަރުންނާއި  އަިދ އެމީހުންގެ ހިތްތަުކގައި ޝަްއކާ ނިފާޤު ކަުމެގ  ޝައްކު ނުކުރުމަށްޓަަކއެވެ

. " މިޢަދަދުން  އެިދވޮޑިގަންނަވަނީ ދެްނ هللا ނުވަތަ މިވާހަަކއިން  ބަލިހުރިމީހުްނ މިފަދައިން ބުނުމަށްޓަކައެވެ
 . .  ދަންނައެވެ . ކޮން މުރާެދއްބާވަެއވެ؟ " މިފަދައިން ެއމީހުން ބުނުމަށްޓަކައެވެ އެމީހަުކ هللا ކޮންކަމެއްބާވައެވެ

. އަދި ތެދުމަގުދެއްކެވުެއއަޅަކު  އެަކލާނގެ އަޅަކުދިވޮޑިގެންެނވި މަގުފުރެއްދެވުމަށް އެ މަްށ މަގުފުރައްދަވަެއވެ
. (އޭ . اهللا َرُسولُ  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންނެވި އަޅަކަށް އެކަލާނގެ ެތދުމަުގ ދައްކަވަނީއެފަދައިންނެވެ ) !އެވެ

ގެސިފައިންެގ ޢަަދދު  ނުވަތަ އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ޢަދަުދ  ނުވަަތ ނަރަަކއިެގ ކަންތަކާިއ  َربُّ ކަލޭގެފާނުންެގ 
. އަިދ އެަނރަކަިއގެވާހަަކ އަީކ ޙަވާލުކުަރއްވާފަިއވާބޭކަލުންެގ ޢަ ދަުދ ހަމައެކަިނ ެއކަލާނެގއަްށމެނުވީ ެއގިގެންނުވެެއވެ

. އެއީ ެއއިން އެމީހުން   َوْعظُ   އާއިَنِصْيَحةއާދަމުގެދަރިންނަށްވާ  َرةއެްއގެ ގޮތުންކަމުަގއި މެނުވީނުވެއެވެ   َحاِصلُ  ِعبـْ
.  ކުރުމަށްޓަކައެވެ

. ހަނދު ގަންދެްއަވއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހުވަިއ އެއްގޮތަކަށްވެސް ެއހެންނުވާނެ ) 32( .*  َوِحىއެވެ  ކުަރއްވަމެވެ

. َوِحىއަދި ފުރަގަސްދޭ ޭރގަޑު ގަންދެްއވައި ތިމަްނރަސްކަާލނގެ ހުަވއި  ) 33(  ުކރައްވަމެވެ

.ުކރަްއވަ َوِحىއަދިފަތިސް އަލިވެ ސާފުެވއްޖެއްާޔ ފަތިސްގަންދެއްވަިއ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ުހވައި  ) 34(  މެވެ

.  ُمِصْيَبة ގެެތރެއިންވާބޮުޑ ބަލާ  ُمِصْيَبة ހަމަކަށަވަރުްނ ސަަޤރު އެވެިކއުނު ަނރަކައަީކ ބޮޑުެވެގންވާ ަބލާ ) 35( އެކެވެ
  (.  ( ކާފަރުން އެހީުކރާފަދައަކުން ުނވެއެވެ

. َعَذابُ އެނަރަކައިގެ  ) 36(  އަކީ އާދަމުގެދަރިންނަށްވާބޮޑުބިުރވެރިކަމެކެވެ
 

  



                      
 

2 1 8 9   
 

މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

       * ކަލޭމެންގެެތރެއިން އެދޭމީާހ =   * ްއިސްވެ ުކރިއަރާނ =     

 =ނުވަތަ ފަސްވެގަންނާން *    * ްކޮންމެނަުފސެއްވެސ =         އެނަފުސެއްުކިރ =

.*ކަމަކާއިގެން    * .   = ހިފެހެއްިޓގެންވެއެވެ      ކަނައަތްފަރާުތެގ =

އެކުވެރިންމެނުވީ *     .  = ސުަވރުގެތަކުަގއިތިބޭެނއެވެ       އެމީހުން އެއްަބޔަުކ =

* .   އަނެއްބަޔަކާިއ ސުާވލުކުރާނެެއވެ    ުފާފަވެރިންނާއިމެދ/. ކުށްވެރިންނާއިމެދު   
  ؟. = ކަލޭމެްނ ވެއްީދ ކޮންކަމެްއހެއްޔެވެ؟/ ުނވަތަ ކޮންއެއްޗެްއހެއްޔެވެ    *  = ަނރަކައަށް

   ެއެމީހުން ބުނާނެެއވ =      . = ައހުރެެމން ނުވަމުއެވެ     =  =

.* ނަމާދު  ކުރިމީހުންގެތެެރއިން     .  = އަދި ައުހރެމެން ނުވަމުއެވެ      =

 މިސްކީނުންނަށް ކާންދިންމީހުންކަމުގަިއ *     *.  = އަދި ައހުރެމެްނ ވަދެގަންނަކަމުަގއިވީމުެއވެ

      ) =  ُއެމީހުންާނއިއެކު/ މީހުންގެތެރެއަށްވަެދގަތް) ކަންތަކަށް بَاِطل *.      

 * .  = އަދިއަުހރެމެން ދޮުކރާކަމުަގއިވީމުއެވެ     ހިސާބު ަބއްލަާވ އަދިޖަޒާދެއްާވ =

*.  ޤިޔާމަތްދުވަސް    *.  = ަމރު *   = އަުހރެމެންނައަތުވެއްަޖއުމަށްދާދެން  

   =.  ފަެހ އެމީހުންނަްށ މަންފާ ނުުކރާނެއެވެ       =شفاعةތެރިންެގ  شفاعة 

 އަކުން       =ީ؟ވެގެްނ ހެްއޔެވެއްަފހެއެމީހުން ކ      = ُنَِصْيَحةާއއި َوْعظُ   ގެ قُْرآن 

 އެބުނރިުފރަގަްސދޭންވީ * އެމީހުން  =   * ން    =  އެމީހުްނ ވަޙްީޝ

* .  ޙިމާރުތަކެއްފަދައެވެ     = * ާުނރުހިގެްނ ފިލަންދ           =

 ދުނިޖަހާމީހެއްގެ ުނވަތަ ސިންާގއެއްގެަފރާތުން ފިލަންދާ 
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެއީ ކަލޭމެންގެެތރެއިން ކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ުކރިައރައިދާންއެދޭމީާހ ކުރިައރަިއ ދިއުމަށާިއ  އަދި ނުވަަތ  ) 37(

 .  ކާފަރުވެގެްނ ކިޔަމަންތެރިކަުމގައި ފަސްޖެހެްނ ޚިޔާުލކުރާމީަހުކ ފަސްޖެހުމަށެވެ

. އެޢަަމލަކުްނ އެމީހަުކ ުދވަހުންވާީނ އެނަފުެސއްކު ِقَياَمةކޮންމެނަފުސެއްވެސް  ) 38( ިރ ޢަމަލަކާިއ އެކުގަެއވެ

 .  ހިފެވިގެންނެވެ

)39 ( (. . ( އެމީހުންުކރި ހެޮޔ ޢަމަލުެގ ސަބަބުން ވާނީ ދޫކޮށްެލވިފައެވެ  ކަނާއަތް ފަރާތުގެ އެުކވެރިްނ މެނުވީއެވެ

)40 (  .  އެމީހުން ސުވަރުޭގގައި ތިބެގެްނ ސުާވލުކުރާެނއެވެ

. ُجمْرِمތިބެގެްނ  އެމީހުން ސުވަރުޭގގައި ) 41( . އެމީހުންނާ މުޚާތަބުކޮްށ އަހާެނއެވެ  ންނާ މެދު ުސާވލުކުރާނެެއވެ

 ކަލޭމެން ނަރަކައަށް ވަންނަންޖެހުނީ ކޮންކަމަާކ ހުެރެހއްޔެވެ؟  ) 42(

)43 (  . . އަހުރެމެްނ ނަމާދު ކުިރ މީހުންެގ ތެރެއިްނ ނުވީމުއެވެ  އެމީހުން ބުނާނެއެވެ

. އެބަހީ  އަދި މިސްކީނުންނަށް ) 44( ީދ  َصَدَقاةދީ  زََكاةކާންދިންމީހުންގެ ތެރެއިންވެސް އަހުރެމެން ުނވީމުއެވެ

 .  ހެދި މީހުންެގ ތެރެއިްނ ނުވީމުއެވެ

.  بَاِطلއަދި އަހުރެމެން އުޅުނީ  ) 45(  ކަންތައްތަްށ ކުރާމީހުްނގެ ތެރެއަްށ ވަެދ އެމީހުންނާ އެކުގަެއވެ

. އަދި އަހުރެންީވ މި ޙިސާބު ަބއްލަ ) 46(  ާވ  ޖަޒާދެއްާވ މި ޤިޔާމަތްދުވަސް ދޮގުުކރާމީހުން ކަުމގައެވެ

)47 ( .  އަހުރެމެން މަރުވެއްެޖއުމަށް ދާންދެންވެސް އުޅެވުނުކަމުގައިވީ އެގޮތަށެވެ

. (އެީމހުންނަީކ  منفع އަކުން އެމީހުންނަކަްށ އެއްވެސް  َشَفاَعةތެރިވާމީހުންގެ  َشَفاَعة ) 48( ެއއް ނުުކރާނެއެވެ

.) أهل އެކަމުގެ  ވެރިްނކަމުގައިނުެވއެވެ

) نصيحةާއއި  وعظގެ (قرآنއަދި އެމީހުން  ) 49(  ؟ ބުިރ އެއަށް ުފރަގަްސ ދޭންވީ ީކއްވެގެެނހެއްޔެވެއެނ ން

. ( محار وحشىސިހިގެން ފިލައިގެންދާ ؟  އެމީހުން ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ ) 50( ގެ އަޑު އިވުީނާމ  قرآنތަކެއް ފަދަެއވެ

.  ފަަދއިންނެރުޅިއަަރއިގަނެގެްނ ފުރަގަްސ ދެނީއެ އެމީހުން އެއަށްުނރުހި   ވެ

ތަކެްއ ދުނިޖަހާ މީހަކު ދެކެފައި ނުވަތަ ސިންގާއެއް ފެނުީނާމ  محار وحشىފުރަގަސް ދީފައި ދާއިރު  ) 51(

.ބިރުންދާ ފަދައިން ދުެވ ަރއްކާވެދެއެ  ފަދައިންެނވެ
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

* = ައދިިކއެްއެހއްެޔވެ؟          =  އެީމހުްނކުރެޮކންމެީމަހކުވެްސ އެެދީނ   

    = * .   ދެުވމަެށވެ     =  *  ުހޅުިވ ފަތުަރއިލެވިަފިއވާ ފަތްުފއްތަެކއް  = 

.    އެްއގޮަތކަްށވެސްެއހެްނޫނނެވެ  = ިއަދ*.  ިކއެްއެހއްެޔވެ؟ އެީމުހންބިުރނުަގްނނަީނެއވެ

      *  = އާޚިރަްތދުަވހަށް          =  . އެްއގޮަތކަްށވެސް އެެހްނނޫެނވެ

. َنِصْيَحة އާއި َوْعظُ ެއއީ  قُْرآن *ހަމަަކށަވަުރން އެ  އެެކވެ        =  ފަެހ

. نَِصْيَحةއާއި  َوْعظُ ްނ އެދޭީމހަުކ އެއި    *ލިިބގަްނނާެށވެ   =  َوْعظُ އަިދ އެީމހުްނ 

.*ލިބި َنِصْيَحةއާއި   ުނަގންާނެނއެވެ      =  *   އިރާަދކުރެްއިވއްާޔމެުނވީ    

  =  ްއެކަ  تَْقَوى އެކަާލނގެީއ ެއފަރާތަށ . .* ވެިރާވންީވ ފަރާތެވެ  މުެގައހުލުވެިރ ފަރާެތވެ  

     =.  އަދި ފާފަުފއްސަަވއިެދއްވުުމެގވެސް  ައހުލުވެރާފަާރތެވެ
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މާނަ  ގެسورة المّدثر       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

    މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ިއން ފަތްުފށްތަެކއް އެ ފެތުިރފަިއވާ ހުުޅވާލެވި އެެދނީ ީމހަުކވެސް ޮކންމެ އެީމހުްނކުރެ؟ ކިެއއްެހއްެޔވެ އަދި ) 52(
 ގެ  هللاއެިއްނ ޮކންީމހަކަްށ   وسلم َعليه هللا َصلَّى هللا َرُسولُ . (ވެސްެދވުަމށެވެ  ހަކަށް މީ  ކޮންމެ 

.  َحْضَرة  )ން ވަިކފޮތެްއ  ެގނަސްެދއްވުަމށެވެ

. އަދި ިކއެްއހެްއެޔވެ؟ އެީމުހން އާޚިރަްތދު ) 53( ަވހަްށ ބިުރެވިތ އެްއގޮަތކަްށވެސް އެެހްނނޫެނވެ

 .  ނުަވީނއެވެ

 –ޅެެމްއ  –ފުޯލކުާވހަަކއެްއ  -ެއީއ އެްއގޮތަަކށްވެްސ އެީމހުްނ އެީހކުރާަކހަލަ ސިޙުެރްއ   قرآنއެ  ) 54(

. އަިދ ކިެއްއ ެހއްެޔވެ؟ ެއީއ  –ކަީހނުްނެގ ވާަހކަެއްއ  ެއކެެވ.  نصيحة އާއި وعظ  އަިދ ޮދގެްއވެްސ ނޫެނވެ

 .  އިރުޝާާދިއ ތެދުަމެގވެ

.   އާިއ އިުރޝާާދއި ތެދުަމގުنصيحةާއއި  وعظްނ  قرآن ީމހަުކ އެ  ފަހެ އެދޭ  ) 55(  ލިިބގަްނނާެށވެ

 ާއއި އިރުޝާާދިއ ތެދުަމގު  نصيحةއާިއ  وعظްނ قرآن އިރާަދކުރެްއިވއްޔާެމުނވީ އެ هللا އަދި ) 56(

. ެއކަލާނެގއީ އެފަރާަތށް .ެއކަވެރިާވންީވ ފަރާتَْقَوى ލިބިނުަގްނނާެނެއވެ . ައިދ ެތވެ ުމގެ ައހުލުވެިރ ފަރާެތވެ

.  ފާފަފުއްަސވަިއދެްއވުުމގެވެްސ  އަހުުލވެރާފަރާެތވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة قيامة
uv 

  

امةُسورة ال     )40(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ق
 

   ަތުރަޖމާ     

      ުކުރަްއވަމެވެ َوِحىަވއި = ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހ*.        = ޤިޔާމަތްދުަވްސ

  *ގަންދެއްވައި     =ިުކރައްވަެމވެ َوِحىތިމަްނރަސްކަލާނެގ ުހަވއި  އަދ*.         

 *މަލާމާތްުކރާ ނަފުސު ގަންދެްއވައި =      = ު؟ރަނީ ހެްއޔެވެއިންސާާނ ހީކ* .      

*  ހަމަކަށަަވރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޖަމާނުކުރަްއވާނޭކަމަށް =         =ްއޭނާގެ ކަށިަތއ      

     =ެތިމަްނރަސްކަލާނެގ ކުޅަދުންވަްނތަެވ ވޮޑިގެންެވއެވެ. * އެއްގޮަތކަށްވެްސ އެހެްނ ނުވާނެއެވ* .   

      =ްހަމަހަމަކޮްށ ަބރާބަުރ ކުރުުމގެ ަމއްޗަްށ ނުވަތަ ެއއްކޮްށ ޖަމާކޮށްލުމުގެމައްޗަށ    *     

   = އޭނާެގ އިިގލިތަކުެގ ކޮޅުތަްއވެްސ*    =ެ؟ .އަިދ ކިެއއްހެއްެޔވ     = އިންާސާނ

  . *އެދެނީއެވެ       = ށްޢުމުރުެގ ދެންކުރިޔަށް އޮތްާތަގއިވެސް ފާފަުކރުމައޭނާެގ  *     

.). އޭނާސުާވލު ކުރެެއވެ=   (އެއީ މަލާމާތާއި އަިދ އެކަންނުވާނެކަމަށް ހީކޮށްގެންެނވެ    =

ކޮންއިރަކުންެހއްޔެވެ؟         = ީޤިޔާމަތްދުަވސްވާނ *          = ަފެހ

  *ސިހިގެންގޮސް ލޯ ޙައިރާްނވެ ކަންބޮޑުވެއްޖެއްޔާ        = ައދި ހަނދު ކޭަތހިަފިއ

 *އޭގެއަިލކަން ހިގައްޖެްއޔާ          = ާއަދި އިރާއި ހަނދު އެއްވެ ޖަމާެވއްޖެއްޔ* 

        =ުން އިންާސނާބުނާނެއެވެއެދުަވހ*.       = ފިލަިއގެްނ

  *ދާނެތަނެއްކޮބައި ހެއްެޔވެ؟       =ެއޭނާ ސަލާމަތްވާންދާެނ . * އެްއގޮތަކަށްވެއެހެންުނވާނެއެވ

. * ތަނެއްނެތެވެ      ެއަށެވެَحْضَرة  َربُّ  ަކލޭގެފާނުންގ  .         = އެދުަވހުްނ
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 ސަލާމަތްވެ ޤަާރރުވުން ވަނީ      =ެެއިއންސާނާއަށް ޚަބަރު ކުެރވޭނެއެވ .      =

 އެދުވަހުން *        އޭނާއިސްުކރިހާކަަމކާއި އަިދ ފަސްކުިރހާކަމެއްެގ = 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
.  قِيَامة ) 1(  ދުވަްސ ގަންދެއްަވއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ހުަވއި ވަޙީ ކުަރއްވަެއވެ

) ަނފްސު ގަންދެްއވަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ުހވަިއ ވަީޙ  ) 2( އަދި މަލާމާތްކުާރ (ުނވަތަ ަމލާމާތް ލިބިގެންވާ
.  ކުރައްވަމެވެ

) ޖަމަަޢ ނުކުަރއްވާނޭކަމަްށ އޭނާ ހީކުރަީނ އިންސާނާގެ ކަށިތަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ (ޤި ) 3( ޔާމަްތ ދުވަހުން
(ނުވަަތ އެކަށިތަްށ ޖަމަޢަ ުކރަން ތިމަންރަްސކަލާނގެއަށް ކުޅަދާނަ ވެގެން ުނވާނޭ ކަމަްށ އޭނާ ހީކުރަީނ ؟ ހެއްޔެވެ
 .)؟ހެއްޔެވެ

. އަދި ކިޔެއްެހއްޔެވެ  ) 4( ނުޑ  އޭނާގެ އިނގިލިތައް ؟ އެއްގޮތަކަށްވެްސ ެއހެންނުވާނެއެވެ ޖަމަާލއި ޙިާމރުެގ މޮށްގަ
ނޑަކަށް ހައްދަަވއިލުމަށްވެްސ ތިމަންރަސްަކލާނގެއަްށ  ފަދައިން އިނގިލިަތއް ވަކިނުވާގޮތަްށ އެކަިތގަ

. .)     ކުޅަދާނަވެގެންވެއެވެ (އަދި އެހެން ެހއްދެވިނަމަ އިިގލިަތކުން ކުރާ ކުދިަކވިމަސައްކަތްތައް ުނކުރެވުީނހެވެ
ގެ އިނގިލިތަުކގެ ކޮޅުަތއްވެސް ބަރާަބރުކޮށް ހަމަހަމަކޮށްލުމަްށވެްސ އޭނާ؟ އަދިކިއެއްތޯެއވެ

. ފަެހ އިސްވެދިޔަެއއްވެްސ މިސާލަާކއިނުލަިއ ެއހާފުރިހަމަކޮްށ ެއހާރީތިކޮްށ  ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންވަމެވެ
ނުވާނޭަކްނ  އަްށ ދެވަނަފަަހރު ެއކަށިކޮޅުތައް އަނބުާރ އިޢާަދ ކުެރއްވުން ދަތި هللا އިގިލިތަްއވެސް ހެއްދެވި

 .  ސަލާމަތުންހުިރ ކޮންމެ ބުއްދިައކަށް ެއގޭނެއެވެ

. ތައުާބވުްނ ؟އަދިކިއެއްތޯއެވެ ) 5( އިންސާނާއެދެނީ އޭާނގެ ޢުމުުރަގއި ބާކީއޮތްތާަގއިވެްސ ފާފަކުރުމަށެވެ
 .  ލަސްކުރުމަށެވެ

. ޤިޔާމަތްދުވަސްދެން އަން ) 6( ؟  ނާނީ ކޮންއިަރކުން ހެއްެޔވެ އަދިމަލާމާތުގެގޮތުން  އޭނާއަހައި ސުވާލުުކރެެއވެ
 (.  (މިސުވާލުެގ ޖަވާބު ެއކަލާނެގ ދެއްވަީނ މިފަދައިންނެވެ

)7 (  .  އެއީ ސިހިގެްނގޮސް ކަންބޮޑުެވ ލޯތަްއ ޙަިއރާން ވެއްެޖއްޔާއެވެ

)8 (  .  އަދި ހަނދުގެ ައލިކަންގޮްސ ކޭތަހިަފއިފިއްޔާއެވެ

)9 ( .  އަދި އިރާިއ ހަނދު އެއްެވ ޖަމާވެއްޖެއްާޔއެވެ

. ސަލާމަތްވާްނ ފިލަންދާނެ ތަނަީކ ކޮބައިާބވައެވެ ) 10( . މިީއ ؟  އަދި އިންސާާނ އެުދވަހުންބުނާނެއެވެ (ދަންނަެއވެ
  (.  ހައްތާވެސް ިޤޔާމަތްވާވަޤުތު ހާމަވާނެ އެކިއެިކ ކަންކަމެވެ

. އެދުވަހުން އޭނާ ސަލާމަތްވާންދާނެ އެްއވެސްއެހެން ) 11( .އެއްގޮތަކަށްވެސް ެއހެންނުވާނެއެވެ  ތަެނއްނުވާވާނެެއވެ

. އެހެންތަެންއ  َحْضَرة ގެ َربُّ ހަމައެކަނި ޤަރާރުވެ ހަމަޖެހޭނެތަނަކީ ކަލޭގެާފނުންގެ ) 12( ެއވެ
.  އެދުވަހަކުންނުެވއެވެ

. އޭާނ  خبر އަދި އެދުވަހުްނ އެއިންސާާނއަށް އޭނާ ިއސްކުިރ ަކމަކާއި ފަސްުކރި ކަމެއްގެ  ) 13( އެންގޭނެެއވެ
.ކުރި ެހޔޮ ކަމަާކއި   އަިދ ކުިރ ނުބައި ކަމެއް ސާފުކޮްށ އެންެގވޭނެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     * ައދިިކއެްއެހއްެޔވެ؟ ިއންސާާނީއ =     * ްޭއާނގެ ނަފުުސގެަމއްަޗށ = 

    * . ./ ދަލީލެކެވެ  = ހެިކދޭޭނމީެހކެވެ          އޭާނކިަތްއެމ =

 ޢުޒުރެއްެދއްިކ ަނމަވެްސ *         ެާއއިމެުދ ދޫފުުޅ ޙަރަކާްތ  قُْرآن= ކަލޭގެާފނު އ

 *. ނުކުަރއްާވށެވެ       ެއަަވހަށްލިިބގަތުަމށް *  قُْرآن= އ       =

(ކަލޭގެާފުނންެގ ިހތްޕުޅުަގއި) ޖަމަޢަ ޮކށްދެްއުވން އެއީ ތިަމންރަސްކަލާނެގައްށ  قُْرآنވަުރން އެ ހަމަަކށަ

 *. އޮތް ަކމެެކވެ       ެقُْرآن= އަދި  (ކަލޭެގފާުންނގެ ދޫފުޫޅގަިއ)  އ   *. ސާބިތުކޮްށދެްއވުާމއި

    ެގ ބަސްފުޅު ާބވައިެލއްުވްނ ފުިރހަމަ ކުަރއްަވއިިފއްާޔ  قُْرآن= ަފހެ ތިަމންރަސްކަލާނެގ ެއ

 ގެ ދޫފުޅުްނ ވިދާުޅވެ ނިިމއްޖެްއާޔ ).*ِجْربِيل (          = ާއއި ަތބަޢަ ެވ  قُْرآنފަެހ ެއ

 *(. . (ެއގޮތަްށ ިކޔަާވ ިވދާޅުވާެށވެ   ވަޑަިއަގންަނވާެށވެ     = ަުރން ދެްނ ަހމަކަަށވ 

.  ތިމަންރަްސކަލާނގެައށް އޮތް ކަެމކެވެ   = ްޝަރަޙަޮކށް ތަފްސީުރ  ިދނުްނ ެއއީއެ ބަާޔްނކޮށ)

 *.( . ކޮށްެދއްުވމެވެ  = ްެއއްޮގތަކަްށވެސ *.    ެއހެްނނަުކން ނޫެނވެ       =

. ލޯބިުކރަނީ ތިޔަަބއިީމހުްނ ުދނިެޔއަށް  .؟އަދި ކިެއްއހެްއޔެވެ  ެއވެ        = އަިދ

 *.  ތިޔަަބއިީމހުްނ އާޚިރަްތ ޫދކުރަީނެއވެ    =  ްއެުދަވހުްނ ަބެއއްމީުހނ *.   ެގ މޫުނތަްށ ާވހުށީ

     =.  އަިލވެ ުއޖާލާވެ ާތޒާެވެގންެނވެ    =ިގެ  َربُّ  އެޫމނުތަްށ ެހއްެދވ 

*.   ޙަޟްރަތަށް     =*.  ބަލަބަލަެއވެ       ިައދ =  .  އެދުވަހުން މޫނުތަކެއްވާނެއެވެ

      َتَغيَّرُ ހަޑިެވ ހުތުރުެވ  . .      ވެގެން ) ޔަޤީންކުރެއެވެ = (އެމޫނުތަކުގެވެރިން      
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     ުރަކަށިތައް ބިދޭނޭކަމުގައި  އެބަހީ އެމީހުން ހަލާކުވާނެކަމުގަިއ =  ެއމީހުންެގ ބ   އެއްގޮތަކަށްވެްސ  =

 . . އޭާނ އެހީކުރާގޮތަކަށް ނުވާނެއެވެ .  َمْحَشرُ އެހެންނޫނެވެ . ހިސާބެއްލެވި ޖަޒާދެއްވޭނެއެވެ  އަށް ފޮުނއްވޭނެއެވެ    

       ަފުރާނައަރައްޖެއްޔާ= ކަރުގެ ކަށިގަޑާއި ހ (        މައަށް ( ލަގޮޑިަވޅާއި ަހމައަށް

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެަބހީ . (ެހކިދޭނޭހެކިެވރިއެެކވެ. ަދލީލެެކވެ ގެމައްޗަށްވާنفس  އޭނާގެ އިންސާނާއީُخود  ؟.ކިއެއްހެއްެޔވެ އަދި ) 14(
ނޑުގެ އިންސާނާގެ  ސާފުކޮށް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ނުިވޔަސް ުނވަތަ އަދި ިވޔަސްإقرار  އޭނާ އެުދވަހުން ގުނަވަންަތއް ހަިށގަ
 .)ހެކިދޭނެއެވެ

 އިންާކރުކޮށް  ަވރަކަށް ކިތައްމެ ެއއިންސާނާ އެބަހީ. (ދެއްކިނަމަވެސްމެއެވެعذر  ކިތައްމެ އޭނާ) އެކަމާމެދު(  އަދި ) 15(
 .)ހެކިދޭނެެއވެ ތަކަށްعمل  ކުރި  އޭނާ ތައްގުަނވަން ހަށިގަޑުގެ އޭނާގެ ނަމަވެސް ކިތައްދެއް عذر

 އަވަހަށް  އަވަސް( ނެތިދާނެކަމަށް ހަނދުމަފުޅު  ލެއްޭވވަުޤތު ބާވާތް ވަޙީ.!) އެވެرسول اهللا  އޭ( ) 16(
 .! ނުކުަރއްާވށެވެ ޙަަރކާތް ދޫފުޅު ަކލޭގެފާނުންގެ)  ދަސްފުޅުކުރެއްވުމަށް

  قـُْرآن ހިތްޕުޅުގައި ޭލގެފާނުންގެކައަދި ޖަމާކޮށްދެއްވުމާއި  قـُْرآن އެ ގައިހިތްޕުޅު ކަލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން ) 17(
 .އޮތްކަެމކެވެ ށްތިމަްނރަސްކަލާނގެއަ  ކޮށްދެއްވުމަކީ ސާބިތު

 ާއއި  قـُْرآن އެ ފަހެ  ބާވައިލައްަވއިފިއްޔާ ގެބަސްފުޅު قـُْرآن ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގެދޫފުޅުން ِجْربِْيل عليه السآلم ފަހެ ) 18(
 .)ވިދާޅުވާށެވެ ކިަޔާވ ެއގޮތަށް(. (ވަޑައިގަންނަވާެށވެ ވެ ޢަތަބަ

رُ    ކޮށްދެއްވައިَشرَح     قـُْرآن އެ ދެން ) 19(  . އޮްތކަމެކެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ހަމަ  ކޮށްދެއްވުމަކީ  تـَْفِسيـْ

 ؟  ކިެއއްހެއްޔެވެ އަދި . ތިަޔހީކުާރގޮތަކަށްނޫނެވެ ކަލޭމެން ކަންތައްހުރީ ) 20(

 . ދޫކުރަނީެއވެ آِخَرة  ކަލޭމެން ައދި. ލޯބިުކރަނީއެވެ  ދުނިެޔއަށް މިއަވަސްވެގެންވާ ކަލޭމެން ) 21(

 .) މޫނުތަކެވެ މުއުމިނުންގެ ެއއީ. ( ތާޒާެވގެންނެވެ އުޖާލާވެ  ައލިވެ  މޫނުާވހުށީ ބައެއް އެދުވަހުން އަދި ) 22(

 .އެވެބަލަަބލަ ފުޅަށް  َوْجهُ    ގެމާތްبُّ رَ  އެަބއިމީހުންގެ ތިބޭނީ އެމޫނުތަކުގެވެރިން އަދި ) 23(

 .ހުުތރުވެގެްނނެވެ ހަިޑވެ ވާހުށީ ބައެއްމޫނުތައް އެދުވަހުން އަދި ) 24(

 ބުރިކަށިަތއްބިދޭވަުރގެުބރަ  އަދި . ޔަޤީންވާެނއެވެ ދާންޖެހޭނެކަން ަނރަކައަށް  ތިމާމެން ވެރިންނަށް  އަދިއެމޫނުތަކުގެ  ) 25(
 . ެއގޭނެއެވެ ޅުމާކުރިމަިތލާންޖެހޭނެކަންކެކު ކެތްނުުކރެވޭފަދަ އެބަހީ

 ޙިާސބު .  އަށްފޮނުވޭނެއެވެ َحمَْشرُ  މަުރވުމަށްފަހު. ުނވާނެއެވެ ހީުކރާގޮތަކަށް އިންސާނާ އެކާފަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 26(
 އެބަހީ  އަަރއްޖެއްޔާއި  ހަމައަށް  ކަށިގަޑާއި  ލަގޮޑިވަޅުގެ  ނަުފސު ުނވަތަ ފުރާނަ.  ޖަޒާދެއްވޭނެެއވެ ފުިރހަމަ. ބެއްލެވޭނެެއވެ

 .ދެންބުނެވޭނެެއވެ ގާތްވެއްޖެްއޔާ ނުކުންނަން ފުރާނަ މަރަށްތައްޔާުރވެ
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   ަތުރަޖމާ     

    =ިބުނެވޭެނއެވެ އަދ   .        =ީ؟   ކާކުބާވަެއވެ ފަްނޑިތަހަދާނ      =ިއެނާއަށް  އަދ 

.  ޤީންވެދާނެއެވެޔަ        =ްވަކިވަީނކަން ދުނިޔެއިްނ އޭނާެދން ހަމަކަށަަވރުނ         = ިއަދ 

.  )ލައިފާނެެއވެ ކަށިމަތި(. ކަށިމަތިއެއްލާނެއެވެ        =ިދުނިޭޔގެ  އޭނާ ނުވަތަ( މައްޗަށް  އަނެއްކަށިމަތ 

.)  ުކރިމަތިލައިފާނެެއވެ އުދަގުލާއި ގެآِخَرة  ވަކިވެ ޙަޔާތާއި          =ްَحْضَرُة   ގެَربُّ  ކަލޭގެފާނުންގެ އެދުވަހުނ

  އަށެވެ       ) =ްގެންދެވުންވަނީ) ފުރާނަތައ       =ެއެވެއީމާނެއްނުވެ އޭނާ ފަހ .        

،    އެވެނުކުރެ  ވެސްނަމާދެއް އަދި=        =ިދޮގުކުރީެއވެ) قـُْرآن  (އެނާ؟ ކިެއއްހެއްޔެވެ އަދ .       =

.ފުަރގަސްދިނީއެވެ ދުުރވެ އީމާންކަމާއި އަދި          =ްދިޔަެއވެ  ގާތަށް އަހުުލވެރިންގެ  އޭނާގެ އޭނާ ދެނ . 

       =ެާޙލު ކިބުރުވެރިވެގެންވާ ބޮޑާވ          =ްހުއްޓެވެ ހަލާކު ކަލެއަށ  .       =ެދެންފަހ 

.  ުހއްޓެވެ ަހލާކު ކަލެއަށް          =ްުހއްޓެވެ ހަލާކު ަކލެއަށް ދެންވެސ  .         =ެހަލާކު  ކަލެއަށް ފަހ 

.  ހުއްޓެވެ       =ާ؟   ހީުކރަނީހެްއޔެވެ  ެއއިންސާނ         =ިއެނާ  ހަމަބޭކާރުގޮުތގައ 

 ދޫކުރެވޭނެކަމަށް         =ީ؟  ނުވޭހެއްޔެވެ އެއްކަމުގައި  نُْطَفة އޭނާއެއ       =ެމަނީގ        =

 .  އޮހިގެންއަންނަ        = ާކަމުގަިއވިއެވެ ގަޑުލެިއކޮޅެއް ދެންއެނ   .         = ްެދނ 

.  ކުެރއްވިއެވެ  ފުިރހަމަ ަހއްދަވައި އެނާ އެކަލާނގެ      =ްމަނިފޮދުވަރުން ނުވަތަ(  ފަރާތުން އެއިންސާނާގެ ދެނ (

.  ހެއްދެވިެއވެ އެކަލާނގެ      =ްހަމަވާގޮތަށް ޯޖޑު ނުވަތަ(  ދެމަފިރިނ (         = ްފިިރހެނ 

     ދެޖިންސު  އަންހެްނ     =ް؟ނުކުޭރހެއްެޔވެ ދަީލލު ެއކަންކަން( ؟ ުނވޭހެްއޔެވެ އެކަންތައްތައ  (     =

   ވޮޑިގެންާވކަމުގައި ކުޅަދުންވަންތަވެ އެކަލާނގެ               =ާައލުންވެސް(  ަތކެތި މަުރވެފައިވ ( 

 ދިރުއްވުމުގެ މައްޗަށް
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މާނަ  ގެسورة قيامة       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ؟ ކާކުބާވަެއވެ ފަންޑިތައެއްހަދާނީ. މީހަކުބުނާނެއެވެ ތިބިމީހުންުކރެ ކައިީރގައި ވިމީހާގެَحاِضُر  މަރަށް އެވަގުތު ) 27(

 .  ޔަޤީންވާނެއެވެ ވަކިވަނީކަން ދުނިޔެއިން  ތިމާދެން ވިމީާހއަށްَحاِضُر  މަރަށް އެވަގުތު އަދި ) 28(

 އުދަގޫތަާކއި  ގެآِخَرُة  ަވކިވެ ަޙޔާތާއި ދުނިޔޭގެ ނުވަތަ.  ކާތާނެއެވެ  ގައި އަނެްއކަށިމަތީ އެއްކަށިމަތި އޭނާގެ އަދި ) 29(
 .ލައިފާެނއެވެ ކުރިމަތި

 . ެއއްގޮތެވެ އޭގެެތރެއިން ލިޔެފައިމިވަނީ  އަޅުގަޑު. ލިޔެިވގެންވެެއވެ  ގޮތްގޮތްކަށް އެތައް މާނަތައް  ކުގެމިއާޔަތްތަ:  ނޯޓު

 .  އަށެވެ َحْضَرُة  ގެَربُّ   ކަލޭގެފާނުންގެ  ގެންެދުވންވަނީ ުފރާނަތައް ދުވަހުން ِقَياَمة  !.)އެވެ ِرُسوُل اهللا އޭ(  ) 30(

 .  ނަމާދެއްނުކުެރއެވެ އޭނާ އަދި. އީމާނެއްނުވެއެވެ -އިންސާނާ  ކާފަރު- އެބަހީ  އޭނާ ފަހެ ) 31(

 . ދިނީއެވެ ފުރަގަސް ީއމާންކަމަށް އެނާ އަދި. ދޮގުކުީރއެވެقـُْرآن  އޭނާ؟ ކިއެއްހެއްޔެވެ އަދި ) 32(

 ތިހަށިނަގަިއގެްނވާ މަ ެވރިވެ َفْخُر . ކިބުރުެވރިެވގެންނެވެ ބޮޑާވެ  ދިޔައީ އަުހލުވެރިްނގެގާތަށް  އޭނަގެ  އޭނާ  އަދި ދެން ) 33(
 .)  ބުނެވޭނެއެވެ އޭނާއަށް . ( ޙާލުގައެވެ

 . ހުއްޓެވެ ަހލާކު ފަހެ. ހުއްޓެވެ ހަލާކު ކަލެއަށް ) 34(

 .  ހުއްެޓވެ ހަާލކު ފަހެ . ހުްއޓެވެ ހަާލކު ކަލެއަށް ދެންވެސް ) 35(

 ައދި  ހިސާބެއްނުެބލެވި  ވެވިނަހީެއއްނު  ައމުރެއްނުވެވި އެއްވެސް އޭނާއަށް(   ހީކުރަނީ އަދިއެއިންސާނާ ) 36(
. ހިސާބުބެއްެލވޭނެއެވެ. އެހެންނުވާެނއެވެ( ؟ .ހެއްެޔވެ ކަމަށް  ދޫކޮްށލެވިފަިއވަނީ އޭނާ ހަމަސޮކަށް ) ނުދެވި ޖަޒާއެއްވެސް
 . ) ދެއްވޭނެއެވެ ޖަޒާވެސް

ُر    ކަމުގައިأَبُو َجْهل ސިފަވެގެންމިދާމީހަކީ  މިއާޔަތްަތކުގައި . ދަންނައެވެ  ެވރިންުކރެ َأْهُل   ގެِعلم  تـَْفِسيـْ
 . ކޮންމެމީެހކެވެ އެބާވަުތގެ ނުވަތަެއއީ. ވިދާޅުވެފައިވެެއވެ ބައެއްބޭކަލުން

  ؟ނުވޭެހއްޔެވެ އެއްކަމުގައި  نُْطَفة އޮހިގެންައއި އެއީ އޭނާ ) 37(

 .  ިވއެވެފުރިހަމަުކރެއް ހައްދަވައި  ޭއނާ ެއކަލާނގެ ދެން. ގަޑުލެއިކޮޅެއްކަމުގަެއވެ އޭނާވީ ދެން ) 38(

 .  ލެްއވިއެވެ އެަކާލނގެ އަންހެންޖޯޑު ފިިރހެން އެއިންސާނާގެކިބައިން އަދި ) 39(

 ަމރުވެގޮސްަފއިވާތަެކތި  އަދި މީސްތަކުންނާއި އަށްهللا މަިތވެރި ހައްދަވާ ކަންތައްތައްމިހާފުިރހަމަކޮށް މިއެންމެހައި ) 40(
 .)ކަަށވަރެވެ ވާނެކަން( ؟؟؟ ުނާވނޭހެއްޔެވެ މުގައިކަ ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންާވކަލަކު އަލުންހެއްެދވުމަށް



                      
 

2 1 9 9   
 

މާނަ  ގެسورة إنسان       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة إنسان
uv 

  

سانُسورة     )31(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       إال
 

   ަތުރަޖމާ     

      =  . ހަމަކަށަވަރުން އައެވެ       =ްއިންސާނާއަށ        =

 . އޭނާ ުނވެއެވެ=    ޒަމާނުގެތެރެއިން ވަޤުތެއް        = އޭަނެގ

.)  ނަންގަނެވޭމީހެއްކަމުަގއި   (އޭނާޔާބެޭހ ެއއްވެްސ ޚަބަެރއްނެތެވެ         = ހަމަކަށވަުރްނ

 . ދެވީމެވެތިމަންރަސްކަލާނގެ އިންސާނާ ެހއް         =ާއަކުްނ  ُنْطَفة އެުކވެ މިކުސްވެަފއިވ    

     = ާުކރައްވާ ހުށީމެވެ  إْمتَِحانُ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނ .       = ދެން ތިމަން ރަސްކަލާނެގ

 .އެނާލެއްވީމެވެ        =ަކު ކަމުގަިއ އަޑުއިޭވ އަިދ ފެންނަމީހ            

 . ހަމަކަށަަވރުން ތިމަން ރަސްަކލާނގެ އޭާނއަށް މަގުދެއްެކީވމެވެ=        = އެހެްނޏާ އޭނާ ޝުުކުރ

ކުރާމީހަކަށްވުމަްށ          = އަދި ެއހެންޏާ އޭާނ ކާފަރުވުމަްށ          =

 . ށަވަރުން ތިމަންަރސްކަލާނެގ ތައްޔާުރ ކުެރއްވީމެވެހަމަކަ      = ްކާފަރުންނަށ    =

   ޗޭނުތައް     = ިއަދި ކަސްތަޅުތަކާއ        = އަދި އަދައަދާުހރި އަލިފާާނިއ     

      =  ހަމަކަށަަވރުން  ހެޔޮލަާފ މާތްމީހުްނ            ) = ަލުެގ)ފުރިފަިއާވ ރ 

   . ތަށިތަކުން ބޯނެއެވެ        = ޭއގައި އެުކލެވިފައިާވ      = ކާފޫރުެގ

ތާސީރު           =ެއެއީބޯންދެޭވ ާއރެކެވ .     ެގ މާތްވެގެްނވާ އަޅުތަކުްނ =  هللا   
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މާނަ  ގެسورة إنسان       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

         = ާނޑައެޅިގެން އެއ ) ދެކަ ( ެއއަޅުތަކުން އެދޭތާކަށް . މޭނެއެވެރު         =

.  ނަދުރުތަްއ ފުއްދަެއވެ) ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުއިރު(އެމީހުން           =ްދުނިޔޭގަިއ   އަދި އެީމހުނ)

 ( .  ވެދުަވހަކާއިމެުދ ބިުރގަނެއެއުޅުނުއިރު       =ެއެދުވަހުެގ ިބރުވެިރކަންވިއެވ .        

  ފެތުިރގެން  = 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ހަމަކަށަވަރުން ޒަމާނުގެ ެތރެއިން އިންސާނާގެ ނަންގަނެވިގެންނުވާ ވަގުތެްއ އިންސާނާެގ މައްަޗްށ  ) 1(

.) އައިސްފައިވެެއވެ  . (އެީއ އޭނާ ދުނިެޔއަށް ައއުމުގެ ކުރިންނެވެ

 نُْطفَةހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އިންސާާނ ހައްަދވާފައިވާީނ އެުކވެ މަްސހުނިވެފައިާވ  ) 2(

. (އެީއ ފިރިހެންމީާހގެ  .މަނި ފޮދުވަރަކުންނެވެ އެުކެވ  نُْطفَة އާއި އަންހެންމީހާގެ  نُْطفَة އަކުންނެވެ

.)މަސްހުނިވެގެން  ނެވެ

.) އެހެްނޏާ އޭާނ  ) 3( . (އެީއ ރަނގަޅު މަެގވެ ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭނާއަްށ މަގުެދއްކީމެވެ

. . ެއހެންާޏ ޭއނާ ނުބައިމަގުންގޮްސ ކާަފރު ވުމަށެވެ (އެީއ އޭނާެގ  ހެޔޮމަގުންގޮްސ ޝިުރކުވެިރއަކުކަމުގަިއ ވުމަށެވެ

(.  އިޚްތިޔާރެވެ

ންނަށް ކަސްތަޅުތަކާިއ ިހލިހިލާތަާކއި އަިދ އަނަދ އަނދާ ުހރި އަލިާފްނ ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރު ) 4(

.)  ތިމަންރަސްކަލާގެތަްއޔާރުކު   ެރއްވީމެެވ (އެތަކެތި ިޤޔާމަތް ދުަވހުން އެމީހުންނަށް ހުންނަހުއްެޓވެ

) ކިޔަމަންތެރި ތެދުވެރި މާްތ މީހުން އެބަހީ  ) 5( ފައިވާ ރަުލެގ ފުރި –ން  أَْبَرار –(އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުން

. (އޭެގ މީރުކަމާިއ ސާފުކަމުެގ މިންަވުރ  . އޭަގއި ކާފޫުރ ތާސީުރ އެުކލެިވގެންވާނެއެވެ ތަށިތަކުން ބޯނެއެވެ

 (.  އިޙްސާސްކުރެވޭީނ ހަމައެކަިނ ބުއީމަެއވެ

) ެއއާުރ هللا އެއީ  ) 6( . (އެމީހުން ސުވަުރގޭގަިއ ވޭތިުކރާިއރު ެގ މާތް އަޅުތަކުްނ ބުއިމަށްވާާއރެެކވެ

. އެބައިީމހުން ދިޔަކޮންެމ އެވަ . (ފަސޭހަކަމާިއއެކު ެއައޅުތަކުން އެއިން ބޯނެއެވެ ގުތަކުއެީމހުން އެތިބިތާކުވާެނއެވެ

(.  ތަނަކަށް އެާއރު ދެމެމުންދާނެއެވެ

. އަދި އެމީހުންަނީކ  ) 7( އެމީހުންނަކީ އެމީހުން ދުނިޭޔގަިއ އުޅުނުއިުރ ނަދުެރއްބުނެފިއްޔާ ފުއްާދ މީހުންނެވެ

ިއ އުޅުނުއިުރ އެުދވަހެްއެގ ބިރުެވރިކަްނ ފެތުރިެގންވާ ދުަވހަކާއިމެުދ ބިުރވެތިވީކަމުަގިއ ވީމީހުންނެެވ. ދުނިޔޭގަ

.  އެދުވަހަީކ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       =ްޅުދީހެދިއެވެކާއެތިކޮ) އުޅުނުއިރު ދުނިޭޔގައި(  އަދިއެމީހުނ     .      = ެއެމީހުންގ 

     އަށްވާލޯީބގައިهللا އެމީހުން  ނުވަތަ /  ެއކުވެސް  ލޯބިުހރުމާއި ނަފުސަށްޭއގައި އަމިއްލަ            

   ހައްަޔުރވެފައިވާމީހުންނަށް އަދި  ކުއްާޖއަށާއި ޔަތީމު  މީހާއަށާއި  މިސްކީނު=         =ްއަދިއެީމހުނ )

    ދެނީ ކާއެތިކޮޅު ކަލޭމެންނަށް އަުހރެމެން ހަމަކަށަަވރުން.) ބުނެއެވެ ކޮށްُخمَاَطُب  އަނެއްމީހުންނާއި         = ގެ اهللا   

  .  ފުޅަށްޓަކައެވެ َوْجهُ          =ްނޭދެމެވެ ކިބައިން ަކލޭމެންގެ އަުހރެމެނ .        =

   ކިއުމެއްވެސް މަދަޙަ  ޝުުކރުޮކށް ައހުރެމެންނަށް އަދި  ބަދަލެްއވެސް އެްއވެސް އެކަމުގެ             =

    ބިުރަގންނަނީ ައހުރެމެން ން َحْضَرةُ  ގެَربُّ   ައހުރެމެންގެ ހަމަކަށަވަރުން         =ްމޫނުތައް  ކަންބޮޑުވެގެނ 

 . ހަޑިވާދުވަހަކާއިމެުދގައެވެ     =ްބޮުޑވެގެންވާ އުދަގޫކަނ            =ެއެބައިީމހުން هللا  ަފހ 

  . ސަލާމަތްކުރެްއވިއެވެ         =ެނުބައިކަމުން އެދުަވހުގ       =ިއެކަލާނގެ  އަދ 

 . ވެއެމީހުންނަށްދެއްވިއެ        =ްއުފާވެރިކަން ހިތްތަކަށް ތާޒާކަމާއި މޫނުތަކަށ           =ިއަދ 

 .   ދެއްވާނެެއވެ އެީމހުންނަށް އެކަލާނގެ      ްސަބަބުން ކެތްތެރިވުމުގެ އެމީހުނ            =

   ފޭރާން ފަށުވި އަދި ސުވަރުގެާޔއި     =ްތިބޭނެއެވެ ެލގިލަިއގެން ެއސުވަރުޭގގައި އެމީހުނ   .         

    ސޯފާތަުކގައި  ރީތި=          =ްނުދެކޭނެއެވެ އެތަނުން  އެމީހުނ .      = ެގަދަހޫނުކަން  ައވީގ   

      =ަފިނިކަމެއްވިޔަސް  ގަދ           =ިދެމިގެންެވއެވެ ަމއްޗަށް އެމީހުންގެ އަދ     .    

     އެތާހިޔާ=          =ިކިޔަމަންެތރިކުރެިވގެންވެެއވެ އެތާގެމޭވާ އަދ  .        = ިކިޔަމަންެތރ 

   ކުރެވުމަކުން         =ިދައުރުުކރެވޭނެެއވެ ކައިީރަގއި މީހުންގެއެ އަދ .          = ެރިީހގ 
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   ތަށިަތއް ިރހީގެ/  ކަންވާރުތައް        = ިތައްޓަށެވެ ވަްއގަޑެއްނެތް އުޅަށްގަޑެއް  ކިޔަނީُكْوُب (  ފެންބޯތަށިތަކާއ  (. 

           =ީސާުފކޮންނެވެ ބިއްލޫރިފަދަ އެބަހީ . ( ންނެވެިބއްޫލރި އެތަށިތައްވަނ (. 

  
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ޔަތީމުންނަށާއި  މިސްކީނުންނަށާއި ހުރުމާއެުކވެސް ލޯބި އެމީހުންކާއެތިކޮޅައް ދުނިޔޭގައި އެމީހުން އެމީހުންނަކީ އަދި ) 8(
 ިދން  ކާއެތިކޮޅު އެމީހުންނަށް  ލޯބިން  ުރއްސެވުމުގެ  ގެ هللا  ނުވަތަ . ދޭމީހުންނެވެ ކޮޅުއެާކއެތި ީމހުންނަށް ހަްއޔަރުވެަފއިވާ އަދި

 .މީހުންނެވެ

 ވަުޖހު  ގެهللا  މިދެނީ ކާއެތިކޮޅު ކަލޭމެންނަށް އަުހރެމެން.) ބުނެއެވެ އެމީހުން ދެމުން އެކާއެތިކޮޅު އަދި(  ) 9(
 ަކލޭމެްނގެ  އަދި ބަދަެލއް އެއްވެސް  މީގެ  ފަރާތުން  ކަޭލމެންގެ.) ލިބުމަށްޓަަކއެވެ ރުހިވޮޑިގަތުން  އެކަލާނގެ. (ފުޅައްޓަކައެވެ

 .ނޭދެމެވެ ޘަނާއެްއއަހުރެމެން އަދި ޝުކުެރއް އެއްވެސް  ފަރާތުން

 ިބރުެވރިކަންަވދެ  ހިތްތަކަށް އަދި ހަޑިވެ  މޫނުތަށް ކަންބޮޑުވެެގން ބިުރގަންނަނީ އަުހރެމެން ހަމަކަށަވަރުން) 10(
 .ބިުރވެރިކަމާއިމެދުަގއެވެ އަތުވެދާެނ ޙަޟްރަތުން ގެ  َربُّ  ންގެައހުރެމެ ކަންބޮޑުވާދުވަހު

 މޫނުތަކަށް  އެީމހުންގެ އެަކލާނގެ އަދި. ކުރެއްވިެއވެ ަސާލމަތް އެމީހުން ބިރުެވރިކަމުން އެދުވަހުގެ ތަޢާލާهللا  ފަހެ ) 11(
 .ެދއްވައިފިއެވެ އުފާފާގަތިކަން ހިތްަތކަށް އެީމހުންގެ އަލިކަންދެްއވައި ތާޒާކަމާއި

 އަދި  ދެއްަވއި ސުަވރުގެ މާތްވެގެންވާ އެމީހުންނަށް އެަކާލނގެ ކަމައްަޓކައި ކެތްތެރިވީ ދުނިޔޭގައި އެމީހުން އަދި ) 12(
 .ދެއްވިެއވެ ފަށުވިފޭރާން

  ތިބޭއިރު  އެސުވަުރގޭގައި  އަދި. ތިބޭނެއެވެ މަޖަލުގައި  ލެނގިަލއިގެން  ސޯފާތަކުަގއި ސުވަުރގޭގަިއވާ އެމީހުން ) 13(
 .އެމީހުންނުދެކޭނެެއވެ ގަދަފިނިކަމެއްވިޔަސް  އަދި ހޫނުކަމެއް ގެއަވީ

 އެމީހުންނަށް  މޭވާަތއް އެތާނގެ އަދި. ިހޔާއެޅިގެންވެއެވެ ގަސްގަުހގެ އެސުވަރުގޭގެ މައްޗަށް އެމީހުންގެ އަދި ) 14(
 އޮޯށވެ  އަދި ނދެގެްނވެސްއި އިށީދެ  ތިބެގެންވެސް  ކޮަޅށް. ( ކިޔަމަންވެގެްނވެއެވެ ގާތްވެ  ބިންނަންފަސޭހަވާނޭގޮތުން

 .)ހަމަޖެހިގެންެވއެވެ ބިނެދވޭގޮތައް އޮވެގެންވެސް

 ރިީހގެ  ސާފު ބިއްޫލރިފަދަ ބޮވޭގޮތަށް ހިނދެއްގައި ޮކންމެ  ބޭނުންވެއްޖެ އެމީހުން ގާތުގައި އެމީހުންގެ އަދި ) 15(
 .ދަުއރުކުރާނެެއވެ ޚާދިމުން ހިަފއިގެން ކަންވާރުތަށް
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   ަތުރަޖމާ     

           = ީރިހީންނެވެ  އެިބއްޫލރިވަނ .            ) =ެއެތަީށަގއި )ޚާދިމުންވަނީ ސުަވރުޭގގ 

.     މިންވަރުކުަރއްވާފައެވެ ރަގަޅަށް ސްނުކޮށްމަދުވެ އަދި ނުކޮށް ގިނަ – ހުންނަންވާވަރަށް          = ިއަދ 

.    ބޯންދެވޭނެެއވެ ައހުުލވެރިންނަށް އެސުވަުރގޭގެ    =ްރާަތއްޓެއ           = ާއެޔާެއކުވެފައިވ      

   = ެތާސީރު  ިއގުރުގ          =ީާއރެކެވެ އެތާވާ  ެއއ  .           =ީلَسِبيلُ سَ  އެާއރަށްކިޔަނ 

 .  އެވެ       =ިއެނބުޭރނެއެވެ ވަށައިގެން އެމީހުންގެ އަދ  .       =ޭމުސްކުޅިނުވާ ތާޒާކޮށްތިބ 

    ޒުވާންކުދިން      =ޭފެނިވަޑައިފިއްޔާ  އެކުިދން ގެފާނަށް ަކލ       = ްކަޭލގެފާނަށ 

     ދުހީފުޅުވާނީއެކުދިންނާއިމެ      =ާހެންނެވެ ރަންމުތްތަކެއް ފެތުރިެގންވ  .        =އަިދ 

   ކަޅިހިންގާަބލައިަލއިފިއްޔާ ަކލޭ އެތާސުވަރުޭގގައި       =ްކަލޭދެކޭނެއެވެ  ނިޢުމަތް ނުވާފަދަ ސިފަވެސ . 

       =ިބޮޑުވެރިކަމާއި  މިްނަވރުނުކުެރވޭފަދަ އަދ       = ެހުންނާނީ  ފޭރާމަކަށް އެންމެމަތީގެ އެމީހުންގ   

    =ެތުނިފޭރާމެވެ ފަށުވީގ  .    =ެެފހިކުލަިއގ         =ބޯޭފރާމެވެ  އަދިފަށުއެީގ .        

       =ިއުޅައިއެޅުވޭނެއެވެ ންއެމީހު އަދ  .       =ެރަނުގެއުޅަިއވެސް  އަދިއެހެންާއޔަތެއްގައި(  ރިހީގ 

 .)   އެޅުވޭނެވާހަކަެވއެވެ      =ެބޯންދެްއވާނެތެވެ އެމީހުންނަށް َربُّ  އަދިއެީމހުންގ .       

 =      ޭބުއިމެއް  މާތް  اِهرُ طَ   ނަމަކަށްކިޔާ  އ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)16 (  (. . (އެަބހީ އެކަންާވރުގަިއ ިރީހގެހުދުކަމާިއ ބިއްޫލރީެގ ސާފުކަްނ އެުކލެވިގެންެވއެވެ އެބިއްލޫިރ ިރހި ފަދަެއވެ
ްށ ހުންނަންާވ މިންވަަރއް ޚާދިމުްނ އެމިންަވުރ އަދި އެކަްނވާރުްނ ބޯމީާހ ބޭނުންވާަވރަކަްއ ގިނަނުކޮްށ މަދުެވސް ނުކޮ

 .  ކުރައްަވއެވެ

)17 ( .  އަދި ސުވަރުގޭަގއި އެީމހުންނަށް ޒަންޖަބީލުގެ ތާީސުރ އެކުެލވިގެންާވ ރާތަިށ ބޯންދެވޭނެއެވެ

. ެއއީ އޭގެ މީުރކަން ނިހާޔަތަށް ގޮސްފަިއވާ ދި َسْلَسِبْيل އެއީ ސުވަރުގޭަގއިވާ  ) 18( ުރވައިލަްނ ެއވެ ކިޔާ ާއރެކެވެ
.  އެހާ ފަސޭަހ އަދި ބޯީމހާ ެއހާ ބޯހިްތވާ ބުއިެމކެވެ

އަދި ނުހަނު ރީތި މުސްކުޅިނުވާ ަތރޯ ތާޒާ ކުޑަކުިދން ސުވަުރގޭގެ ައހުުލވެރިންެގ ޚިދުމަތުގައި އެމީހުންެގ  ) 19(
. ެއކުދިން ަކލެއަށް ފެނިއްޖެްއޔާ ެއކުދިންނާމެދު ކަލެޔަށް ހީވާ ނީ ފެުތރިފައިާވ ރީިތ ަރްނ ވަށައިގެން ދަުއރުުކރާނެއެވެ

.  މުތްތަކެއް ހެންނެވެ

. ސުވަުރގޭގަިއވާކަމަްއ ނަންކިޔިގެްނވާ ކޮންމެ ޭމވާއެްއ އަިދ ކޮންމެ ކާއެއްެޗއް އެީއ ހަަމ އިންސާނާެގ  * ދަންނައެވެ
. އޭެގ ރަހަޔާިއ ތާސީުރ އަިދ ކުލަާޔވަސް ބުނަންނޭނ ޭގާހ ވިސްނުމަށް ގެނައުމަްށ ފަސޭހަވުމައްަޓކައިވާނަމަެއވެ

. ލޮަލކުން ދެކިަފއި ުނާވާހ  . ދުލަކުްނ ބަޔާންނުކުެރވޭނެއެވެ . މީުރކަން ބަޔާްނ ނުުކރެވޭނެެއވެ ތަފާތުވާނެއެވެ
. ހިތުގައި އޭގެ ޙިާޔލުވެްސ  . ކަންފަތަކުން އެފަަދއެއްޗެްއގެ އަޑު ައހައިފައިނުވާނެެއވެ ރީތިވާނެއެވެ

.  ހިނގާފައިނުވާނެެއވެ

. އަދި މިްނވަުރ އަދި ކަލޭ ސުަވރުގެއަްށ ލޯ ) 20( ހިްނގައި ަބލާލީމާ ސިފަުނކުރެވޭފަދަ ނިޢުމަތް ަކލޭ ދެކޭެނއެވެ
.  ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ވެރިކަމާިއ ޝަރަުފ ދެކޭނެއެވެ

 ިކޔާ  އިސްތަުބރަޤު ސުންދުސިފޭރާމަކާއި ފޭރާމަކީ މަތިންފެންނަ ފޭރާމުގެ ސުވަރުގެވަންތަެވރިންގެ) 21(
 އަދި . އުޅާއެޅުވޭނެއެވެ ރިީހގެ އެބައިީމހުންގައި  އަދި . ޭއގެބޯފޮްއޗެވެ ތުނިފޮއްޗާއި  ތީގެ ފަށުވިފޮ ެއއީ. ވައްތަރެްއގެފޭރާމެކެވެ

   އެމީހުންނަށް    ެބޯންދެވޭެނއެވެ ިކޔާބުއިމެއް އެވ. 

 ރަުނގެ  ޫސރަތުގަިއވަނީ َفاِطرُ .   އުޅާއެޅުވޭނެވާހަަކއެވެ ިރހީގެ މިސޫރަުތގައިމިވަނީ . ދަންނައެވެ
 . އެޅުވޭނެކަމެވެ އުޅާވެސް އެެދބާވަތުގެ ނަތީޖާއަކީ  ޖަމާކުރާިއރު ވީމާދެާއޔަތް.  ވޭނެވާހަކަެއވެއުޅާއެޅު

. ދަންނައެވެ އަދި      ެهللا  އެއީ . ބުއިމެއްދެްއވާނެކަމެވެطَاِهُر  ވަރަށް  ެއގެނީ އޮތްބަސްފުޅުން އެވ

 ައހުލުެވރިންނަށް  ުސވަރުޭގގެ.  ދެބޭކަލުންވިދާޅުވިެއވެ ާއއި   اِهْيُم النََّخِعيْ إبـْرَ    އާއިأبُو ِقآلبَة  .ބުއިމެކެވެَخاصَّ  ނެ ދެއްވާ
. ަކރާމަތެކެވެ  َخاصَّ  ގެهللا  އެއީ. ބުއިމެއްދެއްވާނެެއވެَطاِهُر  ަވރަށް ަވރަށްމީރު  އެތަކެތިެކއުމަށްފަހު. ގެނެވޭނެެއވެ ކާތަކެތި

ނޑުހިދި  އެބުއިންބޮއިލީމާ  އެބުއިމަކީ . ދަލެއްހިްއލާނެއެވެ ދުވާ ގޮމަކަސްޫތރިވަސް ގައިން   ބަ    ެެއވ.          

 فَـْتُح الَقِدْير == 
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   ަތުރަޖމާ     

        ) =ެހުރިަތކެއްޗެވެ ކަލޭމެންނަށް ނިޢުމަތަކީ މިުހިރހާ.) އަދިއެމީހުންނަށްބުނެވޭނެއެވ.     )  =

   ގޮތުން  ބަަދލެއްގެ ) ޢަމަލުތަކުގެ       =ިަތއްވިެއވެَعَمُل   ަކލޭމެންގެ އަދ .       = ިުރެހވ 

   އެއްޗެްއކަމުގައި ޤަބޫލުވެވިގެްނވާ             =ްމިބާވާތްަލއްވަނީ ) ބައިބަޔަށް( ކަލޭގެފާނުނެްގމައްޗަށ 

 . ރަސްކަލާނގެއެވެ މަތިމަންހަ     =    قـُْرآُن          = ްނޑައެޅިގެނ   ބާވާްތލެއްވުމަކުން  ކަ        =

 . ގަންަނވާށެވެ ކެތްތެރިެވވަޑައި ކަޭލގެފާނުން ފަހެ        =ެނިޔާފުޅަށް ގެ  َربُّ   ކަޭލގެފާނުންގ         

 .  ކިޔަމަންެވވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ ޔެރެއިން އެމީހުންގެ އަދި=        = ްފާފަވެރިވާ  ގިނަގިނައިނ 

   މީހަކަށް  ެއއްވެސް  ކާފަރުވާ  އަދިގިނަގިނައިން       =ިނަންފުޅު  ގެ  َربُّ  ަކލޭގެފާނުްނގެ  އަދ 

   ހަީވރު ހެދުނާއި=      .    ކުރާށެވެ ޒިކުރު ލާނގެއަށް އެކަ . ( ހަނދާންކުރާށެވެ      =

  އަދިރޭގަޑު        =ެކުރާށެވެ އަޅުކަން. ( ސަޖިދަުކރާެށވެ އެކަލާނގެއަށް ފަހ .      =ިއެކަލާނގެ  އަދ 

 . ވިދާޅުވާށެވެ  َتْسِبْيحَ   އަށްَحْضَرُة       =ިގިަނވަގުތު  ޭރގަޑުގެ އެބަހީ – ދިގުރޭަގޑެއްގައ-  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ަރގަޅު  ކުރިމެންަކލޭ އަކީ نِْعَمُة  މިހުރިހާ.)  ނިދާއިއްވެވޭނެެއވެ ންاهللا   َحْضرة  އަހުުލވެރިންނަށް ސުވަރުގޭގެ އަދި(  ) 22(
 މަލުތައްވަނީ ޢަ ަކލޭމެންގެ  ހަމަކަށަަވރުން. ވަންތަކަމެވެَفْضُل  ދެްއވާދަރުމަުކރެއްވި  اهللا ޖަޒާއެްއގެގޮތުން   ލުތަކުގެޢަމަ

 .   ެވވިގެންނެވެ ޝުުކރުެވރި ޤަބޫލުވެވި

ނޑައެޅިގެން  ހަމަކަަށވަރުން ) އެވެَرسوُل اهللا  އޭ(  ) 23(  ހަމަތިމަން  ަލއްވަނީމިބާވާތް قـُْرآنُ  މި މައްޗަށް  ކަޭލގެފާނުންގެ ކަ
 .  ރަސްކަލާނެގއެވެ

 ކެތްތެިރވެވަަޑއި  ނިޔާފުޅަށް އެކަލާނގެ އަދި ފުޅަށްُحُكم  ގެَربُّ   ކަލޭގެފާނުންގެ  އެހެންވެ) !އެވެَرسوُل اهللا  އޭ(  ) 24(
 ވަަޑއި  މަްނވެކިޔަ ަކލޭގެފާނު ކާފަރަކަްށވިޔަސް އަދި ފާފަެވރިއަކަްށވިޔަސް އެމީހުންގެެތރެއިން އަދި . !ގަންނަވާށެވެ

َعة   ންކުރެُمْشرِك     ގެَمكَّة  އެއީ.  ( !ނުގަންނަވާށެވެ َرة   އާއިَعَتَبة اْبُن َربِيـْ ُِغيـْ
 ކަމުަގއިެވސް  ދެމީހުން އާއި الَولِْيد ْبُن  امل

 .)  ބުނެވުނެވެ

 !. ުކރައްވާށެވެِذْكُر  އަށްއެކަލާނގެ  އެބަހީ!.ނދުމަުކރައްވާށެވެހައެަކލާނގެ ހަވީރު  ހެދުނާއި  ކަލޭގެފާނުނެ އަދި ) 25(

 َتْسِبْيح  އެކަލާނގެއަށް ގިނަވަޤްތު  ރޭގަޑުގެ  އަދި !.އަޅުކަންުކަރއްވާށެވެ ސަޖިދަުކރައްަވއި އެކަލާނގެއަށް ރޭގަޑު އަދި ) 26(
 .!ވިދާޅުވާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =ްމައްކާގެމިކާފަުރން(  މީހުންމި ހަމަކަށަވަރުނ  (       =ާތަނަށް  މިއަވަސްވެގެންވ )

 . ލޯބިުކރަނީއެވެ) ދުނިޔެއަށް         =ްފަހަތަށްދޫުކރަނީއެވެ އެމީހުންގެ އަދިއެމީުހނ   .     

   ދުަވހެއް ބުރަެވގެންވާ=        =ްހަމަތިމަންރަސްކަލާނެގއެވެ ހެއްެދވީ އެީމހުނ  .         =

 . ދެއްވީމެވެ ގަދަކޮށް  ނާރުަތއް ހުޅުތަާކއި އެީމހުންގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި      =ިތިމަންރަސްަކލާނގެ  އަދ 

  އެދިވޮޑިގެންފިއްޔާ         =ްސިަފޔާ  އެީމހުންގެ. (ކުަރއްވައިފީެހވެ ބަދަލު  ތިމަންަރސްކަލާނގެ ފަސި އެމީހުނ 

.)  ހަލާުކކުރަްއވައިފީެހވެ ެއމީހުން ުނވަތަ. ުކރައްވައިީފހެވެ ބަަދލު ސިފަޔަކަށް އެހެން  ސޫރަ     =

  .ބަދަލުކުރެްއވުމަކުން      =ްވަޢުޘެެކވެ. ތެކެވެނަޞޭޙަ މިސޫރަތަކީ ހަމަކަށަަވރުނ.     = ެފަހ 

 .އެދޭމީހަކު         = ެޙަްޟރަތަށްހިާފށެވެ ގެ َربُّ  އެމީހާގ .     =ްމަގެއ.        = ިއަދ 

   .ނުކުރެވޭެނއެވެ ޤަޞްދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް      މެނުވީ ުކރެްއވިއްޔާ އިރާދަ= هللا.      =

 . ވޮޑިގެންވަނީهللا  ހަމަކަށަވަރުން      =ާަކލަކުކަމުގަެއވެ ވަންތަ ޙިކުމަތް ދެނެވޮޑިގެންވ.      

     = ެވައްދަވަެއވެ ުކރެއްިވއަޅަކު ިއރާދަ ެއކަލާނގ.         =ެތެރެއަށް ރަޙުމަތުގެ  އެކަލާަނގ.    =

 .އަނިޔާވެރީން އަދި     =ެަތއްޔާރުުކރެއްިވއެވެ ށް އެމީހުންނަ އެކަލާނގ .       = ިވޭންދެނިވ 

 .ޢަޒާބެއް
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 މިފަނާވެދަިނވި )  އެންމެންެވސް އެާބވަތުގެ ދެންވެސް އިކާފަރުންނާ  މައްކާގެ  އެަބހީ މިބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން ) 27(
 އެދުަވުހގެ  އެއީ. ުދވަހެއްދޫުކރަނީއެވެ ބުރަވެގެންވާ ށްކުިރޔަ އެމީހުްނގެ އަދިއެމީހުން. ލޯބިުކރަނީއެވެ  އަވަސްދުނިޔެއަށް

 . ުދވަހެވެ  ِقَياَمة ދަތިވެގެންވާ  ކަންތައް

 ތިމަންރަސްަކލާނގެ  ނާރުތަކާއި  ހުޅުތަކާއި ގެންމީހުއެއަދި. ނގެެއވެތިމަންރަސްކަލާ ހަމަ ހެއްދެވީ އެމީހުން ) 28(
 ހެއްދެުވން  އެީމހުންގެ ގެންނެވިނަމަ އެދިވޮޑި ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަދި .  ަބރާބަރުކޮށްދެްއވީމެވެ.  ގަދަކޮށްދެއްވީމެވެ
 ކިޔަމަންެތރި  އަށް اهللا ކުރަްއވައި ހަާލކު ންނުވަތައެމީހު. ަހއްދަވައިފީެހވެ އެމީހުން މާހުތުރުސިަފއަކަށް  ބަދަލުކުރަްއވައި
 .  ގެންަނވައިފީހެވެ  އެހެންބަޔަކު

َرة   އާއިَنِصْيَحة   އާއިَوْعُظ   މިވަނީ މިޫސރަތުގައި  ހަމަކަށަވަރުން ) 29(  َحْضرة ގެَربُّ   އެމީހެްއގެ އެދޭމީހަކު  ފަހެ . އެވެِعبـْ
 . ކޮށްގެންނެވެ ެހޔޮަޢމަލުއީމާންވެ އެއީ.  ުކރާށެވެ އިޚްތިާޔރު މަެގއް ވާސިވުމަށް އަށް

 اهللا ހަމަކަށަަވރުން .  ނުކުެރވޭނެއެވެ އިޚްތިާޔރުވެސް  އެސީާދމަގުކަލޭމެންނަށް   އިރާދަުކރެްއވިއްޔާމެނުވީ  اهللا އަދި ) 30(
 . ކަމުގަެއވެ ކަލަކު  ވަންތަ  ِحْكَمة  ދެނެވޮޑިގެންވާ  ންވަނީ ވޮޑިގެ

 ނިަޔތް  އެމީހެއްގެ އެއީ. (ވައްދަަވއެވެ ގެތެރެއަށް  َرْمحَةُ  އެކަލާނގެ އަޅަކު އެދިވޮޑިގެންނެވި އެކަލާނގެ) 31(
 .ެއވެَعَذاُب  ވޭންދެނިވި ތަްއާޔރުކުރަްއވާފައިވަނީ އެަކލާނގެ އަނިޔާެވރިންނަށް އަދި .) އްޖެމީެހކެވެރިވެތެދުވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة مرسالت
uv 

  

 )50(ދު އާޔަތުގެ ޢަދަ                     ملرسالتُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

     =     ްކުަރއްވަެއވެَوِحى  ހުަވއި ގަންދެއްވައި  ަރގަޅުވައި  ެޖހޭ ވިދިވިދިގެނ  .    

        =ައްވަެއވެކުރަَوِحى    ުހވައި ގަންދެްއވައި ގަދަވައި ގެއްލުންދޭފަދ   . َ◌         = ިއަދ 

.   ކުރަްއވައެވެَوِحى    ުހވައި  ގަންދެއްވައި  ިވލާ ފަތުަރއިލާ  ަރގަޅަށް ފެްނގަޑު ވާރޭ           = ެަފހ 

ނޑައެޅިގެން   ހުަވއި  ގަންދެްއވައި  މަާލއިކަތްބޭކަލުން  ްއވާފަރަޤުކޮށްދެ ރަގަަޅށް َحآلُل  އާއި   َحَرام    އަދި بَاِطُل  ާއއިَحقُّ   ( ކަ

 .  ކުރައްަވއެވެَوِحى         =ެމަލާއިކަތްބޭަކުލން   ވަޑައިގަންނަވާ އާއިގެންِذْكُر  ގެَوْعُظ َنِصِ◌ْحيَة   ފަހ 

.   ކުރަްއވައެވެَوِحى    ުހވައި ގަންދެއްވައި          ގޮތުްނ އިންޒާެރއްގެ ޢުޒުރާއި ން َحْضرة ގެ= هللا      

      = ްކަްނތައް ވެވިގެްނވާ  َوْعدُ  ަކލޭމެންނަށް ހަމަކަަށވަރުނ         =ްނޑައެޅިގެނ . ޖެހޭނެެއވެ އެކަން  ކަ

  .)   ަޖވާބެވެ ހުވައިތަުކގެ އިްސވެދިޔަ މިއީ . ( އޮންނާނެެއވެ އެކަން            = ެޭއގެ  ތަރިަތއް ފަހ 

   ހިގައްޖެްއޔާ ފިަލއިގެން ައލިކަން ފުހެވި  ނޫރު       =ިދުުރވެ  ގޮސް  ފަޅައިގެން އުޑު  އަދ 

    ފޭވެއްޖެއްޔާ           =ިބުަރއިެގން  ށްަވޔަ ކުދިކުިދވެ ލުެހވި ހުރިތަނުން  ފަރުަބދަތައް އަދ 

   ހިގައްޖެއްޔާ          =ިނިޔާކުެރއްވުމަށް  އުއްމަތްތަކާއިމެދު  އެބޭަކލުންގެ ( ނާއި ަރސޫލުބޭަކލުން އަދ (

ނޑައެޅިއްޖެއްޔާ ވަގުތެއް    ކަ
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 ހޭއަރުވައިލުމެއް  

. މިސޫރަތުެގ ކުީރކޮޅުގެ ަހއާޔަތުެގ ތަފުސީާރއިމެދު ތަފުސީުރ  ޢިލްމުެވރިންގެ މެދުަގިއ ދަންނައެވެ
. ޭއގެތެރެ  – َفاْلَفارَِقات –َوالنَّاِشَرات  –َواْلَعِصَفات  – َواْلُمْرَسالت –އިންަބއެއްބޭކަލުްނ ވިދާޅުވަީނ ބަސްތަފާތު ވެފައިވެއެވެ

. އަދި އަނެއްބައި ބޭަކލުން ވި – َفاْلُماالِقَيات ދާޅުވަނީ އެީއ މި ލަފުޒުތަކުގެ މާނައަކީ ވައިގެ އެކިވައްަތުރކަމަށެވެ
. އަިދ އަނެއްބައިބޭަކލުން ވިދާޅުވާގޮތުގަިއ ފުރަތަމަ ތިްނ ލަފުޒު ެއއީ ަވޔަށް ކިާޔ  މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ކަމަށެވެ

. . އަނެއްދެ ލަފުޒު އެއީ ަމލާއިކަތްބޭަކލުންަނށް ކިޔާ ދެނަންކަމަށެވެ  ތިންނަންކަމަށެވެ
ُمَؤلِّف إْبن َجرِير ފޮތުެގ ُمْعترب تـَْفِسري އްގެގޮުތން އެންމެ ދެންފަހެ މިބޭކަލުްނގެ ިމހުރިާހ ާވހަކަެއއްެގ ޚުލާސާއެ 

. ވީމާ އެތަނުން ކޮންެމ الطربي  . ދެމާނަވެސް ދޭހަވެއެވެ ވިދާޅުވީ އެތަނުން ވަކިމާނަެއއް އިސްުކރެވޭނެ ދަީލލެްއނެތެވެ
 . .މިފޮތުަގއި ލިޔެފައިމިވަނީ މީގެތެރެއިން އެَواهللا َأْعَلم . މާނައެއްވެސް ރަނގަޅެވެ  އްގޮތެވެ

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.هللا ވިދިވިދިގެން ޖެހޭ ރަނގަޅުވަިއ ގަންދެްއވައި  ) 1(  ުހވަިއވަޙީ ކުަރއްވަެއވެ

.هللا އަދި ތަކެތި ަހލާކުވާފަދަ ގަދަވަިއ ގަންދެއްަވއި  ) 2(  ުހަވއި ވަޙީުކރައްަވއެވެ

) އުޑުަގއި ފަތުާރާލ ވިލާތަްއ ގަންދެްއވައި އަދި ވާރޭިވލާތައް (ފެންވެހޭ ވިލާ ) 3( .هللا ތައް  ހުވަިއ ވަޙީުކރައްވަެއވެ

ނޑައެޅިގެން ަޙއްޤުއާިއ ބާިޠލު އަދި ަޙލާލާިއ ޙަރާމް ފަރަުޤކުރަްއވާ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ގަންދެއްވަިއ  ) 4( ފަހެ ކަ
.هللا   ހުަވއި ވަޙީކުރަްއވައެވެ

ހުވަިއ هللا ވަޑަިއގަންނަވާ މަލާއިކަތްބޭަކލުން ގަންދެްއވައި  އަދި ވަޢުޡާއި ނަޞޭހަތް އަދި އިންޒާރާިއގެން ) 5(
.  ވަޙީ ކުަރއްވަެއވެ

.هللا އަދި އެބޭބޭަކލުން ެއވަޑައިގަންނަވަީނ  ) 6( މިުހިރާހ   ެގ ޙަޟްރަުތން ޢުޒުރާިއ އަދި އިންޒާުރ ެގ ގޮތުންނެވެ
. އެهللا އެއްޗެްއ ގަންދެއްަވއި   ކަމަީކ ުހވައި ވަޙީކުރަްއވަނީ ބޮޑުކަމެްއގެ މައްޗަށެވެ

)7 (  . ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޢުދު ެވވިގެްނވާ ކަންތައްތައް ހަމަކަށަވަރުްނ ވާޤިޢު ވާނެެއވެ
. އެއީ ނުެވ  . ެއއީ ޤިޔާަމތް ދުވަހުން ހެޔޮކަމާިއ ނުބައިކަން ބެލިވި ެއއަށް ޖަޒާލިބުމެވެ ދިމާވާނެކަން ކަށަވަރެވެ

.  ނުދާނެކަމެކެވެ

.؛ހިނގާނީ(އެފަދަ ކަންތައް  ) 8(  ) ަތރިތަކުެގ ނޫރު ިފލައިޮގސް އަނދިރިެވއްޖެއްޔާެއވެ

)9 ( .  އަދި އުޑުފަޅައިގެންގޮސް ދުުރވެ ފޭެވއްޖެއްޔާެއވެ

)10 ( .  އަދި ފަރުބަދަތައް އޭެގ މަކާނުން ުލހެިވ ކުދިކުދިެވ ުބރަބުރަިއގެން ހިނަގއްޖެއްޔާެއވެ

) ވަުގުތ  فَْيِصلَةލުންގެ އުންމަތްތަކާދެމެދު އަދި ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް (އެބޭަކލުންނާއި އެބޭކަ  ) 11( ކުރުމަށް
. ނޑައެޅިއްޖެއްޔާއެވެ  ކަ
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މާނަ  ގެسورة إنسان       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

           =ް؟ ހެއްެޔވެ ކޮންދުަވހަކަށްޓަކައި  ފަސްުކރެވުނީ  އެބޭަކލުނ         = ީއެއ  

 .  ދުަވހަށެވެ  ނިޔާުކރައްވާ  ކަންތައްތައް . ކުަރއްވާދުަވހަށެވެ ِصَلة فَـيْ        = ްއަންަގއިދިނީ  އަދިކަލޭގެފާނަށ 

 ؟.ކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ        = ؟  ކޮންުދވަހެއްކަން ކުަރއްވާުދވަހަީކ فَـْيِصَلة        = ްއެދުަވހުނ  

.)  ހުއްޓެވެ ަހލާކު އާއި َعَذاُب   ގަދަ . ( ުހއްޓެވެَوْيُل         =ްދޮުގވިެރންނަށ        =

  ؟ނުުކރަްއވަންހެއްެޔވެ ހަލާކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ     =ައިްސވެިދޔަ . ( މީސްތަކުން އިސްވެދިޔ 

  .)ދޮުގވެރިން ތިބި އުންމަތްތަކުގައި   =ްއެަބހީ . (ހުށީމެވެ ތަބަޢަުކރައްވާ އެމީހުންނާ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ  ދެނ 

  .)ަހލާކުކުަރއްވާހުށީެމވެ އެމީހުންފަދައިން ދެން    =ެފާނު  މުޙަންމަދުގެ އެބަހީ . ( މީހުން ފަހުގ 

  )މީސްތަކުން ދޮގުކުރި       =ެއެފަދައިންނެވެ ހުށީ  ންތައްކުރަްއވާކަ ތިމަންރަސްަކލާނގ.     

  = މެދު ީމހުންނާ ނުލަފާُجمْرِم.        =ްހުއްޓެވެ) ހަާލކު ޢަޒާބާއި . ( ހުއްެޓވެَوْيُل    އެުދވަހުނ. 
     = ްދޮގުވެރިންނަށ  .      =ެ؟ތިޔަަބއިމީހުންނުހައްަދވަންހެއްެޔވެ ތިމަންރަސްކަލާނގ 

       = ައަކުންُنْطَفة . ( ފެންފޮދަކުން ނިކަމެތިވެގެންވާ ދެރ(     =ެތިމަންރަސްކަލާނގެ  ދެންފަހ 

 .ލެްއވީމެވެ نُْطَفة އެ      = ާެތރެއަށް ރަޙިުމގެ. ( ތަނަކަށް ަރއްކާތެިރވެގެންވ(          =

  )މުއްަދކަށް އިނުމުގެ ބަލިވެ .  (މުއްދަތަކަށް ކަންޑައެޅިގެންވާ     =ެޭއނާ  ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ދެން ފަހ 

 .)ކުެރއްވީމެވެބަރާަބރު  ސިފަތަށް  ގުނަވަންތަާކއި. (މިންވަރުކުެރއްވީމެވެ        =

 .ކަާލނގެއެވެ މިންަވރުކުަރއްވާ ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް މަންރަސްކަލާނގެއީތި       =ްހުއްޓެވެ َوْيُل    އެދުވަހުނ .

  .ހުއްެޓވެ) ހަލާކު ޢަޒާބާއި(     = ްދޮގުވެރިންަނށ. 
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 ؟.ކޮންދުވަހަކަށްޓަކައިހެއްޔެވެ  ފަސްކުރެވުނީ ބޭކަލުންއެބޭ ) 12(

) ލަސްކުެރވުނީ  ނުކުރެވި فـَْيِصَلة ުއންމަތްތަކާއިމެދު އެބޭކަުލންނާއި ދުނިޔޭގައި އެބަހީ( ފަސްކުރެވުނީ  އެބޭބޭކަލުން ) 13(
 .ދުވަހަކަށެވެ ހިސާބުބައްލަވާ ކުރައްވައި فـَْيِصَلة ކަންތައްތަކަކަށް

 މިފަދަ ފަހެ( ؟ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ  އަންގަވައިދެއްވަނީ ކަލޭގެފާނަށް ދުވަހެއްކަން ކޮން ދުވަހަކީ ކުރައްވާ فـَْيِصَلة އެފަދަ އަދި ) 14(
 .)ސުވާެލވެ ުހންނަ ހާމަކުރެއްވުމަށް ީސރިއަސްކަން މުހިންމުކަމާއި އެކަމުގެ ސުވާލަކީ

  ނުވަތަ .) އެކެވެَواِدي  ވަކި ނަރަކައިގެ ނުވަތަ. ޢަޒާބެވެ ގަދަ އަކީ َوْيلُ . ( ހުއްޓެވެَوْيُل    އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް އަދި  ) 15(
     .މިއެވެ. ހުއްޓެވެ ަހލާކު އެދުވަހުން ދޮގުވެރިްނނަށް އެބަހީ. ަނމެކެވެ ހަލާކަށްކިޔާ އަކީَوْيُل  

 ބަސްފުޅުގެ  އެންެގވި ނެވެމީހުން އިސްވެދިޔަ(  ؟.ނުކުަރންހެއްޔެވެ  ހަލާކު ތިމަންރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުން އިސްވެދިޔަ  ) 16(
ُد َصلَّي اهللا َعَليه َوَسلَّم  ފާނުއްސުރެގެآَدم  މުރާދަކީ  ދޮގުކުރި  ބޭކަުލން ރަސޫލު އުޅުނު އުންމަތުގައި އައި ހަމައަށް އާއިُحمَمَّ

 .)    މެރުއްވިެއވެ ކުރައްވައި ހަލާކު އެމީހުން. މީހުންނެވެ 

 އެމީހުންނެކޭ  ދޮގުކޮށްފިއްޔާ ރަސޫލާ ފަހުގެމީހުންވެސް އެބަހީ. ( ހުށީމެވެ ކުރައްވާتـََبَع  އެމީހުންނާއި ދެންފަހުގެމީހުން ) 17(
 ރަސޫކަމާއިގެން ُحممَّد َصّلى اهللا علَْيه َوسلم   ބަްސފުޅުގެމުރާދަކީ ެއންގެވި ފަހުގެމީުހންނޭ. ކުރައްވާހުރީމެވެ ހަލާކު އެއްގޮތަށް

 މައްކާގެ ެއންމެފުރަތަމަބަޔަކީ އޭގެ. މީހުްނނެވެ ަރސޫލުޮދގުކުރި ރެއެމީުހންކު. ދެްނއަްނނާނެހާބައެެކވެ ފޮނުއްވިފަހުން
 .)އެފަދަމީހުންނެވެ  ދެްނވެސް. މުޝްރިކުންނެވެ

 . އެފަދައިންނެވެ ކަންތައްުކރައްވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ މުޖްރިމުންނާއިމެދު ) 18(

  .)ހުއްޓެވެ ކުއާއިހަލާ   َعذابُ  . (ހުއްޓެވެ  َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް ) 19(

 އެަބހީ ؟ ނުހައްދަވަމުހެއްެޔވެ ަކލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަކުން نُْطَفة  އެބަހީ  ދެރަފެންފޮދަކުން ނިކަމެތިވެގެންވާ އަދި ) 20(
 . ދެރަފެންފޮދަކުންނެވެ  ކަލޭމެންހެއްދެވީ

 .) ތެރެއަށެވެގެ‘ َرِحم އަންެހންމީހާ އެއީ. (މެވެލެއްވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތަނަކަށް ރައްކާތެރި ވެގެންقرار  نُْطَفة އެ ދެން ) 21(

ނޑައެޅި އެއީ ) 22(  .) ފުރޭދެނެވެ ދުވަސް އެއީބަިލވެއިނދެ. (އަކަށެވެمدت  ވެގެންވާَعني  ކަ

 ފުރިހަމަ ބަރާބަރުކޮށް ސިފަތަށް ގުނަވަންތަކާއި އެބަހީ. (މިންވަރުކުރެއްވީމެވެ نُْطَفة އެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެން ) 23(
 .ރަސްކަާލނގެއެވެ  މިންވުަރކުރަށްވާ މޮޅަށް ތިމަންރސްކަާލނގެއީ.) މިންަވރުކުރެއްވީމެވެ ސާނަކަށްއިން

 .)ހުއްޓެވެ އާއިހަލާކު  َعذابُ  ( .ހުއްޓެވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް ) 24(
 
 
 



                      
 

2 2 1 3   
 

މާނަ  ގެسورة إنسان       ވަނަ ފޮތް ނަވާވީސް   

 

   ަތުރަޖމާ     

       =  ެ؟ެހއްޔެވެ ބިންނުަލްއވަން ތިމަންަރސްކަލާނގ*      =ްއެއްުކރާ  ޖަމާކޮށ 

 *އެއްޗެއްކަމުަގއި         = ިމަރުވިތަކެތި ދިރޭތަެކއްޗާއ.        =ިއެތާނަގއި  އަދ 

  .ލެއްވީމެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ       = ުބަދަތަށްއުސްފަރ.      = ިއަދ 

 .ބޯންދެއްވީެމވެ ިތޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ      =ްމީރުފެނ.       =ްَوْيلُ  އެދުަވހުނ 

  .)ހުްއޓެވެ އާިއހަލާކު  َعذابُ ( .ހުއްޓެވެ    = ްދޮުގވެރިންނަށ.          =)ެއޭދޮގުެވރިންނޭވ (.

 .ދާށެވެ ދިމާއަށް އެއެއްަޗކާއި ތިޔަބައިމީހުން           =ްދޮގުކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން އެއެއްޗެއ 

 .ކަމުގައިވި        = )ެނޑަށް) ދުުމގ  .ަކޭލމެންދާށެވެ ހިޔާގަ        = ެތިންބައެްއގ 

ނޑު ނަަރކައިގެ  ބެހިފަިއވާ ތިންބަޔަށް(  ވެރި    .ފިނިކަމެއްނެތް=    )ދުންގަ        =

 .ފުއްދުންތެރިކަމެއްނެތް އެއްވެްސކަެމއްގެ ފިނިކޮށްދިނުމަށްވެސް ހޫނުކަން އަލިފާނުގެ އަދި        =

  .އުކައެވެ ކަނިތަށް އަލިފާނުގެ އެނަރަކަ ވަރުންހަމަކަށަ     =ަެއހާމެ  ކަންޏެއް ކޮންމެ. ( ބޮޑުބިނާއެއްފަދ 

 ).ބޮޑު    =ަވައްތަރީ އެކަނިކަނި. ( ެއވައްަތރީ؟ ހެއްޔެވެ އެކޮންފަދ(       =ުތަކަކާއެވެ  ކަޅުޖަމަލ  .

  .)ަތކަކާއެވެ ޖަމަލު ޔަށްދާކަޅުރަތްކުލަ ނުވަތަ(      =ްހުއްެޓވެ ާއއިހަާލކު  َعذابُ ( .ުހއްޓެވެ َوْيلُ  އެދުވަހުނ(. 
     =ްދޮގުވެރިންނަށ.       = ުޤިޔާމަތްދުވަހު މި(  މިދުވަހ(       = ްއެމީުހނ 

  .)ނުދައްާކނެއެވެ ވާހަކަ މީހުން ންގެކާފަރު. ( ނުބުނާނެއެވެ ބަސް      =ިއެމީހުންނަށް  އަދ 

 .)ނުލިބޭނެއެވެ  ހުއްދަ  ދައްކާނޭ  ވާަހކަ. ( އިޒުނަނުލިބޭނެއެވެ       =ްޢުޒުރުަދއްކާން އެމީހުން ދެނ.    

   =  ްހުއްެޓވެ ަހލާކު އާއި  َعذابُ  ( .ހުއްޓެވެ َوْيلُ  އެދުވަހުނ(.      = ްދޮުގވެރިންނަށ.      

     = ީދުަވހެވެ ކުެރވޭނެفَـْيِصَلة  މިއ.      =ެހުށީމެވެ ކަލޭމެންއެްއކުރަްއވާ ތިމަންރަސްަކލާނގ.  
     =ިމީސްތަކުންނާއި އިސްވެދިޔަ އަދ.         =ެީހލަެތއް /  މަކަރެއް ކަލޭމެންނަށް ފަހ 

  .އޮތީވިއްޔާ    =ްއިބަލާށެވެހަދަ އެއާމެދު  ިތމަންރަސްކަލާނގެ އޮތިއްޔާ  ެއހީލަތެއް  އެމަަކރެއ.      
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    =ްހުއްެޓވެ އާިއހަލާކު  َعذابُ  . (ހުއްޓެވެ َوْيلُ  އެދުަވހުނ(.        =ްދޮގުވެރިންނަށ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
ނޑު  ތިމަންރަސްަކލާނގެ ެއއްކުރާތަނެއްކަމުަގއި ޖަމާކޮށް މަރުވާތަކެތި ދިރޭތަކެއްޗާއި) 27(،)26(،)25(  ބިންގަ

ނޑު ތިމަންރަްސކަލާނގެ  ްއކަމުގައިތަނެ އެއްުކރާ ޖަމާކޮށް  އެދެވައްަތރު އެބަހީ (؟ ނުލައްވަންެހއްޔެވެ  ެއއީ . ލެްއވީމެވެ ބިންގަ
ނޑުމަތީގައި ތަކެތި އެންމެހާ ދިރޭ ނޑުގައި ބިމުގެ ަމރުވާތަކެތި އަދި ބިންގަ  ައދި  .)ޖަމާުކރެއްވީެމވެ)  ތެރޭގައި ބިމުގެ(  ބަ

 ިތޔަބައިމީހުންނަށް  ކަލާނގެތިމަންރަސް މީރުފެން އަދި. ލެއްވީެމވެ ތިމަންރަްސކަލާނގެ ފަރުބަދަތަށް އުސް އިއެބިމުގަ
 .ބޯންދެއްވަމެވެ

 .) ހުއްޓެވެ އާއިަހާލކު  َعذابُ  ( .ހުއްެޓވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް ) 28(
 ދުނިޭޔަގއި (  ތިޔަބައިމީހުން.) އެންގޭނެއެވެ މީހުންނަށް ޮދގުކުރި  ނަރަކަ ދުވަާހއިِقَيامة  މައިދާނުގައި ގެَحمَْشر (  ) 29(

 .ދާެށވެ ތިޔަަބއިމީހުން ދިމާއަށް އްެއާޗއި ދޮގުކުރި  އެއްޗެއް އެ ) ތިބިއިރު
ނޑުގެ ބެހިފައިވާ ތިންބަޔަކަށް  ނަރަކައިގެ ) 30(  . ކަލޭމެންދާށެވެ ހިޔަަލށް ދުްނގަ
 .ފުއްދައިދިނުމެއްުނވެއެވެ ުލއިކަމެއް އަލިފާންގަޑުން ޫހނު ައރާ ަނރަކައިން އަދި ފިނިކަެމއް ެއއްވެސް އެހިޔަލުގައި ) 31(
ނޑު(  ކަނި ިބލްޑިންގުވަުރގެ ބޮޑެތި އެނަރަކަ ހަމަކަށަވަރުން ) 32(  .އުކާނެއެވެ) ުހޅުގަ
 .ޖަމަލުތަކަކާެއވެ ކަޅުކުލައިގެ  ނުވަތަ ކަޅު އެވައްތަރުވާނީ ) 33(
 .) ހުއްޓެވެ އާއިަހާލކު  َعذابُ  ( .ހުއްެޓވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް ) 34(

 ާއޔަތުގަިއވާ ތެއްތިީރސްވަނަ. ދަންނައެވެ     ްކުރެ މިދެަކިލމައިނ    ުތަފްީސރު  މިކަލިމަޔާމެދ 

 ެއއީ  ވިދާޅުވަނީ ބައެއްބޭަކލުން. ދޮންކުލަޔާމެދުަގއެވެ ކަޅުކުަލޔާ އެއީ . ބަސްތަފާތުވެފަިއވެއެވެ މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ 
 ހިނގާަފއިވާާވަހކަ  ބަޙުޘް  މި ވީމާ. ކަމަށެވެ ކުލަ ދޮން އެއި  ވިދާޅުވަނީ އަނެއްބައިބޭަކލުން. ކަމަށެވެ ކަޅުކުލަ

 . ހަނދާންކޮށްލަމެވެ
.  ބަސްނުބުނާނެއެވެ . ވާަހކަނުދައްކާނެދުވަެހވެ ަނރަކަވަްނތަވެރިން އެބަހީ އެމީހުން މިޤިޔާމަތްދުވަހަކީ މިއަދު ) 35(

 ހިސާބު  އޭރު އަދި. ބަންދުކުެރވިފައެވެ ހެވިސިއްކަޖެ ައގަތަކުަގއިވާނީ . ކުޅަދާނަނުވާނެއެވެ ވާހަކަދަްއކާކަށް އެމީހުން
 . ަނރަކައަށްަވއްދަވަނީއެވެ ބައްލަވާނިމިގެން

 .ެއހެންނަމަތާއެވެ ޢުޒުރުެވރިވެވޭީނވެސް. ނުލިޭބނެއެވެއިޒުނަ ޢުޒުރުެވރިވާކަށް  ބަހަނާދައްކާ އެމީހުން އަދި ) 36(
 .) ހުއްޓެވެ އާއިަހާލކު  َعذابُ  ( .ހުއްެޓވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް ) 37(
 އެަބހީ  ކަލޭމެންނާއި. ދުވަެހވެ ކުރާفَـْيِصَلة  މިއީ މިއަދަކީ.) އެންގޭނެއެވެ  ދޮގުެވރިންނަށް ނަރަކަވަންތަެވރި އެދުވަހު( ) 38(

 ޮދގުވެރިން  ތިބިއެންމެހާ ތަުކގައިވެސް أمة  ިއސްވެދިޔަ އަދިމީހުންނާއި އުއްމަތުގެ حمَُمد َصل اهللا َعَليه َوَسلَم 
 . ޖަމާުކރައްވާުދވަހެވެ މަންރަސްކަލާނގެތި
 ކަލޭެމން  ފިަލއިގެންދިއުމަށް ކަލޭމެން ހަލާކުން އާއި َعذابُ  މިއަދު އަތްދަށުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހެ ދެން ) 39(

 .)ނުހެދޭނެެއވެ ހީލަެތއް މަކަރެއް  އެްއވެސް. ( ިނކަންހަދައިަބލާށެވެ  ހީލަެތއްއޮތިއްޔާ  އަދި  ހަދާނެމަކަރެއް
 .)ހުްއޓެވެ އާިއަހލާކު  َعذابُ  ( .ހުއްެޓވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން ދޮގުވެރިންނަށް  ) 40(
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   ަތުރަޖމާ     

    =ްވަނީ ތަޤުވާވެރިން ހަމަކަށަވަރުނ.       ) =ިނޑުވަރުތަކުގެ  ގަސްގަހާއ ) ގަ

 .ނިޢުމަތުގަެއވެ އާރުތަުކގެ ހިޔަލާއި      = ިމޭވާޔާއި އަދ.         =ްއެދޭފަދަ ހިތް އެމީހުނ.   

    ) = ްކައިބޮއިހަދާށެވެ ތިޔަބައިީމހުން.) ނިދާއިއްެވވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށ.     =ާއެކު ައރާމާއި ފަސޭަހކަމ. 
         = ިސަބަބުން ކަންތަުކގެ ތިޔަބައިީމހުންކުރ.          = ްހަމަކަށަަވރުނ 

 .އެފަދައިންެނވެ ޖަޒާދެއްވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ       =ްއިޙްސާންެތރިންނަށ.        =

  .)ހުއްޓެވެ ލާކުާއއިހަ   َعذابُ  . (ހުއްޓެވެ َوْيلُ  އެދުވަހުން     =ްދޮގުެވރިންނަށ.        =

     ކުޑަވަގުުތކޮޅަކު=   .  އަރާމުުކރާށެވެ ކައި ކަލޭމެން        =ްކަލޭމެންނަކީ  ހަމަކަށަަވރުނ  

.   ކުްށވެރިންނެވެ. / މުޖްރިމުންނެވެ         =ްުހއްޓެވެ ާއއިހަާލކު  َعذابُ . ހުއްެޓވެ َوْيلُ  ެއދުވަހުނ(.     

     =ްދޮގުވެރިންނަށ.             =ިބުނެވިއްޖެއްޔާ އެމީހުންނަށް އަދ           =

 .   ނަމާދުކުރާެށވެ. / ކުރާށެވެ رُُكوُع  ކަލޭމެން      =ްނަމާދުނުކުރާނެެއވެ./ ނުކުރާނެއެވެ رُُكوعُ  އެމީހުނ  . 

      =ްުހއްެޓވެ ާއއިހަާލކު  َعذابُ . ހުއްެޓވެ َوْيلُ  އެދުަވހުނ  (.         =          = ެަފހ 

؟    ހެއްެޔވެ ވާހަކައެއް ކޮން        =ުދޮގުކޮށްފާ   قـُْرآن މި އެބަހީ(  ތެދުކުރާނީ ދެންކަލޭމެން އެއަްށފަހ 

 ؟.ކޮްނވަހަކަެއއްހެްއޔެވެ ތެދުކުރާނީ ދެންކަލޭމެން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

އެކިާޒްތ ، ކުަގިއ ހިޔަުލގައެވެ ވެރިްނ އެުދވަހުްނ ތިބޭނީ ޮބޑެތިގަސްގަހާިއ ގަޑުަވރުތަ  تَْقَوىހަމަކަށަވަރުްނ  ) 41(

.  ޒާތުގެ މީރު ުބއިމުގެ ާއރުތަކުން ުބއިމާ މަޖާނެގުމުގަެއވެ

 އެމީހުން ހިތްއެދޭވައްަތރެއްެގ ކެއުމާިއ އުފާކުރުުމގައެެވ. ) 42(

) ަކޭލމެން ދުނިޔޭގައިކުރި ހެޔޮޢމަލުގެ ސަބަބުން މިއަުދ  ) 43( (އެދުވަހުން އެމީހުންނަށް ނިދާއިއްެވވޭނެއެވެ

. ހިތް  ފަސެހަކަމާއިއެުކ ކައިޮބއިހަދާށެވެ

.  ހަމަކަށަވަރުން އިޙްސާން ެތރިން ނަށް ތިމަްނރަސްކަާލނގެ  ޖަޒާ ) 44(  ދެްއވަނީ އެފަދައިންެނވެ

. ( َوْيلُ ދޮގުވެރިންނަށް އެދުވަހުްނ  ) 45( .)َعذابُ ުހއްޓެވެ  އާއިހަާލކު ުހއްޓެވެ

. (އެ މުޝްރިކުންނަށް މިދުނިޔޭގައި އެްނގޭނެ ) 46( .) ކަލޭމެން ކުޑަކޮށް  ކައިބޮިއހަދާ ައރާމުކޮށް ހަދާެށވެ އެވެ

.(އިސްވެިދޔަ  އެއްނަމަެވްސ  ِعبَارةއަކީ އަުމރެއް ގޮތަްށ އޮތް  ِعبَارةހަމަކަށަވަރުން ަކލޭމެންނަކީ ކުްށވެރިންނެވެ

(.  އެއިން މުރާުދ ކުެރވެނީ ބިުރވެރިކަާމ އިންޒާރެވެ

. ( َوْيلُ ދޮގުވެރިންނަށް އެދުވަހުްނ  ) 47( .)َعذابُ ުހއްޓެވެ  އާއިހަާލކު ުހއްޓެވެ

. –އެބަީހ ނަމާދުކުރާޭށ  -ުކރާށޭ  ُرُكوعُ  ކަލޭމެން ) 48(  ެއމީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެއްާޔ އެމީހުްނ ނަމާދުކުރާނެެއވެ

.  ُرُكوعُ   ނުުކރާނެއެވެ

. ( َوْيلُ ދޮގުވެރިންނަށް އެދުވަހުްނ  ) 49( .)َعذابُ ުހއްޓެވެ  އާއިހަާލކު ުހއްޓެވެ

 ؟ތެދުނުކޮށްފާ ދެން ތެުދކުާރނީ ކޮންވާހަަކއެއް ާބވައެވެ   قُْرآن ފަހެ އެމީހުން  މި ) 50(
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 ގެ މާނަ  ُسورة النبأ
uv 

  

ٔ ُسورة     )40(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         النب
 

   ަތުރަޖމާ     

        = ުވާހަަކއިންހެއްެޔވެ ން އެއްބަޔަުކ އަނެއްަބޔަކާިއ ސުާވލުކުރަީނ ކޮންކަމެްއގެ އެމީހ .  

     =  ާخرب ބޮޑުވެގެންވ.   ގެ ވާހަަކއިންނެވެ     = ުއެމީހުން އެއެއްަޗކާއިމެދ 

(   (ނުވަތަ އެކަމަާކއިމެދު    =ބޭޭވވޭ އެތިވެ ދެބަސް ِإْخِتَالف       =

. ނިކަން . ުހރެ އެމީހުންަނށް އެނގިދާނެެއވެއެއްގޮތަކަށްވެްސ ެއހެންނެއް ނޫެނވެ        =

. ނިކަންހުެރ ެއމީހުންނަށް .   ދެން އެއްގޮތަކަްށވެސް އެހެންނެްއ ނުވާނެއެވެ  އެނގިދާނެއެވެ       

ނޑު ނުލައްވަން ހެއްޔެވެ؟   = ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބިންގަ    =.   ތަންމައްޗެއްކަުމގައި  

     = އަދިފަރުބަދަތަށްކަޑަތަެކއްކަމުގިައ) (.  ނުލައްވަްނހެއްޔެވެ    = ެއަދި ތިމަންރަސްަކލާނގ 

.   ކަލޭމެންހެއްދެވީމެވެ     =  ްޖޯޑުޖޯޑަށ        = އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެ ކަލޭމެންެގ

  . ނިދިލެއްވީމެވެ    =    (މަަސއްކަތުން ހުސްެވ ) އަރާމުޭދ އެއްެޗއްކަމުގަިއ      = އަިދ

 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޭރގަޑު ލެްއވީމެވެ     = ިވައިުކރާ ެއއްޗެއްކަުމގަިއ)   ލިބާހެއްކަުމގައި (ނ 

     =   .  އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ުދވާުލ ލެްއވީެމވެ     =  ދިިރއުޅުމަށް މަސައްކަތްުކާރ

 ވަގުތެއްކަމުަގއި          = . އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ކަލޭމެންެގ މަތީަގއި ހެއްދެވީމެވެ  

    = ހަތްއުުޑ   –ގަދަފަދަވެގެްނވާ ހަތްއެިތ     =  .އަިދ ތިމަންރަްސކަލާނެގ ލެއްވީމެެވ

       = .   އަިލކޮށް ހޫުނކޮށްދޭ ބައްތިެއއް  ެއބަހީ ިއރުލެްއވީމެވެ
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  ! ގެ އެއްކަުއވަންަތ هللا ިއ އެކަޭލގެފާނު ނަބީކަމާއިގެްނ ޮފނުއްވަ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللا صّلى حمَُمَّدٌ ދަންނައެވެ
ކަމާއި ޤިޔާމަްތ ދުަވހުެގ ާވހަކައާިއ ުޤރްއާްނ ކިޔަަވިއ ވިާދޅުވުމާއި ގުޅިގެްނ ޭއުރ ތިބި ަމއްކާެގ މުޝްިރކުްނ 

 . . އެމީހުން ުބނެއެވެ  ެގ ފާނަށްވީ ީކއްހެއްެޔވެ؟ ެއކަލޭގެފާނު  حمَُمَّدއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަާކ ސުވާުލ ުކރަން ފެށިއެވެ
އެ ގެންންނެވީ ކޮންއެއްެޗއް ެހއްޔެވެ؟ އެ ދައްަކވަނީ ޮކން ވާހަކަެއއް ެހއްޔެވެ؟ މިބާވަތުގެ ުސވާުލ ތަކުެގ 

 .   َأْعَلم اهللا وَ ޖަވާބަކަށް މިސޫރަްތ ބާވަިއ ލެްއވިކަމަށް މުފައްިސރުން ވިދާޅު ވިއެވެ
 =التفسري ذبدة= 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ެއއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ސުވާުލކޮށް އެހަދަނީ ކޮންކަމެއްގެ ވާހަކައިްނ  ) 1( އެމީހުން އެބަހީ (މުޝްރިކުން
 ހެއްޔެވެ؟ 

.) ެއއީެއމީހުން އެކަމަކާިއގެން ދެބަސްވޭޭވ އެތިބޭ ބޮޑު(هللا  ) 3( ،)2( ެގ  َخَرب  އެ ސުވާލަްށ ޖަވާބު ދެްއވަނީއެވެ
. (އެ  ންގެބަްސ   ُمَفسِّرُ ކަމާއި މިކަްނކަމާއިމެދު َخَرب ގެ قـُْرآنކަމާިއ އަިދ  َخَرب ދުަވހުގެاَمةِقيَ އަީކ  َخَرب  ވާހަކައިންނެވެ
. އާޔަތުގެ .  ِقَياَمةއަށްަބލާއިުރ ބޮޑަށްގާތީ  ِسَياقُ  ތަފާތެވެ   .أْعَلم َواهللاُ ދުވަުހެގވާކަ ކަމަށެވެ

. (ނޭގިނުހުންނާނެެއެވ.) ނިކަން ) 4( .އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެންނުވާނެެއވެ  ހުރެ އެމީހުންނަށް ެއގިދާނެއެވެ

.ދެން އެއްގޮތަ ) 5( . ނިކަންުހރެ ެއމީހުންނަށްއެކަން އެގިދާެނއެވެ  ކަށްވެްސ އެހެންނުވާެނއެވެ

. (ެއީއ  ) 6(  َخْلقُ ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބިންގަުޑ ތަންމައްޗެއްކަމުަގިއ ނުލައްވަންެހއްޔެވެ؟ އެަބހީ ލެްއވީމެވެ
.) ތަކުންއޭގެމަތީ އުޅެވޭތަނެްއގެ  ގޮުތގައި ލެއްިވ ާވހަކައެވެ

)7 ( . ) ފަރުބަދަްއ ހަރުނުކުަރއްވަންެހއްޔެވެ؟ އެބަީހ ހަުރކުރެްއވީމެވެ  (އަދި ދުނިޔެހެލިަޙރަކާތް ނުުކރެވޭނޭގޮތުން

)8 ( .  އަދި ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކަލޭމެްނ ޖޯޑު ޖޯޑަށް ހެއްެދީވމެވެ

.އަދި ކަލޭމެންނަށް ައރާމެއްކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާ ) 9(  ނެގ ކަލޭމެންނަށް ނިދިެލއްވީމެވެ

)10 ( .  އަދި ކަލޭމެން ފޭރާމުން ނިަވއިވާފަދައިން ިނވައިާވ ެއއްޗެއްކަމުގަިއ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ރޭގަޑު ލެްއވީމެވެ

)11 ( .  އަދި ދުވާލަކީ ދިިރއުޅުމުގެ މަސައްކަްތކުރާ ވަގުތެްއަކމުގައި ތިމަންރަސްަކލާނެގ ލެްއވީމެވެ

.ހެއްދެ ގެމަތީގައި ގަދަފަދަވެގެންާވ ހަތްއުޑު ތިަމންރަސްކަލާނެގ އަދި ކަލޭމެން ) 12(  ވީމެވެ

ފުރިހަަމއަށްދެމިހުންނާނޭގޮތުން އަިލކޮށް ހޫނުކޮށްދޭ ެއއްޗެއްކަުމަގިއ  ِنظَاَم އަދި މުޅިދުނިޔޭގެ) 13(
 .  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އިުރލެއްވީެމވެ

. މިފަދަ ކަންތައްތަްއ މިހާމޮޅަށް ހައްަދވައި ގެމަިތްނ  ِنظََام މިުފރިހަމަ ަތރުތީބުކުރަްއވައި ދަންނައެވެ
ުކރައްަވިއ ޢަމަލުތަކަްށ ޖަޒާދެއްވުްނ އުދަޫގެވ  َحمَْشرُ  ހިންގަާވ ކަަލކަްށ މީސްތަކުން ަމރުވުމަށްފަުހ ައލުްނ ދިރުްއަވއި

. ވޮޑިގަންނަވާނެހެއްެޔވެ؟ އުަދގޫވެ  ވޮޑިނުގަންނަވާނެކަން ކަަށަވރެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     =     . އަިދ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ވެއްެސވީމެވެ    =  ިވލާގަޑުްނ ( (ފެންތައް ެފލައިލާ

       =   ޭބޯކޮށްވެހޭާވރ        =  ްއެއިން ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނެރުްއވުމަށ   

    =   އޮށްޓަރާިއ ފަތްޕިލާެވިލ          އަދި ގޮފިތައްގެިތ ފަތްތައްބޯެވގެްނާވ

 ބަގީޗާތައް         ާކުރަްއވަދުވަްސ     فَـْيِصَلةހަމަކަށަވަރުްނ ހިސާބުބަްއލަވ      

ނޑައެޅި .  َعنيَّ  ކަ    ވެގެްނވާކަމުގަިއ ވިެއވެ             ތާޅަފިލި ފުންމަވަިއލެއްވޭދުަވުހ 

         ްފަހެ ބައިަބޔަށ–.  ޖަމާޢަތް ޖަމާޢަތަށް  ަކލޭމެން އަންނާނެއެވެ        ައިދ

އުޑު ހުޅުިވ            . ެއަދި ެއއުޑު ޮދރުތަަކކަށްވ       އަިދ ފަރުބަދަަތްއ

 ބުރައިގެްނ ވަޔަްށ އަރަިއގެންގޮްސ           ެދެންފަެހ އެތަން އަވާމެންދުރެއްފަދައިްނވ،  

       ހަަމކަށަވަރުްނ ނަރަަކ         ެއިންތިޒާުރގަިއ ބަލަބަަލ އޮންނަކަުމގައި ވިއެވ    . 

       ނުކިޔަމަންތެރިކަމުަގއި ަހއްދުފަހަަނ އަޅައިގަތް ީމހުންގެ ޖާަގއެއް  ކަމުގަިއ   

        . އެމީހުްނ އެތާ ލަސްވެތިބޭނެެއވެ          ްއެތަްއ ޒަމާންތަކަކަށ         

.އެމީހުންއެާތ ރަަހ ލިބިނު    ގަންނާނެއެވެ     ފިނިކަމެއްގެިވޔަްސ އަިދ ބުއިމެއްެގވިޔަްސ  

          ހޫނުކަން ިނހާޔަތަްށ ގޮސްފައިާވ ފެނާއި އަިދ ނަރަަކވަންތަވެރިްނ ަގއިން ފައިާބ ފާދިަޔ

   (.   މެނުވީ (އެތަކެިތ ބޯނެެއވެ     ާބަރ . ަބރު ޖަޒާެއއްެގ ގޮތުންނެވެ      

) އެމިހުންވީ     ހަމަކަށަވަރުން (ދުނިޭޔގައި އުޅުނުއިރު          )ުދވަހުްނ)  يامةق

. ./  އެކަމަށް ޭނދޭ ބަޔަކު ކަުމގައެވެ  ހިސާބުބެއްލެވުމާމެދު ިބރު ުނގަންނަ ކަމުަގއެވެ
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   މާނަ  ِلىِإْجَمـا 

)14 (  .  އަދި ފެންތައްފެލައިލާ ވިލާގަޑުން ޯބކޮށްވެިހގަންނަ ާވރޭފެން ތިމަން ރަްސކަލާނެގ ވެއްެސވީމެވެ

. (އެީއ  ) 15( އެއީ އެފެނުެގ ސަބަބުން އޮށްޓަާރއި ފަތްިޕލާެވލި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ެނރުއްވުަމއްޓަކައެވެ
.) އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުްނގެ ކާނާ  ެއއްގެ ގޮތުންނެވެ

)16 (   . އަދިގޮތްގޮތަށް ގެތިފައިާވ ފަތްތައްޯބ ބަީގޗާތައް ތިމަންަރސްކަލާނެގ ެނރުއްވުމަށްޓަަކއެވެ
ކުެރއްވުްނ  َحمَْشرُ ަތކުން ިދރުއްަވިއ  َخْلقُ މިފަދަހުރިހާކަމެްއ މިހާުފރިހަމަކޮްށ ހިްނގަވާފަރާތަކަްށ ެދވަަނ ފަަހރަްށ (

.އުދަގޫވާނީ ކޮންފަދަައކު   )ންތޯއެވެ؟ ުނވާނެކަން ކަަށވަރެވެ

ުކރައްވާދުަވސް ވަނީ ވަގުތު ކަޑަނއެޅިގެންާވ  فَـْيِصَلةތަކުންގެ މެދުަގއި ހިސާބުބަްއލަާވ  َخْلقُ ހަމަކަށަވަރުން  ) 17(
(. . (ެއވަގުތުޖެހުމުން އިސްފަސްނުވެ އެކަންކަްނ ހިގާނެެއވެ  ދުވަހެއްކަމުަގއެވެ

. އެދުވަހުްނ އެދުވަހަީކ ތާޅަފިިލ ފުމެލެ ) 18( ެގ މައިދާނަްށ ބައިބަޔަްށ އަިދ ޖަމާޢަްތ ޖަމާޢަތަްށ  َحمَْشرُ ވޭދުަވހެވެ
 .  ކަލޭމެން އެްއވެ ޖަމާާވހުއްޓެވެ

)19 ( .  އަދި އެދުވަހުން މަާލއިކަތްބޭކަލުްނ ފައިބާވަޑައިގަތުމަްށ އުޑުހުޅުވި ެއ އުޑު ޮދރުތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ

. އަދިއެތަކެތި ކުރީއްުސެރ އަދި ފަރުބަދަތައް ހުރިތަނުން ) 20( ލުހެވި  ކުދިކުދިވެ ވަޔަްށ ބުރައިގެން ިހގައިދާނެއެވެ
.  އެތާނެތްފަދައިންވެ މުޅިން އަވާމެންދުެރއްފަދައިން ވެދާނެއެވެ

)21 ( .  ހަމަކަށަވަރުން އެދުަވހުން ނަރަަކ އޮންނާނީ އިންތިޒާުރކޮށްކޮށް ބަލަަބލައެވެ

.އެއީ ނުބަކަމުގައި ަހއްދުފަހަނައަ ) 22(  ޅައިގެްނ ދިޔަމީހުންެގ ޖާގައެއްގެގޮތުްނ ބަލަަބލައެވެ

)23 ( . . ަމރެއްވެސްނުވާެނއެވެ  އެމީހުން އެނަރަކައިާގ އެތައްޒަމާންތަކަކުތިބޭނެެއވެ

. އަދިެއއްވެސްބާވަެތއްެގ ބުއިމެއްވެްސ  ) 24( އެމީހުންނަށް އެތާއެްއވެސް އަރާމެްއ އަދިފިނިކަެމއް ނުވާނެެއވެ
 ނުލިބޭނެއެވެ 

ْيمُ ލިބޭނެބުއިމަކީ އޭެގހޫނުކަން ިނހާޔަތަށްގޮސްފަިއވާ  ) 25( . އެީއ  َغسَّاقُ ކިާޔހޫނުފެނާއި  محَِ ެއވެކިާޔ ދިއެކެވެ
 .ނަރަކަވަންތަެވރިންގެ ގައިންއޮިހގެންއަންނަ ދިަޔވަރުބޮޑިއެވެ

) ފުިރހަމަޖަޒާއެއްގެ ގޮތު ) 26( . އެއީ އެމީހުން (ދުނިޔޭަގއި ތިބެގެންުކރި ނުބައިޢަަމލު ތަކުގެ  ންނެވެ

ދުވަހުން ހިސާބު ބެްއލެވުމާއިމެދު ބިރުުނގަންނަބަޔަުކ  قيامةހަމަކަށަވަރުން އެމީހުންވީ ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުއިރު  ) 27(
. . އެކަމަށްނޭޭދ ބަޔަކުކަމުަގއެވެ  ކަމުގައެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

          ްއަދި އެމީހުނ   .  ތިމަން ރަސްކަާލނގެ އާޔަތްތައް ދޮުގކުރިެއވެ      

ނޑައެޅިގެން ދޮގުކުރުމަކުްނ     ކަ    އަިދ ކޮންމެ އެއްެޗއް / ކޮންެމ ކަމެްއ      

        . ެއއެއްޗެްއ ތިމަންރަްސކަލާނެގ  ފޮތެއްަގިއ ހިމެނުްއވީމެވެ     ެރިންނަްށ (ނަރަކަވ

   . .) ފަެހ ކަލޭމެްނ ރަަހ ލިިބގަންނާށެވެ  އެންގޭނެއެވެ    ަލާނެގ ަކލޭމެންނަްށ ފަހެ ތިމަންރަްސކ

.  ރައްާވ އިތުރު ނުކު   ހުށީމެވެ    ެއއްމެނުވީ  عذاب ގެ މައްޗަށް عذاب     

.  ވެރިންނަށްވެއެ  تـَْقَوى ހަމަކަށަވަރުނ  ވެ    ްެއދެވޭ ނަސީބުތަކެއް / ކާމިޔާބީަތކެއ      އެީއ

    . ބަގީޗާ ތަކެކެވެ        ިއަދި މޭބިސްކަދުުރތަކާއ   ރީތިވަރަށް އުރަމަތި އުުފލިފައިާވ

 އަންހެންކުދިންނާއި          އެއް ޢުުމރެއްެގ         އަދި ފުރިފަިއވާ ރާތަށިތަާކިއ 

       .  އެމީހުން އެސުަވރުގޭަގއި ނުއަހާެނއެވެ         ްވާހަަކެއްއ  بَاِطلއެއްވެސ

  / އަދި ދޮެގއްވިޔަްސ       ެގ ްނ ދެއްާވ ަޖޒާއެއް َحْضَرةُ   ގެ َربُّ އެއީ ކަލޭގެފާނުންެގ

 . ގޮތުންނެވެ       ފުދޭަވރުެގ ދީލަިތ ދެްއވުމެއްެގ ގޮތުްނ         އެީއ

. އެތަންތަން ހައް َربُّ އުޑުތަކާއި ބިމުެގ   . އެވެ ދަވާަބލަހައްަޓވާ  ކަލާނގެއެވެ      އަދިއެދެމެދުގަިއވާާހ

ތަކެއްޗާިއ     ެرِْمحَنީއ އ  .  ވަންަތ ަކލާނގެެއވެ        ެްނ އެމީހުންަންށ  َحْضَرةُ  އެަކލާނގ

 . މިލްކުވެގެްނ ނުވެއެވެ      ްބަހެްއ ދެންނެވުނ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.އަދިއެމީހުންވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ާއޔަތްތައް ކަޑަނ ) 28(  ެއޅިގެން ދޮގުކުރިބަަޔކު ކަމުަގއެވެ

. (އެީއ  ) 29( އަދި ކޮންމެކަމެްއ އަިދ ކޮންމެއެްއޗެްއ ތިމަންަރސްކަލާނެގ އެެއއްޗެްއ ިލއުއްަވއިހިމަނުއްވަމެވެ

(.  އެކަލާނެގ އަޒަލުެގ ދެނެވޮޑިގަތުމުގަިއވާގޮތަށެވެ

ލިބެމުންދާހިދު އެީމހުންނަށް އެންގޭނެއެެވ.  عذابދުވަނުހް ަނރަކަިއގެ  قيامةއަދި ނަރަކަވަންތަވެރިންނަށް  ) 30(

.  عذابކަލޭމެން  މެނުވީ ކަލޭމެނަށް ތިމަންަރސްކަލާނެގ އިތުުރ  عذاب ގެމަްއޗަށް عذابެގރަހަލިިބގަންނާށެވެ

.  ނުކުރައްާވހުށީމެވެ

.  َتقَوىހަމަކަށަވަރުން  ) 31(  ެވރިންނަށް އެދެޭވ ނަސީބާއި ކާިމޔާބު ވެެއވެ

.) އެއީ ބަގީޗާ ތަކާ  ) 32( . (ސުަވރުެގ ތަކާއި އެތަންތާގެ ޢަދަދު ނުުކރެޭވ ނިޢްމަތެވެ  އި އަިދ މޭބިސް ކަުދރެވެ

)33 (  .  އަދި ރީތި ވަރަްށ ުއރަމަތި އުފުލިަފއިވާ އެއް ޢުުމރެްއގެ ރީިތ އަންހެްނ ކުދިންނެވެ

)34 (  (. . (ނުވަަތ ވިދިވިިދެގން އަންނަ ރާތަށިތަެކވެ  އަދި ފުރިފައިވާ ރަލުެގ ތަށިތަކެވެ

. އަދިއެްއވެސް ޮދގެއްވިޔަްސ  بَاِطلއެމީހުން އެސުަވރުގޭަގއި ތިބޭިއރު އެވެްސ  ) 35( ވާހަަކއެްއ ނާހާނެއެވެ

 .  ނުއަހާނެއެވެ

. اهللا َرُسول(އޭ  ) 36( ން އެމީހުންނަށް ދެއްވާ ދަރުމަެއއްގެ ގޮތުްނ  َحْضَرةُ   ގެ  َربُّ ) އެއީ ކަލޭގެ ފާނުންގެ !އެވެ

. ފުދޭ . ދެއްވާ ދެއްވުެމކެވެ  ވަުރ ހަދިާޔއެއްެގ ގޮތުން ެދއްވާ ޢިާނމެކެވެ

. އެީއ އެންމެހަިއ ޚަލްުޤ  َربُّ އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިމާިއ އަިދ އެދެމެދުގަިއ ވާހާތަކެީތގެ   ) 37( އެވެ

)  َرْمحَنތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ރަޙްމަތް ޢާއްމުވެގެްނވާ  . (އެކަލާނގެ އިޒުނަފުުޅ ނެތިސް ވަްނތަ ކަލާނގެެއވެ

ނގެއަްށ ބަސްފުޅެއް ދަންނަަވއި ވާހަކަެއއް ެދއްކެވުމުެގ ހުއްދައެްއ ހަމަ އެކަކަށްެވސް އެުދވަހުން ިމލްކުެވގެްނ އެކަލާ

.  ނުވެއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       ްُرْوحُ  އެދުވަހުނ     . ތެދުެވވަޑައި ގަންަނާވނެއެވެ   ިއަދި މަލާއިކަތްބޭަކލުންނާއ  

  ްސަފަކަށ    ެތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  َشَفاَعة(.އެބޭކަލުން ބަްސފުޅު ނުދަންނަވާނެއެވ 

  .)ނުދަންނަވާނެއެވެ      ްވަންތަ ކަލާނގެ އިޒުަނދެއްވި މީހަކުމެނުީވ  ْمحَنرَ  އެމީހަަކށ

        ) ިސީދާބަސްުބނ ( އަށް ެހކިވި )   تـَْوِحْيدއަދިއެމީހާ (ދުނިޔޭގައި      

 .   އެދުވަހަީކ ހަމަ އައުން ޙަްއގުވެގެްނވާ ދުަވހެކެވެ     އިޚްތިާޔުރ . ފަހެ އެދޭމީހަުކ ހިފާހުށިކަެމވެ

 . ކުރާހުށިކަމެވެ           ެން އިންނާނެތަނެްއ  َحْضَرةُ   ގެ  َربُّ އެމީާހގ        

.  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ަކލޭމެން ބިރުގަންަނވަމެވެ     ްއެއް އަތުވެދާނެކަުމެގ  عذابދާދިގާތ 

       ެއެދުވަހުން މީހާދެކޭެނއެވ .         ްއޭނާގެ ދެއަތް އިސްުކރިކަންތައ   

   .  އަދިކާފަރުމީހާބުނާނެއެވެ        .  އަުހރެންވީނަމަ ޮކންފަދަރަގަޅުހެއްޔެވެ    ްވެއްޔަށ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.  ُروحދުަވހަކީ  قياَمةއެަބހީ  -އެދުވަހަކީ ) 38( ާއއި ަމލާއިކަްތ ބޭކަލުްނ ސަފަކަށް ތެުދވެވަޑައިގަންނަވާެނ ދުވަެހވެ

ވަންަތ ަކލާނެގ  َرمحن )ތެިރވެވަޑައިގަތުމަށް َشَفاَعة((އެބަހީ އެދުވަހުްނ އެމީހަުކ ވާހަކަދެއްކުމަށް، ބަހެއްދެންެނވުމަށް،

. އަދި އެ އިޒުނަ ދެއިޒުނަ ދެއްވި މީހަކު މެނުވީ އެ  ވޭމީަހީކ އެ◌ްކަކުވެްސ ަބހެއް ބުނެ ވާަހަކދައްކާ ނުހަދާނެއެވެ

. އެބަހީ  އަށް ެހކިވިމީހަުކ ކަމުގަިއ  َتوحيدއެމީހާ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު ސީދާ ބަސްބުނިމީހަުކކަމުގަިއވާނެއެވެ

. (އެނޫން ީމހަކަށް  .)އެދުވަހުން އިޒުނަގެތެރިެވވަޑައިގަތު◌ު  َشَفاَعةވާނެއެވެ  ނޯންނާނެއެވެ

. މިއާޔަތުަގއި ަބޔާންވެގެންމިާވ  . ެއީއ  ُمَفسِّرައކާއިމެދު  ُروحދަންނައެވެ ންެގ ބަްސ ތަފާތުވެގެންެވއެވެ

. އަިދ އެީއ  . އަިދ އެީއ  ِجربيلހައިބަބޮޑު މަާލއިކަްތ ބޭކަލަުކކަމުގަިއ ބުނެވެެއވެ ގެ ަދރިންެގ  آدمކަމުަގއި ބުެނވެއެވެ

. ފުރާނަތަށް ކަމު ަގއި ބު . ވީާމ މިވާހަަކ ހަނދާންކޮށްިދނީއެވެ  ނެެވއެވެ

. ދެންފަެހ އެމީހާެގ  ) 39(  َحْضَرةއަްށ ދިއުމަްށ އަިދ އެަކލާނެގ  َحْضَرةެގ  َربُّ އެދުވަހަީކ ޙައްުޤ ވެގެްނވާ ުދވަހެވެ

. عمل صاحل ން ަރނގަޅު ޖާަގއެއް ހޯދަންއެދޭމީހާ ( ) އެ މަޤާމު ހޯާދ ހުށިކަމެވެ  ކޮްށގެން

 عذابކޮށް މިިބރުގަންނަވަީނ ދާދިގާތުގަިއާވ  اِنذارށަވަރުްނ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ިތޔަބައިމީހުންަނށް ހަމަކަ ) 40(

. ( އެ  .  عذابއެއްގެ ާވހަކައިންނެވެ . ކޮންމެ މީހަކުވެްސ މަރުވުމުން އެކަން ފެށުނީއެވެ ގައި ނުޖެހުމަށްޓަަކއެވެ

.) ފަެހ ެއ  عذابއެހެންާޏ  . އެހެންާޏ ައރާމެވެ ދުވަަހކީ ކޮންެމ އިންސާނަކަްށވެްސ އެމީާހ ދެައްތ  قياَمةއެވެ

.  عمل އިސްކުރިކަމެްއ ( އެބަީހ އެމީާހ ކޮށްފައިވާ  ) އެމީހާެގ ކުރިމަށްޗަްށ އަންނާނޭދުަވހެވެ އެްއ ެހވަްސ ނުބަޔަސް

. އަދި ކާަފރުމީހާ އޭނާއަށް ުހރި  عملއެ  . އާއި ުނރައްާކ ބޮޑުކަމުން އޭާނ ބުނާނެ عذابތަކަްށ އޭާނ ބަލާނެއެވެ އެވެ

. . އަުހރެން ވެްއޔަށް ވާނެނަމައެވެ  އަހުރެން ވެއްޔަްށ ވީނަމަ ިކހާރަނގަޅު ހެއްެޔވެ

 . ނިޔާުކރައްަވިއ  އަށް عدلއެންމެާހ ޖަނަވާުރ ތަެކއްގެ މެދުގަިއވެސް  َتعاىلهللا ދުވަހުްނ   قياَمةދަންނައެވެ

. އެތަންދެކެަފއި ކާފަރު މީާހވެސް ވެއްޔަްށ ވާން އެދޭނެކަމުަގިއ  އެސޮރުމެން ވެއްޔަްށ ހައްދަވާެނކަމުގައި ެވއެވެ

  .  .أْعَلم َواهللاُ ވެއެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة النازعات
uv 

  

اتُسورة ا    )46(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      لناز
 

   ަތުރަޖމާ     

        ަފާމީހުްނގެ ފުރާނަތައް އެމީހުންަމރުވާަވގުތު ގަދަފަދަކަމާއިއެުކ ކާފަރުންނާއި ނުބައި ނުލ

. َوِحى ުހވައި هللا އެމީހުންގެހަށިތަކުްނ ދަމައިގަންނަާވ ަމލާއިކަތްބޭަކލުން ގަންދެއްވަިއ   ކުަރއްވަެއވެ   

    ިތަކުްނ ވަކިުކރައްާވ އަދި ހީވާިގކަމާިއ  އޯގާެވރިކަމާިއ އެުކ މުއުމިނުންގެ ފުރާނަތަްއ ެއހަށ

.َوِحى ުހވައި هللا މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ގަންދެއްަވއި    ކުރަްއަވއެވެ          ިެގ هللاއަދ

 َوِحى ހުަވއިهللا އަމުރުފުޅާއިގެން  އުޑުްނ ބިމަށް ފައިާބވަޑައިގަންނަާވ ަމލާއިކަތްބޭކަލުްނ  ގަންދެްއވަިއ 

.  ކުރައްަވއެވެ        ރާނަ ތަކާިއގެން ުސވަރުެގޔަށް އަވަސްެވ ވަޑަިއގަންންަނާވ ފު ންގެمؤمنފަެހ

.    َوِحىހުވަިއ هللا މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ ގަންދެްއވައި  ުކރައްަވެއވެ       ދުނިޔޭގެ ކަންތަްއ

 َوِحى هللا ިއކަތް ބޭަކލުން ގަނދެްއވައި ން ަފއިބާ ވަޑަިއގަންންނަވާ މަލާَحْضَرةގެ هللاތަދުބީރު ކުެރއްވުމާިއގެން 

  .  ކުރައްަވއެވެ     ުގަދަޔަްށ ޙަރަކާތްކޮްށ ގަންނަ ުދވަހު    ،ހެިލގަންނަ ދުަވހ    ަގަދ

.) ފުރަތަމަ ތާޅަފިއްޔާއި ގުޅިގެން(  )َزلزلة(ހެލިގަތުން   ާއެޔާވިިދގެން  (އަންނަހު  تبع އެޔ  / .) ވެގެން  އްޓެވެ

    ެދވަނަ ތާޅަފިިލ    .  އެދުވަހުްނ ހިތްތަެކއްވާުހއްޓެވެ      ިބރުވެިތެވ

 ކަންބޮޑުވެ ދަތިވެގެްނ        އަދި އެހިތްތަުކގެ ެވރިންެގ ލޯތަްއ      ބިުރވެތިެވ ދެަރެވ

ފެންކަޅިވެގެން    ުއެމީހ .  ން (ދުނިޔޭަގއި އުޅުނުިއރު)ުބނެއެވެ        އަޅެ ފަހެ ައހުރެމެްނ

 އަލުންވެސް ފޮނުވޭެނ ހެއްެޔވެ؟      ްފުރަތަމަ ފަދައިން (އެަބހީ މަުރވުމަށްފަހު ައލުްނ  -ފަހަަތށ

 ޙަޔާތައް ފޮނުވޭެނ ހެްއޔެވެ؟)     ަށް ފަހުގަިއ ެހއްޔެވެ؟ އަުހރެމެން  ުވމ        ފީެވ

 ވިނިވިނި ވެފަިއވާ ކަށިަތކަށް 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
މަރުވާ ަވގުތު ގަދަފަދަ ކަމާއިެއކު އެމީހުންެގ ފާމީހުންގެ ފުރާނަތައް އެީމހުން ކާފަރުންނާއި ނުބައި ނުލަ ) 1(

. َوِحى ހުވައި هللاގަންނަާވ މަލާިއކަތްބޭކަލުން ގަންދެއްަވވައިހަށިތަކުން ދަމައި  ުކރަްއވައެވެ

އެހަށިތަކުން ވަކި ކުަރއްވާ މަާލއިކަތް ބޭކަލުްނ ުފރާނަތައްއަދި ހީވާގިކަމާއި އޯގާވެިރކަމާއި އެކު މުއުމިނުންގެ  ) 2(
. َوِحى  ހުވައި  هللاގަންދެއްވަވައި   ުކރައްވަެއވެ

މަލާއިކަތްބޭކަލުްނ  ން އުޑުން ބިމަށް ައވަސްއަަވަހށް ފައިބާވަޑައިގަންނަާވ ގެ އަމުރުފުޅާއިގެهللاއަދި  ) 3(
. َوِحى ހުވައި  هللاގަންދެއްވަވައި   ުކރައްަވއެވެ

ްނގެ  ފުރާނަަތކާއިގެްނ ސުަވރުގެޔަްށ އަަވސްވެވަޑައިގަންންނަާވ މަލާިއކަތްބޭކަލުްނ ގަންދެްއަވިއ  مؤمنފަހެ  ) 4(
.  َوِحىހުަވއި هللا   ކުަރއްވަެއވެ

ވަޑައިގަންންނަވާ މަލާއިކަތް ބޭަކލުްނ  ފައިބާ ން َحْضَرةގެ هللا ދުނިޔޭގެ ކަންތައް ތަދުބީރު ކުެރއްވުމާއިގެން  ) 5(
. َوِحىهللا ގަނދެއްވައި    ކުަރއްވަެއވެ

. މިމުހިއްމު ފަސްފަރާތް ގަންެދއްވައި  ކުރައްވަނީ  ހަމަކަށަަވރުން  ަކލޭމެްނ  َوِحى ުހވައިهللا ދަންނައެވެ
ުކރައްަވއި  ުދނިޔޭގައި ކޮށްފަިއވާ ޢަމަލުތަުކގެ ޚަަބރު އަންަގވަިއ  َمْحَشرައލުންދިރުްއވައި  މަރުވުމަށްފަހު

. ވީމާ އެކަންަކްނ  .  މިއީ އެހުވައިަތކުގެ ަޖވާބެވެ . އެއީ ނުވެނުދާނޭކަމެެކވެ އެއަށްފުރިހަަމ ޖަޒާދެއްވާނެ ކަމަށެވެ
 .  އެގޮތަށް ހިްނގަވާނެއެވެ

. (އެުދަވހުން ގަދަެވގެންވާ ބިންެހލުމެއްައއިސް އެންެމހާތަކެިތ އެއީ ފުރަތަމަ ތާޅަފިލި ފު ) 6( ެމލެއްވޭދުަވހެވެ
(.  މަރުވެ ފަނާެވގެން ިހގައިދާނެއެވެ

. އެދެމެދުަގއި ސާޅީްސ ައހަުރވާނެކަމަށް ) 7(  َحِدْيثދެންއެޔާ ވިދިގެްނ ދެވަަނ ތާޅަފިިލ ފުންމަވަިއ ަލއްާވނެއެވެ
.   َصحَّ   ގައި   ކޮްށއައިސްފައިެވއެވެ

. އެއީނުބައި ުނލަފާމީހުްނެގ  ) 8( އެދުވަހުން ބައެއްމީހުންގެ ހިތްތައްިބރުވެިރކަން ބޮޑުވެ ހާސްވެގެންވާެނއެވެ
.  ހިތްތަކެވެ

)9 (  .  އަދި އެމީހުންގެ ލޯތައްހުންނާީނ ޖެހެންުހރި މުސީބާތުެގ ބޮޑުކަމުން  ދެރަެވ ފެންކަޅިވެ ހިތާަމވެރިވެަފއެވެ

އަށް ފޮނުްއާވ  قياَمةއުޅުނުއިުރ ރަޫސލުބޭކަލުްނަވޑައިގެން ދީނަށްގޮަވއިލަްއވާ އަދި  އެފަދަމީހުން ދުނިޔޭގައި  ) 10(
. އެީއ  ؟ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ  އެމީހުން ބުނަީނ އަުހރެމެން ދެންދިރިެގން ދެވަނަފަހަރަށްވެްސ އަންނާނޭ ެހއެއްޔެވެ

. އެީއ އެްއގޮތަކަށްެވސް ވާނޭ . އަދި ބުނެެއވެ . މަލާމާތަށް ބުނާބުނުމެކެވެ  ކަމެއްނޫނެވެ

 ކުެރވޭނެހެއްޔެ؟َمْحَشرއަހުރެމެން މަރުވެޮގސް ކަށިތައްީފވެ އަޅިއަށްވީާމ އަުލން ދިރިގެން ެދވަނަފަހަރަށް  ) 11(
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   ަތުރަޖމާ     

   ްބުނާނެއެވެ އެމީހުނ.    ްއެއީ ވަންޏާ  އެހެންކަމަށ      ްުހރި  ަހލާކު ެގއްލުމާ ވަރަށްވެސ 

 . ވުމެކެވެ رجوع    ްކަށަަވރީ ެއކަންވާކަނ        )ިެލއްވުެމއް  ފުންމަވާ ފަހަރަކު އެންމެ) ތާޅަފިލ 

 ހުށީ  ތިބޭ  އެމީހުން އެހައިރުން    .ކަމުގައެވެ     ަހޭލަިއގެންނުނިދައެވެ ތީގައިބިުމގެމ .

   .)ބިމުގައެވެ ކިޔޭ  އެވެساهرةނުވަތަ(      )ޭއަތުވެއްެޖއެވެ އަިރހަށް ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން.) !އެވެاهللا َرُسول އ  .

 ؟ އަތުެވއްޖެތޯއެެވ ނުވަތަ       ާވހަކަ ގެ   السآلم َعلْيه ُموسى .         ީއެަކލޭގެފާނުްނގެ  އެއ 

 . ހިނދުަގއެވެ އިއްެވވި ނިދާ  އެކަލޭގެފާނަށް  ربُّ           =ވާީދގައި ެވގެންވާ بـَرَكاة  ވެ طَاهر.      

 އެއީ    ެވާީދއެވެ  ކިޔުނު  އެވ          ްޮގވާލަްއވަން ށްދީނަ(  ގާތަށް  ގެ  ِفْرَعون ކަލޭގެފާނުނ (

 .!ވަޑައިގަންނަވާށެވެ     ްހައްދުފަހަނައަޅައިފިެއވެ ނުކިޔަމަންތެރިކަމުގައި އޭނާބޮޑާވެ  ހަމަކަށަވަރުނ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެބުނަނީ  އެހެން  އެމީހުން . (ެރއްވުމެކެވެ އެއްކު ބޮުޑވެގެންވާ ގެްއލުން ަވރަށްވެސް  އެއީ އެހެންކަމަށްވަންޏާ  ) 12(
 އަންނަނިވި  ުކރައްވަނީ َوِحى އެهللا  ޖަވާބުގައި އޭގެ.) ގޮތުންެނވެ ުކރުމުގެ އިންކާރު ގޮތުންނާއި މަލާމާތްކުރުމުގެ
 .ފަދައިންނެވެ

 އެަބހީ . ފުންމަާވލެއްވުމެްއކަމުގައެވެ ތާޅަފިލި އެންމެފަަހރަކު  ކަަށވަރީ  ކަންވާނެކަން އެކަން) 13(
 . ދެވަނަތާޅަފިއްެޔވެ އެއީ. ފުންމަާވލެއްވުމުންނެވެ ތާޅަފިލި ފަހަރަކު  އެންމެ މީސްތަކުންދިރިގެންތެދުވުންވާނީ
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މާނަ  ގެسورة النازعات        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ލޯަތއްހުޅުވައިގެން . މަތީގަެއވެ ބިމުގެ  ނުކުމެ ބިމުެގތެރެއިން  ތިބޭނީ މީސްތަކުން އެންމެަހއި އެހައިރުން ) 14((
 ނުނިދައި  ެއގޮތަށް މީސްތަކުން އެިބމަށްއެނަންކިއުނީވެސް. އެވެ َساِهرة އެބިމަށްިކޔަނީ. ނުނިދާނެއެވެ. ބަލަބަލައެވެ

  أْعَلم َواهللاُ . ބުނެވުނެވެ ބިމެއްކަމުގައި  ރިހިުކލައިގެ  އެއީ އަދި . ތިބޭތީކަމުގައެވެ

 ފެށުނުތާގައިވާ މިސޫރަތް. ދަންނައެވެ      -            -       -        

 މިަވނީ  ލިޔެަފއި އަޅުގަޑު. ެވއެވެ ބުނެވިފައި  ތަފާުތގޮތްގޮތަށް. ބަސްތަފާުތވެގެންވެެއވެ ންގެ ُمَفسِّرُ  މިފަސްކަލިމައާއިމެދު

 ...ނަމަވެސް. ވިދާޅުވިގޮެތވެ ގިނަބޭކަލުން

 . އެވެފަސްާޙލަތުކަމުގަ ނަފުސުގެ އިންސާނާގެ  ެއއީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައެއްބޭކަލުން 

 . ަމރުކަމުގަެއވެ އެއީ އަނެއްބައިބޭކަލުްނވިދާޅުވަނީ 

 އެއިންކޮންމެ އަދި . ބުނެވިަފއިވެއެވެ  ޮގތްގޮތަށްވެސް އަދިމިނޫން.ަތރިތަރިކަުމގައެވެ އަނެއްބައިބޭކަލުްނވިދާޅުވަނީއެއީ 

 . ަދންނަވާނީއެވެ އެހެންަވގުތަކުން ެއވާހަކަތައް . އެއްވެެއވެ تـَْوِجْيه  ބަހަކަށްވެސް

 ދޮގުކުރަމުންދާމީހުން  އަދި މީހުން ދޮގުުކރި ަމއްސަލަ ފޮނުއްވެމުގެ އަށް َحمْشر ދިިރގެން ދެވަނަފަހަރަށް ކޮންމެއަކަސް 
 ِقيامة. ެއވެ އެއީ މައްަސލައަކީ ބޮޑު އެންމެ ދިމާވި ދޮުގކުރުމަށް ބޭކަލުން َرُسول ތަުކގައިވެސް  أمة އިްސވެދިޔަ. ގިނަެއވެ ވަރަށް

 ދުނިޭޔގެ . ދަލީެލވެ نَقلى ަދލީލާއި  َعقلى. ހުިރކަމެކެވެ ަދލީލު ައލިގަދަ  ިއރަށްވުރެ  ުދވާލުގެ  ެއއީ ނަމަެވސްއެހެން. ދޮގުކުރުމެވެ
 ފަުރވާބަހައްޓާީމހުންނާ  ގަޑިޔަށް  ކާރުޚާާނތަުކގައިވެސް  ކުދިުކދި. އޮންނަންވާެނއެވެ ނަތީޖާއެއް  ކާރުޚާާނގައިވެސް  މިއޮއްބޮޑު
 މި  ެއހެންވީިއރު. ދަންނަކަމެކެވެ އެންމެން އެއީ. ޮއވެއެވެ ދެއްވުން އުޖޫރަ ބޮޑު ނަށްުކރާމީހުން މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް

 ަޝއްެކއް  ހުންނާނެކަމީ ަދރަޖަ މަތީ މީހުންނަށް ަފރުާވބެހެއްޓި މީހުންނާއި މަސައްކަތްުކރި ރަނގަޅަށް ކާރުޚާނާގަިއވެސް
ނޑެންޖެހޭނެއެވެ މުސާރައިން  މީހުންނަށް  ހެދި ރުމަކަ  މަަސްއކަތަށް ގަޑިޔަށާއި  ފަރުާވކުޑަކޮށް. ކަމެއްނޫނެވެ ހުރި  އެަކން . ކެ

 އަދަބު  ކުށްެވރިންނަށް އިނާމާއި ވަަނވަނައަށް. ުދވަހެވެ ِقيامة ެއއީ. ދުަވހުންނެވެ އިއްވާ ރިޕޯޓް އަހަރީ އޮންނާނީ
 . އަދިެއހާގިނައެވެ ދަލީ  نَقلى .ަދލީެލވެ َعقلى މިއި. ކުރެވޭެނއެވެ ޤަބޫލު ވިްއޔާ ބުއްދިައކަށް ސަލާމަތް އޮންނަންޖެހޭނެކަން

 އަިރހަށް  ަކލޭގެފާނުންގެ   َخبـَرُ  ގެ   السَّآلم َعَلْيهِ  ُموَسى  ގެދަރިަކުލންِعْمَرانُ  ހަމަކަށަަވރުން!) .ެއވެاهللا َرُسول(  އޭ ) 15(
 .) ނަކުރަްއވާފައިވެެއވެމާ މިދެގޮތަށްވެސް (؟ އަުތވެއްެޖތޯއެވެ ައރިހަށް ކަޭލގެފާނުންގެ ވާހަކަ އެ ނުވަތަ.  އަތުވެއްޖެއެވެ

 .ިއއްވެިވހިދުގައެވެ ނިދާ އެަކލޭގެފާނަށް ވާދީގައި  ބަަރާކތްތެރި  ُمَقدَّس އެވެިކޔޭ  طَُوى   َربُّ  އެކަލޭގެފާނުންގެ އެއީ ) 16(

. ކަލޭގެފާުނ  السَّآلم َعَلْيهِ  ُموَسىއޭ  ) 17( .  فرعونއެވެ ގެ ގާތަށް ރަޫސލުކަމާިއގެން ވަޑައިގަންަނވާށެވެ

.ހަމަ  ކަށަވަރުްނ އޭނާ ވަނީ ބޮޑާވެ ނުިކޔަމަންތެރި ވެގެންނެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

       ޭالسآلم َعلْيه ُموسى(އ .  ކަޭލގެފާނު އޭނާގެގާތަށްދެވުނީމާ އޭނާއަށް ވިދާޅުވާށެވެ). !އެވެ

ކަލެއްޭވހެއްޔެވެ؟          ޭެވ ގަތުން ކަލެއަްށވޭހެއްެޔވެ؟ (އެބަީހ  طَاهر.) ަކލޭ !އެވެ ِفْرَعون (އ

 ؟ވެ ގަންނާނުތޯއެވެ طَاهرންނާިއ ނުބައިކަމުން  ِشرك     އަުހރެން ަކލެޔަށް ތެދުމަުގ ދައްކަަވިއ

. ނަދެއްވާފާ މެވެ       َربُّ ކަޭލ ަހއްދަާވ ބޮޑުކުރެްއިވ . ެގ ފަރާތަށް     ދެން ޭއރުްނ ކަޭލ

.  ބިރުވެތިވާން   ެفِْرَعون ދެންފަހެ އެކަލޭގެފާނު އ .  ައށް ދެއްކެވިއެވެ      ބޮޑުވެގެންާވ

  ُمْعِجزة    ) ާهللا ދޮގުކޮށް   السآلم َعلْيه ُموسىއަދި އޭނ) . ) ުއރެދުނެވެ  އަށް  

  ާދެން އޭނ ) . .) اِْيمانފުރަގަސްދިނެވެ  ތެިރ ކަމަށް ފުރަގަްސދިނެވެ      އަދި މަސައްަކްތ

) . .)   السآلم َعلْيه ُموسىކުރިއެވެ   ާއއި އިިދކޮޅަށް މަސައްކަތްުކރިއެވެ         އަދި އޭާނ

.  (މީސްތަކުން) . އަދި ގޮވަިއލިއެވެ އެއްުކރިއެވެ             . އަިދ އޭާނ ބުންޏެވެ

އަީކ އަުހރެންނެވެ  َربُّ ކަލޭމެންގެ އެންމެ މަތީ ަކލަކީ،       هللا ފަެހ) .  َعَذابއޭނާ ިހއްޕަވައިފިެއވެ

 (.  ދެއްވައިފިއެވެ   َعَذابެގ  أَِخرة         ަނިޭޔެގ ދުާއއި ( َعَذابއަދި ުފރަަތމ

)  َعَذاب   އާއި      .  ހަމަކަށަަވރުން ެއކަންތަކުަގއި ެވއެވެ        ިބރުވެތިާވ

) . ނޑައެޅިގެންާވ ޢިބްރަތް   )نَِصيحة އާއި  َوْعظމީހަކަށް ކަ      ހެއްދެވުމުގަިއ އުަދގޫވެގެްނވަީނ

  އްޔެވެ؟ ކަލޭމެން ހެއްެދވުން ހެ    ނުވަތައުޑުހެއްެޔވެ؟    .  އެކަލާނގެ ެއއުޑުހެއްދެިވއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. (އޭ  )18( .) މަނިކުފާުނ ަފެހ  فِْرَعونُ  އަދިކަލޭގެފާނުން އޭނާެގ ގާތަްށވަޑައިގެްނ ވިދާޅުވާށެވެ ެއވެ

. َطاِهر ނުބައި ކަންަތއްތައްދޫޮކށް ލައްަވއި ން ދޫކޮްށލައްަވއި އަދިޝިރުކުކުެރއްވު  هللا( ؟ވެވަޑައިުނގަންނަވާނުތޯއެވެ

.)  السَّآلم  َعلَْيه ُموَسى  تََعالَى  އަށް އަންގަވާފަިއވަނީ މައިިތރިބަހުން އެާނއާއިމެދު ވިދާޅުވުމަށެވެ

. ައހުރެްނ މަނިކުފާނުންެގ  އަްށ ވިދާޅު  ِفْرَعونُ  السَّآلم َعلَْيه ُموَسى( ) 19( ގެފަރާތަްށ  َربُّ ިވއެވެ

 . . އޭރުްނ އެަކލާނގެއަްށ ބިރުެވތިވަޑައިގަތުން އެކަީށގެންވެެއވެ  މަނިކުފާނަށް މަގުދައްކަވާހުށީެމވެ

. އެީއ އެަކލޭގެފާނުންގެ އަސާ   ُمْعِجَزةއޭނާއަށް ބޮޑުވެގެްނވާ  السَّآلم َعلَْيه ُموَسى ފަހެ ) 20( ކޮުޅ ދެއްކެިވއެވެ

 .  ކަމުގައި އަިދ އަތްޕުޅުކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ

. هللاގެރަޫސލުކަން ޮދގުކޮށް  السَّآلم َعلَْيه ُموَسىފަހެ އޭނާ    ) 21(  އަށް ުއރެދިއްޖެއެވެ

. އަދި   ) 22( އާިއ އިދިކޮޅަްށ  السَّآلم َعلَْيه ُموَسىދެން އޭނާ އީމާންކަމަށް ފުަރގަސްދީފިއެވެ

. މަސައްކަތްކުރަންފަށައިފި  ެއވެ

. އަދި މީސްތަކުންނަށް އޭނާގޮވަިއލީ "  ައހުރެންނަީކ  ) 24(،)23( ދެންފަހެ އޭނާމީސްތަކުން އެއްކޮްށ ޖަމާކުރިެއވެ

.  َربُّ ކަލޭމެންގެ އެންެމ މަތީ  . " މިފަދައިންނެވެ  އެވެ

ނޑުގަިއ  تََعالَى هللا ފަހެ ) 25( . (ކަ . ަހލާުކ ކުރަްއަވއިފިއެވެ .)ެއީއ  قُ َغرَ އޭާނ ހިތްަޕވައިފިއެވެ ކުރަްއވައިގެންނެވެ

) .  މިބަހާއި   َغْيِرى إلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َماَعلِْمتُ އޭނާބުނިދެބަހެއްގެ ސަބަބުންނެވެ        .  މިބަހެވެ

 އާއި  ةِعْبرَ އަށްިބރުވެތިާވ ބަޔަކަްށ    هللاގަިއ  ِدثَة َحاެގ  فِْرَعوُنހަމަކަށަވަރުްނ ެއކަންކަމުގަިއ އެަބީހ  ) 26(

.   نَِصْيَحة َوْعظُ   ވެއެވެ

.) އުދަގޫވެފައި ުބރަކަމަކަށްވާނީ ެދވަނަފަހަރަްށ  قياَمة( ) 27( ދުވަސްދޮުގކޮށް އެކަމަށް އިންކާރުުކރާ އެންެމންނޭވެ

ެއއްވެސްމިސާެލއްނެިތ އްދެވުްނހެއް؟ (ނުަވތަ އުޑު ހެ؟ ކުރެްއވުން ހެްއޔެވެ َمْحَشرُ ކަލޭމެން ހައްދަަވއި 

ދަވައި އޭނާގެ ކަންަތއް ބަރާަބރު ކުެރއްވި ަކލަކަށް އޭނާމަުރވުމަށްފަހު ދެވަނަފަަހރަށް ހައްަދަވިއ އިންސާނާހައް

. މިހެނީ ިމއޮއްބޮޑެިތ  َمْحَشرُ  ކުެރއްވުން މާފަޭސހަވާނެކަްނ ކޮންމެ ަސލާމަތް ބުއްދިއަކަ ރަގަޅަށްއެގޭނެެއވެ

. އަދި ިމއިްނ އުޑުތައްމިހާފުރިހަކޮްށ ބަދަިހކޮށް ހެއްދެވުްނ އިންސާާނ ހެ އްެދވުމަށްވުެރ މާއުދަޫގވެފަިއ ބަރުވާެނއެވެ

.  تََعالَى هللا އެއްވެސްކަމަކީ  އަށްދަތިކަމެއްނޫެނވެ
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   ަތުރަޖމާ     

     . އެަކލާނގެ އެއުޑުގެ ުއސްކަން އުްސކުރެްއިވއެވެ     ުޑު ބަރާަބުރ ދެންއެކަލާނގެ ެއއ

 .  ކުރެއްިވއެވެ  .  އަދި އެަކލާނގެ އަދިރިުކރެއްިވއެވެ     ެގަުޑ ރޭއެއުޑުގ     
 . . / ފާޅުކުެރއްވިއެވެ  އަދި އެކަލާނގެ ެއއުޑުގެ ދުާވލު ނެުރއްވިެއވެ         އަދިއެއަށްފަުހ

 ބިންގަޑު       .  އެކަލާނގެ ފެުތރުއްިވއެވެ      ެބިމުން އަދި އ . އެކަލާނގެ ެނރުއްިވއެވެ

          އޭގެ ފެނާއި އޭގެ ފަތްިޕލާވެިލ          އަދިފަރުބަދަތައްބިމުަގިއ

.ކަޑަތަކެއްފަދައިން އެކަލާނގެ ޖައްަސވާ ަހރުކުެރއްވިއެ  ވެ      އެއީ ަކލޭމެނަށްޓަކައި މަންފާކުާރ ތަކެތީެގ

 .  ގޮތުގައެވެ      ިއަދި ަކލޭމެންގެ ނަޢަމު ސޫފިތަކަށާއ        ދެންފަހެ އަތުެވއްޖެްއާޔ

         / ުދވަސް قياَمةބޮޑުވެގެންވާ މުސީބަތް          އެދުވަހުންއިނަސާާނ

.  ހަދާންކުރާނެއެވެ       އޭނާ ުކިރ މަސައްކަްތ        އަދި ނަަރަކ ފައުޅުކުރެިވ   

     ްދެކެންބޭނުންމީހަކުދެކެނ        ައަޅަިއ ފަހެ ުއރެދުމާއި ކާފަރުކަމުަގއި ހައްދު ަފހަނ

  ދިޔަމީހާ       ްއަދި އެމީާހ ދުނިޔޭގެ ަޙޔާތް އިްސކޮށ  
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އަދިެއއުޑުެގ ހުިރހާކަމެއްބަރާބަ  ) 28( ުރ އެކަލާނެގ އުުޑ އުސްުކރައްަވއި ބިމުެގ ުފރާޅެއްފަދައިން ެލއްވިެއވެ

 .  ކުރެއްިވއެވެ

)29 (  .  އަދިއެއުޑުގެ ރޭގަޑު އަދިރިުކރައްަވއި އަިދ ދުވާުލ އަިލކޮށް ފާޅުކޮށްނެރުއްިވއެވެ

)30 (  .  އުޑުހެއްދެވުމަށްފަހު ދެން އެަކލާނގެ ބިންފެުތރުއްވެިވެއވެ

.އަދި ބިންގަޑުގެތެރެއިން ފެންނުކުންނާނޭގޮތް ހައްދަަވިއ އަދި ފަތްޕިާލވެިލ އެތާފެޅު ) 31(  އްވިއެވެ

)32 (  .  އަދި ބިންގަޑު ނުގުޑޭނޭގޮތުން އެބިމުގަިއ އެަކލާނގެ ަފރުބަދަތައް ޖެއްެސވިއެވެ

.) މިހުިރހާކަމަކީވެްސ ަކލޭމެންނާއި ަކލޭމެންގެ  ) 33( ސޫފިތަކުެގ މަންފާއެްއގެ ގޮތުްނާވ  نََعم(އޭއިންސާނުންނޭވެ

.  ކަންކަމެވެ

.) ދެންފަހެ ތާޅަފިލި ފުންމަވައި ލަްއވަ ) 34(  އިފިއްާޔ (އެީއ ެދވަނަތާޅަފިއްޔެވެ

. އަދި މީސްތަކުންެގ  ) 35( އެދުވަހުން އިންސާނާ ކަށްވަޅުން ނުކުމެ އޭނާދުނިޔޭަގއި ކުިރހާކަމެއް ހަދާންކުރާނެެއވެ

 .  ޢަމަލުތައްހުންނާނީ ިލޔެވި އެމީހުންެގ ކުރިމަތީހާަމވެގެންނެވެ

. ( ފަެހ މުއުމިނުމީާހ އެނަަރކަފެނުމުންއަދި ދެކޭމީހަުކ ދުށުމަްށ ނަރަަކ ފާޅުކުރެވޭނެ  ) 36( އޭނާއަްށ  هللا އެވެ

. އަދި ކާަފރުމީހާ އެާނެގ  نِْعَمةދެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ  ހަދާންކޮށް އެަނރަކައިން ަސާލމަތްވީކަމުގެ އުފާުކރާނެއެވެ

 (.  ހިތާމައިގެމައްޗަްށ ހިތާމައިތުުރވާނެއެވެ

.ފަހެ ކާފަރުކަމާއި ުއރެދުމުގަިއ ހައްދުފަ ) 37(  ހަަނއަޅައިފިމީާހދަންނައެވެ

 ތަކަށްުވރެ ދުނިޔޭެގކަނަތަްއ އިސްކުރިީމހާ ން ގެކަ  آِخَرةُ އަދިއެނާގެ   ) 38(
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މާނަ  ގެسورة النازعات        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     ީފަހެ ހަަމކަށަވަރުްނ ނަރަކަެއއ      .  އޭނާގެ ޖާގައެވެ       

އަދި ބިުރވެތިވެއްޖެމީހާ       ެގަިއ ހުންނަންޖެޭހ މަގާމުެގ ގޮތުން  َحْضَرةُ   ގެ َربُّ އެމީހާގ . 

   ްއަދިއޭނާ އޭނާގެ ނަފުސުމަނާކޮށ      ްއަމިއްަލއެދުންތަކުނ      ަފެހ

.   ހަމަކަށަވަރުްނ ސުވަުރގެއެވެ     ކަޑަނއެޅިގެން އޭނާގެ ާޖގައަީކ      އެީމހުްނ

.  ކަލޭގެފާނާއި ސުވާުލކުރާނެެއވެ      ދުަވހާއިމެދު  قِيَاَمة       ެقِيَاَمة އ 

 ވާނީކޮންއިރަކުންާބވައެވެ؟   ެ؟ކަޭލގެފާނާއެކަމާ ކޮްނކަމެއްތޯއެވ     އެވާހަކަ ަކލޭގެފާނާިއ

 ދެއްކުމުގެ        َحْضَرةُ  ގެ َربُّ ކަލޭގެފާނުންެގ . ގަެއވެ      ީއެކަންެއގުމުގެ ނިމުންވަނ   

   ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނަީކ          ަކަށް އިންޒާުރ އެދުަވހާއިމެދު ިބރުވެތިވާމީހ

 . ކުރައްާވ ބޭކަލެެކވެ   އެމީހުން ކޮންފަދަެހއްޔެވެ؟      ުއެކަމުގެބިރުެވރިކަން ފެންނަދުަވހ  

    .  އެމީހުްނ ދުނިޔޭަގއި ނުތިބޭަކހަލަެއވެ    ދުވާުލގެ ހަީވރުކޮޅުން ކުޑަހިދުކޮޅެްއގައިމެނުީވ  

  ީނުވަތަ ދުާވލުގެ ހެދުނުކޮޅުން ކުޑަހިދުކޮޅެއްަގއިމެނުވ 
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މާނަ  ގެسورة النازعات        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)39 ( .  ހަމަކަށަވަރުން އެނާގޮްސ އޮންނާނެތަނަކީ ަނރަކައެވެ

ހޭނެ މަގާމަާކއިމެުދ ުދވަހުން ހުންނަންޖެ قِيَاَمةގައި  َحْضَرةُ  ގެ َربُّ އަދި ތިމާ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި  ) 40(

.  ބިރުވެތިެވ އަދި ތިމާެގ ނަފުސު އެންމެަހއި ުއރެދުންތަކުން ުދރުކޮށް މަނާކޮށްފިމީާހ ދަންނައެވެ

. އަދިއެާތގެ  قِيَاَمة ފަހެ އޭނާ ) 41( . ِنْعَمةދުވަހުްނ ހަމަޖެހި ހުންނާނެތަނަކީ ސުވަރުެގއެވެ  ތަކެވެ

.) هللا َرُسولُ (އޭ  ) 42( .  ވާނެ  ِقيَاَمة  އެވެ  ވަގުަތކާއިމެދު އެމީހުން ކަޭލގެފާނާއި ުސވާުލ ކުެރއެވެ

 ؟ އެހެންނަމަވެސް އެވާހަަކ ަކލޭގެފާނާދެއްކުމުެގ ދެންއޮީތކޮން ކަމެއްެހއްޔެވެ ) 43(

. ެއހެން އެއްެވްސ  َحْضَرةُ  ގެ َربُّ އެކަމުގެ އެންމެހައި އެގުެމއްވަނީ ހަމަކަަށވަރުން ަކޭލގެފާނުންގެ  ) 44( ގައެވެ

.ފަރާތަކަ  ށް އެކަންޭނގޭނެއެވެ

ކަލޭގެފާނުންވާކަން ކަށަވަީރ އެދުވަހަށްިބރުވެތިވާީމަކށް އެދުވަހުެގ ބިުރވެރިކަމުެގ ޚަބަރުދެްއވާ ބޭަކލަުކ  ) 45(

  .  ކަމުގައެވެ

. އެމީހުންނަށް ހީވާނީ އެީމހުްނ  قِيَاَمة އެ ) 46( ދުަވހުގެ ބިުރވެރިކަން ފެންނަހިދު އެމީުހން ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ
.ދުނި . ނުވަތަ ދުވާެލއްގެ ހެދުނުގެ ވަގުތުކޮޅެއްަގއިހެންނެވެ  ޔޭގައި އުޅުނީ ުދވާލެްއގެ ަހވީުރގެވަގުތުކޮޅެްއގައިހެންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة عبس

 ާބވަިއ ލެްއވުުމގެ ުމނާސަބަތު  سورة

 އެކަލޭގެ . ތިއްބެވެ ުހގައިއަރި ގެ وسلم عليه اهللا صلَّى اهللا َنىب އެއް َمجَاَعة ބޮޑެތި މީހުންގެ ވަންހައިގެ  قـَُرْيشُ 
. ވަޑައިގެންެނވެ ަދހިވެތިވެ  އިްސލާމްވުމަށް އެމީހުން ހުށަހަޅުއަްވއި  ިއސްލާމްދީން އެމީހުންނަށް އިންނެވީ ފާނުން
 އަރިަހއް  ގެوسلم عليه اهللا صلَّى  اهللا رسول,  مكتوم أم بن اهللا َعبد ބޭަކލަކުކަމުަގއިވާ  ލޯއަނދިރި  އިންނަވަނިކޮށް އެހެން
  ).އެދުމުަގއެވެ ވަޑައިގަތުމުގެ  އިސްލާމްވެ (. އިގެންފިއެވެވަޑަ

 ާއއި  مكتوم أم ابن އިންނެވިާވހަކަފުޅު ދައްކަވަން  ބޮޑުންނާއި ގެ   قـَُرْيشُ ( وسلم عليه اهللا صلَّى  اهللا رسول ދެންފަހެ
ނޑިދާނެ މެދު ދައްކަވައިިފއްޔާ ވާހަކަފުޅު  ޫމނު  ފަރާތުން ގެ مكتوم أم بن اهللا َعبد ވަޑައިނުގެން ުރހި އެކަމާ ކަމަށް ކެ

 މުނާސަބަުތަގއި  އެކަމުގެ. ގަންނަވައިފިެއވެ ވަޑައި އެނބުރި އެަކލޭގެފާނާދުރަށް  ލައްައވައި އަނބުރުއްވައި ފުޅު
 .ެވއެއެވެ ެލއްވިކަމުަގއި ބާވައި  މިސޫރަތް

 
uv 

  

 )42(އާޔަތުގެ ޢަދަދު              سُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

       ުއެބުނިރވަޑައިެގންފިއެވެ ުކރައްަވއި ހުތުރު މޫނުފުޅ .         ެއެކަލޭގެފާނުންގ 

 އަދިރިމީާހއައުމުން އަރިހަށް      އެމީހާއީާމން  އެބަހީ(؟ އެއްޗެއްޯތއެވެ ކޮން އަންގައިދިނީ އަދިކަލޭގެފާނަްށ 

   ).ކޮންެއއްޗެއްތޯެއވެ އަންގައިދެްއވީ ކަލޭގެފާނަށް ނުވާނެކަން     ާުއއްމީދުކުެރވެއެވެ  ވެގަތުން طَاِهرُ  އެމީހ .

     ަލިބިގެންފާނެއެވެ  َنِصْيَحة  َوْعظُ  އެީމހާ ނުވަތ   .       ްއޭާނއަށް  ން  ِصْيَحةنَ   َوْعظُ  ދެނ 

. ނެއެވެވާމަންފާ         ُފުދިގެންފިމީހާދަންނައެވެ ުނލައި އާއި  َنِصْيَحة  َوْعظ  .         
. ދެްއވަނީއެވެ އިްސކަން ލަްށވައި ކުރިމަތިފުޅު ފާނު ކަލޭގެ  އެމީހާއާމެދު ފަހެ      ިފާނުންގެ  ަކލޭގެ  އަދ 

 ؟ ތޯއެވެ ގެްއލުމެއް ޮކން؟ ކަމެއްތޯެއވެ ކޮން އޮތީ މައްޗަށް    ާނުވިއްޔާ طَاِهرُ  އޭނ           ިއަދ 
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މީހާ ައއި ައރިހަށް ކަލޭގެފާނުންގެ    ާޙާލު އަވަްސވެގެްނވ       ާާޙލު  ބިރުވެިތވެގެންވާ އޭނ  

     ެކިަބއިން އޭާނގެ ފާނު ކަލޭގ      ُވަޑައިގަންނަވަނީ އެބުނރި ދުރަށް ވަޑައިގެން  ވެ  َغاِفل.   ެއވެ

. އެހެންނުަހއްދަވާށެވެ އެއްގޮތކަށްވެސް      ްَنِصْيَحة  َوْعظُ  މިސޫރަތަކީ ނުވަތަ މިއާޔަތްތަަކކީ ހަމަކަށަވަރުނ 

 .  އެވެ     ެއެދޭމީހަކު ފަހ     ްލިބިގަންނާށެވެ  َنِصْيَحة  َوْعظُ  އެއިނ. 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
) މޫނުފުޅު ހުތުުރ ުކރަށްވަިއ ރުިހ ވަޑަިއ ުނގެން އެނބުިރ  وسلم عليه هللا صلَّى  هللا رسول( ) 1(

 .  ވަޑައިގެންފިއެވެ

. (އެީއ އޭނާއަށްުވރެ ބޮޑެތި ަބޔަކަްށ   )2( އެއީ އެަކލޭގެ ފާނުންެގ ައރިހަށް އަނދިރި ީމހަކު ައއިހިނދުންނެވެ
.) އެކަމާމެދު  هللا އިސްލާމްދީނަށް ގޮވަިއ ލަްއވައި އެމީހުން އިސްލާމްުވގެ ަޝއުޤު ގައި އިންނެވި ވަގުތެްއގައެވެ

.  ِعتَابُ  تََعالى  ެގ ބަސްފުޅު އިއްަވވަނީއެވެ

.  هللا رسولއޭ ( ) 3( ) އެމީާހ އީމާން ުނވާނެކަމެްއ ކަލޭގެފާނަްށ އަންަގވައި ދެްއވީ ކޮްނއެއްޗެްއ ތޯއެވެ؟  !އެވެ
. طَاِهرُ އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ އޭާނ އީމާންވެ   ވެގަތުްނ އުއްމީދު ކުރެވެެއވެ

 نَِصْيَحة  َوْعظُ . ދެން އެ ކަލޭގެފާނުްނގެ ައރިައރިއަހުން ލިބިގެންފާނެއެވެ  نَِصْيَحة  َوْعظُ ނުވަތަ އޭނާ  ) 4(
 (. . (އިްސލާމްވެ މާްތ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ  ން އޭނާއަށް މަންފާ ކޮށްފާނެއެވެ

. (ބުނެވެީނ އެީއ   نَِصْيَحة  َوْعظُ އެކަމަކު ކަޭލގެފާނުންގެ  ) 5(  أَبُوނުައހަިއ ެއއިންފުދިގެންފި މީހާ ދަންނަެއވެ
.) އާިއ އެބާވަުތގެ ދެތިން ީމހަކު ކަމަށެ  َجهُلُ   ވެ

)6 (  .  ކަލޭގެފާނުން އޭނާާޔ ކުރިމަތިފުޅުލަްއވައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަނީ އެވެ

ވެ ނުގަުތމުން ކަލޭގެފާނަށް އޮތީ ކޮން ގެްއލުމެއް ތޯއެވެ؟ طَاِهرُ އަދި އޭނާ އީމާންވެ ފާފައިން  ) 7(
.(ހަމަކަށަވަރުްނ ކަޭލގެފާނު އޭނާއަްށ ރަޫސލުކަން ިއއްވަިއ އަާމނާތް އަދާ ުކރައްވަ    )އިފީމުއެވެ

)8 (  .  އަދި ކަލޭގެފާނުންެގ އަިރހަށް ައވަސްެވގެންވާޙާްލ އަަވސް އަވަހަްށއައިމީާހ ދަންނައެވެ

.  (ެއއީ  ) 9( .)  مكتوم أم بن هللا َعبدއޭނާ އައީ ިބރުވެތިެވގެންވާ ާޙލުގަެއވެ  އެވެ

.)ވެ ވަަޑއިގެން ދުުރވެ َغاِفلُ ދެން ފަހެ ކަލޭގެފާނު އޭނާގެ ކިަބއިން  ) 10(  ވަޑައިގަންނަވަީނއެވެ

.  އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 11( ހަމަކަށަަވރުން މިއާޔަތްތަަކކީ  ުނވަތަ މިޫސރަތަީކ  އެީއ އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ
.  نَِصْيَحة  َوْعظُ އަކީ  قُْرآنނުވަތަ މުޅި  ެއވެ

.  نَِصْيَحة  َوْعظُ ފަހެއެދޭމީހަކު އެއިން   ) 12(  ލިބިގަންާނށެވެ
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

        ީއެބަހީ ެއއާޔަތްތައްވަނ ) .  لَوحُ އެއީމާތްވެގެްނވާ ފަތްފުށްތަކެއްަގއިވާ އާޔަތްތަކެެކވެ

  . )ގައެވެ  الَمْحفُوظُ      َحْضَرةُ  ގެ  هللاއެީއ   .   ގަިއ މިންވަރުއުފުިލގެންވާ ާއޔަތްތަކެކެވެ
.  طَاِهرُ   ވެގެންެވއެވެ       ންރަސޫލުޭބކަލުންެގ ައރިހަށްވަޑަިއގަންނަާވ  َحْضَرةُ  ގެ  هللا

  .  މަލާއިކަތްބޭކަލުްނގެ އަތްޕުޅުންނެވެ     ގަިއ މާތްވެގެަނާވ  َحْضَرةُ  ގެ  َربُّ ެއއީ އެބޭަކލުންެގ

.  ވެރިބޭަކލުންނެ تَْقَوى . َربُّ އެބޭަކލުންގެ (ވެ   )އަްށ ކިޔަމަންތެރިވެވަޑަިއގެންވާބޭަކލުންނެވެ  

 ) އިންސާނާއަްށ ( .    لَْعنَةކާފަރު ލެްއވިއްޖެެއވެ      !އޭނާެގކާފަރުކަމުެގ ބޮޑުކަމާއެެވ  

     ެ؟ކޮންަކހަލަެއއްޗަކުންެހއްޔެވ  .    އެކަލާނެގ އޭާނ ހެއްދެީވ    

   . އެކަލާނެގ އެނާެހއްދެީވ މަނި ފޮުދވަރަކުންނެވެ     ދެން ެއކަލާނެގ އޭާނ

 . ކުލަޔާއި އަދިވެސް ުހރިހާކަމެްއ  އޭނާގެ ގުނަވަންތަކާިއ އިސްކޮޅާިއ (މިންވަރުކުެރއްވިއެވެ

.  )ބަރާބަރުުކރެއްވިެއވެ    ުދެން އޭނާގެ މަގ       އޭނާޔަށް އެަމގު އެަކލާނގެ ފަސޭހަކޮްށ

  . ދެއްވިއެވެ     ަވަދެން އެަކލާނެގ އޭނާ ަމރުގެްނނ . އެވެ      ްއެކަލާނެގ އޭާނ  ދެނ

.  ވަވައް ކައްވަޅުގައި ބާ ިވއެވެ     ްވައިފިްއޔާ ދެންއެކަލާނގެ ިއރާދަކުަރއ    

 . .   އޭނާމަރުވުމަށްފަުހ އަލުންިދރުއްަވއި އެކަލާނެގ އޭނާފޮނުއްަވއެވެ ެއއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެންނަކުންނޫނެވެ

  . އެމީހުން ީހކުރާގޮަތކަށް ނުވާެނއެވެ    ިއަާދ  އޭނާ އަދ . ނުކިުރެއވެ      އެަކލާނެގ

 ުރކުރެްއވި ކަންަތއް އޭނާއަށް އަމު      . ފަހެއިންސާ ވިާސ ފިކުުރ ުކރާހުށިކަމެވެ   

       ްއޭނާގެކާާނއަށ           ތިމަންރަސްކަލާނެގ ފެްނ ވެއްެސވީ ކޮންފަދައަކުންަކްނ

     ްކަޑަނއެޅިގެން ބޯކޮށ 
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. އެަބހީ ެއއާޔަތްތައްބާވާްތލެއްިވ ިއރުަވނީ  ) 13(  އެއީ މާތްވެގެންާވ ފަތްފުށްތަކެއްގަިއ ިލޔެވިގެްނވާ ާއޔަތްތަކެކެވެ
.    الَمْحفُوظُ  لَوحُ   ަގއެވެ

.  އެންމެހަ  َحْضَرةُ  ގެ هللاއެއީ  ) 14( އަުކްނ  َعْيبُ  އި އުނިކަމަާކއި ގައިމިންވަުރ އުުފލިގެންާވ މާތްފޮތެކެވެ
 . .   طَاِهرُ   ންނާއި ކާފަރުންެގ ބީހުެމއްނުވާ َشْيطَان ސަލާމަތްވެގެންވާފޮތެެކވެ  އާޔަތްތަކެެކވެ

ން ރަޫސލުބޭކަލުްނގެއަިރހަށް ވަޑަިއގަންނަާވ  َحْضَرةُ ގެ  هللاއެއާޔަތްތައް ގެންނަވާފައިވަނީ ) 15(
. މަލާއިކަތްބޭކަލުްނގެ އަތްޕުޅުތަކުންނެ  ވެ

.  (تَْقَوى އަށް ކިޔަމަންެތރިވެވަޑައިގެްނވާ َربُّ އެބޭކަލުންނަކީ އެބޭކަލުންގެ  ) 16( ) 17ެވރިމާތްބޭކަލުންެނވެ
.  لَْعنَةކާފަރު އިންސާނާއަްށ  . (  لَْعنَةއޭނާއަްށ  هللاެލވިއްޖެއެވެ . އޭނާގެުހރިކާފަރުކަުމގެ ބޮޑުކަމާެއވެ ލައްވައިފިެއވެ
)  އޭނާހެއްދެވުނުގޮާތއިމެދު  އޭނާވިސްނުްނހުއްޓެވެ

 އެނާހެއްދެވީ ކޮންފަދަ ެދރައެްއޗަކުން ެހއްޔެވެ؟  هللا ) 17(

. ދެންފަެހ   ) 18( އޭާނ ުފރިހަމަކުަރއްވަިއ  هللاއެކަލާނެގ އޭާނ ެހއްދެީވ  މަނިފޮދުވަރަކުްނނެވެ
. ބަރާބަރުުކރެއް އެންމެަހއިކަމެއް ެއކަލާނެގ އެނާގެ ގުނަވަންތަކާއި އިސްކޮޅާއި ގައިގެުކލަޔާއި އަިދވެސް ( ވިެއވެ

 . )ފުރިހަމަކޮށްދެއްިވއެވެ

. ައިދ  ) 19( ނޑުން ނުކުންނާނެގޮތްވެސްފަސޭހަކޮްށ ދެްއވީ ހަމައެކަލާނގެއެވެ ދެން އޭނާ އެނާެގ މަންމަެގ ބަ
.  ދުނިޔޭގައި އޭާނއުޅޭނެ މިންވަރަާކއި ެހޔޮނުބައި ވަކިވާނެގޮތްދެްއކެވީވެސް ހަމައެަކލާނގެއެވެ

އަށް ކަޑަނއެޅިފައިވާ ޢުމުރުހަމަވުމުން އޭނާމަރުގަންނަވައި ކަްށވަޅުގައި އޮންނާނެގޮތްެވސްހެއްދެީވ ދެންއޭނާ ) 20(
 .  ހަމައެކަލާނެގއެވެ

އަްށ ފޮނުްއވާނީެވްސ  َمْحَشرُ  ދެން އެަކލާނެގ އެދިވޮޑިގެންނެިވ ހިދަކުން އަލުންއޭނާދިރުްއވައި  ) 21(
 .  ހަމައެކަލާނެގއެވެ

 هللا އެްއގެމަތިން ގެންދަާވ މަތިވެރިމާތް ِنظَامُ ތަްއ ފުިރހަމަ ަހއްދަވަިއ އޭނާގެކަން ފަހެމިފަދައިން އިންސާނާ
 އަށް އެއިންސާާނ ބޮޑާވެގަތުން ޙަްއގުވާނީކޮންފަދައަކުްނ ހެްއެޔވެ؟

. އެމީހުްނ އެހީުކރާގޮތަކަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް  ) 23( .  އެހެންނުވާނެެއވެ އެީމހުންނަްށ  هللاނުވާނެއެވެ
. އަމުރުކުެރއް  ވިކަންތަްއ އަދިމިހާތަނަކަްށ އެމީހުން ުނކުރެެއވެ

)24 (  .  ފަހެ އިންސާނާ އެނާގެ ކާބޯތަކެއްޗަްށ ވިސްނާފިުކރު ުކރުން ހުްއޓެވެ

ހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިމަށް ާވރޭެވއްސެވީ ކޮންފަދައަކުންހެްއޔެވެ؟ އަދިއެފެްނ ބިމުގަިއ  ) 25(
.  ޚަޒާނާކުރެއްވީމެވެ
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          ިދެން ތިމަންރަސްަކލާނެގ ބިންގަުޑފަޅުއްވައ  ްފެޅުއްވުމަކުން ކަޑަނއެޅިގެނ

          . ދެން ތިމަންރަްސކަލާނގެެއއިން ފަޅުއްވަމެވެ    ުއޮށްޓަރ           

 އަދި މޭބިސްކަދުރާއި  ވިނަ       ްއަދިޒައިތޫންޏާއި ކަުދރު ުރއ         

 . )ކިޔާަވއްތަރުެގ ބަގީޗާތަާކއި ( އެއީ ބުޑުފަލަކޮްށހުންަނ ކަދުރު ރުކުެގ މޮޅުވައްތަރެެކވެ ُغْلبُ       

  ެަވއްތަރުތަކާިއ  (އެީއ އަމިްއލައަްށ ހެދެމުންދާބާވަތުެގ  ވިނަގަެހވެއަިދ މޭާވއާއިުހއިގ(  .     

 . ކަލޭމެްނ ބޭނުންކުރުމަށެެވ. އެއީ ކަލޭމެންެގ މަންފާއަށެވެ    އަދި ކަލޭމެްނގެ ނަަޢުމ

.  ސޫފިތަކަށެވެ        ަުޑ އަތުެވއްޖެއްާޔ ދެންފަެހ ާތޅަފިލީގެ އ      

.  އެދުވަހުން މީހާފިލާެނއެވެ       ްއޭނާގެ އަޚުެގ ކިބައިނ        އަދި އެނާެގ

 މަންމަޔާއި ބައްޕަގެކިަބއިން       ިންވެްސ އަދި އޭނާެގ އަންހެނުންނާިއ ދަރިްނގެ ކިބައ 

         ްކޮންމެމީހަކުވެސްވާނީ އެމީހުްނކުރެ އެދުަވހުނ      ާَمْشُغولُ  އޭނ 

 ވެވާކަމެއްގައެ         .އެދުވަހުން މޫނުތަކެްއވާނެއެެވ      ްއަލިވެ ުއާޖލާވެގެނ   

        .  އުފާވެގެން ހޭ ާޙލުގަެއވެ       . އަިދ އެދުަވހުން ބަެއއްމޫނުވާހުްއޓެވެ  

      ިއެމޫނުގެމަތީގަިއ އަިދރިކަމާއި ބަނަކަމުްނ ނިވައިވެަފއ     އަިދ

.އެމޫނުތައްނިވަކުެރވިފައިވާީނ ކަޅުކަމާިއ ހިތާމައިެގ   އަިދރިކަެމވެ        ްއެީއ ކަޑަނއެޅިގެނ 

   .  ނުބަިއ ނުލަފާ ކާަފރުންނެވެ
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މާނަ  ގެسورة عبس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)26 (  .  އަދި ގަސްގަހާެގހިފެޅުމަށްޓަކައި ބިމުގެ ވެލިގަޑުފެޅުއްީވމެވެ

މަންރަްސކަލާނެގ އެކިާބވަތްބާަވތުގެ ގަްސގަހާެގިހ ފަޅުއްވަިއ އެކިާބވަތުެގ އޮށްޓަުރ ދެން އެބިމުން ތި ) 27(
 .  ނެރުއްވީމެވެ

)28 (  .  އަދި މޭބިސްކަދުރުގެ ަވއްތަރުތަކާިއ ވިނަިއގެ ާބވަތްތަ ފެޅުއްވީމެވެ

)29 (  .  އަދި ޒަތޫނި ގަސްތަކާއި ކަުދރު ރުއްތައްެވސް ނެުރްއވީމެވެ

. އަދި ބުޑުފަލަކޮ ) 30(  ށް ހުންނަ މޮޅުކަދުރު ރުކުެގ ބަގީޗާަތާކއި ގަސްތައްފެޅުއްވީެމވެ

އަދި ޒާތްޒާތުގެ މޭވާެގ ގަސްތަކާިއ ޖަނަާވރުކެުއމަށް ބާވަތްބާވަތުެގ ވިނަާޔއި ުހއި ގަސްތައްވެްސ  ) 31(
 .  ފެޅުއްވީމެވެ

. ( ފަެހ މިހުރިހާތަކެއްަޗކީ ކަލޭމެންނާިއ ކަލޭމެންގެ ޖަަނވާރު ތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކަ ) 32( އި ލައްވާަފއިވާތަކެްއޗެވެ
 َمْحَشرމިހުރިހަިއކަމެއް މިހާ ުފރިހަމަކޮށް ހެއްދެވިަފރާތަކަށް ތިަޔބައިމީހުން މަރުވުމަށްފަުހ އަލުްނ ދިރުަވއި 

 ކުރެއްވުްނ އުނދަގޫވާީނ ކޮނންފަދައަކުން ހެއްެޔވެ؟) 

.) ޤާއިުމ ވެއްެޖއްޔާ قِيَامةދެންފަހެ ތާޅަފިލީގެ އަޑު އައިްސ  ) 33(  (ދަންނައެވެ

 އާގެ ކިބައިން ިފލާދުވަހެެވ.  أَخْ އެދުވަހަކީ މީހާ އޭނާގެ  ) 34(

)35 (  (. ) މަންމަ އާިއ ބައްޕަެގ ކިބައިން (ފިލާނޭދުވަހެވެ  އަދި އޭނާ (ލޯބިވާ

. ( އެީއ އެއިްނ މީހަ ) 36( ކަްށ އަދި އޭާނ ލޯބިާވ އަނބިީމހާޔާިއ ދަރިންެގ ކިަބއިންެވސް ފިާލ ަރއްކަުއވާނޭދުވަހެވެ
(. . ުނވަތަ އެމީހުންަނށް ޖެހިފައިާވ ޙާލު ފެނިދާނެތީެއވެ  ތިމާގެފަރާތުން އެީހއެއް ވާންޖެހިދާނެތީއެވެ

. ޖާުނ  َمْشُغْولُ  ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދުވަހުން ) 37( ވެގެންވާީނ ތިމާގެ އަމިއްަލ ނަފްސުގެ ކަންތަާކއި ެއވެ
  .  ސަލާމަތް ވޭތޯެއވެ

. އެީއ މުއްމިނުްނެގ  امةقِيَ  يَْعنِيއެދުވަހުން  ) 38( ދުވަހުްނ މޫނު ތަކެއް އަލިވެ އުޖާލާެވގެންވާ ުހއްޓެވެ
 . . މޫނުތަކުގެ މުރާދަީކ މޫނުތަކުެގ ވެރިންެނވެ  މޫނުތަކެވެ

)39 (  . . އުފަލުން ފޮޅިގެންނެވެ  އެބައި މީހުން އެދުަވހުން ތިބޭނީ އުާފވެރިެވ ީހހީއެވެ

. އަދި އަނެއްބައި މޫނުތަކަށް ވާނީ އަނ ) 40(  ދިިރކަމާއި ބަަނކަން ވެިރ ވެފަެއވެ

.އެ މޫނުތަކުގެ މަތީގައި އެޅިފައިވާނީ ކަޅުކަމާިއ ނިކަެމތި  ) 41(   ކަމުގެފަރުދާެއކެވެ

 އެއީ ހަމަސީދާ ނުބައި ުނލަފާ ޮއރިޖިނަލް ކާފަރުންނެެވ. ) 42(
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 ގެ މާނަ ُسورةتكوير
uv 

  

 )29( އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       التكورُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

          . ) އިރު ޮއޅައި ލެވިއްޖެއްާޔ/ އޮޅައިފައި ެއއްލަިއ  ެލވިއްޖެއްޔާ  (ފަގުޑި ފަދައިން

           ިނުވަަތ ެވރ /  އްޖެއްާޔ އަިދ ތަރިތަކުެގ ައލިކަްނ ހިނގައްޖެއްޔާ    

      ާއަދި ފަރުބަދަ ހުރިތަނުން ުލހި ވަޔަށް ުބރައިގެން ހިނގައްެޖއްޔ        

  ާނޑު ޖަމަލު ބަލާެނ މީހަުކ ނެތި ދޫކޮށް ލެިވއްޖްެއޔ  އަދި މާބަ           ިއަދ

 ތަްއ އެއްުކރެވިއްެޖއްޔާވަޙްޝީ ޖަނަވާރު         ނޑުގައި ގަދަޔަްށ އަލިފާން ޯރ އަދި ކަ

 ވެއްޖެއްޔާ         ) ްނަފްސުތައ ( ) ކައިވެިނ ކުެރ  ُحْوَراْلِعْينُ އަދި (މުއްމިުނންގެ ނާއި

( ނުވަތަ ނަފުސުތައް ުފރާނަތަކާއި ކަިއރި ކު   ރެވިއްެޖއްޔާ)ވިއްޖެއްޔާ        އަދި ދިރިހުއްާޓ

 ކުރެވިއްޖެްއޔާ ވަޅުލެވުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާޔާިއ ސުވާުލ        އޭނާ މަރައިލެުވީނ

 ކޮންފާފައެއްގެ ސަބަބުންޯތ         ަފަތްތައް ފ (  ުތރަިއ ލެިވއްޖެއްާޔ އަދި (ޢަމަލުގެ  

       ެކުދިކުދި ވެއްޖެްއޔާނިގުޅައި ގަނެވިއޮތަތަނުން އަދި އުޑު އ         

 ާއަދިނަރަކައިާގ އަުޑ ކިާޔވަރަްށ އަލިފާްނ ޯރވިއްޖެއްޔ          އަދި ުސވަުރގެ ޭއެގ

 ހުލުެވރިންނަށް ގާްތ ކުެރވިއްޖެއްޔާ އަ   .  ކޮންމެ ނަފްސަކަށް އެނގޭނެއެވެ       ެއ

) ުކރި ުހރިހާ ކަމެއް   ނަފްސެއް (ދުނިޔޭގައި        ިއެވެ ކިާޔ  ُخنَّسއަދ

.ކުރަ َوِحى ހުަވއި ންދެއްަވއި ތިމަންރަްސކަލާނެގ ތަރިތައްގަ  ްއވަމެވެ
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ާމނަ  ގެسورة تكوير        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ޅާލާފަދައިން ިއރު އޮޅާލެވިއްޖެްއާޔއި ނުވަތަ އޮޅާފައި އެްއލާެލވިއްޖެއެްއޔާއި އޮ  ފަގުޑި ބޮލުގައި  ) 1(

/ ނުވަތަ ވެރިްއޖެއްޔާ ) 2(  އަދި ތަރިތަކުެގ އަލިކަްނ ހިނަގއްޖެއްޔާ

 ނުން ުލހި ވަޔަށް ުބރައިގެްނ ހިނގައްޖެއްޔާ އަދި ފަރުބަދަ ުހރިތަ ) 3(

ނޑު ޖަމަލު ބަލާނެ މީަހކު ނެތި ދޫކޮްށ ެލވިްއޖެއްޔާ ) 4(  އަދި މާބަ

 އަދި ވަޙްޝީ ޖަނަާވރުތައް އެއްުކރެވިއްޖެއްޔާ  ) 5(

ނޑުގައި ގަދަޔަްށ އަލިފާްނ ޯރ ވެއްޖެްއޔާ  ) 6(  އަދި ކަ

) ނަފްސުތައް ( ) 7( ( ނުވަތަ ނަފުސުތަްއ  نُ ُحْوَراْلِعيْ އަދި (މުއްމިނުންގެ ) ކަިއވެނި ުކރެިވއްޖެއްޔާ ާނއި
(  ފުރާނަތަކާއި ަކއިިރ ކުެރވިއްޖެއްޔާ

 އަދި ދިރިހުއްާޓ ވަޅުލެވުުނ ކުޑަ އަްނހެން ުކއްޖާޔާއި ސުވާލުުކރެވިއްޖެއްޔާ  ) 8(

 އޭނާ މަރައިެލވުނީ ކޮންފާފައެްއގެ ސަބަބުންތޯ  ) 9(

) ފަތްތައް ފަުތރައި  ) 10( ލެވިއްެޖއްޔާ އަދި (ޢަމަލުގެ

 ޖެއްޔާކުދިކުދި ވެއް ިނގުޅައި ގަެނވި  އޮތްތަނުންއަދި އުޑު އެ ) 11(

 އަދި ނަރަކައިގާ އަޑު ކިާޔވަރަށް އަލިފާން ރޯވެއްެޖއްޔާ  ) 12(

 އަދި ސުވަރުގެ އޭގެ އަުހލުވެރިންނަްށ ގާތް ުކރެިވއްޖެއްޔާ  ) 13(

. މިތޭ .  ނީ ސާދަވަަނ އާެއވަ ޖަވާބު ގެَشْرُط   ރަ ދަންނައެވެ  ޔަތުަގެއވެ

.  އަދި އިސްވެއެިދަޔ  ) 14( ) ުކރި ުހރިާހ ކަމެްއ އެގޭެނއެވެ ކޮންމެ ނަފްސަކަށް ެއ ނަފްސެއް (ދުނިޭޔގައި
.    ِقيَاَمة އެންމެހައި ކަންކަމަކީ   ވުމާިއ ގުޅިފައިހުިރ ކަންކަމެވެ

.(އެތަރިަތކަީކ  ىَوحِ އެެވ ިކޔާ ަތރިތައްގަންދެްއވަިއ ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހުވަިއ  ُخنَّسއަދި  ) 15( ކުަރއްވަމެވެ
ْيخُ -  ُزَحلُ  -  قََمرُ -  َعَطاِردُ  – ُزْهَرة -  َشْمسُ  .)  ُمْشتَِرى -  ِمرِّ  މިއެވެ
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ާމނަ  ގެسورة تكوير        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

      ާއެތަކެިތ ދުވާ އަދި ޮއއްސޭވަގުުތ ނިަވއިވ        ަނުޑ ދި އ ރޭގަ

.  ކުރިމަތިލަިއ އަތުެވއްޖެޔާވެްސ ގަންދެއްަވއެވެ        ިއަދި ފަތިސް ުކރިމަތިލައ 

. އެ އަތުވެއްޖެއްާޔވެސް ގަންދެއްވަ   ވެ          ހަމަކަށަވަރުްނ އެީއ އެބަީހ ޤުްރއާންއަީކ

.   މާތްވެގެންވާ . ޖިބްީރލްެގ ބަސްފުޅެވެ ރަސޫލެްއގެ ބަސްފުޅެވެ      ިާބރުގެެވރ     

 މަތިވެރި ަދރަޖައެއްވާ    ގައި  ِحْضَرةُ ެގވެރިަކލާނގެ  َعْرش     އެާތ އުޑުގަިއ

 އަމާނާތްތެިރ    އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިެވވޭ      ޭކަލޭމެންެގ  قَُرْيش (އ ( ންނޭވެ

 .  އެކުވެރިާޔ ނުވެެއވެ      ިމޮޔަވެފައިވާޭބކަލަުކ ކަމުގައ    ހަމަކަށަވަރުން ެއކަލޭގެފާުނ

.ދެކެވަޑައިގެންެނވިއެ  السَّآلم َعلَْيهِ  ِجْبِرْيلُ   )َوَسلَّم َعلْيه هللا َصلَّى هللا َرُسولُ  އެބަހީ  ވެ      

 ބަޔާންވެގެންވާ އުދަރެުހގައި      .  އައެަކލޭގެފާނު ނުެވެއވެ         َُخبَرُ   ގެ  َغْيب 

 ބަޚީލުވެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭަކލަކު ކަމުަގއި  އާއިމެދު      ެقُْرآن އަދިއ .  ނުވެެއވެ    

 ސައިތާނެއްެގ ބަސްކަމުގައި     ޭގިނިހިަލުއކެވ       ީފަެހކަލޭމެންދާނ 

.  . އެބަހީ ކަލޭމެންނަށްއޮތީ އްޔެވެކޮންތާކަށްހެ   މިއަށްވުރެ ރަގަޅު ކޮްނދަީލލެއްެހއްޔެވެ       އެީއ

. ِذْكرُ   އެއްކަމުަގއިމެނުވީ ުނވެއެވެ     ަތކަށް َعالَم.   ވާ        ކަލޭމެންުކރެްނ

 .   އެދޭމީހަކަށްވެެއވެ    ްސީދާވުނ (  (އީމާންކަމާއި ޙަްއގާއި ކިޔަމަންތެރިކަުމގައި        

  .   އަދި ަކލޭމެނަށް ގަސްދުވެްސ ނުކުެރވޭނެއެވެ      =   ީއިރާދަުކރެއްިވއްޔާމެނުވ    

     ީَربُّ   ތަކުެގވެރި  َعالَمެއއ  .  އެވެ
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ާމނަ  ގެسورة تكوير        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)16 (  .  އެތަރިތައްދަުތރުކުރާ އަިދ ުދވާލު ނިަވިއވެފަިއ ޭރަގޑު ފައުުޅެވއެވެ

އަިދ އަލިކަާމއިެގްނ  ން ކުރިމަތިލަިއ އަުތވެއްެޖްއޔާިއގެ އަދި ރޭގަުޑ އޭެގ އަދިރިަކމާ ) 18(،)17(
. َوِحىުހަވއި  هللاފަތިސްކުރިމަތިަލއި އަުތވެްއޖެްއޔާިއ ިމކަްނކަްނ ަގންެދްއަވއި   ކުރަްއވަެއވެ

ންެގްނނެިވ  َحْضَرةُ   هللا السَّآلم َعلَْيهِ  ِجْبِرْيلُ ައކީ މާްތެވގެްނވާ   قُْرآن ހަމަކަށަަވރުން އެ ) 19(
. ބަސް  ފުޅެކެވެ

  َحْضَرةُ ގެ    هللاަގއި އެބަީހ   َحْضَرةُ ގެވެިރކަލާނގެ  َعْرشِ  ައކީ  السَّآلم َعلَْيهِ  ِجْبِرْيلُ   ) 20(
 .  ގަިއ ދަރަަޖފުޅު ުއފުލިެގންާވ މަީތ ދަރަަޖެއއްެގ ވެރި ާމްތބޭކަލެެކވެ

ްނތެރިެވވަަޑއި ަގންަނވާާމތް އަިދ އަދިއެކަޭލގެާފނަީކ ުއޑުގެމަާލއިަކތްބޭކަުލން އެކަޭލގެާފނަށް ިކޔަމަ ) 21(
ة . ެއންމެަހއިމަާލއިކަތްޭބކަލުން ެއކަލޭެގފާނަށް ކިޔަަމންތެިރެވވަޑަިއަގްނނަވާ އަާމނާތްތެިރ  ِعزَّ ތެރިޭބކަލެެކވެ

 .  ބޭކަލެެކވެ

) ކަލޭމެްނެގ ެއކުވެިރާޔ قَُرْيش (އޭ  އޭ ) 22( دންޭނވެ ިއާވ އަީކ ޮމޔަވެފަ  َوَسلَّم َعلْيه هللا َصلَّى ُمَحمَّ
 .  ބޭކަލަކު ކަުމގަިއ ުނެވއެވެ

دއަދި ހަަމކަަށވަރުްނ   ) 23(  ِجْبِرْيلُ ބަާޔެވގެްނވާ އުދަެރުހގަިއ ަވނިޮކށް   َوَسلَّم َعلْيه هللا َصلَّى ُمَحمَّ
. އެީއ ަމއްާކގެ ( السَّآلم َعلَْيهِ  . )ِجيَادُ ދެެކވަޑަިއެގންެނިވއެވެ . އިުރ މަތިަފރާތެވެ  އަިދއެއީ  ކިާޔފަރާުތންެނވެ

. އެުދވަުހ އެކަލޭެގފާުނ ެދކެވަަޑިއގެްނެނވީ އެކަޭލގެާފނުްނގެ އަސްލު ސޫރަފުުޅގަިއ  ނަބީަކމުެގ ކުީރކޮޅެވެ
. އެިއްނ  .އެކަލޭެގފާަނށް ަހތްސަތޭަކ ފިޔަފުުޅެވއެވެ . އެފަާރތުެގ މުޅި އުދަރެސްީވ ފުރާލައިަފެއވެ ވަިނކޮެށވެ

. ާއިއ ދެމެދު  َمْغِربُ   އާއި  َمْشِرقُ ކޮންެމފިޔަފުެޅއް   ެގ ާރސްތާވާކަުމަގއި ވިެއވެ

دއަދި  ) 24(  َخَبرُ އުޑުެގ    ާއއިމެުދ ެއބަހީ  َخَبرُ   ގެ  َغْيبُ އަީކ    َوَسلَّم َعلْيه هللا َصلَّى ُمَحمَّ
 .  އާއިެމދު ޝަްއކު ކުރަްއވާޭބކަލަކު ޫނނެވެ

. ެއއީ ެއްއގެ ބަސްަކމުަގއި  َشْيطَانُ   ެއއީ ެއހުުމން ވަްއކަްނކުރާ   قُْرآنއަދިއެ  ) 25(  َعالَمނުެވެއވެ
.  َربُّ     ތަކުެގވެރި   ގެާބވާތްެލއްުވމެެކވެ

. އަދި ުނވަތަ  ކަލޭެމނަށް އޮީތ ؟އަށް ފުަރގަސްދީަފއި ެދްނކަލޭމެްނ ާދނީ ޮކންތާަކށް ހެްއޔެވެ قُْرآن ) 26(
 ؟ އެއަްށވުެރ ރަގަުޅ ޮކންަމގެްއެހއްެޔވެ

ެއއްަކމުަގިއ  ِذْكرُ ން ބާާވތްލަްއވާފަިއވާ  َحْضَرةُ  ގެ  َربُّ   ަތކުެގވެރި َعالَم ެއއީ  قُْرآن އަދި އެ ) 27(
 .  މެުނވީ ނުެވެއވެ

.ކިޔަ  ޤުަމގަށްކަލޭމެންކުރެްނ ެއދޭީމހަކަްށ ީއމާްނކަާމއި ަޙއް ) 28(  މަްނތެރިުވމުެގ ސީދާަމގުެވެއވެ

. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާެމުނވީ  ކަލޭެމނަށް ކަެމއްކުުރމަށް ގަސްުދވެސްުނކުރެވޭ  هللاއަދި   ) 29( ެނއެވެ
. َربُّ   ތަުކެގވެރި ملَ َعاއެކަާލނެގ ެއއީ   ެއވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة االنفطار
uv 

  

 )19(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       نفطارُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

        ެއްާޔއި، އުޑު ފަޅަފަޅަިއެގން ިހނަގއްޖ       

އަދި ތަރިަތއް ވެިރއްޖެްއާޔއި، (ަވިކވަިކވެ ަފއިަބއްެޖއްާޔ)         އަދި ަކނޑުަތްއ

އެުކވެ، އެަކްއޗަކަްށ ެވއްެޖްއޔާއި،          އަދިމަުރވެަފއި ތިބި ީމުހްނ

ވަުޅތަުކން ނެެރވިްއޖެްއޔާިއ، ކަށް    .   ޮކންެމ ަނފުސަކަްށ ެއނގޭެނެއވެ

     ެއ ނަފުސެްއ އިްސކުިރ ކަަމކާއި، ފަްސކުރި ކަމެްއ       . އޭ ިއންސާާނެއވެ

     ކަޭލ ެހއްލުްނތެރި ކުރުީވ ޮކްނ ެއްއޗެްއ ެހއްެޔވެ؟         ކަލޭ ެހއްެދިވ

އާމެދު  ربّ މާތްެވެގންވާ     . އެކަލާނެގއީ ކަލޭ ެހއްެދވި ކަާލނގެެއވެ     ދެްނ

 . ) ކަލޭ ބަާރބަރު ކުެރްއވިެއވެ ކޮޅަށް ުހންަނގޮަތށް ެއކަލާނގެ ކަޭލ   (މީަހކު ަކމުަގއި

 .   ލެއްިވއެވެ    ައކަްށ  صورةކޮންެމ    ެއކަލާނެގ ެއިދވޮިޑެގންެނިވ     

.  تركيبއެކަާލނގެ ކަލޭ  . އެކުަލވައިެލއްިވ އެވެ ކުެރއްިވއެވެ   އެްއގޮަތކަްށވެސް ެއކަލާނގެާޔެމުދ

. (ެއކަލާނގެ   . ަތކުެގ ސަބަބުން ހެއްުލންތެިރވެ، ކާފަރު ނުާވށެވެ نعمةހެއްުލންތެިރވިޔަ ނުޭދށެވެ

     . އަދި ިކެޔއް ެހއްެޔވެ؟ ިތޔަަބއިމީުހން ޮދގުުކރަނީެއވެ    (ހިސާބު ަބއްލަާވ)قيامة 

)  إسالمދުވަސް (ުނވަަތ   ީދން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. މި ސޫރަ ) 1( ުތގެ ފުރަތަަމ ަހތަރު ާއޔަުތަގއި ެއ ާވ އުޑު ފަޅަފަޅައިެގން ިހނަގއްެޖއްާޔއި (ދަްނަނއެވެ

(.  ހަތަރު ަކންތަުކގެ ޖަވާުބ އެ ވަީނ ފަްސވަަނ ާއޔަުތގަެއވެ

 ،އުޑުމަީތްނ ަވކިަވިކވެެގން ތިރިަޔށް ވެރިްއޖެްއޔާއި، ތަިރތައް އަދި ) 2(

ވެްސ އެއްެވއްެޖްއޔާއި، (ޮލނުފެާނއި، މީރުެފން، އަދި ަކނޑުތަްއ ެއއްަކނޑު ައނެްއ ަކނޑާ އެުކވެ ) 3(

.)، އެުކވެ  އެަކއްަޗކަށް ާވނޭ ކަުމގަިއ ެވެއވެ

 ،އަދި ބިުމެގ އަީޑގަިއ ވަޅުލެވިަފއި ވާަހިއ ބަަޔކު ަކށްވަޅުަތކުްނ ނެެރިވއްެޖއްާޔއި ) 4(

. ިމ ަހތަރު ކަމަީކ  . قيامةދަްނނަެއވެ  ވުުމގެ ކުރީަގިއ ެއަކމާ ގުޅިަފިއވާ ހަތަުރ ކަެމވެ

ވެސް) އެ ނަފްސެްއ ކޮށްަފިއވާ ަކންަތްއ ނަފުސަކަށް ވެސް (ކޮްނމެ ައކަށް  نفسދެން އެދުަވުހން ޮކންމެ  ) 5(

(. . (ފަތްަތއް ހުްނާނނީ ހާަމއަެށވެ  ރަނަގަޅށް އެނޭގނެެއވެ

)6 ( . ެދއްވި މާްތވެެގްނާވ  نعمةގިަނގުނަ ، .) ަކލޭ ހައްަދަވއި!(އޭ ކާފަުރ ިއންސާާނެއވެ !އޭ އިންސާާނއެވެ

ގިަނކަުމްނ  عفوءާއއި،  نعمةދި ހެްއެޔެވ؟ (އެކަާލނގެ އާމެދު ހެއްުލންތެިރވީ ޮކން ަކމަކާ ހެ ربّ 

. عذابހެްއޔެވެ؟ ެއކަލާނގެ   )!ވެސް ެއަހއި ގަަދކަްނ ަހނާދންކުރާެށވެ

ައކުްނ ކަލޭ އުފަްއދަަވއި، ދެްނ ބަރާބަުރ ފުިރހަަމ ިއންާސނަކަްށ ހެްއދެިވ  نطفةައކީ  ربّ އެ ) 7(

. އަިދ ެއެހން ަޖަނވާރާ  ަފިއމަްއޗަށް ކޮޅަްށ ހުެރޭވނޭ ގޮަތށްވެްސ ެހއްެދީވ ހަަމ އަށް، ދެ خالفކަލާނގެެއވެ

.  އެކަާލނެގއެވެ

ކުަރއްަވއި،  تركيب، އަދި ެއކަލާނގެ އެިދވޮިޑގެްނެނވި ސިަފއަަކށް އެަކލާނެގ ކަލޭ ސޫަރކުރަްއަވއި ) 8(

.  ހަްއދަަވއި ފުިރހަަމކުރެްއިވއެވެ

. (ެއކަލާނގެ ގެ ބޮުޑކަ عفوءާއއި،  نعمةއެއްގޮަތކަްށވެސް އެކަލާނގެ  ) 9(  عذابމާމެުދ ުނެހއްލޭށެވެ
. ދޮުގވެރި، ާކފަރުްނނަްށ ގަަދ  .) ައދި ިކޔެްއ ެހްއޔެވެ؟  عذابވެސް އެަހިއ ަގދަެއވެ ވެސް ދެްއވަެއވެ

. ނުަވތަ  قيامةތިޔަަބއިީމހުްނ  . دين إسالمދުވަްސ ދޮުގކުަރނީެއވެ  ދޮުގކުރަީނެއވެ
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   ަތުރަޖމާ     

        . ހަމަަކށަވަުރްނ ކަލޭެމްނގެ މަްއޗަްށ ެވެއވެ      عمل(އިންާސުނންެގ  ( ަތއް

ލިޔުްއވައި، ރަްއކާތެރިކުަރްއވާ (މަާލއިކަްތ) ބޭކަުލން         ީަގިއ  حضرةގެ هللا އެއ

 . މާތްެވެގންވާ، ލިުޔއްާވ ބޭކަުލންެނވެ    .  ެއބޭކަުލން ެދެނވަޑަިއެގން ވެެއވެ   

 ތިޔަަބއިީމހުްނ ކުާރަހިއ ކަެމއް       ) تقوހަމަަކށަަވރުްނ ރަނގަޅު، މާްތ ީމުހްނ�ވެީރްނ)  ى

     ްنعمةތިޭބީނ  ިޤޔާމަްތ ުދވަުހން  ަކނަޑއެޅިެގްނ ެއމީުހނ  (. . (ސުވަުރޭގގަެއވެ ގަެއވެ

     ްއަިދ ހަމަަކށަވަުރްނ ނުަބިއ ނުލަާފ ީމުހނ    ަކނަޑއެޅިެގން އެީމުހްނ

 . . ަނރަަކއިަގއެވެ ތިބޭީނ އަލިާފނުަގެއވެ     .އެީމހުްނ ެއތަަނށް (އެ ނަަރކަައށް) ަވންާނެނއެެވ

.  عذابއެާތނގެ  ެގ ރަހަ ލިޭބެނއެވެ    ަقيامةޒާދެްއވާ، ހިސާބު ަބއްލަާވ ޖ  . ުދަވހުްނެނވެ

    . އަދި ެއމީުހން އެ ނަރަކަ ިފަޔވައި ުނެވއެވެ    ާވނޭ ަބޔަކު ކަުމގަިއ/  غيب

 .  އެިއން ވަިކާވނޭ ަބޔަުކ ަކމުަގއި ުނވެެއވެ  ޭވެ؟ އަްނގަިއދިީނ ޮކން ެއއްެޗއް ތޯއެ ެގފާނަްށ ކަލ

      ުދވަސް އެީއ ޮކންުދވަެހއްަކން  قيامةބައްަލވަިއ، ޖަާޒދެްއާވ  حساب   

   ެދްނ ކަލެައށް ައންަގއިިދީނ ޮކން ެއއްެޗއްޯތއެެވ؟      ަބއްލަަވިއ،  حساب

ދުވަްސ އެީއ ޮކންުދަވހެްއކަްނ  قيامةޖަޒާދެްއާވ       ެއ ުދަވހަީކ ެއީއ މިލްުކ ނުާވޭނ

 .   ދުަވހެވެ    ްއަަކށް ެއއްވެްސ ަކމެްއ  نفسއެްއ ައެނއް  نفسެއްއވެސ   

    ެވގެްނ ވަީނ  خاصّ އެުދވަުހން ހުިރހަިއ ަކމެްއ    ިهللا ހަަމއެަކނ.  ައށެވެ
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ާމނަ  ގެسورة االنفطار        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِلىِإْجَمـا 

 ބޭަކލުން  ލިޔުއްވާ  ތައް  عمل ކަލޭމެންގެ ، ބަލަހައްަޓވާ ަކޭލމެން މަްއޗަށް ަކލޭމެންގެ އެކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުން އަދި ) 10(
 .ވެއެވެ ލައްވާފައި

( އެއީ . ޭބކަލުންނެވެ ލިޔުްއވާ ތައް  عمل އެއީ . ޭބކަލުންނެވެ مالئكة މާތްެވގެންވާ  އެއީ ) 11(     

 .) ދެބޭކަލުންނެވެ

 ލިޔުްއވާ  އަދި. (ވެެއވެ ދެނެވަޑަިއގެން ރަނގަޅަށް ޭބކަލުން އެ) ނުބަޔަސް، ެހވަސް( ކަެމއް ކުރާހައި ތިޔަބައިމީހުން ) 12(
 .)ހުއްޓެވެ

 .ގައެވެ نعمة އެތާނގެ. ސުަވރުގޭަގއެވެ ތިބޭނީ އެދުވަހުން ވެރީންى �تقو ރަނގަޅު މާތްވެގެންވާ ހަމަކަށަވަރުން ) 13(

 .ގަެއވެ عذاب ހޫނާއި  އެތާނގެ. ނަރަކައިަގއެވެ ިތބޭނީ އެުދވަހުން ން فاجر ުނލަފާ، ނުބައި ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 14(

 .ލިބިގަންނާނެެއވެ ރަހަ  ގެ عذاب ގަދަ އެތާނގެ، ވަދެ ނަރަަކއަށް އެމީހުން އެދުވަހުން ) 15(

 .ތިބޭނެއެވެ އެތާ އަބަދުެވސް އެބަހީ. ނުވާނެއެވެ غائب ނަރަކައިން އެ އެމީހުން ) 16(

 އަްނގައިދިނީ  ގެފާނަށް ◌ްކަލޭ  ދުަވހެއްކަން ކޮން) ުދވަހަކީ ދެއްވާجزاء އަދި، ބައްލަވައި ހިސާބު( އަކީ الّدين يوم ) 17(
 ؟ހެއްެޔވެ ކަމެއް  ންކޮ؟  ތޯއެވެ އެއްޗެްއ  ކޮން

 ކަެމއް  ކޮން؟ ތޯެއވެއެްއޗެއް ކޮން އަްނގައިދިނީ ުދވަހެއްކަން ކޮން ުދވަހަކީ ކިޔާ އެވެ الّدين يوم ގެފާނަށް ކަލޭ ދެން ) 18(
 .ގޮތުންނެވެ ކުެރއްވުމުގެ ހުިޝޔާރު ބިރުވެރިކަމަށް، ަކމާއި مهمّ  ދުވަހުގެ ެއ ވަނީ ކުރައްވާފައި تكرار آية މި ފަހެ(؟ ހެއްޔެވެ

 )أعلم واهللا

. ނޫނެވެ  ުދވަހެއް  މިލްުކވެގެންވާ ކަމެއް  ސްއެްއވެ މީހަކަށްޓަަކއި އަނެއް  މީަހކަށް އެްއވެސް އެދުވަހަކީ ) 19(
 .އަށެވެهللا  ހަމައެކަނި ވަނީ މިލްކުެވގެން، ވެ خاصّ  ކަމެއް ުހރިހައި އެދުވަހުގެ . ނޫނެވެ ދުވަެހއް ފުއްދައިދެވޭނޭ
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މާނަ  ގެسورة المطففين         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة المطّففين
uv 

  

 )36(އާޔަތުގެ ޢަދަދު             املطفّفنيُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

      ިނަަރކަިއގެ ޢަޒާުބ މިނެކިުރމުަގއި އުިނކުރާީމހުްނނަްށ ަވއ . .ލު ހުްއޓެވެ  ުހއްެޓވެ

        ާއެީމުހންަނކީ އެީމހުްނ ިމނަންޏ     ްމީސްތަކުްނެގ ކިަބިއނ     

  .  ފުރިހަަމކުރުމަށް އެދޭ މީުހންެނވެ      އަިދ އެީމހުން ެއހެްނ މީުހްނނަށް ިމނެެދްނާޏ

         ާުނވަަތ އެެހްނ ީމހުްނނަްށ ކިރަިއދެްނޏ     .ުއިނ ކުާރ މީުހްނނެެވ

.   މަދުކުާރ ީމހުްނެނވެ       ެެއމީުހްނ ަފހ . . ؟ީހނުކުަރނީެހްއޔެވެ  ؟ޔަީޤްނނުކުަރނީެހްއޔެވެ

         ިހަަމކަަށވަރުްނ އެމީުހން ފޮުނޭވެނކަމުަގއ        ާބޮޑުެވގެްނވ

./ދުަވހަކަްށ   ޤިޔާމަްތ ުދވަަހށް      އެީއ މީސްަތކުްނ އެމީުހްނގެ ކަްއވަުޅން ތެދުާވ

 . ދުަވހެވެ         ެއަށް   حضرةގެ  َربُّ  ވެރިޢާލަމްަތކުގ   އެްއގޮތަަކށްވެސް އެެހްނ

 .  ނޫެނވެ       ްހަަމކަަށވަުރން ުނބަިއ ނުލަފާ ީމހުްނގެ (ޢަމަުލގެ) ަފތ   

  ީْينަކނޑައެިޅެގން އެ ަފތްަވނ . (ަނރަކައި  ِسجِّ . ުނވަަތ ަގއެވެ ގެ އަހުުލ ވެިރްނގެ ލިސްުޓގަެއވެ

 (.  ނަރަަކއިަގެއވެ   ް؟ވެޯތއެއަދި ކަލޭާފނަށް ައންަގއިެދނީ ކޮްނއެްއެޗއ .    
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މާނަ  ގެسورة المطففين         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 އެއީ ޮކންެއއްެޗްއކަން سجين       .  އެއީ ިލެޔވިެގްނވާ (ރަޖިްސޓަީރވެެގްނވާ) ޮފތެެކވެ

       . އެުދވަުހން ނަރަަކިއގެ ގަަދ ޢަޒާުބ ުހއްެޓވެ       ްދޮުގވެިރންަނށ 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ކިާވދީ ވަ  ނުވަތަނަަރކައިގެ. ެއވެ  َعَذابُ  ގަދަ އަކީ َوْيلُ . (ހުއްޓެވެ َوْيلُ  އުނިކޮށްމަދުކުރާމީހުންނަށް މިނެކިރުމުގައި ) 1(
 . أعلم واهللا  ).ބުނެވެެއވެ ވާިދއެއްކަމަށް ކުނިދިަޔއިގެ ފައިބާ ަގއިން ނަރަަކވަންތަވެރިްނގެ ެއއީ. އެކެވެ

 ގެންނަްނޏާ  ކިރައިގެން ނުވަތަ މިނެގެން އަތުން އެހެްނމީހުންގެ އެމީހުން  އުނިކުރާމީހުންނަކީ އެބަހީ  އެމީހުންނަކީ ) 2(
 . ހަމަުކރާމީހުންނެވެ. ންެނވެއެދޭމީހު ހަމަުކރަން ބަރާބަރަށް

  َحقُّ  އެހެންމީހުންގެ. މަދުުކރެއެވެ އަދި އުނިކޮށް ހަަދންޏާ ކިަރއިދީ މިނެދީ އެހެންމިހުންނަށް އެމީހުން އަދި ) 3(
. މަދުކު  . ރާމީހުންނެވެ

 ފޮނުްއވާނޭކަމަށް  ޒާދެއްވުމަށްޖަ ބައްަލވައި  ހިސާބު  ުކަރއްވައި   َحمَْشُر ައލުންދިރުއްަވއި ަމރުވުމަށްފަހު (  ފަހެ  އެމީހުން ) 4(
  ؟.ބާަވއެވެ ހީނުކުރަނީ

 . ދުވަެހވެ ބޮޑުވެގެންވާނެ ކުށްެވރިންނަށް ަމއްސަލަތައް  އުދަގޫތަކާއި އެދުަވހުގެ އެދުވަހަކީ ) 5(

 .  ވާނޭދުވަެހވެ مَقائِ   ަގއި َحْضَرةُ   ގެ َربُّ    ތަކުގެެވރި  َعاملَ  ނުކުމެގެން ކަށްވަޅުތަކުން އެމީހުންގެ  މީސްތަކުން އެއީ ) 6(

 މަދުކޮށް  މީސްތަކުންނަށް މިނެިކރުމުގައި އެބަހީ. ނުވާނެެއވެ އެހީުކރާގޮތަކަށް  އެީމހުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 7(
 ނުބައިނުލަފާ  ހަމަކަށަަވރުން.  މުޖްރިމުންނެވެ ނުަބއިނުލަފާ އެމީހުންނަކީ. ނުވާނެއެވެ ެއހީކުާރގޮތަކަށް އުނިކުރާމީހުން
ْنيُ  ލުގެފަތްވާނީޢަމަ މުޖްރިމުންގެ  .)  ނަރަކަވަންތަެވރިންެގލިސްޓެވެ އަކީ  ِسجِّْنيُ . (އެވެިކޔާތާގައެވެ ِسجِّ

 .؟ކޮންއެއްޗެއްޯތއެވެ އަންގައިދިނީ  ކަލޭގެފާނަށް ކޮންެއއްޗެއްކަން އަކީ ِسجِّْنيُ  އަދި ) 8(

 .ރަޖިސްޓްީރވެގެންވާފޮތެެކވެ ލިޔެވި  އެއީ ) 9(

ْنيُ . (ހުއްޓެވެ َعَذابُ  ގަދަ  ޮދގުކުރިީމހުންނަށް  ުދވަހުން  ةَيامقِ  އެބަހީ   އެދުވަހުން  ) 10(  އެަކލާނގެ  އާއި  اهللا އަކީ  ِسجِّ
 ަވއިލެެވކިޔާ  ަނރަކައިގެ   ދޮގުުކރާމީހުންނަށް ޖަޒާ ހިސާާބއި  ގުޅިފައިވާ  އެުދވަހާއި  ުދވަހާއި  َيامةقِ  އާޔަތްތަކާއި 

 علمأ واهللا . ) ފޮތެވެ ލިޔެވިަފއިވާ ގަދަޢަޒާބުދެއްވާނެކަމަށް
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މާނަ  ގެسورة المطففين         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

     ްދަންނައެވެ  ދޮގުކުރާމީހުނ .      ާދުވަސް ِقَياَمة ޖަޒާދެްއވާ ހިސާބުބައްލަވ    

     ްދޮގުނުުކރެއެވެ އަދިއެުދވަސ   .     ުކޮންމެމީހަކުމެނުވީ އަނިޔާެވރި ބައިނ       

   ފާފަގިނައިންކުރާ      ްކިެޔވިއްޖެއްޔާ އޭނާގެމައްޗަށ      ެއާޔަތްތައް ތިމަންރަސްކަލާނގ   

        ެތަެކވެ ދޮުގވާހަކަ بَاِطلُ  ދައްކާފައިވާ އިސްވެދިޔަީމސްތަކުން ތިޔައީ. އޭނާބުނާނެއެވ  .   

 . ނޫނެވެ ވާހަކަެއއް بَاِطلُ  އެއީ . ެއހެންނޫނެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް   ިކިެއއްހެއޔެވެ އަދ .          ެއެމީހުްނގ 

.   ުހރަހެެކވެ އެޅޭ ހިތުގެމަތީ  ސަބަބުން ގިނަވުމުގެ ާފފަކޮށްޮކށް އަކީ .( އެޅުނީއެވެ  މަތީަގއި ހިތްތަކުގެ

. .) ދަބަރެކެވެ            ްކަންތައްތަުކގެސަބަބުން ުކރާކަމުަގއިވީ އެމީހުނ     ްއެްއގޮތަކަށްެވސ 

  .އެހެންނޫނެެވ     ްފިޔަވައި َربُّ  އެމީުހނގެ އެީމހުން ހަމަކަށަވަރުނ     ްއެދުހުނ        

 . ނިަވއިވެެގވާނެއެވެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން    ްއެމީހުން ދެންހަމަކަށަވަރުނ          

  .ވަންނާނެެއވެ ނަރަކައަށް އެމީހުން ކަޑަނއެޅިގެން  ްބުނެވޭނެއެވެ އެމީހުންނަށް ދެނ  .     

  މިނަރަކަމިއީ    ްެއއްޗެވެ މެދުވީ އެޔާއި  ކަލޭމެނ  .       ިދޮގުުކރާކަމުގައ   ްއެއްގޮތަކަށްެވސ 

  .ނުވާނެެއވެ އެހީުކރާގޮތަކަށް ކާފަރުން     ްމީހުންގެފަތްތްކިޔަމަންތެރިމާ ހަމަކަށަވަރުނ      

 ްގައެވެ يُّونُ ِعلِّ  އެފަތްވަނީ ކަޑަނއެޅިގެނ .     ިކޮްނއެއްޗެއްޯތއެވެ އަންގައިދިނީ ކަލޭގެފާނަށް ައދ .   

      ީކޮންއެއްޗެްއކަން އެއ          ީމާތްމީހުްނގެ . (ފަތެވެ ލިޔެވިގެްނވާ އެއ 

.)ނަންތައްލިޔެވިގެްނވާ  ފަތެވެ
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މާނަ  ގެسورة المطففين         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

  
   މާނަ  ْجَمـاِلىإِ  

 .ދޮގުުކރާމީހުންނެވެ ުދވަސް ِقَياَمة ދެއްވާއަދިޖަޒާ ހިސާބުަބއްލަވާ އެމީހުންނަކީ. ދަންނައެވެ މިބުނާދޮގުކުރިމީހުން ) 11(

 .  ދޮގުނުކުރާެނއެވެ އެުދވަސް އަނިާޔވެިރއަކުމެނުވީ ކޮންމެ ފާފަކުރާ ގިނައިން އަދި ) 12(

 ތިަޔއީ  އެމީހާބުނާނީ  ކިޔެވިއްޖެްއޔާވެސް ޔަތްތައްއާ   ތިމަންރަސްކަލާނގެ މައްޗަށް އެފަދަމީހާގެ ) 13(
 )އެއަްނގަވަނީ اهللا ޭއގެޖަވާބުގައި . (ާވހަކަތަކެްއކަމުަގއެވެ ދޮގު އަދި بَاِطلُ  ދައްކާފަިއވާ އިސްވެދިމީސްތަކުން

 އެމީހުންގެ . ؟އަދިކިއެްއހެއްޔެވެ. ނޫނެވެވާހަކަެއއް بَاِطلُ  ދޮގުއަދި  ެއއީ. ެއހެންނޫނެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 14(

. އެއީ ގިނައިން ފާފަުކރުމުެގ ސަބަބުްނ  ގަިއ އެވަީނ ފާފަތައްކުރުުމގެސަބަބުން ހިތްތަކުގެމަތީ އެޅިފައެވެ

. .ހިތުގެމަތީގައި އެޅޭ ކަޅު ހުރަެހކެވެ . އުދަގޫވާެނއެވެ  ގަބޫލުުކރުން ތެދުމަގު އެހެންެވއްޖެއްޔާދެން ދަބަރެވެ
ِمْ  َعَلى اهللاُ  طََبعَ  މީހުންނަށްއެފަދަ  َعَلى أَمْ . (ތަޅުަލއްވަެއވެ އެއަށްުވރެމައްޗަށްދިޔައީމާ ދެން. ގެންަނވައެވެ ޢިބާރާތް މިފަދަ  قـُُلِو
َفاُهلَا قـُُلْوبٍ   . އަްނގަވަެއވެ މިފަދައިން  )أَقـْ

 އެމީހުންގެ  އެމީހުންާނއި އެުދވަހުން  ށަަވރުންހަމަކަ. ެއކެވެ َحقّ  ނުފެނުމީ اهللاُ  އެފަދަމީހުންނަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 15(
 .ނުފެންނާނެއެވެ އެަކލާނގެ އެމީހުންނަށް. ނިވަިއވެގެންވެެއވެ ފަރުދާކުރެވި  އާއިދެމެދު َربُّ 

 . ) ލިިބގަންނާނެއެވެ ހޫނުގެަރހަ ޢަޒާބާއި ގަދަ އެތާގެ. ( ނަަރކައަށްވަންނާނެެއވެ އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން ދެން ) 16(

 ދޮގުުކރި  އެއެްއޗެއްކަލޭމެން  އުޅުނުއިރު ދުނިޔޭގައި ަކލޭެމން  މިޢަޒާބަކީ. އެންގޭނެއެވެ ންއެމީހުންނަށްދެ ) 17(
 .)އޭެގރަހަލިިބގަންނާށެވެ.( ޢަޒާބެވެ އޭގެ. ނަރަކައެވެ

 ޢަމަލުގެ  ގެމާތްމީހުން  ކިޔަމަންތެރި  ހަމަކަށަަވރުން. ުނވާނެެއވެ ގޮތަކަށް ެއހީކުރާ  އެކާަފރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 18(

 ފަތްވާނީ  ެގައެވ . 

 އަދި ) 19(  ީ؟.ކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ އަންގަިއދިނީ ކަޭލގެފާނަށް ކޮންެއއްޗެއްކަން  އެއ  

.)ރަޖިސްަޓރީވެގެންވާ ނަންތައްލިޔެވި  މާތްމީހުންގެ އެއީ ) 20( .( ފައިލެވެ  ފަެތވެ
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   ަތުރަޖމާ     

  ްވެވެޑަިއގަންނަާވނެއެވެ َحاِضرُ  ނުވަތަ.( ހެކިދެއްވާނެެއވެ އެއަށ (.      ެމާތް  ކުއްތަންވެގެންވާ އެންމ 

   ބޭކަލުން މަލާއިކަތް   ްިކޔަމަންތެރިން މާތްެވގެންވާ ހަމަކަށަވަރުނ     ްަވނީ ޔަގީނުންވެސްއެމީހުނ 

 .އެތާގެނިޢްމަތުަގއެވެ ސުވަރުގެާޔއި       ެއައުކާވެިނވާމީހާ  ނުވަތަ( މަތީގައި ސޯފާތަކުގ 

 ) ރީތިއެދުދާންކޮޅުތަކުގައި އިންނަންހަދާނިވައިކޮށްފައިވާ   ްތިބޭނެެއވެ ބަލަބަލއި އެމީހުނ.    

    ެދެކެވަޑައިަގންނަވާނެއެވެ ކަލޭގެފާނު މޫނުތަކުމަތިން އެމީހުންގ .      ُގެތާޒާކަމާއި  نِْعَمة 

 އުފާވެރިކަން     ުބޯންދެވޭނެެއވެ ންނަށްއެީމހ  .         ެނުބީހޭ  އަތް ެއއްވެސްމީހެްއގ 

 ރާ ކުެރވިސިއްކަޖެހިފަިއވާމީރު  ގޮތަށްބަންދު       ިރަހަދޭ ގޮމަކަސްތޫރި ނިމޭއިރު ޭއތިބޮއ          ައެފަދ 

) މެދު އާއި  نِْعَمةُ  އެފަދަ( ތަކެއްޗާއިމެދު    ްކަމެވެ ކުިރއަރާހުށި  ފަހެވާދަޮކށ .       ްވާދަކޮށ 

 ކުރިއަރާީމހުން         ވަނީއަދިއެޔާއެުކވެަފިއ   ެއެންމެމާތްބުއިމެވެ އެއީ. ކިޔާއެއްޗެެކވ .

    ީއާރެކެވެ އެއ .     ީއެއާރުންބޯނ       ކުއްތަންވެގެވާމީހުންނެވެ އެންމެ އާއި اهللا . 

    ްބޮޑެތިފާފަތައްކުރިމީހުން ހަމަކަށަަވރުނ    ުންވިެއވެއެމީހ.         ީއީމާްނވ 

   މީހުންނާއިމެދު     ްީހހަދާަކމުގައި މަލާމާތްކޮށ         ިއެމުއުމިނުން  އަދ 

  ކާފަރުންކައިރިންދަްނޏާ    ިމަލާމާތްކުރާެނއެވެ ިއޝާރާތްކޮށް ބުމައިން ލޮލުންނާއ  .       ިއަދ 

   ިހގައްޖެއްޔާ ެއކާފަރުން އެބަހީ  އެމީހުން      ެގާތަށް އަުހލުެވރިންގެ އެމީހުންގ       

 . ދެެއވެ ޙާލު  ފާޑުކިޔާ  މަލާމާތްކޮށް މުއުމިުނންނަށް     ްދެކެފިްއޔާ   މިނުންމުއު  އެކާަފރުން  އެަބހީ  އަދިއެމީހުނ 

     ްބުނާނެއެވެ އެމީހުނ .         ްބައެކެވެ މަގުުފރެދިފައިވާ  މިީމހުންނަކީ ހަަމކަށަވަރުނ .  

     ްފޮުނވިގެންނުވެެއވެ ެއކާފަރުން  އެބަހީ  އަދިއެމީހުނ .      ްަބަލއި  ތަކަށްއެމީހުންުކރާކަނ 

   ހަދާކަށް ފާޑުކިޔާ  ުުދވަހުِقَياَمة މި އެބަހީ  ފަހެމިއަދ      ީމީސްތަކުން އީމާންވ      

       ްހީހަދާނެއެވެ  ކާފަރުންނަށ .          ިތިބެގެން ސޯފާގޮޑިތަކުަގއ     

 .  ަބލަބަލާތިބޭނެެއވެ) ލިބޭތަން َعَذابُ  ފަރުންނަށްކާ(       ްޖަޒާލިބެނީއެވެ  ކާފަރުންނަށް  ހަމަކަަށވަރުނ . 
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މާނަ  ގެسورة المطففين         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 .  ލިބެނީއެވެ  َعَذابُ          ްކަންތަކުން ކުރާކަުމގައިވީ) ދުނިޔޭަގއި( އެމީހުނ . 
 

   މާނަ  ىِإْجَمـالِ  

 . ހެކިދެއްވާނެެއވެ އެފަަތށް ެވވަޑައިގެން َحاِضرُ  މަލާއިކަތްބޭކަލުން  މާތްވެގެންވާ ) 21(

 َخاصَّ  ހަްތވަނައުޑުގަިއވާ ނުވަަތއެއީ. ވަކިތަނެެކވެ ސުަވރުގޭަގއިވާ ުނވަތަ. ުސވަރުެގއެވެ  އަކީ . ދަންނައެވެ

ُْنتـََهى ِسْدَرةُ  ނުވަތަެއއީ. ތަނެކެވެ
. ވެެއވެ ކިަޔއިފާ ގޮތަްށވެސް ގޮތް މިނޫން އަދި. ދީވާނެވެތަްއލިޔެވޭ  َعَملُ  ހެޔޮ  ެއއީ. ެއވެ امل

  أعلم واهللا

 . ގައެވެ نِْعَمةُ  ގެޔާއެާތގެ ސުވަރު  ކަޑަނއެޅިގެން ވަނީ ކިޔަމަންެތރިން މާތްވެގެންވާ ހަމަކަށަވަރުން) 22(
 نِْعَمةُ  އެީމހުންނަށްދެއްވިގިނަގުނަ  އެކަލާނގެ އަށާއި اهللا.  (ތިބޭނެއެވެަބލަބަލައި އެމީހުން ސޯފާތަކުަގއި މާތްވެގެންވާ ) 23(

  .)ތިބޭނެެއވެ ބަލަަބލައި އެމީހުން ތަކަށް

 . ހުންނާނެއެވެ ވިދަވިދައި ތާާޒކަން އުފާވެރިކަމާއި ގެބޮޑުކަމުން نِْعَمةُ  މޫނުމަތީން އެމީހުންގެ) 24(
 ގެ  އޭ. ސިއްކަގެހިަފއެވެ ހުންނާނީ ކަންވާރު އޭގެ. ަރލެއްބޯންެދވޭނެއެވެ طَاِهرُ  ކިޔާމީރު އެވެ َرِحْيقُ  އެމީހުންނަށް އަދި ) 25(

 . ނިމޭގޮތަށެވެ ގޮމަކަސްޫތރީގެީމރުރަަހއަށް ބޮއިނިމޭއިރު އަދިއެާރހުންނާނީ. ކަޑައިުނލާނެއެވެ ިސލް އޭގެ ވެރިއަކުނޫނީ  َحقُّ 
 ހޯަދއިގަނެޭވނީ  އެކަން. ( ުކރިއަަރއިދާހުށިކަމެވެ ވާދަކޮށް ވާދަުކރާމީހުން މަށް ހޯދައިގަތު  نِْعَمةُ  އެފަދަ އެފަދަ ފަހެ ) 26(

 .) ކޮށްގެްނނެވެ َعَملُ  ހެޔޮ  ދުނިޔޭގައިތިބެ
. މާތްބުއިމެވެ އެންމެ ދެވޭ އަުހލުވެރިންނަށް ސުވަރުޭގގެ އެއީ . ކިޔާއެްއޗެކެވެ َتْسِنْيم އެކުވެފަިއވަނީ ރަލާއި އަދިމިބުނި) 27(

 .މަތީންނެވެ އެމީހުްނގެ އޮހޭނީ َتْسِنْيم އެ އެމީހުންނަށް
 . ާއރެކެވެ ބޯންދެއްވާ އަޅުންނަށް އެންމެމާތް ގެ  اهللا އަކީ َتْسِنْيم  އެ ) 28(
 ގެޒަމާނުަގއި  َوَسلم َعَليه اهللا َصّلى اهللا َرُسولُ  (  ކޮށް َخاصّ  ބޮޑެތިފާފަވެރިން ނުލަފާކަންތައްަތއްކުރާ  ހަމަކަށަވަރުން   ) 29(

 .  ވެއެވެ ހަދާކަމުގައި ހީ މަލާމާތްކޮށް މީސްތަކުްނނަށް އީމާންވެގެންވާ  ުހރިހާޒަމާނެއްަގއިވެސް ކޮށް َعامُّ  އަދި
 ބުމަިއން  ލޮލުންނާއި ދިމާލަށް މުއުމިނުންނާއި އެކާފަރުން ދަންޏާ ގާތުން އެކާފަރުންގެ މުއުމިނުންގެމީހުން އަދި ) 30(

 . ހަދަެއވެ އިޝާރާތްކޮށް  ވައްތަރުޖައްސާ
 ހިގައްޖެްއޔާ ) އެހެންކާަފރުންގާތަށް ކަހަލަ  އެމީހުން(  ގާަތށް ައހުލުެވރިންގެ އެމީހުްނގެ އަދިއެކާފަރުންގެމީހުން ) 31(

 .ހަދަެއވެ މަލާމާތްކޮށް މުއުމިނުންނަށް މަޖާނެގުމާއިެއކު ގިނަކަމުގެސަބަބުން ގެنِْعَمةُ  ލިބިފައިވާ  އެމީހުންނަށް
 މަގުފުރެދިގެްނވާ  މިބައިމީހުންނަކީ ހަމަކަށަަވރުން. ފެނިއްޖެއްޔާބުނެއެވެ މިނުންމުއު އަދިއެކާފަރުންގެމީހުންނަށް ) 32(

 . އަްނގަވައެވެ   ޖަވާބުަގއި މިބަުހގެ. (ބައެކެވެ
 .ފޮނުިވގެންނުވެއެވެ ެއކާފަރުން ބަލާކަށް ނުވަތަނޫންތޯ މަގުުފރެދިފައިތޯ  އެމީހުންވަނީ ކަންތަކުން މުއުމިނުންކުރާ  ) 33(
 . ހީހަދާނެެއވެ މަލާމާތްކޮށް ކާފަރުންނާއިމެދު މީސްތަކުން  އީމާންެވގެންވާ ދުަވހު ِقَياَمة އެބަހީ ދުމިއަ ފަހެ ) 34(
 .ތިބޭނެެއވެ މުއުމިނުން ތެިރކަމާއެކު  ِعزَّة  އެދުތައްމަތީ ރީތިސޯފާ  ދެކެން ލިބޭތަން َعَذابُ  ނަރަކައިގެ ކާފަރުންނަށް ) 35(
 އެީމހުންނަށް   މެނުވީ  ސަބަބުން ނުބައިކަންަތއްތަކުގެ  ުކރާކަމުަގއިވީ ތިެބގެން އިދުނިޭޔގަ ކާަފރުން ހަމަކަށަވަރުން ) 36(

 .ކަމުގައިނުެވއެވެ ޖަޒާދެއްވޭ
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މާނަ  ގެسورة االنشقاق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة االنشقاق
uv 

  

شقاقُسورة     )25(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        إال
 

   ަތުރަޖމާ     

       ުހިގައްޖެއްޔާ ފަޅަފަޅައިގެން އުޑ          ުއަށް  َربُّ  ެވރި އެއުޑުގެ އަދިއެއުޑ 

. ވެއްޖެ ކިޔަމަންތެރި ެއވެ      ިވެއްޖެެއވެ َحقُّ  އެއުޑަށް ިކޔަމަންތެރިވުން އަހައި އެއުޑު އަދ .     

      ަދެމެވިއްޖެއްޔާ ފެތުރި ބިންގަޑު ދިއ          ިނެެރއުކަިއލައިިފ  އެބިމުގެތެރޭވާހާެއއްޗެއް އަދ  

      ިއްޖެހުސްވެ އެތަކެތީން ބިންގަޑު އަދ        ްކިޔަމަންތެރި  އަށް َربُّ  އެބިމުގެވެރި އަދިއެބިނ 

 .  އެވެވެއްޖެ     ިވެއްޖެެއވެ َحقُّ  އެބިމަށް ކިޔަމަންތެިރވުން އަަހއި އެބިން އަދ  .        ޭއ 

.  އިންސާނާއެވެ    ްވަރުބަިލވާމީހެކެވެ މަސައްކަްތކޮށް ކަެލއަކީ ހަމަކަށަވަރުނ  .          ެَربُّ  ކަލޭގ 

.  ުކރުމަކުން ގަދަމަސައްކަތް އަށް َحْضَرةُ  ގެ    ޭބައްަދލުވާނެެއވެ އެކަލާނގެއިާއ ުނވަތަ އެޢަމަލާއި ފަހެކަލ  .

          ެލިބެިވއްޖެމީ އެމީަހަކށް ޢަމަުލގެފަތް އެމީހެއްގެ  ަފހ   .    ެކަނައަތަށް  އެމީހެްއގ   

         ެެބލެވޭެނއެވެ ހިސާބު އޭނާޔާމެދު ރެ ނިކަންހު  ފަހ  .        ަހިސާބަކުން ދާދިފަސޭހ   .

          ިގާތަށްދާނެއެވެ އަހުުލެވރިންގެ އޭނާގެ) ސުަވރުގޭަގއިވާ( އަދ.       ާއުަފލުން އުފ  .

          ިލިބެިވއްެޖމީހާ ޢަމަލުގެފަތް  އެމީހެއްގެ  އަދ  .      ެުބރަކަށިފަރާތުން  އެީމހާގ   .

         ެހަޅޭލަވާެނއެވެ ގޮވާ  ނިކަންުހރެއޭނާ ފަހ .      ޭޮބޑުކަމާއެވެ ހުރިަހލާކެއްގެ  އ.      

.  ވަންނާނެެއވެ އަދިއޭނާ     ްަނރަކައަށ         ްއޭނާވީ ) އިރު އުޅުނު ދުނިޔޭަގއި( ހަމަކަށަވަރުނ     

  ެއުޅުނުިއރު އަުހލުެވރިންނާއެކު އޭނާގ       ިެވގެންނެވެ އުފާވެރ  .  
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މާނަ  ގެسورة االنشقاق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 َحذف ވަނީ ޖަވާބު މިޝަރުތުގެ. ގުޅިގެންނެވެ ވުމާއި ޤިާޔމަތް މިއީ(،  ޖެއްޔާވެއް ކުދި ކުދި ފަޅަފަޅައިގެންގޮސް އުޑު ) 1(
 އޭނާކުރި  އިންސާނާ  ެވއްޖެއްޔާ  ިޤޔާމަތް އެަބހީ. ކަމަށެވެ َفُمالَِقَية އަކީ  ޖަވާބު  އޭގެ  ވިދާޅުވަނީ  ބޭކަލުން  ބައެއް . ވެގެންނެވެ

  َأْعَلمُ  َواهللا.) ިކއިފައިވެއެވެ ވެސްގޮތްގޮތަށް  ެއހެން އަދި. ކަމަށެވެ ބައްަދލުވާނެ އޭނާޔާ ޢަމަލު

 އުޑަށް  ކިޔަމަންެތރިވުން އަދި. ެވއްޖެއެވެ ކިޔަމަންތެރި އަަހއި އަމުރުފުޅު ގެ َربُّ  އުޑުެގވެރި  އެ އުޑު އެ އަދި ) 2(
 . ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ

ނޑު އަދި ) 3(  ވެއްޖެްއޔާ  ޤިޔާމަތް އެަބހީ. އެވެ َفُمالَِقَية ޖަވާބަކީވެސް ޝަރުތުގެ މި( ދެމެވެއްޖެއްޔާ ފެތުރި ބިންގަ
 .) ަބއްދަލުވާެނއެވެ އޭނާއި ޢަމަލު  ކުރި އިންސާނާ

   އުކަިއލައިިފއްޔާ އެބިން ނެރެ އެއްޗެއް  ތެރޭގަިއވާހާ ބިމުގެ އަދި ) 4(

 ހައި އަ ބަސްފުޅު ެއކަލާނގެ އަދި. ވެއްޖެއެވެ ކިޔަމަންތެރި އަހައި އަމުރުފުޅު ގެ َربُّ  ބިމުގެވެރި އެ އެބިން އަދި ) 5(
 . ވެގެްނވެއެވެ ަޙއްޤު އެބިމަށް ކިޔަމަންތެރިވުން

. ވަރުަބލިވަމުމުއެވެ  މަސައްކަތްކޮށް ދިއުމަށް  ަޙޟްރަތަށް ގެ َربُّ   ކަޭލގެ ކަލޭ  ހަމަކަށަަވރުން. އިންސާނާއެވެ އޭ ) 6(
 . ބައްަދލުވާުހއްޓެވެ ަކލެޔާ ޢަމަެލއް ކޮށްފަިއވާހާ ދުނިޔޭަގއި ކަލޭ ދެންފަހެ

 . ދަންނާށެވެ މީހާ ދެިވއްޖެ ކަނާތަށް އެމީާހގެ ފަތް ޢަމަލުގެ  އެމީހާގެ ދެންފަހެ ) 7(

 . ބެްއލެޭވނެވެ ހިސާބު ގޮތަކަށް  ުލއި ފަސޭހަ ދާދި އޭނާޔާމެދު ފަހެ ) 8(

 . ާފގަތިވެގެންނެވެ އުފާ ދާނީ އެނބުރި ޭއނާ ގާތަށް ައހުލުެވރިންގެ އޭނާގެ) ތިބި ސުވަރުޭގގައި( އަދި ) 9(

 . ދަންނައެވެ ެދވިއްެޖމީހާ ފަރާތުން ުބރަކަށި ގެއްހެ އެމީ ފަތް އްގެއެމީހެ އަދި ) 10(

 . ބޮޑުަކމާއެވެ ހަާލކެއްގެ އޭހުރި . އޭނާގޮވާެނއެވެ ނިކަންހުރެ ފަހެ ) 11(

 . ލިބިގަންނާނެއެވެ ރަހަ ޢަޒާބުގެ  ގަދަ އެތާގެ  އަދި. ެލވޭނެއެވެ ނަރަކަޔަށް އޭނާ އަދި ) 12(

 އުފާެވރިކަާމއި  ވަރަށް  އުޅުނީ އޭނާ  އަުހލުވެރިންނާިއއެކު އޭނާގެ  އުޅުނުިއރު ދުނިޔޭގައި ހަމަކަށަވަރުން) 13(
 .)  ޚިޔާެލއްުނކުރެއެވެ އެއްވެސް  އައުމުގެ  އާޚިރަތްދުވަސް . ( މަޖާނެގުމުގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة االنشقاق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    ްީހކުރިެއވެ އޭނާ ހަމަކަށަަވރުނ  .      ާނުވާނޭކަމުގައި  ރުޖޫޢަ ) އަށް َحضرة ގެ(هللا  އޭނ      ްެއއ 

 .) ފޮުނވޭނެއެވެ މަޙްޝަރަށް  އޭާނވެސް. (ނުވާނެެއވެ ެއހެން ގޮތަކަށްވެސް      ްرب އޭާނގެ ހަމަކަށަަވރުނ 

 .ވިއެވެ       ުަކލަކުކަމުގައި ވޮޑިގެންވީ ބައްލަވާ ކާމެދުތަ ޙާލު ޢަމަލުތަކާއި އޭނާގެ( އޭނާޔާމެދ       

   ާުކރަށްވަމެވެ ވަޙީ ުހަވއި ތިމަންރަސްަކލާނގެ ގަންދެއްަވއި ރަތްވިލ  .      ިއަދ 

ނޑާއި ނޑު ރޭގަ    ެއއްޗަކާއި  ކުިރހާ ޖަމަޢަ ޭރގަ      ަެވއްޖެއްޔާއި  ފުިރހަމަ ހަނދު ދިއ   

  ްބަދަލުެވއެވެ. (ސަވާުރވެެއވެ ޙާލަތަކަށް  އެއް  ތިޔަަބއިމީހުން ހަމަކަށަވަރުނ (.    ްޙާލަތަކުން  އަނެއ 

          ެ؟  ޔެވެެހއް  ީކއްވެގެން  އަދިނުވާްނވީ ުނވަނީ އީމާން މީހުން  އެބައި  ފަހ    

  ިކިޔެވިއްެޖއްވެސް  قـُْرآن މައްޗަށް  އެީމހުންގެ  އަދ          ްިބރުވެތިވެ . ސަޖިދަނުކުރެެއވެ އެމީހުނ 

   . ނުވެއެވެ  ُخُضوعُ    ިކާަފރުވީމީސްތަކުން؟ ކިއެއްހެއްެޔވެ އަދ       ްއާއި قـُْرآن( އެމީހުނ 

 .  ދޮގުުކރަނީއެވެ) ރަސޫލު  ިބޮޑެވެދެނެވޮޑިގަތުން  اهللا އަދ .        ްސިްއރުކޮށް  އެމީހުނ 

  ވަންހަނާކުރާކަންަތއް    ެޚަބަރުދެއްވާށެވެ އެީމހުންނަށް ކަލޭގެފާނު ފަހ  .    ެَعَذابُ  ނިވިވޭންދ 

   އެއްހުިރކަމުގެ   ްމެނުވީ އީމާންވީމީސްތަކުންނަށ        ިَعَملُ    َصاِلحُ  އެމީހުން އަދ  

 ކުރި     ްހުންނާނެކަމުގެ ަދރުމަ އެމީހުންނަށ         ާއުިނވުމެއްނުވާ /  ކެޑިނދިއުމެއްނުވ 
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މާނަ  ގެسورة االنشقاق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. ޭއނާ َحْضَرةُ  ގެ  هللاހަމަަކށަވަުރްނ ޭއާނހީކުީރ ( ) 14( ައްށ  َمْحَشرُ  އަްށ) އޭާނ އެުބނިރ ުނދާޭނކަމަެށވެ
 .  ނުޮފނުްއވާޭނކަމަެށވެ

. ޭއާނވެސް އެއްގޮަތކަްށވެސް ެއހެން  ) 15( .  َمْحَشرُ ުނވާެނެއވެ ހަަމކަށަަވރުްނ ޭއާނހަްއދަާވ ކުެރޭވނެެއވެ
.   َربُّ ބޮޑުކުރެްއވި   ޭއާނގެެއންެމހަިއ  ަޢމަލުތަާކއި ޙާލުަތއް ެދެނވޮޑިެގްނވާކަުމަގއި ވިެއވެ

.  َوِحىރަތްވިލާ ަގންެދއްަވއި  ތިަމންރަސްކަާލނެގ  ުހަވއި  ) 16(  ކުަރްއވަެމވެ

ެމއުޅުުނ ހުިރހާދިޭރތަކެިތ ޭރގަޑުވުުމްނ އަދި ރޭގަާޑއި ޭރގަުދ ޖަމާކުިރާހއެްއޗަާކއި (ުދވާލު ނުކު ) 17(
(.  އެސޮރުމެްނ އެސޮރުމެްނގެ ޖަަގަހއަށް ޖަމާާވެނއެވެ

) މިތިްނއެތި ަގންެދއްަވއި  ) 18(  َوِحىުހަވއި  هللاއަދި ހަދުފުރިަހމަެވއްެޖއްާޔ (ވަްށވެއްެޖްއޔާ
.  ކުރަްއވަެއވެ

. (ދިިރއުޅުމަްށފަހު މަރުުވަމްށ  ހަމަކަަށވަރުްނ ކަލޭެމން ެއއްޙާލަަތކުްނ ައނެްއޙާލަތަކަށް ) 19( ަބދަލުާވނެެއވެ
......) އިަދމިޫންނ  َمْحَشرُ  ދެން ކަްށވަޅަށް ެދން އަށް  ދެންުސވަުރގެައްށ ުނވަތަ ނަރަަކއަްށ ެދންމިެހން

. ُمفِسِّرُ ގޮްތގޮތަްށވެސް   ްނ ވިދާުޅެވއެވެ

 ؟ މިހެންީވއިރު އެީމުހން އީާމން ނުަވީނ އަިދުނވާްނީވ ީކއްބާަވެއވެ ) 20(

. قُْرآنއަދިއެމީުހްނގެަމއްަޗށް  ) 21( . ބިުރވެިތުނވެެއވެ  ކިެޔިވއްެޖއްާޔ އެީމުހން ސަިޖދަުނކުރެެއވެ

. ކާފަުރްނގެީމހުްނ ( ) 22( . قُْرآنއަދި ިކއެްއހެްއެޔވެ  ާއިއ ރަސޫލު) ޮދގުުކރަީނއެވެ

 ދެެނވޮިޑގަުތންބޮެޑވެ   هللا އަދިއެމީުހްނގެ ހިުތގެތެޭރގަިއ ވަްނަހނާކޮށްަފިއވާަތކެްއޗާިއ ަކންަތއްަތއް ) 23(

. َخبَرُ ެއއްހުިރކަުމެގ  َعَذابُ ފަހެއެމީުހްނނަށް ޭވންެދނިިވ  ) 24(  !ކަލޭެގފާުނ ެއމީުހްނނަށް ދެްއވާެށވެ

. ަފެހ އެެފދަ  َعَملُ   َصالِحُ އެމީުހްނގެތެެރއިްނ އީާމންެވެގްނ  ) 25(   َصاِلحُ ކުރިީމހުަނށްެމނުީވ އެވެ
. ثََوابُ ދުުވމެްއ ެނތް ެކޑިދިުއމެްއނެްތ  ދަރުަމއާިއ ކުރިީމުހނަްށހުރީ މަ  َعَملُ   ެއވެ
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މާނަ  ގެسورة بروج ال       ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة البروج
uv 

  

 )22(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       لربوجُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

          ަهللا ންދެްއވަިއ ބުރުޖުތަކުެގވެިރ އުުޑ ގ  . ުހވަިއ ވަީޙ ުކރައްަވއެވެ  

        هللا އަދި ޤިޔާމަތް ުދވަސް ގަންދެއްވަިއ.   ުހވައި ވަީޙ ކުރަްށވައެވެ    ިއަދ

 ހުކުރު ުދވަހާިއ         އަިދ ޢަރަފާތް ުދވަހާިއ      . ލަޢްނަތް ލެވިއްޖެެއވެ   

        ނޑުތަކުެގ ވެރިންނަްށ  ވަޅުގަ            އެީއ ަދރުެގ ެވިރ

   . ނޑެވެ  އަލިފާންގަ            ނޑުެގ ކައިީރގަިއ އެީއ އެީމހުްނެއ އަލިާފްނގަ

   .  އިީށންދެތިިބިހންދުެއވެ    ްއަިދއެީމުހނ       ްއެމީުހްނކުރާަކންތަުކގެަމްއޗަށ 

     ުމުއުިމނުްނާނއި މެދ      /،ެَحاِضرُ ހެިކވެެގްނވެެއވ   .   ެވެގންެވެއވެ

        އަިދއެީމުހން އެބަީހ އެކާފަުރން  ުމއުިމނުްނންްށ  / . އިްނކާރުކޮްށ ޢަިއބުުނކިަޔެއވެ

 .  އަިނާޔނުކުެރއެވެ       ީއެީމހުްނ  އީާމންީވކަްނމެުނވ          

އަްށ  هللاލިބިވޮިޑެގްނވާ  َحْمدُ ގަދަފަަދަވންަތ ައދި      ެއކަލާނގެީއ އެކަާލނެގއަްށ

 .  މިލްކުެވވޮިޑގެްނވާކަާލނެގެއވެ        ިބިުމެގވެރިަކން   އުޑުަތކާއ     

   هللا  އަދި        ކްޮނެމކަެމއްެގ ަމްއޗަްށ         . ހެކެވވޮޑިަގްނނަަވެއވެ

           ްހަމަަކށަވަުރން  ފިުތަނވެރި ުކރިމީުހނ              މުުއމިުނ

އުމިުނ ައްނހެުނންަތއް  ފިރިެހނުްނނާިއ މު             ާެދން އެީމހުން ތައުާބ ުނިވއްޔ   
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     . އެީމުހންނަްށ ުހްނނަުހށީ ނަރަަކއިެގ ަޢޒާބުެއވެ           އަިދ

ނުޑގެ ޢަާޒބުނައެމީުހން  .ްށ ހުީރ ަހމަ ައނދަައނާދ ހުިރ އަލިާފްނގަ  ެއވެ
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .ކުަރއްވަެއވެ َوِحى ުހވައި اهللا އުޑުގަންދެއްވައި  ބުރުޖުތަކުގެވެރި ) 1(

 އެބޭަކލުންވިދާޅުވި . ވެެގންވެެއވެ ްނގެބަސްތަފާތު ُمَفسِّرُ   ގެުމރާދަކާއިމެދު ބުރުޖު މިއާޔަތުގަިއވާ ދަންނައެވެ 
 ދަތުުރުކރާ  ހަނދާއި އިރާއި, ގަޑުަވރުތަކެއް އުޑުގައިވާ , ތަރިަތއް ބޮޑެތި  އެއީ. އަންނަނިވިމާނަތައްވެެއވެ އިމާނަތަކުގެތެރޭގަ

 . ކިަޔއިފާވެއެވެ  މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް  އަދި. މިއެވެ  މަންޒިލްތައް

  .ުކރަްއވައެވެ َوِحى ހުވައި  اهللا ގަންދެްއވައި ދުވަސް ِقَياَمة އަދި ) 2(

 .)ވަޙީކުރަށްަވއެވެ ހުވައިގަންދެްއވައި ެވސް(  ދުވަާހއި ަޢރަފާތް ދުަވހާއި ކުރުހު އަދި ) 3(

ނޑެވެ ިދގު އޮންނަ ކޮނެފައި ބިމުަގއި އަކީ ُأْخُدودُ  . ެލވިއްޖެއެވެ َلْعَنة ވެރިންނަށް ގެ ُأْخُدودُ  ) 4(  . ވަޅުގަ

ނޑަކީ ) 5( ނޑެވެ ރޯކޮށްފަިއވާ ދަުރއަޅާ އޭގައި އެވަޅުގަ  . ވަޅުގަ

ނޑު އެ މީހުން ކާަފރުންގެ އެ)  ލެއްވުނީ َلعنة  ންނަށްކާފަރުއެ އެބަހީ( އެއީ  ) 7(،)6(  ތިބެ  އިށީންދެ ކައިީރގައި ައލިފާންގަ
ތައްދެކެ އެކަމަށް މަޖާނަގަިއ ޢަޒާބު އަނިޔާއާއި ދޭ މުއުމިނުންނަށް ތިބެނީ އިށީންދެ އެތާ އެމީހުން އަދި  ހީހަދައި

  .  . ވެގެންެނވެ ޙާޟިރު ެއކަމަށް. އެވެބެލުމަށްޓަކަ  ހެދިކަމަށްޓަކައެވެ

 َمحد އަދި ީކރިތިވަންތަ  ގަދަ  ީމހުން ުމއުމިނުންގެ އެ ަހދަނީ ަމރާ ޢަޒާބުދީ މުއުމިނުންނަށް އެ  މީހުން  ކާފަރުންގެ  އެ ) 8(
 . އެހެންކަމެްއނޫނެވެ. ސަބަބުންނެވެ އީާމންީވކަމުގެ އަށްهللا  ލިބިވޮޑިގެންވާ

. ވާހަަކއެވެ  އުޅުނުބަެއއްގެ ުކރީ އައުމުގެ  އިްސލާމްދީން މިދަނީ  ެރވިގެންކު ِذكر އާޔަތުަގއި މި . ދަންނައެވެ
 ރަތްޔިތުްނުކރެ  އޭާނގެ ދެންފަހެ. ވެރިެއކެވެ ކުރާޖައްބާރު دعوى އެއްކަުއވަންތަކަމަށް އިނީ ރަސްގެފާނަކަށް އެބައިމީހުންގެ

 ބިމުަގއި  އަމުރަށް  ފާނުންގެ  ރަސްގެ  އެ ންުރޅިއަރައިގެ އެކަމާއިސްލާމްވުމުން ވަދެ ސަމާވީދީނަށް އޮތް އޭރު ބަޔަކު
ނޑެއް ނޑަށް އެ މީހަކު ކޮންމެ ކާފަރުނުވި ދޫކޮށް އިސްލާމްދީން ައލިފާންރޯކޮށް އޭަގއި ކޮނެ ވަޅުގަ  ަލއި  ައލިފާންގަ
ނޑު އަލި ތިބީ މީހުން ކާފަރުންގެ ބަލަން ދޭތަން ނަށް މުއުމިނުން ޢަޒާބު އެ. ދޫކުނުރިއެވެ ދީން މުމިނުން. އެންދީއެވެ  ފާންގަ
( މިކަެމްއ ކަމެވެ ވީ  އީމާން އަށް  اهللا އެމީހުން  ހަމައެކަނި އޮތީ ކުަށކަށް މުމިނުންގެ. މަޖާނަގާެށވެ އިށީންދެގެން ކައިރީަގއި

  أعلم َواهللا. .)ރަށެްއގައިކަމުގަިއވިއެވެ އެވެކިޔާَجنَْراُن ހިގައިފާވަީނ 

 ވޮޑިގެްނވާ  ލިބި تـَْعريف އާއި  َمحد މިލްކުެވގެންވާ ަތކެތިއެންމެހާބިމުގެ އުޑުތަކާއި  ެއކަލާންެގއަށް އީهللا އެ ) 9(
 މުއުމިނުންނަށް  މިކާަފރުން. ވޮޑިގެންެވއެވެ ހެކިވެ ކޮންމެކަމަކަށް އެަކލާނގެ. ކަލާންގެެއވެ ގަދަފަދަވަންތަ

 . ހެކިވެވޮޑިގެްނވެއެވެ އެކުރިއަނިާޔއަށްވެސް

 ތައުބާ  އެމީހުން އެކުށުން އެމީހުންހުން ދިންމީހުން ޢަޒާބު އަންދާ އަލިފާނުން މީހުން މުއުމިނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން ) 10(
 .ެއވެ ޢަޒާބު އަލިފާނުގެ ހުރި އަނދައަނދާ. އެވެ ޢަޒާބު ނަަރކައިގެ  ހުންނަހުށީ ދުވަހުން ިޤޔާމަތް އެމީހުންނަށް ނުވިއްޔާ
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   ަތުރަޖމާ     

      ްމީސްަތކުން އީމާންވީ ހަމަކަށަަވރުނ          ިުކރި  َصاِلُح َعَملُ  އެމީހުން އަދ  

       ްސުަވރުގެތަެކވެ. ބަގީޗާތަކެެކވެ ހުރީ ) ދުަވހުން ޤިޔާމަތް( އެމީހުންަނށ .       ެތާނގެ ތަން◌ެއ 

  ދެމިދެމިއޮންނަ ދަށުން    ްއާރުތައ      ެއެއީެއވ  .        ާނަސީބަކީ ބޮޑުވެގެންވ     

   ްިހްއޕެވުން ގަދަފަދަވަންތަ ގެرب ަކލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަަވރުނ        ްނޑައެޅިގެނ  ގަދަފަދަ ކަ

.  ވެގެންވެެއވެ       ްހައްދަވަނީ ަޚލްޤުތަކުން ފައްޓަވައިގެން. އެަކލާނގެެއވެ ހަމަކަށަވަރުނ     

ިކުރަށްވަީނވެސް  އިޢާދަ  ައލުންދިރުްއވައި) މަރުވުމަށްަފހު( އަދ       ިފާފަ  ގިނަގިަނއިން އެަކލާނގެއީ  އަދ 

.  ަކލާނގެއެވެ ފުއްސަވާ     ިަކލާނގެެއވެ ލޯބިވެތ .        ާޢަރުޝީެގެވރި  މާތްވެގެންވ 

 .  ަކލާނގެެއވެ ިނހާޔަތުެގވެރި އޯގާވަންތަކަމުގެ ދީލަިތކަމާއިއަދި ަޢރުޝީގެެވރި ބޮޑުވެގެންވާ އެކަލާނެގއީ ނުވަތަ(

    ިކަލާނގެއެވެ ކުރަށްވާ މޮޅަށް ކޮންމެކަމެއް އެދިވޮޑިގެންނެވ  .   )ޭއެވެهللا  ރަސޫލު އ! (.

 ؟.އަތުވެއްޖެތޯެއވެ އަރިހަށް  ކަލޭގެފާނުންގެ       ެވާހަކަަތއް ސިފައިންގ          ީއެއ 

 .  ވާަހކައެވެ ގެَمثُود އާއި فرعون     ިރައިޝުންުކރެޤު ( މީސްތަކުން ކާަފރުވީ. ؟ހެއްޔެވެ ކިއެއް އަދ  (   

      ީހެދުމެއްަގއެވެ ދޮގު  އެމީހުންއެތިބ  .     ިވަށައިގެން( ފަހަތުން  އެމީހުންގެ هللا  އަދ (   

   ިވެއެވެ  ވަަށއިލަްއވާފައ .     ި؟.ކިއެްއހެއްެޔވެ އަދ        ީގެްނވާ ވެ ީކރިތި މާތްވެ  އެއ 

.   ޤުރްއާންއެވެ        حفوظ َلوح
َ
 )ލިޔެވިގެްނވާ  ިފލައިގައި  ެވގެންވާ ރައްކާެތރި( ލިޔެިވެގންވާ ގައި امل
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މާނަ  ގެسورة بروج ال       ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހުންަނހުށީ  ދުވަހުން  ِقَياَمة އެމީހުންނަށް . ނައެވެދަން ުކރިމީްސތަކުން َعَملُ   َصاِلحُ  އީމާންވެގެން   ހަމަކަަށވަރުން  އަދި ) 11(
 . ެއއީއެވެ ނަސީބަކީ ބޮޑުވެގެންވާ . ސުަވރުގެަތކެވެ. ަބގީޗާތަކެވެ އާރުތައްދެމިދެމިހުންނަ އެތަންތާގެދަށުން

 .ގެންވެއެވެގަދަފަދަވެ  ހިތްެޕވުން ބަދަލު ކުްށވެރިންެގކިބައިން  ِربُّ  ަކލޭގެފާނުންގެ) !.◌ެއެވ اهللا ِرُسولُ  އޭ(  ) 12(

 ފަށައިގެން  މިސާލެއްނެތި  ެއއްވެސް  އިސްވެިދޔަ ޚަލްޤުަތކުން އެންމެހައި   އެަކލާނގެއީ  ހަމަކަށަވަރުން  ) 13(
 .ކުރައްވާނޭަކލާނގެެއވެ َحمَْشر ދިުރއްވައި ައލުން މަުރވުމަށްފަހު އަދި. ހައްދަވާަކލާނގެއެވެ

 .ކަލާނެގއެވެ ވެތިެވެގންވާލޯބި ފާފަފުއްސަވާ ގިަނގިނައިން އަދިއެކަލާނގެއީ ) 14(

. ެގވެރިަކލާނގެެއވެ َعْرشِ   ބޮޑުވެގެްނވާ  އެކަލާނގެއީ  ުނަވތަ. ގެވެިރކަލާނެގއެވެ َعْرشِ  މާތްވެގެްނވާ އެކަލާނގެއީ  ) 15(
 . ނިާހޔަތުގައިާވކަލަނެގއެވެ ޭއގެ ީދލަތިވަންތަކަން އޯގާވަންތަކަމާއި

. ކުަރއްވާަކލާނގެއެވެ ފަދައަކުން  އެދިވޮޑިގެންނެވި  ނަވާކޮންމެަކމެއްއެިދވޮޑިގަން އެކަލާނގެ އެކަލާނގެއީ އަދި ) 16(
 . ަކލާނގެއެވެ  އެްއވެސްފަރާެތއްނުވާ މަނާކުެރވޭނެ އަދިއެކަމެއް

 رُسولُ  އެަބހީ ؟.އަތުެވއްޖެތޯއެވެ ހަމައަށް ކަލޭގެފާނާއި ވާހަކަަތއްޖަމާޢަތްތަކުގެ ސިފައިންގެ) !އެވެ اهللا ِرُسولُ  އޭ( ) 17(
 ؟ އަތުެވއްޖެތޯެއވެ ކަޭލގެފާނަށް  َخبـَرُ  ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ދޮގުުކރި ބޭކަލުން

 ުކރެވިފަިއވަނީ    ِذْكرُ     އެދެޖަމާޢަތުގެނަން. ބާގަިއގެމީުހންނެވެ َمثُْودُ    ޤައުުމގެމީހުންނާއި  ގެ ِفْرَعْونُ  އެއީ ) 18(
 .މަޝްޫހރުވެގެްނވާތީއެވެ ންގެގާުތގައި ِكَتابُ  أْهلُ  އެދެޖަމާޢަތް

 ގެފަާނއި  اهللا رُسولُ  އެވަނީ އެމީހުން . ކުރުެމއްގަެއވެ ދޮގު ބޮޑުވެގެންވާ  ކާފަރުންެއވަނީ މައްކާގެ . އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ  )19(
 . ބޮޑުދޮގުުކރުމެއްގަެއވެ ތަކެްއޗާއިމެދު ގެންނެވި އެކަލޭގެފާނު

 އެމީހުންނަށްވެސް . ( ބަްއލަވާށެވެ ޑިގެންުކޅަދުންވަންތަވެވޮ ުހރިހާކަމަކަށް  އެމީހުންގެފަހަުތގައި  އެވަނީ  اهللا އަދި ) 20(
 . ކުޅަދުންވަންތަވެވޮޑިގެންނެވެ އެއްދެއްވުމަށް َعَذابُ  ދެއްވިފަދަ އުއްމަތްތަކަށް  އިސްވެދި

 .ގޮސްފަިއވާފޮތެކެވެ އޭގެނިާހޔަތަށް އަދިކީރިތިކަން  ަޝރަފުެވރިަކމާއި މާތްކަމާއި އަކީ قـُْرآن އެ. އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ ) 21(

ْحُفْوظُ  َلْوحُ  ފޮތްވަނީއެ ) 22(
َ
 އަތްތަކެއް  ްނގެ َشْيطَان. ލިޔެިވގެންނެވެ ފިަލއިގާ ރައްކާެތިރވެގެންވާ. ލިެޔވިގެންނެވެ ަގއި  امل

 . ނުބީެހއެވެ އޭގައި ަމލާއިކަތްބޭަކލުންނޫނީ طَاِهرُ  މާތްވެގެްނވާ. ުނފޯރާނެެއވެ އެއަކަށް
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މާނަ  ގެسورة الطارق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الطارق
uv 

  

 )17(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        طارقُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

        ިުކރައްވަެއވެ َوِحى ުހވައިاهللا ގަންދެްއވައި طَاِرقُ  އަދި  އުޑާއ .      ެފާަނށް  އަދިކަޭލގ 

  ؟ކޮްނއެއްޗެއްޯތއެވެ އަންގައިދިނީ         ُކޮްނއެޗެއްކަން  އެއީ طَاِرق             ީެއއ 

 .  އަޅާތަރިއެވެ ޯލވަޅު ނުވަތަ./ އަލިކުރާަތރިއެވެ    ްނަފުސެއްުނވެއެވެ އެއްވެސް ހަމަކަށަވަރުނ  .    

   އެނަފަސެއްގެމައްޗަށްވާމެުނވީ     ަަމާލއިކަތްބޭކަލުން ހަްއޓަވާބަލ          ެއިންސާނާ  ފަހ 

.   ފިކުރުުކރާހުށިކަމެވެ  ވިސްނާ     ާކޮންއެއްަޗކުންތޯ ހެއްދެވިފަިއވަނީ އޭނ    ާހެއްެދވުނީ އޭނ    

     ްފެނަކުންނެވެ އޮހިގެްނއަންނަ ފޮދުފޮދުވަރަށ  .   ްއަންނަ އުފެދިގެން /  ނުކުންނަ އެފެނ     

       ެދެމެދުންނެވެ ކަށިގަޑާއި  މޭމަތީގެ އަންހެނާގެ  ތެރެއިންާނއި ުބރަކަށީގެ  ފިރިހެނާގ   .   

 ެއކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން        ާުކރެއްވުމަށް ◌َ  ُرُجوع އިއަލުންދިރުްއވަ މަރުވުމަށްފަހު  އޭނ        

.   ވޮޑިގެްނވެއެވެ ުކލަދުންވަންތަވެ ކަށަވަރުންވެސް       ުކުރެވޭދުވަުހއެވެ އިމްތިޙާނ  .    ެَعِقْيَدة ހިތުގ  

  ތައް    ެުނވެއެވެ އެދުަވހަކުންނުވެެއވެ އެއިންސާނާއަކަށް  ފަހ .     ްއެއްވެސްާބރެއ         

 ވެިރއަކުވިޔަސް  َنْصرُ  އަދި   ުކުަރއްވަެއވެ ވަޙީ  ހުވައި هللا  ގަންދެއްވައި  އުޑ  .     

   ާވރޭެގވެރި/ ވާރޭިވލާގަޑުގެެވރި     ިކުަރއްވަެއވެ ވަޙީ  ުހވައިهللا  ގަންދެއްަވއި ބިން އަދ  .      )

   ގަސްަގހާގެީހގެެވރި ނުވަތަ/ ފަޅަފަޅައިގެންދާ ) ގަސްނުކުތުމަށްޓަކައި    ްއެއީ  قـُْرآن އެ އެަބހީ  އެއީ ހަމަކަށަަވރުނ   

       ްބަހެވެ ވަކިކޮށްދޭ  بَاِطلُ  ޙައޤުއިާއ ކަޑަނއެޅިގެނ  .             ީއަދި  ބޭކާރު އަދިއެއ 

  އެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން    . ެއއްޗެއްކަމުަގއިނުވެެއވެ ކުޅިވަރު       ިމަކަރުހަަދއ 
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މާނަ  ގެسورة الطارق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

  .  ނުބައިގޮތްތައްރާވަީނއެވެ    ިމަކަރުހަދަނީއެވެ  ކަޑަނއެޅިގެން ތިމަންރަސްކަލާނެގވެސް އަދ  .

     ެތަންވަޅުދެއްވާެށވެ. ދެްއވާށެވެ ުމހުލަތު ކަލޭގެފަނު ކާފަރުންނަށް ފަހ .!     ްއެމީހުންނަށ 

   !.ތަންވަޅުދެއްާވވެ. !ދެއްވާެށވެ މުހުލަތު     ްލަސްަލހުން   ކުޑަކުޑަކޮށ 
  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .ހުވައެވެ اهللا ގަންދެއްވައި طَاِرقُ  އަދި އުޑާއި ) 1(
  ؟ޮކންއެއްޗެއްތޯއެވެ އަންގައިދިނީ ފާނަށް ކަލޭގެ ކޮންއެޗެއްކަން އެއީ طَاِرقُ  އަދި ) 2(
. ތަރިއެވެ  އަޅާފޫވައްޓައިލާ  ލޯވަޅު  ގައިގާ އެސޮރުމެންގެ އެއްީލމާ ްނނާއިދިމާއަށް َشْيطَان  ނުވަތަ. އަލިކުރާތަރިއެވެ އެއީ ) 3(

 .ކުރައްވައެެވ َوِحى ހުވައި اهللا ންދެއްވައިގަ އެތަކެތި
 އެބަހީ . ( ނަފުސެްއނުވެއެވެ  އެއްވެސް ނުލައްވާ މަލާިއކަތްބޭކަލުން ރައްކާތެރިކުރައްވާނޭ އެނަފުސެއް ނަފުސެއް އެއްވެސް ) 4(

 ލިއުްއވާ  މެހައިކަމެއްއެން އެނަފުސަކާބެހޭ އެނޫންވެސް ައދި ދައްކާވާހަކަ އެނަފުސެއްކުރާކަންތަކާ ވެސް ނަފުސަކަށް ކޮންމެ
 .) ަލއްވާފައިވެއެވެ ބޭކަލުން ބަލަހައްޓަވާނޭ

 . ކުރާހުށިކަމެވެ ފިކުރު ވިސްނާ  އެއްޗަކާއިމެދު ހެއްދެވިފައިވާ އެނާ  އިންސާނާ ފަހެ ) 5(
 .) މަނިފޮދަކުްނނެވެ. (އަންނަފެންފޮދަކުންެނވެ ވަރަށް ފޮދު  ފޮދު ހެއްދެވިފައިވަނީ އޭނާ  ) 6(
. ދެމެދުންނެވެ  މޭކަށިގަަޑއި ައންހެނާގެ ތެރެއިންނާއި ކަށިތަކުގެ ބުރަކަށީގެ ފިރިހެާނގެ އަންނަނީ އުފެދިގެން ދުއެފެންފޮ ) 7(

 .އެކުވެގެންނެވެ އެދެފެން އުފެދެނީ ދަރި
 َحمَْشرُ  ދިރުއްވައި ދެވެވަނަފަހަރަށްވެސް އަލުން މަރުުވމަށްފަހު އެއިންސާނާ އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 8(

 ރައްދުކުރެއްވުމަށްވެސް  އަބުނރާ އެމަނިފޮދުއަޔަނުދީ ުނަވތަ. ަކލާނގެެއވެ ކުޅަދުންަވންތަވެވޮިޑގެންވާ ކުރެއްވުމަށްވެސް
 . ކަލާނގެއެވެ  ކުޅަދުންަވންތަ

 ޔަތްތަކެއްނި ތަކާއި َعِقْيَدة އެންމެހައި– އެބަހީ– ސިއްރުތައް އެންމެހައި ހިތުގެ ފޮނުއްާވނީ އަލުންދިރުއްވައި އެއިންސާނާ ) 9(
 .ބައްލަވާދުވަހުންނެވެ  َخبَـرُ  ކުރައްވައި އިމްތިޙާނު

 އެދުަވހުގެ  ހަމައެކަނި. ނުާވނެއެވެ ަނސްރުވެރިއަކު ަނސްރުދޭނެ އަދި އެްއވެސްބާރެއް ގަދަދެއްކޭނޭ ޭއނާއަށް އެދުވަހުން ) 10(
 .އެވެ اهللا ވެރިއަކީ

 . ކުރައްަވއެވެ ޙީވަ ހުވައިهللا  ަގންދެއްވައި އުޑު ވާރޭވިލާގަޑުގެވެރި ) 11(

 . ކުރައްވައެވެ ވަޙީ ހުވައިهللا  ގަންދެއްަވއި ބިން ގަސްގަާހގެހީގެވެރި ުނވަތަ/ ފަޅަފަޅައިގެންދާ) ގަސްނުކުތުމަށްޓަކައި(  ) 12(

 . ފޮތެވެ. ބަހެވެ ވަކިކޮށްދޭ   بَاِطلُ  ަޙއްޤުއާއި ކަޑަނއެޅިގެން އެއީ قـُْرآن އެ އެބަހީ  އެއީ ހަމަކަށަވަރުން  ) 13(

 . އެއްޗެއްކަމުގައިނުވެއެވެ ކުޅިވަރު އަދި  ބޭކާރު އަދިއެއީ  ) 14(

 ނެތިކޮށްލެވޭތޯ ْين دِ   َحقُّ  ގެންނެވި وسلم علَْيهِ  اهللا َصّلى اهللا َرُسولُ  ކޮށް بَاِطلُ  قـُْرآن އެކާފަރުންގެމީހުން ހަމަކަށަވަރުން ) 15(
 . ރާވަނީއެވެ ރޭވުންތައް މަަކރުހަދާ ޒާތްޒާތުގެ

 . ރާވަމެވެ ރޭުވންތައް އިދިކޮޅަށް ެއމީހުންނާއި ނޭޭގނެގޮތުން އެމީުހންނަށް ންރަސްކަލާނގެވެސްތިމަ އަދި ) 16(

. ؟ކިއެއްހެއްޔެވެ އަދި. އަވަްސނުކުރައްވާށެވެ  އެދިވަޑައިގަތުން ކުރެއްވުމަށް  ހަލާކު ކާފަރުންތައް.) އެވެ اهللا َرُسولُ  އޭ( ) 17(
  .ލަސްކުރަްއވާށެެވ އްވައިތަންަވޅުދެ. މުހުލަތުދެއްވާށެވެ އެމީހުންނަށް



                      
 

2 2 6 5   
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 ގެ މާނަ  ُسورة األعلى
uv 

  

   ٔ  )19(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ىلُسورة ا
 

   ަތުރަޖމާ     

         ) ޭطَاهر ނަންފުޅު ގެ  رب  ގެްނވާވޮޑި މަތިވެިރވެ ކަޭލެގފާނުންގެ)  !.އެވެ اهللا َرُسول އ 

.  ކުރަށްވާެށވެ ُمَقدَّس  ކުރަށްވައި  ީއެކަލާނެގއ         )ާތެދަްށހުންނަގޮތަށް  ަހއްދަވައި) އިންސާނ 

.  ކަލާނގެއެވެ ުކރެއްވި  ފުރިހަމަ  ުކރަށްވައި   ބަރާބަރު       ިކުރެްއވި  ރުމިންވަ  ތަކެތި ުހރިހާ  އެަކލާނގެއީ  އަދ 

.  ކަލާނގެއްވެ     ިތެދުމަގުދެއްެކވިއެވެ ފުއްދޭފަދަ ބޭނުންތައް  އެތަކެތީގެ ަތކުންނަށް َخْلق ދެންއެންމެހައ  .

  ެއަދިއެަކލާނގެެއވ.        ާނެރުއްވީ  ޯރިވނަ ަތރޯތާޒ      ެއެވިނަެލއްވިެއވެ ދެންއެަކލާނގ. 

       ްުހއިތަކަަކށް ކަޅުހިކި  ދާފަދަ ވަޔަށްބުަރއިގެނ     ) ޭނިކަންހުރެ ) !.އެވެ اهللا َرُسول އ 

  .ހުށީެމވެ ކިަޔވައިދެްއވާ ކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ      ްހަދުމަފުޅު  ކަޭލގެފާނު ދެންއެރުނ 

  . ނުނެތޭނެއެވެ        =  ިެއއްޗެއްމެނުވީ  އިރާދަުކރެއްވ         ްެއކަލާނގެ  ހަމަކަށަަވރުނ 

.  ގަންނަވައެވެ ދެނެވޮޑި         ާއަދިވަންހަނާވާތަކެތި  ތަކެއްޗާއި ބޭރަށްާފޅުވ       ިއަދ 

. ހުށީމެވެފަޭސހަކޮށްދެއްވާ  ކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ     ްނުަވތަ  ސުވަުރގެއަށް  އެބަހީ  ފަސޭަހއަށ 

  ދީނަށް  އިސްލާމު   ުހަދާންކޮށްދެއްވާށެވެ ދެއްވާ  َنِصْيَحة َوْعظُ  ފަހެކަލޭގެފާނ  .      ާމަންފާކުރަްނޏ    

      ُދެއްވައިގެން َنِصْيَحة َوْعظ    ެލިބިގަންނާނެއެވެ ނަސޭޙަތް އާއި َوعظ ނިކަންހުރ.        

    ބިރުވެތިވާމީހުން
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

) ޒާތުފުޅު ެއކަލާނގެ ( ނަންފުޅު ަކލާނގެ މަތިވެރިވެގެްނވާ އަދި ބޮޑުުކރައްވާ  ހައްދަވާ ަކލޭގެފާނު) !.ެއވެ اهللا َرُسول އޭ( ) 1(
 رىبَِّ  سبَحان އެބަހީ. (ކުރަްށވާށެވެ تقديس ކުރަްއވައި طَاهر އުނިކަމަކުން  ޢައިާބއި އެންމެހާ އެކަށީގެންުނވާ ޒާތުފުޅާ އެކަލާނގެ

 އެނަންފުޅަށް . ވާެށވެ ُخُشوع މަޑުމޮޅިވެ ހަނދާންކުރާިއރު ޛިުކރުކޮށްނަންފުޅު އެަކލާނގެ  ނުވަތަ . ކިޔާށެވެ މިފައިން) اَألْعلى
 .ކުރާެށވެ އިޙްތިރާމް

 ިތޔަބައިމީހުންގެ  އެތަން. ކުެރއްވިެއވެ حديث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ާބވައިެލއްވުމުން މިއާޔަތް. ދަންނައެވެ 
 =القدير فتح=. ކިޔާށެވެ މިހެން اَألْعلى رىبَِّ  سبَحان ސަޖިދަިއގައި އެބަހީ. ލާށެވެ ސަޖިދައަށް

 އަދި . ކަލާނެގއެވެ ކުެރއްވި ަބރާބަރު  ޭއނާގެވިސްނުންވެސް ކޮށްަހއްދަވައިސީދާ ފުރިހަމަކޮށް  އިންސާނާ  އެކަލާނގެއީ  ) 2(
 . ކަލާނގެއެވެ ުކރެއްވި  ބަރާަބރު ހައްަދވައި ޚަލްޤުތަކުން

 އަދި  ބަސްތަާކއި ކަންތައްތަކާއި ވައްތަރުތަާކއި ިސފަތަކާއި ޖިންސްތަާކއި އެންމެހައިތަކެތީގެ އެކަލާނގެއީ އަދި ) 3(
 ފުއްދުުމގެ  ބޭނުންތައް އަމިއްލަ އެތަކެީތގެ ތަކެއްޗަށް އެންެމހައި އަދި ުކރަށްވައި މިންވަރު އަޖަުލވެސް ތަކެތީގެ އެންމެހައި
 .ކަލާނެގއެވެ ދައްަކވައިދެއްވި  މަގުވެސް

 . ކަލާނގެއެވެ ެނރުއްވި  ވިނަ ރޯ ތާޒާ ތަރޯ ބިމުން އެކަލާނގެއީ  އަދި ) 4(

 ިހކި  ގިނަދުަވސްވެ އެވިނަ . ލެްއވިއެވެ އެަކލާނގެ  ކަޅުއެްއޗަކަށް ުލއިލުއި  ވަޔަށްބުަރއިގެންދާފަދަ އެވިނަ އަދި ދެން ) 5(
 . ހެއްެދވިއެވެ ުބރައިގެންދާފަދައަކުންެވސް ވަޔަށް ކަޅުވެ

 ހަދުމަފުޅު  ޤުްރއާން އެަބހީ. ހުށީމެވެ ކިޔަވިދެއްވާ ަކލޭގެާފނަށް ރަސްަކލާނގެ ތިމަން)  !.އެވެ اهللا َرُسول ( އޭ ) 6(
 . ނުނެތޭނެއެވެ ހަނދުމަފުޅު ެދން ޭއރުން. ހުށީމެވެ ދެއްވާ ދަވައި ހައް ނުނެތޭނެގޮތް

 ފުަށށް  ބޭރު  ހަމަކަށަަވރުން. އެއްޗެެކވެ ިއރާދަކުެރއްވި އެަކލާނގެހަނދުމަފުޅުނެތުމަށް ނެތޭނީ ހަނދުމަފުޅު އެކަމަކު ) 7(
 . ވެދެެނވޮޑިގެންވެއެ އެކަލާނގެ  ތަކެތިވެސް ވާ  ވަންހަާނގައި އަދި ތަކެއްޗާއި ފާޅުވާ

 . ހުށީމެވެ ފަސޭަހކޮށްދެއްވައި ުސވަުރގެއަށް ކަލޭގެފާނު ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 8(

 އާއި  َوعظ މީސްތަކުންނަށް ަކލޭގެފާނު ވަންޏާ  ުކރާނެކަމަށް މަންފާ ނަސޭޙަތުން  އާއި َوعظ)  !.ެއވެ اهللا َرُسول އޭ( ) 9(
 . ދެއްވާށެވެ ނަސޭޙަތް

. ލިބިގަންނާނެެއވެ ނަސޭޙަތް އާއި َوعظ ކަލޭގެފާނުންގެ ިބރުވެތިވާީމހަކުވިްއޔާ އަށް )   هللا!.އެވެ اهللا َرُسول އޭ() 10(
 .  މަންފާކުރާނެއެވެ އޭނާއަށް  އަދިއެއިން
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މާނަ  ގެسورة األعلى        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

          ިންނާނެއެވެދުރުެވގަ ނަސޭޙަތުން އާއި  َوعظ އެ  އަބާއްޖަެވރިން އަދ .       ާއެީމހ 

.  އަދާނެއެވެ      ާއަލިފާުނގައި ބޮޑުވެގެންވ         ްަމރުނުވާނެެއވެ އެތާއޭނާ  އަދި  ދެނ  .

    ިހުންނާނީއެވެ ޖެހިެޖހި އުފުލަން ޢަޒާބު.(ނުދިރޭނެެއވެ އޭނާ އަދ(.      ްކާމިާޔބު  ހަމަކަށަަވރުނ 

 .ވެއްޖެއެވެ       ُޒަކާތްދިްނމީހުން ނުވަތަ މީހުން ވެގަތް طَاِهر        ިَربُّ  އެމީެހއްގެ އެމީހަކު އަދ 

 ކުރި ِذْكرُ   އަށް اهللا އެމީހާ( ހަދާންކުރި ގެނަންފުޅު      ިނަމާދުކުރި އޭނާ އަދ    ި؟.ކިއެއްހެއްެޔވެ އަދ       

. އިސްކުރަީނއެވެ ކަލޭމެން      ެޙަޔާތް ދުނިޔޭގ    ިآِخَرة އަދ       ިހެޔޮވެަފއ 

 .  މާބޮޑެވެ ދެމިހުރުން  ްމިާވހަކަތައް  ހަމަކަށަަވރުނ               ްއިސްވެިދޔަ  ހަމަކަށަަވރުނ 

. ފަތްފުއްތަކުގައިވެެއވެ          ީއެއ    ިއާއ    )އެވެގަފަތްފުއްތަކު  ގެ)السآلم َعَلْيِهَما . 
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މާނަ  ގެسورة األعلى        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . އަބާއްޖަވެިރއެކެވެ ދުުރވެގަންާނނީ ނަސޭޙަތުން ާއއި َوعظ ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި ) 11(

 . އެތާއަދާނެެއވެ. ވަންނާނެއެވެ އަލިފާނަށް ބޮޑުވެގެންވާ   ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެމީހާ ) 12(

 ކުރާ  ދިރިުހރުމުން އެބަހީ . ނުދިރޭނެެއވެ އަދި. އޭނާަމރުވެސްނުވާެނއެވެ  އަދާިއރު އަދިއެއަލިފާނުގައި ދެން ) 13(
 .ތެޅިފޮޅޭނީއެވެ ޢަޒާބުގައި. ދާެއއްނުކުރާނެެއވެއެއްވެސްފައި

ކޮްށ އަދިޒަކާތްދީ ެއކަލާނެގ  َعَملُ  َصالِحُ އަްށ އީމާންެވ  هللا ވެ  َطاِهرُ  ހަމަކަށަވަރުން ޝިރުކުން  ) 15(،)14(

. (މިދެއާ ޔަތްމިަވީނ ނަންފުޅުހަދާންކޮށް އެކަލާނެގއަށްޒިކުރުކޮްށ އަިދ ނަމާުދޤާއިމުކޮށްފި  މީާހ ކާމިޔާުބވެއްޖެއެވެ

(.   މާނައެކުގައެވެ

. އަދި ކިއެްއހެއްެޔވެ؟ ކަލޭމެްނ ދުނިޭޔެގ  ) 16( މިހެން މިކަންކަން ހުރިއިރުވެްސ ކަލޭމެން މިކަްނކަން ނުކުރެއެވެ

. ( آِخَرةُ ޙަޔާތުގެކަންތައްތައް .ގެކަންަތކުގެމައްޗަްށ އިސްުކރަނީއެވެ   އެއީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫެނވެ

.   آِخَرةُ އެކަމަކު  ) 17(  މާެހޔޮވެފަިއ ދެމިހުރުންބޮޑެވެ

އަށް ޒިުކރުޮކްށ   هللاހަމަކަށަވަރުްނ މިވާހަކަތަަކކީ (އެބަީހ ޝިރުކުްނ ސަލާމަތްެވ ެހޔޮޢަމަލުކޮްށ  ) 18(

 . ) އެއީ އިސްވެދިޔަ ަފތްފުއްތަކުގައިވެްސވާ ާވހަކަތަކެެކވެ  ނަމާދުޤާއިމުކޮށް ހަދާމީހާ ކަމިޔާބުވީާވހަކަ

  ُموسىގެފާނަްށ ބާވަތްެލއްވި ފަތްފުޢްތަކުަގއްާޔ އަިދ ސަލާމުެލއްިވ   ِإْبَراِهْيمިވ އެއީ ަސލާމުލެއް ) 19(

.  ގެފާނަްށބާވަތްލެއްިވ ފަތްފުއްތަކުަގއިވެސް ިމވާހަތަްއވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الغاشية        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الغاشية
uv 

  

 )26(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        لغاشيةُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

    )ޭއަތުވެއްެޖއެވެ  ހަމަކަށަަވރުން ުނވަތަ؟ އަތުވެއްޖެތޯއެވެ އަރިހަށް ފާނުންގެ ކަލޭގެ)  !.އެވެ اهللا َرُسول އ .

         ވާަހކަ ދުވަުހގެ ޤިޔާމަތް :(ާވހަކަ َغاِشَية  (        ްތަކެްއވާނެއެވެ މޫނު އެުދވަހުނ .

.)  ވެރިންވާެނއެވެ މޫނުތަކުގެ(    ެފެންކަޅުވެގެން ދެރަވ  .      ްކޮށްޮކށް  މަސައްކަތ 

  ވަރުބަިލވެގެން    ާވެއްދެވޭނެެއވެ އޭނ .       ުއަލިފާނަށް -ނަރަކައަށް  ގަދަވެގެންވާ ހޫނ       

 .ބޯންދެވެނެެއވެ ށްއޭނާއަ      ްފެނުގެ   ހޫުނގަދަވެގެންވާ   ނެއްަވރަށް ަދރަޖައެއް  އިތުރު ދެން  ހޫުނކަނ  

  ކޯރަކުން       ްކެއުމެއްނުވެެއވެ އެީމހުންނަކަށ  .     ެމެނުވީ  ކަށި  ގަހެްއގ       

  ްނުދޭނެއެވެ  ުފއްދައި އަދި. ނުކުރާނެއެވެ ރަނގަޅު ރޫފަ މީހާގެ އެކަށިނ .        ިނޑުހައ  ބަ

  ކަމެްއވެސް އެއްވެސް ހޫނުކަމުގެ     ްވެރިންވާެނއެވެ މޫނުތަކުގެ އެ. (ވާނެއެވެ ތަކެއް މޫނު އެދުވަހުނ (. 

     ްންތާާޒވެގެ ސަބަބުން ލިބުމުގެ ނިޢުމަތ        ާޢަމަލަްށރުހިެވގެން  ުކރި ދުނިޔޭގައި އޭނ 

 .  ވެއެވެ         ާގޭަގއެވެ ސުވަރު މަތިވެރިވެގެްނވާ ވަނީ އޭނ  .          ޭއެތާގައި  ނާއ  

 .  ނުއަހާނެއެވެ    ްވާހަކަެއއް ޭބކާރު ާބޠަލު އެއްވެސ   
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މާނަ  ގެسورة الغاشية        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. هللا َرُسول (އޭ ) 1( އެެވ ިކޔުނު ޤިޔާމަތްދުވަހުެގ ވާަހކަ ހަމަކަށަވަރުްނ ަކލޭގެފާނުންެގ  َغِشيَة)  !އެވެ
. . (ނުވަަތ އެާވހަކަ އަތުވެއްެޖ ތޯއެވެ  ) ؟އަރިހަްއ އަތުެވއްޖެއެވެ

. އެދުވަހުން ބައެްއ މޫނުތަކު ) 2( . ހިތާމައިގަެއވެ  ގެ ވެރިްނވާނީ ދެަރވެ ފެންަކޅިވެގެންނެވެ

. (ނުވަަތ އޭާނ  ކަުތގައި އޭނާ އުުފލަމުންދާ ގިަނ ޗޭނުތަާކއި ކަސްތަޅުތަުކގެ މަސައް ) 3( ަވރުބަލިވެފަެއވެ
.) ެއއީ ނު ަބއި ުނލަާފ ދުނިޔޭގައި ވަރުަބިލ ވާންދެން ކުިރ މަސައްކަުތެގ އެއްެވސް ެހޔޮކަމެއް ނެިތ ފެންކަޅިވެފަެއވެ

 .  މީހުންނެވެ

. އަިދ އެާޔެއކު  ) 4(  އޭނާ ހޫނުވެގެންާވ ައލިފާނަކަށް ެލވޭނެއެވެ

)5 (  .  ހޫނުކަން ނިހާޔަތަށް ގޮސްފައިާވ އެންމެ ހޫުނ ފެނުގެ ޯކރަކުން އޭނާއަްށ ބޯންދެވޭނެްއވެ

. (އެީއ ކިާޔ ކަިށ މެނުވީ އެހެްނކާއެއްެޗއް  َضِرْيعއެމީހުންނަށް ޤިޔާމަްތ ދުވަހުްނ  ) 6( ކިާޔ  شبرقުނވެއެވެ
  (.  ރޯކަށި ިހކުނީމާކިޔާ ނަމެެކވެ

. އަިދ  ) 7( .) އަދިއެކެއުމަކުްނ އެމީހުްނގެ ހަށިތަކަށްެއއްވެސް ަފއިދާއެއްނުުކރާނެއެވެ (އެކަށި އެމީހުންކާނެއެވެ
 .  ބަޑުނހައިހޫނުކަމުގެ އެއްވެސްކަެމއް ެއއިން ފުއްދަިއ ނުދެނެެއވެ

އަނެއްބައިމޫނުތަކުގެެވރިން ތިބޭނީ ނިޢްމަތުގެ ގިނަކަމާއި ބޮޑުކަމުން އުފާވެިރެވ  އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ) 8(
.  މޫނުތައްތާޒާވެފައެވެ

. އެބަހީ ) 9( އެމީހުންނަށް ރުިހވޮޑިގަތުމުގެސަބަުބްނ  هللاއެމީހުން ދުނިޔޭގައި ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް ރުހެިވގެންނެވެ
.  މޫނުތައް އަިލވެ އުާޖލާވެގެންނެވެ

.އެ ) 10(  މީހުން ތިބޭނީ މަތިވެރިެވގެންވާ ުސވަރުގެަތކުގަެއވެ

. بَاِطلُ އެތާގައި އެމީހުން އެއްވެްސ  ) 11(  އަދި ބޭަކރުާވހަކަެއއްނުއަހާނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الغاشية        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

    ިވެެއވެ އެތާގައ   .      ިއާރެއް އޮންނަ ދެމިދެމ      ިެވއެވެ އެތާގައި އަދ   . 

     ާއެނދުތައް  އުފުލިގެންވ         ާތަާކއި ތަށި ބިްއލޫރި  ބެހެއްޓިެގންވ     

       ްތަާކއި ބާލީސް ބެހެއްޓިގެންވާ ސަފުސަފަށް ބަރިބަިރއަށ           ާފެތުރިގެންވ 

       ދޫލަތަކާއި މަޚުމާގެ     ް؟ބާަވއެވެ ީކއްވެ ބަލާނުހަދަނީ ފިކުރުކޮށްވިްސނާ ފަހެ އެމީހުނ  .       

  ޖަމަލަށް       ުޮކންފަދައަކުންކަންވަނީ  ެހއްދެވިފައި  އެޖަަމލ          ިވިސްނާ ( އުޑަށް އަދ 

.)  ؟ކީއްވެާބވައެވެ ބަލާުނހަދަނީ ފިކުރުކޮށް      ެކޮންފަދައަކުންކަން އުުފލިގެންވަނީ އުޑު އ      

  ި؟ީކއްވެބާއެވެ ނުހަދަނީ ފިުކރުކޮށް ވިސްނާ( ފަރުބަދައަށް އަދ  (.      ެބިމުގައި  ފަރުބަދަ އ 

  ކޮންފަދައަކުންކަން ވަީނހަރުުކރެވިފައި       ި؟.ކީްއވެބާއެވެ ިފކުރުކޮށްަބލާނުހަދަނީ ވިސްނާ( ބިމަށް އަދ  (

        ީކަން ކޮންފަދައަކުން  އެބިންފެުތރިފައިވަނ    ުދެއްވައި  َنِصْيِحة އާއި َوْعظُ   ފަހެކަލޭގެފާނ 

   !.ހަދާންކޮށްދެއްވާށެވެ      ީދެއްަވއި  َنِصْيِحة އާއި َوْعظُ  ހަމަކަށަވަރުންަކލޭގެފާނ 

 .  ބޭކަަލކީމެވެ ހަދާންކޮށްދެއްވާނޭ    ިނުގަންނަވައެވެ ކަޭލގެފާނުެވވަޑައ  .       

     ކަމުަގއި ބެކަލަކު  ގަދަަހއްދަވާނޭ  އެމީހުންގެމައްޗަށް     ُފުރަގަސްދީފިމީަހކަށްމެނުވީ  ނުައހައި  َنِصْيِحة އާއި  َوْعظ   

  ިކާފަރުވެ  އެމީހަކު އަދ         ެއެފަަދމީހަކަށް ފަހ  ުދެއްވާނެއެވެ ޢަޒާބ  .      

  ެޢަޒާބު ބޮޑުވެގެންވާ އެންމ             ްއެބުރިައއުންަވނީ  އެީމހުން ހަމަކަށަވަރުނ  

  .  އަށެވެ  َحْضَرةُ  ހަމަތިމަންރަސްކަލާނގެ   ެވެގެންެވއެވެ َخاصَّ  އަށް ދެންހަމަތިމަންރަސްލކަލާނގ  . 
      ެެބއްލެވުން  ހިސާބު އެމީހުންގ 
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މާނަ  ގެسورة الغاشية        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
)12 (  .  އެސުވަރުޭގގަިއ ދެިމދެމި ޮއންަނ އާުރތަެކއްެވެއވެ

. (މާްތވެެގްނވާފަުށވީ  ) 13( ަތންމަިތ ތަުކަގިއ  ގެއަދި އެތާ އުސްެވެގންާވ ެއދުާދންކޮޅުަތްއެވއެވެ
.)  الِعين ُحْورَ  މާތްެވެގންވާ   ައންެހންުކދިްނާނއި އެުކގަެއވެ

. އަދި އެާތަގއި ޭބުނންމީަހކު ބުއިަމށް ) 14(  ެބެހއްިޓގެްނާވ ތަށިަތްއވެެއވެ

 އަދި އެުސވަރުޭގަގއި ސަފުސަފަްށއެތުިރފަިއވާ ބާީލސްތަކާިއ ަކންެނއުަތްއވެެއވެ  ) 15(

)16 ( .  އަދި މަޚުމާެޖހިދޫލަަތއް އެާތ ފެތުިރެގންެވެއވެ

. ؟ާބަވއެވެއެކާފަރުންގެީމުހން ޖަމަުލހެްއދެިވފަިއވަީނ ޮކްނފަދައކުންޯތބަލައި ިފކުރުޮކށް ުނހަަދނީ ) 17(

ގެ ުޤދްރަތްތެިރަކމާއިމެުދ ފިކުުރކޮށް އިބްރަްތ ޙާސިލު ނުކުާރެނ  އެޖަމަލު ހެްއދެިވ މަިތވެރި ާމތް 

.  ؟ބާވަެއވެ

.އެްއވެސް ތަަބާކއި ނުަލއި އެއުުޑ އުފުލިަފިއ ؟އަދި އުޑަށް އެމީުހން ނުބަަލނީ ީކްއވެެގންާބވަެއވެ ) 18(
 ؟ ވެެގންާބވަެއވެވާޮގތާއިެމދު ވިސްާނ ިފކުރުުނކުރަީނ ީކއް 

 އެަތކެިތ ބިުމަގއި ހަުރކުރެވިަފިއވާ  .؟އަދި ފަުރބަދަަތކަްށ ެއމީުހްނ ުނބަލަީނ ީކްއެވގެްނބާަވއެވެ  )19(
.  ؟ގޮާތއިމެުދ އެީމުހން ވިސްާނފިކުރު ުނކުރަީނބާަވއެވެ

ާނ . އެިބްނ ފެތުރިަފއިާވގޮާތއިެމދު އެީމހުްނ ވިސް ؟އަދި ބިމަްށ އެީމހުްނނުބަާލނެާބވަެއވެ) 20(
. ފަހެމިތަެކއްަޗށް ެއމީުހން ވިްސނާަހދާނަަމ ެއތަކެތި ެއހާފުރިަހމަކޮްށ ބަރާބަުރކޮްށ ؟ ފިކުރުުނކުާރނެބާަވެއވެ

އަށްޮފުނއްަވްނ   َمْحَشرُ ައށް ެއމީުހން މަުރވުަމށްފަުހ ެދވަަނފަހަރަށް ދިރުްއަވއި  هللاހެްއދެވި 
 .  އުަދގޫުނާވނެަކން ަރގަޅަްށ ެއގެްނާވނެެއވެ

 ެދްއވާ ަހދާްނކޮށްެދއް  نَِصْيِحة َوْعظُ  ) ފަހެ ކަލޭގެާފނު އެީމހުްނނަށް އާއި! هللا َرُسولُ  ( އޭ ) 21(
. ަހމަކަަށވަުރން ކަލެގެާފނީވާ .  نَِصْيِحة َوْعظُ  ެށވެ  ެދއްާވ ހަާދންކޮްށދެްއވާ ަހއްަދވާެނ ބޭކަލެެކވެ

. އަދިއެމީުހްނ އީާމްނކުރުުވމުެގ މަްއޗަްށ މަްޖބޫރު ުކރައްާވނޭޭބކަ ) 22(  ލަކު ކަުމގަިއ ކަޭލގެފާުނ ނުެވެއވެ

.  نَِصْيِحة َوْعظُ އެކަމަކު  ) 23(  ައށް ފުަރގަސްީދ ޙަްއޤުައށް ކާފަުރވީީމހަުކ ެމނުީވެއވެ

. އެީއ  هللاޒާބު ެވެގންާވ އަ ޑުފަހެ އެފަަދމީުހްނނަށް ބޮ ) 24( . قِيَاَمةެދއްާވެނއެވެ  ދުަވުހންެނވެ

.  َحْضَرةُ ުއްނވަީނ ތިަމންަރސްކަލާނެގ ހަމަކަށަވަުރްނ އެީމުހން އެބުިރއަ ) 25(  އަެށވެ

)26 ( . ދެން އަިދއެމީުހްނގެ ހިސާުބ ބެއްެލުވންެވސް ޮއންާނީނ ަހމަތިަމން ރަސްކަލާނެގއަށެވެ
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މާނަ  ގެسورة الفجر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الفجر
uv 

  

 )30(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        فجرُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

   ުَوحى ހުަވއި هللاގަންދެްއވައި  ފަތިސްވަގުތ   .  ކުރައްވަެއވެ     ) َحجُّ ދިހަރެޔާިއ 

  ( މަހުގެފުރަތަމަ ދިހަެރޔާއި      ޖޯޑުޖޯޑަށްވާ ކޮންމެއެއްޗަކާއި  އަދި ބިޖޯޑަްށ

ވާކޮންމެއެއްޗަާކއި    ިއަިދ ޭރގަޑާއ =      (ރޭގަޑު ހިގައްޖެއްާޔ) ާެއހިގައްޖެްއޔ =     

    . )     ؟އެކަންކަމުގަިއވޭހެެއއްޔެވެ ހުވައެްއ (ބޮޑުެވގެންވާ ުހވައެއް     ބުއްދިވެިރއަކަްށ 

    . .) (ިވސްނާފިކު ؟ަކލޭގެފާނު ނުަބއްލަވަމުތޯެއވެ  ުރ ނުކުރަންތޯއެވެ        ކަޭލގެފާނުްނެގ

. َربُّ    ؟ކަންތަްއކުރެްއވީ ކޮންފަދައަކުންކަން   ބާގަިއގެމީހުންނާއިމެުދ   َعاد       

.  إَرمُ ރި އެއީ ތަބުނތަކުގެވެ   އެވެ      ެންތަެނއް ހެއްެދވިފައިނުވާަފަދ އެތަނަކީ އެފަދައެހ

 .  ތަނެކެވެ        ިރައްަތުކގައ     ި؟ބާގަިއގެމީހުންނަށް (ނުބަްއލަވަނީތޯެއވެ ثَُمودُ  އަދ (. 

  ީއެމީހުންނަކ       .  ހިލަކަޑާ ކޮށިމީހުްނނެވެ       ިވާދީގައ   ިއަދ  

.( فِْرَعون  )  ؟ގެ ކަންތަކަްށ ނުބައަލަވަީނ ތޯއެވެ       ކަޑަތަކުގެވެިރ      އެމީސްމީހުްނ

           . ރަށްތަކުގައި ބޮޑާވެ ނުކިޔަމަންެތިރކަމުގައި ހައްދު ފަހަނަޅައި ދިޔަެއވެ      

.ން އެރަފަހެ އެމީ   ށްތަކުަގއި ގިުކރީއެވެ       ފަސާދަެވރިކަްނ        ދެންފަެހ

 .  އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ޮއއްސެވިެއވެ      . ކަލޭގެފާނުްނ ހައްަދވާ ބޮޑުުކރެްއ ކަލާނގެ      

  ) ِعَذابُ  ގެ  އެތިފަަހރުތައް (ގަދަވެގެްނވާَعَذابُ      ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފަނު ހައްދަާވ ބޮޑުކުރެއްިވ 

ކަލާނގެ       .   ކަޑައެޅިގެން އެަކލާނެގ  ީމސްތަކުންގެ ކަންތަްއ ަރގަޅަށް ބައްަލވައެވެ
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މާނަ  ގެسورة الفجر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 ުހަވއި  اهللا ގަންދެއްވައި ދިހަރޭ މަހުގެފުރަތަމަ َحجُّ  )2(  .ަރއްވަެއވެކުَوحى ހުވައި اهللا ގަންދެއްވައި ފަތިސްވަގުތު ) 1(

 ހުަވއި  اهللا ގަންދެއްވައި  ބިޖޯޑަށްވާކޮންމެއެއްޗަކާއި އަދި  ކޮންމެއެއްޗަކާއި ޖޯޑުޖޯޑަށްވާ )3(. ކުރަްއވައެވެَوحى
 . ކުަރއްވައެވެىَوح ހުވައި اهللا ގަންދެްއވައި ރެގަޑު ވޭތިވެގެންދާ އަދި )4(   ކުރަްއވައެވެَوحى
 .)ކަށަަވރެވެ ވާކަން. ( ނުވޭބާވަެއވެ ުހވަެއއް ބޮޑުވެގެްނވާ ވެިރއަކަށް ބުއްދީގެ  މިކަންކަމުގައި ފަހެ ) 5(

. ބަސްތަފާތުެވގެންވެއެވެ ންގެ  ُمَفسِّرُ   އެްއޗަކާއިމެދު ހަަތރު އެވާ  އާޔަުތގަގައި  ހަތަރު  ުކރީ މިސޫރަުތގެ. ދަންނައެވެ 
 . أعلم َواهللا. ހަަތރުމާނައެވެ މަސްޫހރު އެންމެ ެއވަނީ އަޅުގަޑުލިޔެފައި

 ވިްސނާ  ަކލޭގެފާނު ކޮންފަދައަކުންކަން ކަންތައްކުރެްއވީ   َربُّ  ކަލޭގެފާނުންގެ މީހުންނާއިމެދު ބާގައިގެ  َعادُ  ފަހެ ) 6(
  َعادُ .) ރެއްީވއެވެކު  ހަލާކު  އެމީހުން އެކަލާނގެ ިހދުން ުނކިޔަމަންތެރިވީ  އެމީހުން(؟  ނުުކރައްވަންޯތއެވެ ފިކުރު

 . ޤައުމުގެމީހުްނނެވެ ގެފާނުންގެ   ُهودُ  ލެއްވި ސަލާމު  ބާގައިގެމީހުންނަކީ
 މީހެްއގެ  އެއިން  ނުވަތަ . (ގެއެޅިބައެެކވެ ޖަހައިގެން  ތަނބު ތަނބު  ބޮޑެތި އެއީ. ެއވެ إَرمُ  ިކޔަނީ އުޅުނުތަނަށް އެމީހުން ) 7(

 އެޒަމާނުަގއި  ރަެށއް އެފަދަވަރުގަދަ) 8(  .ިވއެވެ ހުންނަަކމުގައި ބާރަމުށް އި މީެހއަްގ ެއއިން. ތަނބެއްފަދަެއވެ  އިސްކޮޅު
 އެީމހުންެވސް  ދެންފަހެ. ވިެއވެ ނެތްކަމުގައި  ރަށަކު އެހެން އެފަދަމިސާެލއް. ވިެއވެ ނެތްކަމުގައި  އެހެންތާކު

. ުކރެއްވީެއވެ  ަހލާކު އެީމހުން އިގަދަވައެއްފޮނުްއވަ. ކުެރއްވީއެވެ ހަލާކު  އެމީހުންވެސްهللا  ނުކިޔަމަންތެރިވީހިދުން
. ިވއެވެ  ޖަހާކަުމގައި ބިމަށް އުުގރުވަތަށް އުފުލައި ިއސްކޮޅަކަށް އެތައް ކޮންމެމީހަކު ައއިސް ެއވައި. މަރުވެދިޔައީެއވެ
 ..... باهللا والعياذ. މަރުވެަފއެވެ ކަދުރާބިދި ދެންއޮންނަނީ

 ހާސިލު  ޢިބްރަތް  ކޮށް  ފިުކރު ވިސްނާ ގޮތާއިމެދު  ކުރެއްވި  ކަންތަށް َربُّ  ގެަކލޭގެފާނުން ބާގަިއގެމީހުންނަށް  َمثُودُ  އަދި ) 9(
 ފަރުަބދަ  އެމީހުންނަކީ . މީހުންނެވެ ޤައުުމގެ ފާނުންގެ ގެ َصاحل ލެއްވި  َسالم މީހުންނަކީ  ބާަގއިގެ َمثُودُ ؟ ޯތއެވެ ނުކުރައްވާނޭ

. ތަެނކެވެ  ކިޔާ َمَدائن އެއީ. ހެދިމީހުންނެވެ ކޮށައި  ހިލަ . ނެވެީމހުން ހެދި ކަމުގައި  ގެދޮރު  ފަރުބަދައެއީ  ނަގައިގެން  ފޮފަ ކޮނެ
 ަގދަ  ފޮނުްއވީ އެމީހުންނަށް. ކުެރއްވީެއވެ ހަލާކު هللا  ވީހިުދން ނުކިޔަމަންތެރި  މިމީހުްނވެސް. ބަެއކެވެ ބާރުގަދަ ގަދަފަދަ

ނޑިގެންގޮސް ފަށްގަދަކަމުން އެއަޑު. އަޑުފަށެކެވެ  . ަތންޑާވީއެވެމަުރވެ ިފއްކެ
 ޙާޞިލް  ޢިުބރަތް ފިުކރުކޮށް އެޔާމެދު؟ ނުބަލަނީތޯއެވެ ގޮތް ކަންތަށްުކރެްއވިهللا  މެދު އާއި  ِفْرَعون ވެރި  ކަޑަތަކުގެ އަދި ) 10(

. ެވއެވެ  ގެންގުޅޭކަމުަގއި ކަޑަ ހަަތރު މީހުންމަރާިއރު ޭއނާ ކިޔުނީ އޭ ِفْرَعون ެވރި ކަޑަތަކުގެ  އަށް  ِفْرَعون. ނުކުރަނީބާވައެވެ
 ައދި . ީމހުންމަރާކަމުގަިއވިއެވެ ިހލައަުރވައި ބަރު  މޭމައްޗަށް ައއްސައި  ކަޑައަށް ހަތަރު  ހަަތރެސްފައި ަހއިކަޑަޖަ ހަތަރު
 . ވިއެވެ  ިކޔޭކަމުގައި  ގޮތްގޮަތއްވެސް އެހެން

 އޭާނގެ  އާއި َعونِفرْ  ީމހުންނާއި ާބގައިގެ َمثُودُ  މީހުންނާއި ބާގަިއގެ َعادُ ( ތަކަކީ ޤައުމު މީސްމީހުންނާއި މިބަޔާންވެދިޔަ ) 11(
 ފަހަނަޅަިއގެން  ހައްދު ބޮޑާކަމުގައި  ުނކިޔަމަންތެރިކަމާއި ފަސާދަކޮށް ތަންތަން އެމީހުންއުޅުނު މިމީހުންނަކީ) ޤައުމު

 .ދިޔަބަޔެކެވެ
 . ކުރީެއވެ ގިނަ ފަސާދަުކރުންތައް ނުލަފާކަންތަކާއި  އެރަށްރަށުގައި  އެމީސްމީހުން ) 12(
 .ދެއްކެވިެއވެ َعَذابُ  ގަދަެވގެންވާ އެމީހުންނަށް َربُّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ދެންފަހެ ) 13(
 އޭ ( . މަތީގައެވެ ވޮޑިގަތުން ބައްލަވާ ރަނގަޅަށް ކުރާކަމަކަށް މީހަކު ކޮންމެ ވަނީ َربُّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ދެންފަހެ ) 14(

.ޤުރައިޝުން މިތިބަ  .)އެފަަދގޮތެއްވެދާނެެއވެ ހަމަ ކަލޭމެނައްވެސް  ސްޭނހީވިއްޔާބަ (މިާހރުތިބި މީސްތަކުންނޭވެ!) ނޭވެ
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މާނަ  ގެسورة الفجر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

       .   ފަހެ އިންސާނާ ދަންނައެވެ         ެއޭނާ އިމްތިޙާްނ  ربއޭނާގ

 ކުރަށްވައިފިްއޔާ      ްދެއްަވއިފިއްާޔ  نِْعَمةކޮްށ ހިއްަތވަިއ ފަހެ ެއކަލާނެގ  އޭާނއަށް މާތ 

 .  ފަހެ އޭާނ ބުނާނެއެވެ      އަހުރެންނަ ربއަހުރެްނެގ . ްށ މާތްކޮްށ ހިތްތަވައިިފއެވެ  

       އެކަލާނގެ އޭާނ . ކުރައްަވއިފިއްޔާ   إْمتَِحانُ އަދި ދަންނައެވެ     އަދިއެކަލާނެގ

 އެނާއަށް ދަތިކުަރއްވަިއ ފިއްޔާ       އޭނާެގ ރިޒުުޤ   . ފަހެ އޭނާބުނާނެއެވެ       

. ربއަހުރެންެގ  . (އިންސާނާގެ ެއ   ައހުރެންނަށް ިއހާނެތިކޮށް ހިއްަތވައިފިެއވެ އެއްގޮަތކަށްވެސް އެހެންނޫނެވެ

.) ދެ ޙާލަތުަގއިވެ ްސ އޭާނ ެއ ބުނި ފަަދއިން ނުބުާނ ހުށިކަމެވެ  ެ؟އަިދ ކިެއއް ހެއްެޔވ.     ތިޔަބަިއ

 . ) މާތްކޮްށ ނުހިތިެއވެ   ޔަތީުމ ކުއްޖާއަްށ     މީހުން (މުއްސަނދިންެގ މީހުން    

. އެދުްނވެރި ނުކު އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހިްތވަރު ނުދެ .އެވެ  ރުވަެއވެ         މިސްކީނުންނަްށ

 ކާންދިނުމުގެ މައްޗަށް       .  އަދި ތިޔަބައިމީހުން ާވރުތަ މުދާ ކަީނއެވެ  

  ްގިނަ ެކއުމަކުނ       . އަދި ތިޔަބަިއމީހުން މުދަލަށް ލޯބި ުކރަނީއެވެ     

. އެއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެ  ގަދަ ލޯތްބަކުން     ްނ ހެދުްނ އެކަށީގެން ުނވެއެވެ     

ނޑު ތެޅި ގަނެއްޖެއްޔާއި   ބިންގަ    ްގަދަވެގެންާވ ތެޅިގަތުމަކުނ      ربކަލޭގެ ފާނުންެގ 

 ވޮޑިގަންނަވަިއ    ަާލއިކަްތ ބޭކަލުންާނއި މ      ަްށ (އެއްސަފަށްަފުހ ސަފުސަފ

 (  އަނެއްސަފު
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 نِْعَمة އަދި  ިހއްތަވައި  އޭނާއަށްމާތްކޮށް ކުރެއްވުމައްަޓކައި  إْمِتَحاُن އޭނާ رب އޭނާގެ . ޙާލުދަންނައެވެ އިންސާނާގެ  ) 15(
 . ަގޔާވާނެއެވެ ދެންަވރަށް. ހިއްތަވައިިފއެވެ މާތްޮކށް އަުހރެންނަށް رب އަހުރެްނގެ. އޭނާބުނާނެއެވެ ދެއްވައިފިއްޔާ

 އޭނައަށް  ޙައްޤުާވތީ އޭނާ މުދަލަށްވެސް. ކަމަށެވެ ދެއްވަނީ َكَراَمة އޭނާއަށް اهللا ަރގަޅުކަމުން އެނާގެ ހީކުރާނީ  އޭނާ 
. ެއވެ  إْمِتَحانُ  ހަމަ ެއއީ. ެއހެންވާކަމެއްނޫނެވެ އެއްގޮަތަކށްވެސް އެއީ  ނަަމވެސް. ކަމަށެވެ ދެްއވަނީ نِْعَمة ގިނަމުދަލާއި
 . އޭާނފެއިލްވާނެއެވެ ހަދާންނެތިއްޖެނަމަ ުކރަން ޝުުކރު އަށް اهللا އޭނާ ެދންއެވަގުތު

 ދަތިުކރައްަވއި  މަދުުކރަްއވައި ޒުޤުރި އޭާނގެ رب އޭނާގެ ުކރެއްވުމަށްޓަަކއި  إْمِتَحانُ  އެއިންސާނާ. ދަންނައެވެ އަދި ) 16(
 . މިއެވެ. ިހއްތަވައިފިެއވެ އިހާނެތިކޮށް އަުހރެންނަށް رب އަުހރެންގެ. އެނާބުނާނެއެވެ ދެރަކުރަްއވައިފިއްޔާ 

 އުޅުންފަސޭހަވެ  ދުނިގައި މިހެނީ. ފުިރހަމަޫނންމީހުންނެވެ އީމާންކަން ތިމާމެންގެ މިފަދަމީހުންނަކީ. ދަންނައެވެ 
 ޢަޒާބުގެ  ކޯފާޔާއި ގެ هللا އަތްމަތިދަތިވެފަީގރުވުމަކީ އަދި. ހުިރކަމުގެދަީލލެއްނޫނެވެ َكَراَمة ގެ اهللا ނަވަސްވުމަކީތަ އަތްމަތި
 ކެއްެތރިޭވތޯ  ަފގީރުމީހާ  ބެއްެލވުމާއި ކުރޭތޯ  ޝުކުރު ީމހާ މުއްަސނދި ހަމައެކަނި  އެއީ . ނޫނެވެ ދަލީލެއް 

. ދެނެވޮޑިގެންވާ  އެކަލާނގެ  އަދިވެސް.ބެއްލެވުމެކެވެ  ކަންތައްތަކެްއވެއެވެ

. ކަެމވެ ހުށި ނުބުނާ އެފަދައިން) ދަތިކަމުގައިވެސް ައތްމަތިފަސޭހަކަމާއި އެަބހީ( ހާލުގައިވެސް ދެ އެ އިންސާނާ ) 17(
 ޙަްއޤު  އޭގެ  މީހުންވެސް  ދެވުނު  ގިނައިން މުދާ. ކިެއއްހެއްޔެވެ އަދި . އެެކވެ އިމްތިޙާން ުކރަށްވާ އޭނާهللا  ޙާލަތަކީވެސް  ކޮންމެ

 . ނުދިނީމުއެވެ ކާއެތިކޮޅު ޔަިތމުންނަށް މުދާދެވުނުމީހުން. ބައެެކވެ ކިަތއްމެ ުނކުރާ އަދާ ފުރިހަމައަށް

 އެކަަމށް  އަމިްއލައަްއވެސް ތިމާމެން. ނުދެމުއެވެ ހިއްވަރު  މީސްތަކުންނަށް  ދިނުމަށް ކާއެތިކޮޅު އަދި ) 18(
 . ނެތީމުެއވެ އެދުންވެރިކަމެއް

 ނުދީ  އެމީހުންނަށް މުދާވެސް އަންހެނުންގެ ކުޑަކުދިންނާ.  ކަނީެއވެ އަތުވިގޮތަކުން ވާރުތަމުދާތައް މީހުން ތިޔަބައި ) 19(
. ގޮތެވެ  އައި  ކުރަމުން  ކަންތައް  ުކރިން އައުމުގެ  ިއސްލާމްދީން ިމއީ . ކަނީެއވެ މުާދވެސް ނިކަމެތިންގެ ޔަތީމުންނާއި . ކަނީއެވެ

 . ފިރިހެނުންނެވެ ބޮޑެތި ުމދާކަިއހަދިނީ އެހުިރހާ. ނޯވެެއވެ  ވާރުަތވުމެއް އަންހެނުންނަށް ޔަތީމުންނަށް ކުޑަކުދިންނަށް

 . ބޮޑަށެވެ މާ ލޯބިުކރަނީ މުދަލަށް ތިޔަބައިމީހުން އަދި ) 20(

ނޑު) ޤިޔާމަތްވުމަށް. (ނުވެއެވެ އެކަީށގެން ލޯބިކުރުން އެފަދައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ) 21(  ޒަލްޒަލާ  ތެޅިގަނެ ބިންގަ
ނޑު ަޙރަކާތަކުން ގެންވާގަދަވެ  އައިސް   ޙަަރކާތްކޮށް ބިންގަ

 އަދި  ވޮޑިގަންނަަވއި ުކރެއްވުމަށް ފައިސަލާ މެދުގައި އަޅުތަކުްނގެ( رب ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ ކަލޭފާނު އަދި ) 22(
 އެުދވަަހށް (. ދުަވހުންވާނެއެވެ ިޤޔާމަތް މިކަންކަން ވަޑަިއގެން) ސަފެއް  ސަފަކަށްަފހު( ސަފުސަފަށް މަލާއިކަތްބޭކަލުން 

 .)ވިސްނާށެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

            ުައިދ އެދ.  ަވހުްނ ނަރަަކ ގެެނވިެދެއވެ       

  .  އެދުަވުހން އިންާސނާ ހަާދންުކރާެނއެވެ        ާއަްށ ެދން މިއަުދ އޭނ

 .  ހަނދާްނކުރުުމން ެދްނއޮތީ ކޮންަފއިާދއެްއެހއްެޔވެ      އަހަެރން ކޮްނފަަދ . ޭއނާ ބުާނނެެއވެ

.    ؟ރަނގަޅު ވީސްެހްއޔެވެ     އަހަރެްނގެ މި ޙަޔާަތށް (ހެޮޔޢަމަލު) އިސްކުިރަނަމ

       ަފހެ އެުދަވހުްނ     . ޢަޒާުބ ުނދެްއވާެނެއވެ     އެކަލާނެގ ޢަޒާުބ

    = ހަަމއެަކކުެވސް  ދެްއވާވަަރށް (ަގދަކޮްށ)      . އަިދ ނުބަެދއެވެ   

 ަބންަނވާ ވަަރްށ  އެކަާލނގެ     ްަހމަެއކަުކެވސ                ޭއ

  (. . (ޭއމާތް ީމހާެއވެ އީާމންކަާމއި ަޔީޤން ކަުމން މަުޑމައިިތރިވެ ހަމަެޖިހގެްނވާ މާތްަރނގަޅު ނަފްާސެއވެ

        َحضَرةْ  ގެ رب ތިާބހަްއދަވާބޮުޑކުެރއްިވ   . ައށް އެބުނރި އަްނނާެށވެ  

ާޔިއ ަސވާބަްށ ރުިހެގންާވޙާލު . ެދްއވި ދަރުމަهللا ރުހިެގްނވާ ޙާލު (އެަބީހ      ައިދ

.  َحضَرةْ (އެކަާލނގެ  ) ުރހެިވެގންވާޙާލު ަގއި        ަފހެތިަމންރަސްކަާލނެގ

.  تَْقَوى َصالِحُ ( )އަުޅންެގތެރެައށް ަވންާނށެވެ  ވެރި     ަންރަސްކަލާނެގ ައދި ތިމ

.ސުވަރުެގއަ  ްށ ަވްނނާެށވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ަހނާދން  އިންާސނާ ާކފަރު އެަބހީ -އިންާސނާ  އެުދަވުހން ެދން . ެގެނވޭެނެއވެ އެުދަވހުން  ނަރަކަ  ) 23(
 ެއަކންަކން  ިމއަދު  ދެން  އެކަަމކު. ަހނާދންާވެނއެވެ ނުލަފާަކންތަްއތައް  ކުރި  ދުިނޔޭަގއި  ޭއނާ. ކުރާެނއެވެ 

 . ޢަޒާެބވެ ގަދަ  ޮއތީ ުކރިމަީތގައި . ؟ފަިއދާެއއްެހްއޔެވެ  ކޮން  އޮތީ ހަނދާްނވުުމން

 ަރަނގަޅު  ކޮްނފަދަ އިްސކުރެުވުނނަމަ ަޢމަލު ެހޔޮ މިަޙޔާަތށް ައހުރެްނގެ. ުބާނނެެއވެ ޭއނާ އެިހނދު އަދި  ) 24(
 .)ެއވެ ނަމަ ހުސް ހަމަ  ދެން  އެަކމަކު. ( ހެްއޔެވެ 

 ެއހާ  ޢަޒާބު. ނުެދއްޭވެނއެވެ  ޢަޒާބު ަހމައެަކކަްށވެސް ދެްއާވވަރަށް ޢަޒާބު ެއކަލާނގެ ދުަވހުން ފަހެއެ ) 25(
 ގަަދވާެނެއވެ 

 ަހމަެއކަކަްށެވސް  ވަަރކަށް ަބންަނވާ އެކަލާނގެ) ާކފަރުްނތައް ހިލިހިލާިއން ޗޭުންނނާއި އަދި( ) 26(
 .)ަބންަނާވނެެއވެ އެވަަރށް. (ނުަބނދެޭވެނއެވެ 

 އަިލވެ  ެގނޫުރން تـَْوِحْيد ީއމާްނކަާމއި. ިނދާިއއްޭވނެެއވެ ުދވަުހން  ِقَياَمة މާތްވެގެްނވާުމއުިމުނންނަށް   ) 28(،)27(
 އެކަާލނގެ  ައދި ޙާލު ުރިހގެްނވާ ައށް ދަރުމަ  ސަވާބާއި  ިގަނގުނަ  ެދއްވި . هللا ވެިރާޔއެވެ ަނފުސުގެ  އުޖާލާެވެގންވާ 

 .ައންާނށެވެ އެބުނރި ައށް َحضرَْة◌ُ  ގެ رب ތިާބގެ ޙާލު ރުިހވޮިޑގެްނވާ ތިބާއަށް 

 އަުޅްނގެތެެރައށް  ވެރި تَـْقَوى   َصاِلحُ  ިތމަންަރސްކަލާނގެ .) އަްނަގވާެނެއވެ ެއކަލާނގެ އަދިވެސް( ) 29(
 .ވަްނނާެށވެ

 .ަވންާނށެވެ  ުސވަރުެގއަށް ތިމަންރަްސކަލާނގެ އަދި ) 30(
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 ގެ މާނަ  ُسورة البلد
uv 

  

 )20(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         لبُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

          ިَوِحىގަންދެްއވައި ތިމަްނރަސްކަލާނެގ ހުަވއި  ) َمكَّةމިރަްށ (މ .  ުކރަްއވަމެވެ

     ޭވެގެންވެ َحآلَلُ ) ަކލޭގެފާނަށް !އެވެ هللا َرُسولُ  ( އ  . ެއވެ      މިރަށުަގިއ 

        ިَوِحىބައްޕަޔާއި އަދި ބައްަޕޔަށްވިހެިއ ދަރިންނާއި ގަންދެއްަވއި ހުަވއ   . ކުަރއްވަމެވެ

          . ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގެ އިންސާނާ ހެއްދެވީެމވެ      

އުނދަގުލާިއ ބުަރ އުފުާލ މީހެްއގެ ގޮތުގަިއ      ެ؟އޭާނ ހީުކރަނީހެްއޔެވ           

އޭނާގެމައްޗަްށ ކުޅަދާނަވެގެްނ ނުވާެނ ކަމަްށ       ަހމައެކަކުވެްސ      . އޭާނ ބުނެއެވެ

. (ހޭދަ ކޮށްފީ .)  އަހުރެން ހަލާުކ ކޮށްފީމެވެ ެމވެ      އެތައް ަބއިވަުރ ގިަނ ޢަދަދެއްގެ މުާދ 

      އޭާނ ހީުކރަނީހެްއޔެވެ؟       ( ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނުދޭކަމަށް (އޭނާޔަށް ނުބަާލކަމަށް

       ްހަަމ އެކަުކވެސ          ެ؟އޭާނ ނުލަްއވަމުހެއްެޔވެ އަޅެފަެހ ތިމަންރަސްަކލާނގ .

      ޯދެލ           ާއަދި ދުލަކާއި އަދި ދެތުންފަތ         އަިދ

. އޭނާޔަށް ތިމަންރަސްަކލާނގެ ދެއްެކވީމެވެ      (  ދެމަގު (ެހޔޮމަގާއި ނުބަިއ މަގު     

      ާނުވަތަ އެނާ َعقَبَةފަހެ އޭނ ). .)  َعقَبَة ަފހަނައަޅައި ދިޔަނަމައެވެ  ފަހަނަައޅައި ނުދެއެވެ  

     އަދި ަކލޭގެފާނަށް އަްނގައިދިނީ ކޮްނއެއްޗެއްޯތއެެވ؟      ެއއީ ކޮްނއެއްޗެްއކަން؟ َعقَبَة 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 .ުކރަށްވަމެވެ َوِحى ުހވައި ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ގަންދެއްވައި މައްކާ މި ) 1(

 ކޮޅެއްަގއި  ކުޑަަވގުތު ކޮށްދެްއވި ހުއްދަ  اهللا އެަބހީ. (ވެގެްނެވއެވެ ަޙލާލު  ެއރަށް ފާނަށް ކަލޭގެ !)  اهللا َرُسولُ  އޭ( ) 2(
 ކުޑަވަުގތު  ހުއްަދވި ކުރެއްވިުދވަހު ފަތަޙަ މައްކާ އެއީ. ެވގެންވެއެވެ ޙަލާލު ކަޭލގެާފނަށް ޤަތުލުުކރުން ހަނގުރާމަކޮށް
 ރަށެއްކަމުަގއި  ތެރި ُحْرَمة އޮތްފަދައިން ުކރިން އަލުންވެސް އޭގެަފހުގައި ދެން. އައިސްފަިއވެއެވެ ވާރިުދވެގެން ކޮޅެއްކަމުގައި

 ) أعلم َواهللا.  ެވއްޖެއެވެ އެރަށް

 މި . ުކރަށްވަމެވެ وحى ުހވައި ގަންދެއްަވއި ދަރިން  ލިބުނު އޭނާޔަށް  އަދި ބައްޕަޔަާކއި ކޮންމެ ދަރިްނކުރެ އާދަމްގެ އަދި ) 3(
  ަޖވާބަކީ ދެހުވައިގެ

 .ގޮތުަގއެވެ މީހެއްގެ  އުފުލާ  ުބރަ ުއނދަގުލާއި ހެއްެދވީ ތިމަންަރސްކަލާނގެ  އިންސާނާ ހަމަކަށަވަރުން ) 4(

 ކިތަްނމެ  އޭނާ އެަބހީ(؟ ހީުކރަނީހެއްެޔވެ އެއިންސާނާ ނުވާނެކަމަށް ދާނަކުޅަ މައްޗަށް އޭނާގެ މީހަކު އެއްވެސް އަދި ) 5(
 )؟ ހީކުރަީނހެއްޔެވެ އޭނާ ނެތްކަމަށް ހިފޭނެމީހަކު ބަދަލު  ޢަޒާބެއްދީ އޭނާޔަށް އުޅުނަސް އުޅޭނެގޮތަކަށް ކޮށް ފާފައެއް

 އެތައްބަިއވަރު  ައހުރެން) ވުމުގައި ތެރި ދާވާތްޢަ އާއި وسلمعليه اهللا صلى رسول އިސްލާމްދީނާއި. (ބުނެއެވެ އޭނާ އަދި ) 6(
 . ކޮށްފީމެވެ ހަާލކު ހޭދަކޮށް  މުދާ ޢަދަދެއްގެ ގިނަ

.  هللا އެހެންުނވާނެއެވެ(؟ ހީކުރަނީހެްއޔެވެ އޭނާ ނުދެޭކނެކަމަށް އެކަކުވެސް  ކަންތައް ކުރާ އޭނާ  އޭނާޔާއި އަޅެފަހެ ) 7(
 .)ދެނެވޮޑިގެންވެެއވެ  ުހރިހާކަމެއް އޭނާގެ

 .) ދެްއވީމެވެ އެބަހީ(؟ ނުދެއްވަންެހއްޔެވެ ދެލޯ  ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭނާޔަށް ފަހެ  )8(

 .) ދެއްވީމެވެ އެބަހީ(؟ ނުދެއްވަންހެްއޔެވެ ތުންފަތްވެސް  ދެ ދުލަކާއި އަދި ) 9(

 ންމަެގއް ބޭނު އޭނާ. މަގެވެ ނުަބއި ހެޔޮމަގާއި އެއީ. ދެއްކެވީެމވެ ދެމަގު  އޭނައަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 10(
 .ުކރާށެވެ އިޚްތިޔަރު

 رسول އިްސލާމްދީނަށާއި އެއީ. ވެއެވެ ކަމުގައި ކާފަެރއް ކިޔާ اَألشدين أَبُو  މީހަކީ  ސިފަވެގެންދާ މި މިތާ. ދަންނައެވެ
 ްއެވސް މުދާތަ ގިނަ ގަދަުކރުމަްށ ކަން  ޢަދާވަތްެތރި އެ. އެވެ ވި މީހެްއކަމުގައި ޢަދާވަތްތެރި  ަވރަށް އަށް  وسلم عليه اهللا صلى
 )التفاسري أيسر( تفسري. ވެއެވެ ކަމުގައި ހޭދަކުރި  އޭނާ

 އެބަހީ . (ހެއްެޔވެ ރަނގަޅު ކިހާ ނަމަ ފަހަނައަޅައިދާނެ عقبة އެނާ ނުވަތަ. ނުދެއެވެ ފަހަނައަޅައި َعَقبة އޭނާ ފަހެ ) 11(
 عقبة މުދާ ެއހުރިހާ  اَألشدين أبو އެ. ؟ޔެވެރަނގަޅުހެއް ކިހާ ދިޔަނަމަ  ފަހަނައަޅައި عقبة ހޭދަކޮށްގެން މުދަލުން ގިނަ އެ އޭނާގެ

  ؟.ހެއްެޔވެ ރަނގަޅު ިކހާ ބޭނުންކުރިނަމަ ދިއުމަށް ފަހަނައަޅައި

 ؟ހެއްެޔވެ ކޮންއެއްޗެއް އަންގައިިދނީ ކަލޭގެފާނަށް ެއއްޗެއްކަން ކޮން އެއީ عقبة އަދި ) 12(
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   ަތުރަޖމާ     

         ީމިނިވަންުކރުމެވެ އަޅަކު އެއ .      ަކާންދިނުމެވެ ނުވަތ .           

   ދުވަހެްއގައި ބަޑުނހައިހޫނު       ެޔަތީމަކަށް ގާތް ތިމާގ       ަމިސްކީނަކަށް ނުވަތ   
    ެގެއެއްޮދރެއްވެސް  ެއއްޗެއްނުވާ އެްއވެސް އެހެން ވެލިނޫން  ފަޤީރުކަމުން އެަބހީ( ެވރިވެލީގ 

 އަދިފޭރާމެއްވެސްނުވާ      ްއެފަދަ ހެޮޔކަންތައްކުރާމީާހވާ އަދި ދެނ         ީއީމާންވ 

   މީހުންގެތެރެއިން       ިކުރި َوِصيَّة ެއކަކުއަނެކަކަށް  އޭނާ މައްޗަށް ކެތްތެރިވުމުގެ  އަދ    

      ިުކރި  َوِصيَّة އޭނާ  އޯާގެވރިވުމަށް ބަަހއްޓއައި  َرْحمُ  އަނެކަކަށް  އެކަކު  އަދ      ްެއއީ  އެފަދަމީހުނ   

       ްނެވެ އެކުވެރިން ފަރާތުގެ ކަނާތ  .    ިދަންނާށެވެ މީްސތަކުން ކާފަރުވީ އަދ  .

     ެއާޔަތްަތކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ            ީނެވެ އެކުެވރިން ަވއަތްފަރާތުގެ  ެއއ .

   ެހުއްޓެވެ މައްޗަށް އެމީހުްނގ  .      ެއަލިފާން  ޅުލެވިގެންވާ ތަ ބަްނދުވ 
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މާނަ  ގެسورة البلد        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . މިނިވަންކުރުމެވެ އަޅުން އެއީ ) 13(

ނޑުހައި ނުވަތަ ) 14(  .ދިނުމެވެ ކާން. ޯފުރކޮށްދިނުމެވެ ކާއެތިކޮޅު ވާމީާހއަށް ހޫނުކަމުގައި ބަ

 .) ދިނުމެވެ ޅުާކއެތިކޮ( ޔަތީމްއަށް ގާތްތިމާގެ އެބަހީ ) 15(

 ުނވަތަ  އެހެންއެްއޗެއްނެތް ެވލިނޫން ފަީޤރުކަމުން އެބަހީ. (ދިނުމެވެ ާކއެތިކޮޅު މިސްކީނަކަށް  ވެީލގެެވރި ނުވަތަ ) 16(
 ކާއެތިކޮޅު  މިސްކީނަކަށް ނެތް ފޭރާމެއް ކާއެތިކޮޅެއް ގެެއއްދޮެރއް ހޭކިފައިވާ ވެލި ސަބަބުން އޮތުމުގެ އޮށޯވެ ބިންމަތީ
 .) މިކަްނކަމެވެ އަކީ قبةعَ .) (ދިނުމެވެ

 އެަކކު  މައްޗަށް ވުމުގެ  ކެއްތެރި  ވުމާއެކު މީުހންގެތެރެއިން އީމާންެވގެންވާ އެފަދަ ހެޔޮކަންަތއްކުރާމީހާ  އަދި ) 17(
 ެބހެއްޓުމަށްެވސް  ރަޙްމަތް މައްޗަށް އަނެކަުކގެ އެކަކު އަދި . ެވއެވެ ކަުމގައި މީހަކު ހެދި ކޮށް ވަޞައްޔަތް އަނެކަކަށް

.އޭނާ ކަމުަގއި ކުރާީމހަކު ތްޔަތްވަޞި  ެވއެވެ

 ިޤޔާމަތް  އެމީހުންނީ ނުވަތަ . ެއކުވެރިންނެވެ  ކަާނތްފަރާތުގެ އެމީހުންނަކީ . ދަންނައެވެ މީހުން އެފަދަ އެފަދަ ) 18(
 .މީހުްނނެވެ ރަނގަޅު ކަނާތައްލިބޭނެ ފަތް ޢަމަލުގެ އެމީހުންގެ  ދުވަހުން

 ވައަތްފަރާުތގެ  އެމީހުންނަކީ. ދަންނައެވެ ކާފަުރީވމީސްތަކުންށް އާޔަތްތަކަ ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި ) 19(
 . ީމހުންވެ ލިބޭނެ ަވއަތްފަރާތުން ފަތް ޢަމަލުގެ އެމީހުންގެ  ދުވަހުން  ޤިޔާމަތް އެީމހުންނީ ނުވަތަ. އެކުވެރިންނެވެ

 ވަކިތާކަްށެލވި  ޖަހަންނަމައިގެ ކު މީހަ ކޮންމެ އެފަދަ. (ޢަޒާބެވެ ތަޅުލެވިގެންވާ  ބަންދުވެ  ހުންނަހުށީ އެމީހުންނަށް ) 20(
 .ެވއެވެ ރިާވވެގެން ކުެރވޭނެކަމުގައި ބަންދު ވަކިން
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މާނަ  ގެسورة الشمس       ވަނަ ފޮތް ތިރީސް   

 ގެ މާނަ  ُسورة الشمس
uv 

  

 )15(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       شمسُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     

       ިوحى ުހވައި هللا އޭެގ އަިލކަން ގަންދެްއވައި އަިދ  ިއރާއި އަދ  . ކުރަްށވައެވެ

  َوحى ހުަވއިهللا އަދި ހަނުދގަންދެއްވަިއ   .  ކުރަްށވަެއވެ     އޭިތ އިާރ ތަބާ ވެއްޖެއްާޔ

  (ހަނދު ބޮޑުެވ ވަށްެވ ިއރުފަދައިން އަލިކަމުަގއި ތަާބ ވެއްެޖއްޔާ)  ުުހަވިއ هللا ާވލު ގަންދެއްވަިއ އަިދ ދ

. َوحى   ުކރަށްވައެވެ    ާެއ ދުާވލު އަިލ ކޮށްފިްއޔ   ިނުޑ ގަންދެއްަވއ ހުވަިއ هللا އަިދ ރޭގަ

. َوحى   ކުރަްށވައެވެ     ާނޑު އަނިދިރ ވެއްޖެްއޔ  އެ ރޭގަ   ިهللا އަދި އުުޑ ގަންދެއްަވއ

.   حىوَ  ހުވައި  ުކރަށްވަެއވެ      ިބިނާ  ކުަރއްވައިފަިއވާހާ ތަކެްއާޗިއ هللا އަދި އެ އުޑުގައ

   َوحى ހުވައި هللا އަދި ބިންގަުޑ ގަންދެްއވަިއ  .  ުކރަށްވައެވެ        هللا އަިދ އެބިމުަގިއ

 ފަތުރުއްވަފައިާވހާ ތަނަކާ     ެުކރަށްވަެއވެ َوحى ހުަވއިهللا އްވައި އަދި ނަފްސެއް ގަްނދ  .      

 ެގުނަވަންަތކާއި  ުކރަްއާވފައިވާހާ ބަރާަބރު ކުަރއްވައި  ތަރުކީބު  ހައްދަވާ  ނަފްސުަގއި އ    ެއެ  އެަކލާނގެ ދެންފަހ 

. އެންގެވިެއވެ ނަފްސަށް        ެހެޔޮކަމާއި  އޮތް  ނަފްސަށް އެ( ރަނގަޅުކަން ނުަބއިކަމާއި އޭގ  

 )ނުބައިކަމަކާއި   ްވެއްޖެއެވެ ކާމިޔަބު ހަމަކަށަަވރުނ .      ެޝިުރކާއި ( ކުރިމީހަކު  ާޠހިރު ނަފްސު  އ 

  ކުރިމީހާ ޠާހިރު   ފާފައިން     ިވެއްޖެއެވެ ހަލާކު ެގއްލި ހަމަކަށަވަރުން އަދ .       ެނަފްސު އ 

  މީހާ ަވއްދާ ވާ ކޮށް  ަހލާކު މަގުފުރައްދާ
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މާނަ  ގެسورة الشمس       ވަނަ ފޮތް ތިރީސް   

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 . ުކރަށްވައެވެ َوحى ހުވައިهللا  ގަންެދއްވައި ައލިކަން އޭގެ އަދި އިރާއި ) 1(

 َوحى ހުވައިهللا ގަންދެްއވައި  ހަނދު އެ ެވއްޖެއްޔާއި ތަބާއަލިކަުމގައި އިރުފަދައިން ވަށްވެ ބޮޑުވެ ހަނދު) 2(
 . ކުރަށްވަެއވެ

 . ުކރަށްވަެއވެ َوحى ހުަވއިهللا ގަންދެއްވަިއ  އެުދވާލު ައލިވެއްެޖއްޔާ ދުވާލު އަދި  ) 3(

ނޑު އަދި ) 4( ނޑު އެ ވެއްޖެއްޔާ އަނދިރި ރޭގަ  . ުކރަށްވަެއވެ َوحى ހުވައިهللا  ގަންދެއްަވއި ޭރގަ

 . ުކރަށްަވއެވެ َوحى ހުވައި هللا ގަންދެއްވަިއ  ތަކެއްާޗއި  ވާފައިވާހާ ބިާނކުރައް هللا އެތާނގަިއ  އުޑާއި އަދި ) 5(

 .ކުރަްށވައެވެ َوحى ުހވައިهللا  ގަންދެއްވައި ތަނަކާއި ފަތުރުްއވާފައިާވހާهللا  ބިމުގައި އަދި ބިމާއި ) 6(

ގަންދެްއވަިއ  އިގުނަވަނަކާ ުކރައްވާަފއިވާހާ ބަރާބަރު ކުަރއްވާ ަތރުކީބު ލައްވައިهللا ނަފްސުގައި  ނަފްސާއި އަދި ) 7(

 . ކުރަްށވައެވެ َوحى ހުަވއިهللا 

 ނަފްސަށް  އެ އެބަހީ  އަންަގވައިދެއްިވއެވެ  ރަނގަޅުކަން ނުބައިކަމާއި  އެނަފްުސގެ ނަފްސަށް އެ އެކަލާނގެ  ފަހެ ) 8(
 . ދެްއވިއެވެ އަންަގވައި ހެޔޮަމގު ނުބައިމަގާއި

. ބަސްތަފާތެވެ  މުފައްިސރުން މެދު ޖަވާބަކާއި ހުވަިއގެ ކުރެްއވިهللا ގަންދެއްަވއި  ހުރިހާަތކެއްޗެއް އިސްވެދިޔަ. ދަންނައެވެ
. ވެފައިވާ َحْذف ޖަވާބު ވިދާޅުވަނީ ބައެއްބޭކަލުން .)ކަމަށެވެ  ަކލޭމެން  ހަމަކަށަަވރުން ޖަވާބަކީ  ޭއގެ (ވަންަހނާވެފައިވާކަމަށެވެ

  ޖަވާބަކީ  ހުަވއިގެ އެ ޅުވަނީވިދާ ބޭަކލުން އަނެއްބައި. މިއެވެ. ފޮނުވޭނެެއވެ މަޙްޝަރަށް މަރުވުމަށްފަހު     

            ިأعلم واهللا. ބޮޑެވެ ގާތްކަން އާއި  ِسَياقُ  އާޔަތުގެ ޖަވާބު މި. (ކަމަށެވެ ާއޔަތް މ   

 . ެވއްޖެއެވެ ސަލާމަތް ވެކާމިޔާބު  ދުުރކޮށްފިމީހާ  ފާފައިން ޝިރުކާއި  ކޮށްطَاِهرُ  ނަފުސު ހަމަކަށަވަރުން ) 9(

 .ހަލާުކވެއްޖެއެވެ ެގއްލި ހަަމކަށަވަރުން ވާވެއްދިީމހާ ަހލާކުކޮށް މަގުފުރައްދައި އެނަފުސު އަދި ) 10(
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   ަތުރަޖމާ     

         ްޮދގުކޮށްފިއެވެ ބާގައިގެމީހުނ .     ްނުކިޔަމަންެތރިކަމުގައި  އެމީހުނ 

  ފޮނުިވހިދުން ުނވަތަ/  ޤާއިމުީވހިދުން    ގަތުމުގެސަބަބުން  ހައްދުފަހަނައަޅައި    

  އަބާއްޖަެވރިޔާ  އެންމެ އެމީހުންގެ        ެވިދާޅުވިެއވެ އެމީހުންނަށް  ދެންފަހ  ..  ެގ هللا

ރަސޫާލ     ބިުރވެތިވާށެވެ ެގ ޖަމަލުފުޅާއިމެދު هللا .    ެފެންބުއިމަށް  އޭތި/ ފެންބުއިާމއި އަދިޭއގ 

. ދޫކޮށްލާށެވެ    ެދޮގުޮކށްފިއެވެ އެކަޭލގެފާނު އެމީހުން ފަހ .     ެއެތި  އެީމހުން ދެންފަހ 

.  ަމރައިފިއެވެ ކަޑައި އަތްފައި ބަޑުނފަޅައި      ްَعَذابُ  އެމީހުންގެަމއްޗަށް ދެނ  

.ފޮނުވައިފިއެވެ  ެَربُّ  އެމީހުންގ       ެސަބަބުން  ފާފައިގެ އެމީހުންގ          ެދެންއ 

 .  ޢާއްމުވެއްޖެެއވެ އެމީހުންގެމައްޗަށް َعَذاب    ެވައެވެުނގަންނަ ބިރުވެިތވެވޮޑި ައދިއެކަލާނގ .    

    ެފަހުކޮޅަކަށް  އެކަމުގ 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

)11 (    ްއެމީހުްނގެ   ގަތުމުގެސަބަބުން ހައްދުަފހަނައަޅައި ނުކިޔަމަންތެިރކަމުަގއި އެމީހުން  ބާގައިގެމީހުނ 

 ނުވިަނމަ  އީމާން އެީމހުން ނުވަތަ. ދޮގުކޮށްފިއެވެ އެމީހުން   ރަޫސލުކަން ގެ م )َصاِلُح  َعَلْيِه السآل ( ރަސޫލު

 . ޮކށްފިއެވެއެމީހުންދޮގު ޢަޒާބު ވިދާޅުވި އަތުވެދާނޭކަމަށް  އެމީހުންނަށް

 މަށް ެމރު ޖަމަލުކޮޅު ގެ اهللا) َساِلفُ  ْبنُ  َقَدارُ  ( އަބާއްަޖވެރިޔާ އަިދއެންމެ އެންމެނުބައި އެމީހުންގެ އެއީ  ) 12(

 . ހިދުްނނެވެ އެނާފޮނުވި  އެމީހުން ނުވަތަ. ޤާއިމުވީހިދުންެނވެ ތެދުވެ

 ޖަަމލުފުޅަށް  ގެ اهللا ަކލޭމެން. ވިދާޚުވިެއވެ ) السآلم َعَلْيهِ   َصاِلحُ ( ރަސޫލު އެމީހުންގެ  އެމީހުންނަށް  އަދި  ) 13(

 .އޭތިޫދކޮށްލާށެވެ ފެންބޯން އެތިބޯނެަވރަކަށް އަދި .  އެތިދޫކޮށްލާށެވެ އޭތިއުޅެން  ގޯނާއެއްނުކޮށް

 ެއތި  ކަޑައި  މޮއްގަޑުތައް  އަދިއެޖަަމލުކޮޅުގެ . ދޮގުޮކށްފިއެވެ ބަސްފުޅު އެަކލޭގެފާނުންގެ  އެމީހުން  ދެންފަހެ  ) 14(

 ދެންފަހެ . އަބާއްޖަވެިރޔާއެވެ ކިޔާ َساِلف ْبنُ  َقدَّارُ  އެނމެންމެބައިެވގެންވާމީހާ އެކަންުކރީ. މަރައިފިއެވެ

 އަދި . ސަބަބުންނެވެ ފާފައިގެ  ނުކިޔަމަންެތރިކަމާއި  އެމީހުްނގެ އެއީ . އަުތވެއްޖެއެވެ ޢަޒާބު ގެ  اهللا އްޗަށް އެމީހުންގެމަ

 އެންމެން  އެއަޑަށް . އަޑުފަށްގަޑެކެވެ ެއީއގަދަވެގެންވާ . ާޢއްމުކުރަްއވައިފިއެވެ މަްއޗަށް އެމީހުންގެ  އެޢަޒާބު

 . ތަންޑާވީއެވެ މަުރެވ ބިރުންފިއްކެޑި

  ެއއްވެސްގޮތަކުން   ހިފައިފާނެކަމުގެ   އެކަުމގެބަދަލު  އައިސް   ފަހަތުންބަަޔކު އެކަންުކރެއްވީ   اهللا އަދި   ) 15(

. (ބަދަުލހިފޭނީާކކަށްހެްއެޔވެނުަލއެ ވެވޮޑިގަތުމަކާއި  ބިރުވެތިވެ   )؟ވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة الليل
uv 

  

 )21(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         ليلُسورة ا   
 

   ަތުރަޖމާ     

    ިނޑު ގަންދެއްވައ .  َوِحىހުަވއި  هللاރޭގަ  ކުަރއްވަެއވެ    ނޑު އަދިރި ެވއްޖެއްާޔ  އެރޭގަ

    ިَوِحىުހވައި  هللاއަދި ދުވާލު ގަންދެްއވައ  .  ކުަރއްވަެއވެ   ުވާލު ައލިެވ އެދ

އުޖާލާވެއްޖެްއޔާއި          އަދި އަންހެން ފިިރހެން ދެޖިންުސ ހެއްދެިވ ޒާތުފުޅު އެބަީހ

. ( ނުވަތަ އެދެިޖންސު ގަންދެއްވައި ހުވައި  َوِحىގަންދެއްވައި ހުވައި  هللا .) َوِحىކުރަްއވައެވެ   ކުރަްއވައެވެ

ަަވރުން ކަލޭމެންެގ ޢަމަލުތައް ހަމަކަށ     . ކަޑަނއެޅިގެން ތަފާތުވެގެންވެއެވެ      

 . ) މުާދހޭދަކޮށް ހެދިމީާހ ދަންނައެވެ ފަހެ (ހެޔޮގޮުތގައި     تَْقَوى އަދިއޭާނ  .  ެވރިވެ  / ބިުރވެތިވެ

            ައިގެ ބަަދލު ސަވާބު އޭނާއަދި އޭނާކުރި ހޭދ / ނުވަަތ އަްށ ދެއްވާނެކަމަށް ތެދުކޮށް

ތެދުކޮްށ   هللا إالَّ  الَإلهَ      .  ފަހެ އެީމހަކަްށ ތިމަންރަސްކަަލލާނގެނިކަންުހެރ ފަސޭހަކޮްށ ދެއްވާ ހުށީމެވެ

      .  އިްސލާމުދީން / ނުވަަތ ހެޔޮޢަަމލުކުރުން       އަދި ދަހިވެިތ ވެއްޖެމީާހ/ އޭާނެގ

.މުދާހޭ  ދަނުކުރިމީހާ ދަންނައެވެ    ާނުލަިއ ދުނިޔޭގެ މަޖަލަށް ެއކަިނ  آِخَرةއަދިެއނ

ފުދިގެންފި.        ނުވަަތ  –އްވާނެކަމަްށ ދޮގުކޮށްދެ ثواب   هللا އަދިއޭނާ ހޭދަުކރާ މުދަލަްށ

  ޮދގުކޮށް   إالَّهللا الَإِلَهނުވަތަ  –ކޮށް ސުވަރުގެ ދޮގު      ަކަްށ ފަހެ ނިކަން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އެމީހ

.  ފަސޭހަކޮށްދެއްާވ ހުށީމެވެ     ްރަނގަޅު ެހޔޮކަންތައްތަްއ  ކުރުްނ  އުނދަގޫވާގޮތަްށ  އުނދަގުލަށ)
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(. ލައްވާ ހުށީމެވެ       ޭއަިދ އ . ނާގެކިބައިްނ ފުއްަދއި ނުދިނެވެ   ާއޭނަގެ މުދ   

. / ނަަރކައަށް ވެއްޓިއްޖެްއޔާ  އޭނާ ހަަލކުވެއްޖެްއޔާ

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑު ގަންދެްއވައި  ) 1( ނޑު އަނދިރިވެއްެޖއްޔާ ރޭގަ .هللا ރޭގަ   ހުވަިއ ވަީޙ ކުަރއްވަެއވެ

. هللا ދުވާލު އަިލވެ އުާޖލާ ވެއްޖެއްާޔ ދުވާުލގަންދެއްވަިއ  ) 2(  ހުވަިއ ވަީޙ ކުަރއްވަެއވެ

. هللا ގަންދެއްވަިއ هللا އަދި ފިރިހެން އަންހެން ދެޖިންސު ެހއްދެވި ޛާތުފުޅު އެބަހީ  ) 3( ހުވައި ވަޙީ ުކރައްވަެއވެ
:ހުަވއި ަވީޙ ކުރައް هللا ނުވަ އަންހެްނ ފިރިހެްނ ދެޖިންސު ގަންދެްއވައި .  އެުހވައިެގ ޖަވާބަކީ  -ވައެވެ

. ސުަވރުެގ ވަންތަެވިރ ޢަމަލާިއ  ) 4( ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަަބއިމީހުންެގ ޢަމަލުތަްއ ަތފާތުވެގެންވެއެވެ
 .  ނަރަކަވަންތަެވރިކަމުގެ ޢަަމލާއެވެ

 . ެވރިވެ تَْقَوىފަހެ ތިމާގެ މުދާ ެހޔޮގޮތުަގއި ހޭދަކޮްށ ޞަދަޤާތް ކޮްށ އަދި އެޔާެއކު އޭާނ   ) 5(

  هللا إالَّ  الإلَه ދެއްވާނެަކމަށް  ތެދުކޮްށ ޔަޤީްނ ކޮްށ  ނުވަަތ هللاއަދި އޭނާއެހޭދަުކރި  މުަދލުެގ ސަވާުބ  ) 6(
 ، ތެދުކޮށް ނުވަތަ ުސވަރުެގ  ދެްއވާނެކަމުގަިއ  ތެދުކޮްށ  ހެދިމީހާ ދަންނައެވެ

. ނުވަަތ  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާ އަށް  އިްސލާމުދީންނަށް ) 7( އުޅުން ފަސޭހަކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ
.  ސުވަރުެގއަށް ދެވޭނެގޮްތ ފަސޭކޮށްދެއްާވހުށީމެވެ

ެގ ދަރުމަޔާިއ ަސވާުބ  آِخَرةެވ އަިދ  بَِخْيلُ އަދި ތިމާ މުަދލަށް ަދހިވެތިެވ ހެޔޮގޮތުަގިއ މުދާހޭަދނުކޮށް  ) 8(
 ފިޔަވައި ދުނިޭޔގެ ައރާމާއި މަޖަލަްށ ފުދިގެންފިމީހާ 

ދިއޭނާގެމުދާ ހެޔޮގޮތުގައި ހޭދަުކރީމާ އޭގެދަރުަމާޔއި ސަވާބުދެއްވާނެކަމަށް  ތެދުނުކޮށް ެއކަންދޮގުކޮްށ  އަ  ) 9(
 ،ތެދުނުކޮށް ނުވަަތ ސުަވރުގެ ެދއްވާެނކަމުގައި ތެދުކޮްށ ނުހެދިމީހާ ދަންނަެއވެ  هللا إالَّ  الإلَه ނުވަތަ 

.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްަކލާނގެ އޭނާއަށް ެހޔޮ ) 10(  ކަްނތައްކުރުމުެގ  މަގުދަތިކޮްށ  އުަދގޫކޮށްާލ ހުށީމެވެ

އަދި އެފަދަ ުނލަފާމީހުން ހަލާުކގެތެރެއަްށ ެވއްޓިއްެޖއްޔާ އެަބީހ އޭނާ ަނރަކައަްށ ެލވިއްޖެއްާޔ އެާނގެމުާދ  ) 11(
. އޭނާެގ މުދަލުެގ އެއްވެްސ ފައިދާއެްއ އޭނާައކަށް . އޭނާއަށް އެްއވެސްކަމެްއ ފުއްދައެއްނުދޭނެެއވެ  ނުުކރާނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الليل        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   ަތުރަޖމާ     

      ްމަްއޗަށްޮއތްކަމަކެވެތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ .     ްތެދުމަގު  ކަޑަނއެޅިގެނ 

 .ދިނުން ބަޔާންކޮށް     ިވެެއވެ ވެގެން َخاصَّ  ތިމަންރަސްކަާލނގެއަށް ހަމަކަށަވަރުން އަދ .        

 ދުނިޔަވެސް އަދި ދުވަހާއި آِخَرةކަޑަނއެޅިގެން   ެބިުރގަންނަވަމެވެ ކަލޭމެން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފަހ.  

   ގަދައަލިފާނެްއވާކަމުގެ ހުރި އަދަނއަދާނ.    ްވެނުވަންނާނެއެ އެތަނަށ.       ައަާބއްޖ 

 ވެރިއަކުމެނުވީ         ާުފރަގަސްދީ  ކިޔަމަންެތރިކަމަށް އީމާންކަމާއި  ދޮގުކޮށް ަޙއްޤު އެމީހ . 

      ިުދރުކުެރވޭނެއެވެ އެތަނާއި ނިކަންުހރެ އަދ .    ވެރިޔާ تـَْقَوى             ާއެމީހ 

 ހެދަުކރާ ހެޔޮގޮތުަގއި މުދާ އެމީހާގެ     ާއެދޭ ކަްނ طَاِهرُ  ން َحْضَرةُ  ގެ (هللا  ެވގަނެ طَاِهرُ  އޭނ( .       

 ިުނވެއެވެ އެކަކަށްވެސް އަދިއޭނާގެގާތުގައ.         ްއެްއވެސް  އޭނާދޭ އެއްވެްސ އެއްަޗކަށ 

 . ެއއްޗެއް ލިބުމެުގ އެއްވެސް އަދި ބަދަލެއް  ިމެނުވީއެދިގަތުން ހަމައެކަނ          ެއެމީާހގ 

   .ފުޅު َوْجهُ  ގެ َربُّ  މަތިވެރިވެގެްނވާ          ިުރހޭނެއެވެ ނިކަންހުރެ  އޭނާ  ޔަޤީނުންވެސް ހަމަ ައދ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ނުބައިމަގު  ހެޔޮމަގާއި އެބަހީ.( އޮތްކަެމކެވެ ތިމަންަރސްކަލާންގެއަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަކީ ތެދުމަގު ހަމަކަށަވަރުން  ) 12(
 .ކަމެކެވެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ

 އެދެތާަގއިެވސް . ތިމަްނރަސްކަލާނގެއަށެވެ ވެގެންވަނީ َخاصَّ    آِخَرة ދުނިެޔއާއި ހަމަކަށަަވރުން އަދި ) 13(
 .ކަންތަްއގެއްދަވަެމވެ ގޮތަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ

 ަކލޭމެންނަށް  ތިމަންރަސްަކލާނގެ  َخبـَرُ  ބިރުެވރި ހުިރކަމުގެ ައލިފާނެއް ގަދަ އަދަނއަދާނުރި  ދުވަހުން ِقَياَمة ފަހެ ) 14(
 .ވެދެމެ

 .ނުވަންނަުހއްޓެވެ ެއއަލިފާނަށް އަބާއްޖަވެރިއަކުމެނުވީ ) 15(

 .ފުރަގަސްދިންމީހުންނެވެކިޔަމަންތެރިކަަމށް އީމާންކަމާއި ދޮގުކޮށް ޙައްޤު އެމީހުންނީ ) 16(

 . ވެގާތްނުވާނެއެ  އެއަލިފާނާއި  އެފަދަމީހުން.ދުރުުކރެވޭނެެއވެ އެައލިފާނާއި މީހުން ވެރިމާތް تـَْقَوى އަދި ) 17(

 ފާފައިން  އެހެިނހެންވެސް ޝިރުާކއި އަދި  ހޭދަކޮށް ަމގުގައި اهللا ެހޔޮގޮތުަގއި ތިމާގެމުދާ  މީހަކީ  ވެރިމާތް تـَْقَوى އެ ) 18(
 . ީމހެކެވެ ވެގެންވާ طَاِهرُ 

 .ހެެކވެނުއެދޭމީ ބަަދލަކަށް ެއއްވެސް ގައި ُمَقاِبلُ   ގެ َصَدَقة ހޭދަާޔއި އެީމހާކޮށްދޭ އެއްވެސްމީހަކަށް އަދި ) 19(

 َوْجهُ  ގެ َربُّ  މަތިެވރިމާތް ބޮޑުުކރައްވާ ހައްދަވާ އެމީހާ އެދޭހާެވސްކަަމކީ އެމީހާ ގައި ُمَقاِبلُ   ގެ َصَدَقة ހަމައެކަނި ) 20(
 . ރުިހވޮޑިގަތުމެވެ އެކަލާނގެ. ފުޅެވެ

 ަކރާމާތް  ސަވާާބއި ުރހޭވަުރގެ އޭނާ  ީމހާކުރި  َصَدَقة އެިދގެން ފުޅު َوْجهُ  ގެ  َربُّ  މަތިެވރިވެގެްނވާ އެމީހާގެ ދެންފަހެ ) 21(
 .އޭނާދެކޭެނއެވެ ނިކަންހުރެ

ْيقُ  َبْكر أبُو  މީހަކީ  ެވރިމާތް تـَْقَوى ތަކުންސިފަެވގެންމިދާ މިއާޔަތް:  ނޯޓު  ކަމުގައި   َعْنهُ  اهللا َرِضيَ  الصِّدِّ
 ފުޅައްޓަަކއި  َوْجهُ  ގެ  اهللا ުކރައްވައި  ންމިނިވަންއަޅު އެތަކެއް މުަދލުން އެކަޭލގެފާނުންގެ ފަހެ.  ވިދާޅުވެއެވެ ގިަނމުފައްސިރުން

 އެބާވަތުގެ  އެކަޭލގެފާނުންގެ ތާރީޚުަގއި އިސްލާމީ އަދި. އޮވެގެންނެއްނޫެނވެ ބޭުނންފުޅެއް އެްއވެސް ދުންޔަވީ. ދޫކުރެއްވިެއވެ
 . َعْنهُ  اهللا َرِضيَ  .އެއްޗެެކވެ މަޝްހޫރު ޚިދްމަތްތަކަކީ
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މާނަ  ގެسورة الضحى         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الضحى
uv 

  

 )11(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       ضحىُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

  ުކރައްަވއެވެ َوِحى ހުަވއި اهللا  ގަްނދެއްވައި ުދވާލު ނުވަތަ ގަންެދއްވައި ވަގުތު  ُضَحى  .     ިއަދ 

 .ނިަވކޮށްފިްއޔާ/  އަދިރިެވއްޖެއްޔާ އެރޭގަޑު    .  ުކރަްއވައެވެ   ِحىوَ  ުހވައި ގަންދެްއވައި ރޭގަޑު  

 ުދޫނުުކރަްއވައެވެ ކަލޭގެފާނ .    ެَربُّ  ކަޭލގެފާނުންގ         ިޑި ކޯފާވެވޮ  އެަކލާނގެ  އަދ 

 .ނުގަންނަވައެވެ   ިވަސްދު آِخَرة ކަޑަނއެޅިގެން އަދ .      ްމާހެޮޔވެގެންވެެއވެ ކަލޭގެފާނަށ.      

 ެދުނިެޔއަށްވުރެ /  ކުރިއަށްވުރ      ިދެއްވާނެއެވެ  ކަޭލގެފާނަށް ނިކަންހުރެ އަދ. 

   ެَربُّ  ކަލޭގެފާނުންގ       ްއެވެގަންނަވާނެ ރުހިވަޑައި ކަލޭގެފާނު  އޭރުން ދެނ .       ެއެކަލާނގ 

 .؟ުނގަންނަވައިތޯެއވެ ދެކެވޮޑި ކަލޭގެފާނު  ުކަމުގައި  އަކު ޔަތީމ        ްކަޭލގެފާނަށް  އެކަލާނގެ ދެނ 

 . ދެއްވިއެވެ ހުންނާނެތަން    ެދެވޮޑިގެންނެވިއެވެ ކަޭލގެާފނުއަދިއެކަލާނގ .    )ްއަދި  ތެދުމަގެއ 

  ކަމުގައި މީހަކު މަގުގެްއލިފައިވާ) އީމާންކަމެއްނެތި      ްދެއްކެވިެއވެ ތެދުމަގު ކަޭލގެފާނަށް އެކަލާނގެ ދެނ .

       ެދެވޮޑިގެންނެވިެއވެ ކަޭލގެފާނު އަދިއެކަލާނގ.   ުކަުމގައި ބޭކަލަކު ފަޤީރ       ްދެނ 

. ެއވެ މުއްސަދިކަންެދއްވި ަކލޭގެފާނަށް އެކަލާނގެ     ެދަންނަެއވެ ކުއްޖާ ޔަތީމު ފަހ .      ެފަހ 

. ވާށެވެގަންނުނު ވެ ބަަވއިައނިާޔވެރި ގަދަވެ އޭނާގެމައްޗަށް     ިދަންނައެވެ  ސަލާމުޖަހާމީހާ އަދ.    

ިތިނުޮގވާށެވެއެއްޗެ ދިމާލަށް އެނައާއ.        ިދަންނަެއވެ  نِْعَمة   َربُّ  ކަޭލގެާފނުންގެ އަދ.    

ެުކރައްވާށެ ފާޅު  އޭގެާވހަކަދައްަކވާ ފަހ . 
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މާނަ  ގެسورة الضحى         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .ކުރައްަވއެވެަވޙީ ހުަވއި اهللا ގަންދެއްވައި ދުވާލު މުޅި ނުވަތަ  ވަގުތު  ُضَحى ) 1(

ނޑު އަދި ) 2( ނޑު ފިްއޔާ ނިަވއިކޮށް ައދިރިކޮށް ތަކެތި އެންމެހައި  އަނދިރިކަމުން އޭގެ ޭރގަ  اهللا  ގަންދެްއވައި ެއރޭގަ
 . ކުަރއްވަެއވެ ވަޙީ ހުވައި

 . ނުގަންނަަވއެވެ ޑިކޯާފވެވޮ އަދި. ދޫކޮްށނުލައްވަެއވެ ަކލޭގެފާނު رب ަކލޭގެފާނުންގެ.) އެވެ اهللا އޭރަސޫލު( ) 3(

 . ހެޔޮެވގެންވެއެވެ ކަލޭގެފާނަށް ދުނިޔެއަށްވުރެ ނިްޢމަތް އެތާނގެ ސުަވރުގެާޔއި އެަބހީ آِخرة ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 4(

) ثواب ގެ  آخرة އާއި فتح ދުނިޔޭގެ( ރުިހވަޑައިގަންނަވާަވރަށް ގެފާނުަކލޭ رب ަކލޭގެފާނުންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 5(
 . ގަންނަވާނެެއވެ ވަޑައި ރުހި  ަކލޭގެފާނު ދެން އޭރުން. ދެްއވާނެއެވެ ނިކަންުހރެ ށްކަލޭގެފާނަ

 ގޮތް  އުޅެވޭނެ ގެދޮރާއި ފާނަށް ދެންކަޭލގެ. ދެކެވޮިޑގެންނެވިއެވެ  އެކަލާނގެ މުގައިކު ކަޔަތީމަ   ކަލޭގެފާނީ ) 6(
 . ދެއްިވއެވެ ހައްދަަވއި އެކަލާނގެ

 ެދން . ދެކެވޮޑިގަތެވެ  އެަކލާނގެ  ކަމުގައި  ބޭަކލަކު  ވަޑަިއގެންވާ ވެ  َغاِفل ނެތި ދުމަގެއް ުފރިހަމަތެ ފާނީ ކަލޭގެ  އަދި ) 7(
 . ދެއްކެިވއެވެ ތެދުމަގު  ކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނގެ

 އެކަލާނގެ  ދެން. ދެކެވޮޑިގެންނެިވއެވެ އެކަާލގެ ކަމުގައި ބޭކަލަކު ގިނަ ދަރިން އަދި ފަޤީރު  ފާނީ ކަލޭގެ އަދި ) 8(
 ުރހިވަޑައިގަންނަވާެނގޮތް  ކަލޭގެފާނު   ކުަރއްވައި  ުމއްސަދި ނަފުސުފުޅު ކަލޭގެފާނުންގެ . (ުކރެއްިވއެވެ މުްއސަދި ކަލޭގެފާނު

 . )ހައްދަވައިދެްއވިއެވެ

 !ނުގަންނަވާށެވެ ވަަޑއި ަހރުކަށިވެ  ގަދަހައްަދވައި މައްޗަށް ކުދިންގެ ޔަތީމު ފަހެ ) 9(

 .!ށެވެއްަދވާނުހަ ފައްސައި އެީމހުން ޗެތިޮގވައިއެއް ނިކަމެތިންނަށް ސަލާމުޖަހާ އަދި ) 10(

 މީސްތަކުންނަށް  ެއކަން ދައްަކވައި ވާހަކަފުޅު ތަކުގެ نِْعَمة ދެއްވި ކަލޭގެފާނަށް رب ކަލޭގެފާނުންގެ އަދި ) 11(
 . !ފާޅުކުރައްވާށެވެ

 قـُْرآن،    އެވެ قـُْرآن ައކީ نِْعَمة  سُ  ُمَقدَّ  އެންމެ ޭއގެތެރެއިން  ނަމަވެސް. އެކެވެ نِْعَمة ހުރިހާ  އަކީ نِْعَمة .ދަންނައެވެ
 أعلم واهللا. ނަބީކަމެވެ   އަކީ  نِْعَمة ނުވަތައެ .  ވިދާޅުވާށެވެ ކިޔަވާ
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މާނަ  ގެسورة الشرح        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الشرح
uv 

  

 )8(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       رشح ُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     

        ެ؟ނުކޮށްދެއްވަންތޯއެވެ  ތަނަަވސް ަކލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގ.      ެކަލޭގެފާނުންގ 

 ) ހިތްޕުޅު އެބެހީ( މޭމަތިފުޅު      ިނަންގަވާ  ކިބައިން ަކލޭގެފާނުންގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ 

 . ދުރުކުރެްއވީމެވެ      ެށްފާފަތައްކު ކަލޭގެފާނުންގ      ިަބރުވެގެންވާ  އެތަކެތ    

 ުބރަކަށިފުޅަށް ކަލޭގެފާނުންގެ       ިއުފުއްެލވީމެވެ ކަޭލގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދ .   
   ނަންފުޅު ކަލޭގެފާނުންގެ    ްޗާއިއެުކވެއެވެދައް  އުަދގުލިާއ ހަމަކަށަވަރުނ.    ަފަސޭހ    

 ްދައްާޗއިއެކުެވއެވެ އުަދގުލާއި  ހަމަކަށަަވރުނ.      ަފަސޭހ    ެަކލޭގެާފނު  ފަހ 

 ) އިްއވައިދެްއވުމުން ރަސޫކަން  ނުވަތަ/ ަހގުރާމައިން  ނުވަތަ / މަސައްކަތްޕުޅުން(  ނިމިވަޑައިގެންފިއްޔާ     
 . ގަންނަާވށެވެ ތެދުވެވަޑައި) ދުޢާކުރެއްވުމަށް ުނވަތަ ނަމާދުފުޅަށް( ދެން       ިގެ  َربُّ  ކަލޭގެފާނުންގެ ހަމައެކަނި އަދ 

  ން َحْضَرةُ        ެގަންނަވާށެވެ އެދިވަޑައި  ފަހ. 
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މާނަ  ގެسورة الشرح        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 .ތަނަވަްސކޮށްދެއްވީމެވެ އެބަހީ؟ ނުދެއްވަންތޯއެވެ ޮކށް ތަނަވަސް މޭމަތިފުޅު ަކލޭގެފާނުންގެ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ) 1(

 ޖާހިިލްއޔަ  އެބަހީ. (ދުރުކުރެއްވީެމވެ ކުށްފާފަތައް ކަލޭެގފާނުގެ ކަލޭގެފާނުންެގކިބައިން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އަދި ) 2(
 .) ުދރުކުރެްއވީމެވެ ނަންަގވާ އެފާފަެއއްވެސް މަވެސްފާފައެއްވެފަިއވާނަ ޒަމާނުގައި

 .ފާަފތަކެވެ ބުރަވެަފއިވާ ުބރަކަށިފުޅަށް ކަލޭގެފާނުންގެ އެފާފަތަކަކީ ) 3(

 ނަންފުޅާއި  ެއކަލާނގެ  ފަހެ . (ުކރެއްވީމެވެ  މަތިވެރި  އުފުްއލަވައި  ނަންފުޅު ކަޭލގެފާނުންގެ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  އަދި ) 4(
 ވަގުަތކު  ކޮންމެ.  ލެްއވިއެވެ އެކަލާނގެ ނަންފުޅު އެަކލޭގެާފނުންގެ ކިޔޭނެގޮތަށް ަނށް އިްސލާމުން އަބަދު އިއަބަދާ ގުޅިގެން
 ބިމުަގއި  އުޑާއި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން އަދި. ެލއްވިއެވެ ކިޔޭގޮތަށް ނަންފުޅު އެަކލޭގެފާނުންގެ  ގޮވާިއރުވެސް ބަންގި

 .) އްވިެއވެުކރެ މަތިވެރި ނަންފުޅު އެކަލޭގެފާނުންގެ 

.ފަސޭހައެެކވެ ަދއްޗައްފަހު  އުދަުގލާއި ހަމަކަށަވަރުން ) 5(

. ވުމެވެ  ފަސޭހަ ަބލިން ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު އެބަހީ ( . ފަޭސހައެެކވެ ދަްއޗައްފަހު އުދަުގލާއި ހަމަކަށަވަރުން  އަދި ) 6(
. ުނވެއެވެ  ވިދިވިގެން ދެއުދަގޫ...މިހެންނެވެ ންދެ.  އަމާންަކމެވެ ބިުރވެރިކަަމކަށްފަހު.  ކަމެވެ ތިޔާގެ ތަދުމަޑުކަމަށްފަހު

 . )ވެެއވެ ެއއްފަހަރާ  ދެފަސޭހަ އެކަމަކު

 ނިމިވަަޑއި  ހަގުރާަމއިން ުނވަތަ  ނިމިވާޑައިގެންފިއްޔާ  މަަސއްކަތްޕުޅުން ދުންަޔވީ ަކލޭގެފާނު.) !އެވެ اهللا َرُسولُ  އޭ (  ) 7(
 ުނވަތަ .  ވަޑައިގަންނަވަށެވެ ތެދުވެ ނަމާދުފުޅަށް ދެން ގެންފިްއޔާ  ޑައިނިިމވަ ުކރެއްވުމުން  تـَْبِلْيغُ   ނުވަތަ  ގެންފިއްޔާ
 . ވަޑަިއގަންނަވާށެވެ ތެދުވެ ކުރެްއވުމަށް އަޅުކަން

  َربُّ  ކަޭލގެފާނުންގެ އަބަދުވެސް  ނުވަތަ . އެދިަވޑައިގަންނަވަށެވެ ން َحْضَرةُ   ގެ َربُّ   ަކލޭގެފާނުންގެ ހަމަސީދާ އަދި ) 8(
 .ބަހައްޓަވާށެވެ އެދުންފުުޅ އެފަރާތަށް. ވާށެވެއެދިވަޑައިގަންނަ
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މާނަ  ގެ سورة التين        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة التين
uv 

  

 )8(އާޔަތުގެ ޢަދަދު               تنيُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     

      ިހުަވއި ވަ  هللاތީނާއި ޒައިތޫނި ގަންދެއްވައ. ޙީ ުކރައްަވއެވެ      ިއަދ

. ހުަވއި ވަޙީ  هللاސީނާގައިާވ ފަރުބަދަ ގަންދެއްވަިއ  ކުރައްވަެއވެ      އަދި ިމ

 ( އަމާންވެގެންާވ ރަާށއި (އަމާންވެގެންާވ މައްާކއާއި        ެހަމަކަށަވަރުްނ ތިމަންރަސްަކލާނގ 

 . އިންސާނާ ހްެއދެވީމެވެ          ( ެއންމެ ރީތި ސޫަރއިގައި (އެންމެ ރީތި ސިަފޔަށް

    (. . (ފޮނުވަމެވެ ދެން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އޭނާ ަރއްދު ުކރީމެވެ      އެންެމ

)  العمر أرذلދަށުގެ ދަރަޖަޔަށް (   އަށް    ީއީމާންވީ މީސްތަކުން މެނުވ       

ތައްުކރި  عمل َصالحއަދި އެމީހުން       . ފަހެ އެމީހުންނަށް ދަރުަމ ހުއްެޓވެ       

ނޑި ދިއުމެއްނެތި   ކެ         ުކަޭލ މިއަށްފަުހ ދޮގ (. ުކރީ ކޮން ަކމަކާހެިދ (އޭ އިންސާނާެއވެ

.؟ ހެއްޔެވެ      ( އަޅެފަެހ   ޖަޒާ ދެއްވުްނ (މަުރވުމަށްފަުހ ައލުން ިދރުވަިއ ޖަޒާދެއްވުން

. ނުވޭهللا   ؟ހެއްެޔވެ       ޙުކުމް ކުރާ މީހުންކުރެ ޙުކުްމއެންމެ ސީދާ ޢަދުލު ވެިރކަލަުކ

 ކަމުގައި 
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މާނަ  ގެ سورة التين        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ނުަހނު  ށްއިންސާނުންނަ މިދެއެއްޗަކީ . ( ކުރައްަވއެވެ َوِحى  ހުަވއި اهللا ގަންދެއްވައި  ޒައިތޫނި  އާއި ވައްތީނި ) 1(
 ޒައިތޫންޏަކީ  އަދި. މޭވޭެއވެފައިދާކުރާ އެންމެ ހަށިގަޑަށް ތީނަކީ އި ންބުނާގޮތުގަ َحِكْيمُ  ވަރަްށގިނަ. ދެއެއްެޗވެ ފައިދާހުރި

 .) ތެެލވެ ފައިދާބޮޑު އެންމެ އޭގެތެލަކީ  ައދި. އެކައްެޗވެ ބަަރކާތްތެރި ެކއުމަށްބޭނުންކުރާ ވަރަށްގިނަބަެއއްގެ

 .ކުރއްވަެއވެ َوِحى  ުހވައި اهللا ގަންދެއްަވއި ފަރުބަދަ طُْورُ  އަދި ) 2(

 .ކުރއްވައެވެ  َوِحى  ހުވައިاهللا ންެދއްވައިގަ) މައްކާ އެބަހީ ( ިމރަށް އަމާންވެގެންވާ އަދި ) 3(

. ތައްގަޑަށެވެ  އެންމެރީތި. ސޫަރއިގައެވެ  އެންމެރީތި ހެއްެދވީ އިންސާނާ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން ) 4(
 .ގޮތަށެވެ ުހރެވޭ ކޮޅަށް ރަގަޅަށް  މުނާސިބުކޮށް ގުނަވަންތައް

 އެބަހީ . ފޮނުވީމެވެ އޭނާ  އަށް ) الُعْمر أْرَزلُ . ( ެއނާފޮނުވީމެވެ ަކލާނގެ ތިމަންރަސް ދަށުދަރަޖައަށް  އެންމެ  އަދި ދެން ) 5(
. ނަރަަކއަށްފޮނުވަމެވެ  އޭނާ  އެާނނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއްޔާ ނުވަތަ. ފޮނުވަމެވެ ދަރަޖައަށްއޭނާ މުސްކުޅިވެވާނުވާނޭގޭ
 . މިދެތަރުޖަމާވެއެވެ

 މެދުކެޑުމެއްުނވާ  ޤިޔާމަތްދުަވހުން އެމީހުންނަށް ފަހެ . އެވެ މެނެވީ ހުންކުރިމީ  َعِملُ  َصاِلحُ  އީމާންެވގެން މީގެތެރެއިން ) 6(
 . ުހްއޓެވެ ހުންނަ ސަވާބު  ދަރުމަޔާއި

 ބެްއލެވުމަާށއި  ހިސާބު ދިރުްއވައި ދެވަނަފަހަރަށް  ޙަޤީޤަތަަކށްފަހު މިހުިރހާ.) އިންސާނާއެވެ ނުކިޔަމަންތެރި އޭ( ) 7(
 ؟ެހއްޔެވެ ކޮންގޮތަކުން ރަނީކަލޭޮދގުކު ފޮނުއްވުން ޖަޒާދެއްވުމަށް

 ެއކަލާނެގއީ . ޝަްއކެއްނެތެވެ؟ ނުވޭހެްއޔެވެ اهللا ފަރާެތއްަކމުގައި ކުަރއްވާ ُحُكمْ   ވެރިކޮށް َعْدلُ  އެންމެ އަޅެފަހެ ) 8(
 ހަމަ ފުރި ަބއްލަަވއި ހިސާބު ޢަމަލުތަުކގެ ދިރުްއވައި ދެވަނަފަަހރު. ަކލާނގެއެވެ ކުރަްއވާ ُحُكمْ   ވެރިކޮށް َعْدلُ  އެނމެ

 .ެވރިކަމުގެެތރެއިންވާކަމެެކވެ َعْدلُ  އެކަލާނގެ ޖަޒާދެއްވުމަކީ

 ރަޫސލުކަމަށް  ތިންރަސޫލުޭބކަލުންގެ  ުމހިއްމުތިްނއެއްޗަކީ  ކުރއްވާަފއިމިވާ َوِحى  ހުވައި  اهللا .ދަންނައެވެ
ْقدِ  بـَْيتُ  މަޙަްއލަކީ އިތޫނިގެ ޒަ ތީނާއި . ވިދާޅުވެއެވެ ބައެއްޭބކަުލން މުފައްިސރުންގެ  އިޝާރާތްކަމަްށވެސް ކުރައްވާފަިއވާ

َ
 س امل

َنا .އެހިސާބަށެވެ އެަކލޭގެފާނުފޮނުއްވުނީ. ރަޫސލުަކމަށެވެ ގެ السآلم َعَلْيه ِعْيَسىއިާޝރާތްވަނީ ެއއިން. އެވެ     طُورِسيـْ
 ބާވާތްެލއްުވނު   ِحىوَ  އެތާހުންަނވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއީ . ގެރަޫސލުކަމަށެވެ  السآلم َعَلْيه  ُموَسى އިންދަލީލުުކރަނި

 =َكِثْري  اْبنُ = .  ފެއްެޓވުނުތަނެވެ ބާވާްތލެއްވެން َوِحى  އަށް  وَسلم َعَلْيه اهللا َصَلى حمَُمد މައްާކއެއީ. ފަރުބަދައެވެ
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މާނަ  ގެسورة العلق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة العلق
uv 

  

 )19(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         علقُسورة ال  
 

   މާ ަތުރޖަ     

   ޭمحمد(އ . . ަކލޭގެފާނު)  !ގެފާެނވެ   !ކިޔަވާ ވިދާޅުވާށެވެ      ކަލޭގެފާނު ހައްދަާވ ބޮޑުކުރެްއިވ

 ގެ އިސްމުފުޅުން /ނަންފުޅުން  رب      .     އެކަލާނގެއީ ހެއްދެވި ަކލާނގެެއވެ

. އިއެކަލާނގެީއ  ންސާާނ ހެއްދެިވއެވެ      ްނޑުލޭ ކޮޅަކުނ  ގަ .  ކަލޭގެފާުނ ކިަޔވާ ވިދާޅުވާށެވެ

        ربއެީއ ެއންމެ މާތް  ربއަިދ ކަޭލގެފާނުންެގ  .  އެކަލާނގެީއ  އެވެ  

    އިން އުނގަންަނވައިދެއްިވ ކަލާ ذريعةގެ  قلم .  ނެގއެވެ    އެކަލާނެގ

 . އިންސާނާއަށް އުގަންަނވައިދެއްިވއެވެ        ިއޭނާއަށް ޭނގޭތަކެތ  ްެއހެްނ  އެއްގޮތަކަްށވެސ

 .   ނޫނެވެ    (ކާަފރު އިންސާާނ) ާހަމަކަށަވަރުްނ އިންސާނ       ހަމަކަށަވަރުން އޭާނ

. ނުކި   ޔަމަންތެރިެވ ބޮޑާވަނީއެވެ    ފުދިގެްނވާކަމުގަިއ ( އޭނާއަށް (އޭާނެގ މުދާަލިއ ބާރުން

  ދެކެގެން އެނާ        ެحضرةގެ  ربހަމަކަށަވަރުންކަޭލގެފާނުންގ .  އަށެވެ     

) ވަީނ   رُجوعއެނބުރި  ވުްނ (އެނުބރި އައުން           އެ މަނާކޮށް ަނހީކުާރ މީާހ

 އާއިމެދު ކަޭލގެފާނު ނިކަން ޚަަބރު ދެްއވާބަްއލަވާށެވެ        ާއަޅަކު ނަމާދުކުރަންޏ      

 .  ނިކަން ކަޭލގެފާނު ޚަަބރު ެދއްވާބަްއލަވާށެވެ         ުމަގުަގިއ ވަންާޏ އެ އަޅާ ތެދ    

  ްއަމުރުކޮށ (  ނުވަތަ (ެއ އަޅާ       ެވރި ވުމަށް / ިބރުވެތިވުމަށް  تقوى 
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މާނަ  ގެسورة العلق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 ހެއްދެވި  އެަކލާނގެއީ  !.ވާެށވެކިޔަވާވިދާޅު ނަންފުޅުން ގެ رب ބޮޑުކުރެްއވި ަހއްދަވައި  ަކލޭގެފާނު.) ގެފާނެވެ  حممد( އޭ ) 1(
 .)ކަލާނެގއެވެ ހެއްދެވި  ތަެކއްޗެއް ުހރިހާ. (ކަލާނގެއެވެ 

ނޑު ހެއްދެވީ އިންސާނާ އެކަލާނގެ ) 2( ނޑު ހެއްދެވީ  ޖިންސު ިއންސާނާގެ. (ލޭކޮޅަކުންނެވެ ގަ  .)ކޮޅަކުންނެވެ ލޭ ގަ

 ދީލަިތވަންތަ . ކަލާނގެއެވެ މަތިވެރި މާތް އެއީ رب ގެފާނު ކަލޭގެ އަދި !.ވިދާޅުވާށެވެ ކިޔަވާ) !.ގެފާނެވެ حممد( އޭ ) 3(
 އެަކލާނގެ  ދެްއވުމަކީ ދަސްކޮށް ވިދަޅުވާެނގޮތް ކިޔަވާ ކަލޭގެފާނަށް  ނަމަވެސް  ބޭަކލަކު أمِّىّ  ކަޭލގެފާނީ. (ކަލާނގެއެވެ 

 .ކާމެކެވެ ެތރެއިންވާ ދީލަތިވަންތަކަމުގެ

 .ކަލާނގެއެވެ ވިނގަންނަަވއިެދއްއު ިކޔުން ލިޔެ އިން ذريعة ގެ قلم އެކަލާނގެއީ ) 4(

 قلم.  ަކލާނގެެއވެ ދެްއވި އުނގަންަނވައި އޭނާއަށް  ކަންަތއްތައް ނޭގޭ  އިންސާނާއަށް ) އިން واسط ގެ قلم( އެކަލާނގެއީ  ) 5(
  ހެއްދެވި  އެންމެފުރަތަމަاهللا އެއީ. (އެކެވެ نعمة ބޮޑުެވގެންވާ ެތރެއިން ތަކުގެ نعمة ގެ اهللا އަކީ

 .) އެވެ خملوق

 ކާަފރު  ހަމަކަަށވަރުން . ހުއްެޓވެ ބިރުެވރިކަން  މީހާއަށް  ކާފަުރވާ އަށް  نعمة ގެ اهللا. ނުވާނެެއވެ ެއހެން އެއްގޮތަކަށްވެސް  ) 6(
.أبوجهل އީއެ( އިންސާނާ   ބޮޑާވެގަންނަނީ ހައްދުަފހަނައަޅައި ނުކިޔަމަންތެރިކަުމގައި )ކަމުަގއި ބުނެވުެނވެ

 .ފެނިގެންނެވެ އޭނާއަށް ފުދޭނެކަމަށް އަދި ފުދިގެންާވކަމަށް އޭނާއަށް ބާރުން މުދަާލއި އޭނާގެ އެއީ ) 7(

 .އަެށވެ َحْضَرةُ  ގެ  رب ކަލޭގެފާނުންގެ ަވނީ ވުން رجوع)  މަުރވުމަށްފަހު އޭާނވެސް ހަމަކަކަށަވަރުން( ) 8(

 އީ އެ(  މީހާާއއިމެދު ނަހީުކރާ މަނާކޮށް މުންއްވުަނމާދުކުރެ وسلم عليه اهللا صّلى حممد އެބަހީ އަޅަކު   ) 10(،)9(
.أبوجهل  .) !ނިކަންދެކޭށެވެ ނުަބއިކަން އޭނާގެހުރި. (ބަލާށެެވ.! ދީ  ޚަބަރު ކަލޭމެންނިކަން – )ކަމުގަިއ ބުނެވުނެވެ

 .( އެހެން ހަދަންވީ ހެއްޔެވެ؟)؟ހެޮޔހެއްެޔވެ ތެދުމަގުގަިއވިޔަސް وسلم عليه اهللا صّلى حممد އެބަހީ  އަޅާ އެ އަދި  ) 11(

 )؟؟.ކުރަްނވީހެއްެޔވެ މަނާ ހަމަެއހެން( ނަަމވެސް ުކރެއްވި އަުމރު ވުމަށް ެވރި تقوى އެކަލޭގެފާނު ނުވަތަ ) 12(
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   ަތުރަޖމާ     

    .       ކަލޭގެފާނު ނިކަން ނިކަން ޚަަބރު ދެއްވާ ަބއްލަވާެށވެ  ާއޭނާ ދޮގު ުކރިއްޔ       

      އަދި އޭނާ ުފރަގަްސ ދީފިއްޔާ   ެ؟އޭނާޔަށް ފަެހ ނޭގޭހެްއޔެވ        ހަމަކަަށވަުރްނ

. (هللا   ދެެކވޮޑިގެންވާކަްނ هللا  .) އެްއގޮަތކަށްވެްސ އެހެންނުވާނެެއވެ   ގަންީދ ބުނަވެ      هللا)

.) އޭާނ އެކަން   ުހއްޓަިއ ނުިލއްާޔ  ގަންދީ ބުނަވެ          ހަަމކަށަވަރުްނ ތިމަްނ ރަސްަކލާނެގ

 . ނޑުގައި ހިތްޕަަވއި ދަމައިގަްނނަހުށީމެވެ  އޭނާގެ ނިތްކުީރގެ އިސްތަިށގަ           އެީއ

. އެބަހީ އެނިތްކުރީެގ ެވރިއަ  .ދޮގުވެރި ކުށްވެިރ ނިތްކުިރއެކެވެ  ކީ ދޮގުެވރި ފާފަެވރިއެެކވެ       

. ފަހެ އޭނާ އޭނާެގ ނާދީގެ މީހުންނަށް ޮގވައިބަލާެށވެ          ތިމަންރަސްކަލާނެގ ނިކަންހުެރ

 .  . އެއްގޮތަކަށްވެްސ އެހެން ނޫނެވެ   ނަރަކައިގެ ޒާާބނިޔާމަާލއިކަތްބޭކަލުންނަށް ގޮވާހުށީމެވެ   ޭއ)

.هللا ރަސޫލު      .!އޭނާޔަްށ ކިޔަމަންވެވަޑައިުނާވނެއެވެ ަކލޭގެފާނު )!އެވެ         އަިދ

.(هللا ) ސަޖިދަ ކުރަށްވާެށވެ . !އަށް . !/ ނަމާދު ުކރަށްވާެށވެ   !އަިދ އެކަލާނގެއާިއ ކުއްތަންެވ ވަޑައިގަންަނވާށެވެ
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   މާނަ  َمـاِلىِإجْ  

.أبوجهل އީއެ( އަދި އެނުބައި ނުލަފާކަލޭގެ ) 13( ގެންނެިވ  وسلم عليه هللا صلّى محمد  )ކަމުގައި ުބނެވުނެވެ

 .  ކަންތައް ދޮގުކޮްށ އަދި ީއމާންކަމަށްފުރަގަސްދިންކަމުަގއި ވަްނޏާ ދެން އޭނާޔާމެުދ ނިކަން ޚަަބރުދީބަލާށެވެ

 ދެެކވޮޑިގެންާވކަން އޭނާއަށް ަފހެނޭގެނީބާވަެއވެ؟ هللا ން އޭނާކުާރހުިރހާކަމެއް ހަމަކަށަވަރު ) 14(

)15 (  . . އޭނާއެކުރާ ކަންތަކުްނ هللا އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެންނޫނެވެ ަގންދީ ހުވައިކުަރއްވަެއވެ

އޭނާގެނަްސ  އެނާހުއްޓައިނުީލވިއްާޔ ތިމަންރަސްަކލާނެގ އޭނާެގ ނިތްކުިރމަތީގައިވާ އިސްތަސިގަޑުގަިއ ިހއްޕަވައި 

  . ގެފުޅުކައިީރގަިއ   وسلم عليه هللا صلّى محمدއޭނާއެުކރާ ނުބައިކަންތަުކގެ ތެޭރގައި (ނަރަކައަށް ަވއްދާހުށީމެވެ

 (.  ނަމާދުފުޅު ކުރެއްވުން މަނާުކރުން ޭއގެއެންމެ ިއސްކަމަކަށްވެެއވެ

. ދެންފަހެ އޭނައަކީ ދޮގުެވރި އަިދ ގިނަގިަނއިން ފާފަުކރާ ކުށްެވރި ) 16(  އެެކވެ

 ދެން އެނާޔާއެހީވާން އޭާނގެ ނާދީގެމީހުންނަްށ އޭނާޮގަވއިބަލާށެވެ  ) 17(

)18 ( .  ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެންނަވާީނ ނަރަކަިއގެ  ޒަބާނިްއޔަ ބޭކަލުންނެވެ

. (އޭ ރަޫސލު  ) 19( .هللا އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއެީހކުރާ ގޮތެއް ުނވާނެއެވެ ) ެއއްގޮތަކަްށވެސް އޭނާޔަްށ !އެވެ

.ކިޔަ . هللا އަިދ  !މަންވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާށެވެ އަްށ ސަޖިަދ ުކރައްވަިއ ނަމާދުފުޅު ކުރަށްަވއި އަޅުކަން ކުރަށްވާެށވެ

 .!އަދި އެަކލާނގެއާިއ ކުއްތަންެވވަޑައި ގަންނަވާށެވެ
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 ގެ މާނަ  ُسورة القدر
uv 

  

 )5(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       قدرُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

     ްބާވަިއލެއްވީމެވެ ޤުްރއާން ީކރިތި އެ. (ބާަވއިލެްއވީމެވެ އެ ތިމަްނރަސްކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ(.    

     ކުރެްއވިގެންާވޭރގައި މިންަވރު( ވިލޭރޭގައި القدر ليلة(      ިއަންަގއިދިނީ  ފާނަށްކަލޭގެ އަދ 

 . ކޮންއެއްޗެއްތޯެއވެ       ކޮންެރއްެއކަން( ކޮންއެއްޗެްއކަން ވިޭލރެއަކީ  القدر ليلة(     ليلة 

  ވިޭލރޭ القدر        ްެހވެވެ ަމއްސަރަށްުވރެ އެއްހާސ .          

 . ވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ ފައިބާ السآلم َعَلْيه ِجْربِْيلُ   މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި  ޭއެރ.    ެَربُّ  އެބޭކަލުންގ 

 .ގެއިޒުނަފުޅަށް       ްކޮންމެއަމުރަކާއިގެނ.     ޭސަލާމަތްކަްނވެއެވެ އެރ.      

  ުދާދެން ަލއްޖައުމަށް ފަޖްރ. 
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

َلة قـُْرآن އެ ތިމަންރަސްަކލާނގެ ހަމަކަށަަވރުން  ) 1(  َلْوحُ  އެއީ . (ބާވާތްެލއްވީމެވެ ގައި ) މިންަވރުެވގެނވާރޭ(  ވިޭލރޭ الَقْدرِ  لَيـْ

ْحُفوظُ 
َ
 ައހަރުގެެތރޭގައި  ތޭވީސް ދެން. ބާވާތްެލއްވުމެވެ ެއއްފަހަރާ އެކީއެކަށް އަށް اْلِعزَّة بـَْيتُ   ގައިވާއުޑު ދުނިޔޭގެ ން  امل

 .)ބާވާްތލެއްިވއެވެ  އަށް وسلم عليه اهللا صّلى اهللاِ  َرُسولُ   އެކިފަހަރުމަތިން

َلة އަދި ) 2(  ؟ ންއެްއޗެއްތޯއެވެކޮ އަްނގައިދިނީ ކަޭލގެފާނަށް ކޮްނރެއެއްކަން  ވިޭލރެއަނީ الَقْدرِ  لَيـْ

َلة ) 3(  އެްއާހސް  އެނޫން އެރޭުކރާއަޅުކަން އެބަހީ. ( ރެއެެކވެ ހެޔޮެވގެންވާ މައްަސރަށްވުރެ އެްއހާސް ވިލޭރެއަކީ الَقْدرِ  لَيـْ

 .)ާވހަކަެއވެ ހެޮޔެވގެންވާ ވުރެ އަޅުކަމަށް މައްސަރުގެ

 ުކރަްއވާ  އެަކލާނގެ އަދި  ގެއިޒުނަފުޅަށް َربُّ  ގެއެބޭަކލުން  السآلم َعَلْيه ِجْربِْيلُ  މަލާއިކަތްބެކަލުންނާއި) 4(

 .ފައިބާވަޑަިއގަންނަވާުހްއޓެވެ ެއރޭ އެބޭަކލުން ކޮންމެއަމުރުފުޅަކާއިގެން

 .ސަާލމަތްވެގެންނެވެ ނުބައަކުން  ހުިރހާ އެޭރވަނީ ފަޖްރުލައްޖައުމަށްދާދެން ) 5(



                      
 

2 3 0 3   
 

މާނަ  ގެسورة البينة        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة البينة
uv 

  

ةُسورة ال     )8(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                         ب
 

   ަތުރަޖމާ     

        ްނުވިެއވެ ކާފަރުވީމީސްތަކުނ .        ُންކުރެ ِكَتابُ  َأْهل  ިއަދ 

  ުކރެންނާއި މުޝްރިކުން  )ްކަުމގައި ބަޔަކު ުހއްޓައިާލނޭ) ކާފަރުކަނ            

  އަތުެވއްޖައުމަށްދާދެން ދަީލލު އެމީހުންގެގާތަށް     = ީَرُسولُ   ންވާ َحْضَرةُ   ގެ أهللا އެއ 

 . ބޭކަލެކެވެ ުވިދާޅުވެދެއްވާނޭ ކިޔަވާ އެބޭކަލަކ.      ُُصْحفُ (  ފަތްފުށްތަކެއް ވެގެންވާ  طَاِهر 

 )ތަކެއް  ާއެފަތްފުށްތަކުަގއިވާ /  އޭގަިއވ       ާُحُكمْ ގަދަ ސީދާވެގެްނވާ.( ފޮތްތަކެއް ތެދު  ސީދާވެގެންވ 

  )ތަކެއް    ިނުވެެއވެ ބައިބައި  ވަިކވެ އަދ.       ެَنَصاَرى ޔަހޫދީންނާއި ( ވުނުމީހުންފޮތްދ 

   )އިން         ެގާތަށްައއުަމށްފަހުގައިމެނުވީ އެމީހުންގ       ުة / ދަލީލ  ُحجَّ

     ިއަމުރުވެވިގެންުނވެއެވެ އެމީހުންނަށް އަދ.        ްމެނުވީ  ޅުކަންކުރުމަށްއަ އަށް أهللا އެމީހުނ  

     ްތެރިކޮށްގެން  ِإَخآلص އަޅުކަން ެއކަލާނެގއަށް އެމީހުނ      ްފިަޔަވއި  އެހެންުހރިހާދީނެއ 

 )އަށްސީދާކޮްށގެން تـَْوِحْيد ( ސީދާކޮްށގެން އިސްލާމުދީނަށް ހަމައެކަނި       ްَقاِئم މާދުނަ އަދިއެމީހުނ 

 ކުރުމަށާއި      ްިދނުމަށާއި ޒަކާތް  އަދިއެމީހުނ          ާދީަނކީ  ސީދާވެގެންވ 

 . އެއީއެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 ބަޔާންވެގެްނވާ  ގާތަށް  އެމީހުްނގެ މުޝްިރކުންނާއި) ްއކާގެމަ(އަދި  ކާަފރުންނާއި ުކރެ އިން نصارى ނާއި يـَُهودى ) 1(

 ުދރުާވނޭ ) ކަމުން ކާަފރު ުނވަތަ އަޅުކަންކުރުމުން ބުދަށް( ގޮތުން  އެތިބި އެމީހުން  ދާންދެން އަތުވެއްެޖއުމަށް ދަލީލު  ޙުތްޖަތާއި

 .ނުވެެއވެ ކަމުަގއި ބަަޔކު ހުއްޓާނޭ އެކަން-އަދި  ކަމުގައި  ބަޔަކު

.) ެއވެ وسلم عليه اهللا صّلى حممد އެއީ . (ބޭކަެލކެވެ ރަސޫލު  ވަޑައިގަންނަވާ  ން حضرة ގެ هللا އެދަީލލަކީ /  ތަކީ ހުއްޖަ އެ ) 2(

 ކިަޔަވއި  ތަެކއް صحف ެވގެންވާ  طَاهر މުޅިން ުފރެދުމުން މަގު ދޮގާއި  އެބަހީ  ތަކެއް  صحف ެވގެންވާ َطاهر އެކަލޭގެފާނު

 .ވިދާޅުވެދެއްވާނެއެވެ

 ައދި  ގުދުކަމެއް  ެއއްވެސްކަަހލަ . ތަކެކެވެ ُحُكمْ ގަދަ ސީދާވެެގންވާ ވަނީ ) އެފަތްފުށްތަކުގައި( ތަުކގައި صحف އެ ) 3(

 . ތަެކކެވެ ُحُكمْ  އަނިޔާއެއްނެތް

 ބަޔާްނވެގެންވާަދީލލު   ގާތަށް  އެމީހުްނގެ އިން  َنَصاَرى އިންނާއި  يـَُهوِدى އެބަހީ ފޮތްދެވުނުމީހުން ހަމަކަށަވަރުން  ) 4(

 އެަބހީ  – ަދލީުލއައިހިދުން  ގާތަށް އެމީހުން  ފަހެ . (ުނވެއެވެ ކަުމގައިަވކިވަކިވީ  ބައިބައިވެ  އެމީހުން  މެނުވީ  އައުމަށްފަހުގައި 

 އެކަޭލގެފާނަށް   ތެރޭަގއިތިބީ އެމީހުްނގެ ދެން. ބަިއބައިވީއެވެ އެމީހުން ގެންނެވިހިދުން ވަޑައި  وسلم عليه اهللا صّلى اهللاِ  َرُسولُ 

 .)ކާފަރުވީމީހުންާނއިއެވެ ކަލޭގެފާނަށްއެ   އީމާންވީމީހުންނާއި

) އަށްސީދާކޮށްގެން  تـَْوِحْيد( ސީދާކޮށްގެން ިއސްލާމުދީނަށް ހަމައެކަނި ފިަޔވައި އެހެންުހރިހާދީނެއް އެމީހުން އަދި ) 5(

 އެީމހުންނަށް  މެނުވީ އަޅުކަންކުރުމަށް އަށް أهللا އެމީހުން  ތެރިކޮްށގެން ِإَخآلص އަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް

 ދީނަކީ  ސީދާވެގެންވާ .ެއވެ ދިނުމާއި ޒަކާތް  އަިދއެމީހުން ކުރުމާއި  َقاِئم ނަމާދު  އަިދއެމީހުން. ރުވެިވގެންނުވެއެވެއަމު

 .އެއީއެވެ
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   ަތުރަޖމާ     

   . ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރުވީމީހުން       َއިންނާއި  يَهُوِدى ންުކރެ /  ِكتَابُ  ْهلُ أ  

. نََصاَرى އިން ކުރެން  . އަދި މުޝްރިކުންނާިއ       . ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގަެއވެ

     . އެމީހުން އެާތ ދެމިތިބޭނެއެވެ        ީކަޑަނއެޅިގެން އެމީހުން ެއއ       

. (އެންެމ ނުބަިއ  .) َخْلقُ އެންމެ ނުބައިމީހުންެނވެ    ްނނެވެ    ްހަމަކަަށވަުރނ  

 އީމާންވީމީސްތަކުން        ްކުިރ  َعَملُ  َصالِحُ  އަދިއެމީހުނ       ކަޑަނއެޅިގެްނ

.  އެމީހުން އެއީ        އެންެމ ރަގަުޅ ) . .) َخْلقُ އެންމެ ރަގަޅުމީހުންެނވެ   ންނެވެ

. އެމީހުންގެ ދަރުަމވަނީ     ެَحْضَرةُ  ގެ َربُّ އެމީހުންގ . ގައެވެ       އެއީ ޤާއިުމވެތިޭބ

. މާތްވެގެންވާ ސުަވރުގެެއވެ         ައެތަންތާގެ ދ.  ށުން އާރުތައްދެމޭ     އެމީހުްނ

. އެތާ ދެމިތިބޭހުއްެޓވެ     ްދާއިީމގޮތެއްގަިއ / އަބަުދވެސ      އެމީހުންނަްށ ުރއްސުްނ  هللا

. ލެއްވިެއވެ      .  އަިދ އެމީހުންއެަކލާނގެއަްށ ރުހިގެްނވެއެވެ    ެއއީ އެސުަވރުގެާޔ ( އެނިޢްމަްތ އެއީ

          َربُّ އެމީހަކު އެީމހެއްެގ .  އަށް ިބރުވެތިީވ މީހަކަށެވެ
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   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އިންުކރެ ކާަފރުީވ މީހުންނާިއ އަިދ މުޝްިރކުންނާއި (މި  نصارىން ާނއި  يَهُودىހަމަކަށަވަރުްނ  ) 6(

ނޑައެޅިގެްނ އިމީސްމީހުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ވާީނ ) ޖަހަންނަމަ . ކަ . އެމީހުން އެތާ ދެމިތިޭބނެއެވެ ގެ އަލިފާުނގައެވެ

. هللاއެމީހުން އެީއ   ގެ ޚަލްުޤ ތަކުންުކރެ އެންެމ ނުބައި މީހުްނނެވެ

ނޑައެ عمل َصالحއަދި ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވެގެން  ) 7( . ކަ  هللاޅިގެން އެމީހުން އެއީ ކުރި މީހުން ދަންނައެވެ

 ގެ ޚަލްުޤ ތަކުންކުެރ އެންމެ ހެޔޮެވގެންވާ މީހުންެނވެ 

.   ގައިحضرةެގ  ربއެމީހުންގެ ަދރުމަޔާއި ޘަވާބަީކ އެމީހުްނގެ  ) 8( އެމީހުންނަށް ހުިރ ނިޢްމަތާއި ަކރާމާތެވެ

. އަިދ ެއއީ އެތަ . ސުަވރުެގ ތަެކވެ ންތާެގ ދަށުން އާރުތަްށ ހިނގަހިނާގ އެއީޤާއިމުވެތިޭބ އެންެމ މާތް ަބގީޗާތަެކވެ

. . އެތާނަގއި އެމީހުްނ އަބަދާ އަަބދު ނިޢްމަތް ލިބިލިބި ތިބޭނެެއވެ އެމީހުންަންށ  هللا އޮންނާނެ ސުވަުރގެތަކެވެ

. އަިދ އެމީހުން  . އެ މަތިެވރި ބޮޑު ނިޢްމަތަކީ ތިމާ ހައްދަާވ  هللاރުއްސަވާފަިއވެއެވެ އަށް ރުހިގެްނ ެވއެވެ

. رب ބޮޑުކުރެއްވި . ޖަޒާއެވެ  އަްށ ބިރުވެިތވިމީހުންނަށް ޚާއްަސވެގެންާވ ނިޢްމަތާއި ކަރާމާތެވެ
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މާނަ ގެسورة الزلزلة        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الزلزلة
uv 

  

 )8(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        زلزُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

      ިނޑު ތެޅ  ގަނެއްޖެއްޔާއި/ބިންެހލުން އަތުވެއްެޖއްޔާއިބިންގަ     އޭގެތެޅިގަތުމުްނ 

        ެނޑު ެނރ އަިދ ބިންގަ       އޭގަިއވާ ުބރަތަްއ (އޭެގ އަޑީަގއި ަމރުވެފައިާވ އަިދ

 ވަޅުލެވިފައިާވހާ ތަކެތި)      ) . .) އަދި އިންސާނާބުނެ  އެދުވަހުން އިންސާނާ ބުނާނެއެވެ     

 . ނޑު ެއހެލެީނ އެބިމަށް ކީްއވެގެންެހއްޔެވެ  ؟އެއަްށ އެވަީނ ކީްއހެއްޔެވެ   )؟(އެބިންގަ    އެދުވަހުްނ

        .  އޭތި އޭތީގެ ޚަބަރުތަުކގެ ާވހަކަ ކިޔައިދޭނެެއވެ     ހަމަކަށަވަރުްނ

 ربކަލޭގެފާނުންގެ       ްوحىއެއަށ   . ުކރެއްީވއެވެ    އެދުވަހުްނ       

. ) ނިކުންނާނެެއވެ  މީސްތަކުން (ޤަބުރުތަކުން    ްބައިބަޔަށް/ވަކިވަކިނ        އެމީހުްނެގ

) ޢަމަލުތައް ބެލުވުމަށްޓަކައި (ދުށުމަ  ށްޓަަކއި    ާފަހެ ޢަމަލު ކޮށްފިމީހ       

ްޛައްރެއްގެ މިންަވރުގެ ެހޔޮކަން ވެސ    .    އޭނާ އެކަންދެކޭނެއެވެ     އަދި ކޮށްފިމީާހ

     ްޛައްރެްއގެމިންވަުރ ނުބައިކަން ވެސ     ޭއ.  ާނ އެކަްނ ދެކޭނެއެވެ
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މާނަ ގެسورة الزلزلة        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

ނޑު އޭގެ ތެޅިގަތުމުްނ ތެޅިގަނެ ބިްނހެލުްނ އަތުވެއްޖެއްޔާިއ (އެީއ ޤިޔާމަތްވުމަށްޓަކަިއ ުފރަތަަމ  ) 1( ބިންގަ

(. . ބިންހެލުމެވެ  ތާޅަފިލީގެ އަޑަށް އަންަނ ޒަލްޒަލާެއވެ

) ނެެރލައިފިއްާޔ (އެީއ ދެަވަނ އަދި ބިންގަނ ) 2( ނޑުގައި ވާހާތަކެިތ (ބިމުެގ އެެތރޭގަިއވާހާތަކެތި ޑު ޭއެގ ބަ

ތާޅަފިލީގެ އަޑަށް މީސްތަކުން ކަށްވަޅުތަކުން ނުކުތުމަށެެވ.) ބިމުގައި މަރުވެ ވަޅުލެވިފައިީވ އެންމެންެވްސ 

.  ދެވަނަފަހަރަށް ިދރިގެން ނިކުންނާނެެއވެ

ނޑު އެ ) 3( . އެބިމަށް އެވަީނ (ދެންފަހެ ބިންގަ ) އިންސާނާ ބުނާނެއެވެ ވަރަށް ތެޅިގަނެ ޙަރަާކތްވުމުން

 . ؟ކިހިނެއްބާވަެއވެ

. (ބިމުގައި ކުިރ   )-ޤިޔާމަތްދުވަހުން( -އެދުވަހުން ) 4( އެބިން އެބިމުގެ ހުރިހާ ޚަަބރެއްގެ ވާހަކަ ކިޔާނެއެވެ

. އަިދ އެންމެަހއި  . އެނމެހައި ެހޔޮކަމެއްެގ ވާަހކަ ިކޔައިދޭނެއެވެ  ނުބައި ކަމެްއގެ ާވހަކަވެްސ ކިަޔއިދޭނެއެވެ

. އެދުވަހުްނ އެޮސުރ  وحىއެބިމަށް  ربއެއީ ހަމަކަށަަވރުން ަކލޭގެފާނުންެގ  ) 5( ކުރަްށވަިއ އިޒުނަ ދެްއވީމައެވެ

.  އެހުރިާހ ާވހަކަ ބަޔާްނކުރާނެެއވެ

) ބައިަބއަށް ވަކިވަކިންނުކުންނާ ) 6( . އެީއ އެީމހުން ދުނިޭޔަގިއ މީސްތަކުން އެުދވަހުްނ (ޤަބުރުތަކުން ނެއެވެ

) . .) هللاކޮށްފައިވާހާ ޢަަމލު ދުށުމަށްޓަކަެއވެ  އެީމހުންނަށް އެތަެކތި ދައްކަވާނެެއވެ

. އޭެގ  ) 7( ފަހެ ހެޮޔކަމުގެތެެރއިން ަޛއްރެްއގެ މިންަވރުެގ ކުޑަ ަޢމަލެއްކޮށްފަާވ މީހަކުވެްސ ެއ ެހޔޮކަންދެކޭނެއެވެ

. ޘަވާބު  ލިބޭނެއެވެ

.  އަދި ) 8( ނުބައިކަމުގެ ތެރެއިްނ ޛަްއރެއްެގ މިންވަުރގެ ކުޑަ ޢަމަލެއްކޮށްފަވާ ީމހަކުވެްސ އެކަން ދެކޭެނއެވެ

(.  (އެއަށް އޭާނ މަސްއޫުލ ވާންޖެހޭނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة العاديات        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة العاديات
uv 

  

تُسورة ال    )11(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       عاد
 

    ަތުރަޖމާ     

       ިهللاބާރަށް ދުވާ އަްސ ގަންދެއްަވއ  .  ުހވައި ވަޙީ ުކރައްަވއެވެ     ދުވެިލ

   ބާރުކަމުންނޭވައިންއަޑު ިއވޭ ޙާލު     ނޑުތަކުގެ ދަށުން އަލިފާންކަނި ުބރަުވިއލާ އަްސ މޮއްގަ

. ުހވަިއ ވަޙީުކރައްهللاގަންދެއްވައި  ވަެއވެ      ުހިލަޮކޅުގައި އެޮސރުެގ ފައި ެޖހޭ ހިނދ        ައިދ

) އަްސ ގަންދެްއވަިއ  َغارت .  هللاުކާރ (އަަރއިގަންނަ  ވަީޙ ުކރައްަވ ެއވެ      ފަތިސްވަގުުތ    

  ިއަދި އެއިން ހިުލވައިގަންަނ އަާހއ    ުނޑ  ިހަރފުސްގަ     އަދި މެދަށް ެއވަދެގަންަނ

 އަހާއި      ެޖަމާޢަތުގ      ހަމަކަށަަވރުން އިންސާާނ        އޭނާ ަހއްަދާވ

.  ربބޮޑުކުރެއްިވ   އަްށ ކަށަަވރުންވެްސ ކާފަުރ ވަނީއެވެ         ޭނާ އެކަުމެގ އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ އ

.     މައްޗަށް ނޑައެޅިގެން ހެކިވެެއވެ ކަ   ާއަދި ހަމަކަށަވަރުން އޭނ       މުދާ ހޯދުުމެގ

ލޯބި     .   ހަމަކަށަވަރުްނ ގަދަެވގެންވެެއވެ   .      ؟އޭނާއަށްފަެހ ނޭގޭނޭހެްއޔެވެ

ަމވެއްޖެއްޔާިއ ނެރެވި ހާ       ިވާހާތަކެތި (ަމރުވިަހއި މީސްތަކުން) ކަށްވަޅުތަކުގައ      އަިދ

ފައުޅު ކުރެވި        ިހިތްތަކުގައި ާވހާަތކެތ    ެربހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގ  

      ަހުން އެމީހުންނާއިމެދު އެދުވ         ޚަބަުރ) . ޚަބަރުތަްއ މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެްނ ވެެއވެ

(.  ކުރައްާވ ހުއްެޓވެ
 

                                  

                                       

               



                      
 

2 3 1 0   
 

މާނަ  ގެسورة العاديات        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

) އަްސ ގަންދެްއވައި  ) 1( ހުަވއި ވަީޙ هللا ނޭވައިގެ އަޑު ގޮށްާވލާފައި ާބރަށް ދުވެފައިާދ (ަހގުރާމަ މަތީ
.  ކުރައްަވއެވެ

ނޑުތަކުން ައލިފާން އަޅަމުންާދ  ) 2( ނޑަށް އެމޮްއގަ ނޑުތައް ިހަލ ބިމުގަިއ ކޭތިާލވަގުުތ ރޭގަ އަދި މޮްއގަ
) އަސް ގަންެދއްވަިއ  .هللا (ހަގުރާމަމަތީ  ހުވަިއ ވަީޙ ކުަރއްވަެއވެ

 . ުކރައްަވއެވެ ވަޙީ ހުވައި  اهللا  ގަންދެއްަވއި އަސް  ކުރާَغارت އަދި ފަތިސް ވަގުތުްނ (ޢަދުއްވުންެގ ތެރެއަްށވަދެ )  ) 3(

. ކުރަްއވައެވެ  ވަޙީ ހުވައި  اهللا ގަންދެއްަވއި އަސް) ަހގުާރމަމަތީ(މެދައްވަދެގަންނަ) ޖަމާޢަތުގެ ކާފަރުން( އަދި  )5(،)4(
 ....)ޖަވާަބކީ ހުވައިގެ މިބޮޑު(

 ތަކަށް  ނިޢްމަތް ގެرب  އްދެވިހެ އޭނާ. ބޮޑުވެގެންވެއެވެ ކާފަުރުވން އަށްرب  ހެއްދެވި އޭނާ އިންސާނާ ހަމަކަށަވަރުން ) 6(
 .) އާދަެއވެ އިންސާާނގެ ކާަފރު އެއީ. (ބޮޑުވެގެްނވެއެވެ ކާފަރުވުން

(އެބަހީ އޭނާގެ ުދލުން ނާއި ޢަމަލުަތކުން އެކަަމްށ  .ދެއެވެ ހެކި އޭނާ މައްޗަށް  އެކަމުގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ) 7(
. ނުވަަތ އެކަމަށް  .)ހެކިެވ ވޮޑިގެން ވެއެهللا ހެކިދެއެވެ  ވެ

)8 ( .  އަދި ހަމަކަށަވަރުްނ މުދަލުެގ މައްޗަްށ އޭނާގެ ލޯބި ގަަދވެގެންވެެއވެ

) ނެރެިވ ހާަމވެއްޖެއްާޔއިވެްސ އޭނާއަްށ ނޭޭގެނ  ) 9( ފަހެ ކަްށވަޅުތަކުގައިާވހާ ބަަޔކު (ހިސާބު ެބއްލެވުަމށް
.  ބާވައެވެ

) ނެެރިވ ހާމަވެއްޖެްއޔާވެްސ  އަދި ހިތްތަުކގަިއ ފޮުރވިފައިާވހާތަކެތި އެބަީހ (އީމާންަކމާއި ) 10( ކާަފރުކަމުެގ ގޮތުން
.  އޭނާއަށް ނޭގޭނެ ާބވައެވެ

. އަިދ  ربހަމަކަށަވަރުން އެބަިއ މީހުންެގ  ) 11( އެުދވަހުން ެއބައިމީހުންނާއިމެދު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވެއެވެ
. އެދުވަހުން ުހރިހާ ޚަަބރެއް އި ންސާނާއަްށ ކުރިންވެސް ެއކަލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންެވއެވެ

. އެކަލާނގެ  أعلم واهللاއަްނގަވާނެެއވެ
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ާމނަ  ގެسورة القارعة        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة القارعة
uv 

  

ةُسورة ال    )11(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        قار
 

   ަތުރަޖމާ     

     ްޤިޔާމަތް ދުވަސ (  ހިތްތައް ިބރުން ތުރުތުުރއަޅާ (ތެޅޭ      އަކީ ޮކްނ  َقارِعة

  އެއްޗެއްެހއްޔެވެ؟ (ކޮންފަަދ އެްއޗެްއ ހެްއޔެވެ؟)     އަިދ ކަޭލގެފާނަށް އަންގައިދިީނ ކޮންެއއްޗެްއ

  ހެއްޔެވެ؟      އެއީ ކޮންފަދަ އެއްެޗއްކަން  َقارِعة      ަކުން ާވޭނ އެއީ މީސްތ

 . ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ        ވަކިވަިކވެ ބެހެިވ ފެތުިރގެންވާ ކޮކާތަކެއްފަދައިްނ   

   . އަދި ަފރުބަދަތަށްވާނެއެވެ        ފިދަިއ ކުލަުކަލ ޖައްސާފައިާވ ކެެހިރ

 ތަކެއްފަދައިން        (.  ފަހެ ބަރުވެއްޖެ މީާހ (ދަންނައެވެ       ( އޭނާގެ (ހެޔޮކަމުގެ

  ަވޒަން   ީފަެހ އޭނާ ވަނ        .  ރުިހވެގެންާވ ދިިރއުޅުމެއްގައެވެ       

.  އަދި ުލއިވެއްެޖ މީާހ ދަންނައެވެ     ޮވަޒަްނ  އޭާނގެ (ހެޔ (  ކަމުގެ          ަފެހ

 އޭނާގެ މަންަމ އަީކ (އޭާނ ވަެދ އޮންނާނެ ތަަނކީ ) ާހިވޔާ ެއވެ ިކޔުން ަނރަކައެވެ        އަިދ

  ކަލޭގެފާނަްށ އަންގައިދިީނ ކޮންެއއްޗެްއހެއްޔެވެ؟        ީކޮްނ  އެީއ އެބަީހ ާހވިާޔ އެެވ ިކޔުނު ަނރަކައަކ

 އެއްޗެއްކަްނ      .ެއއީ ހޫނު ޭއގެ ނިހާޔަތަްށ ގޮސްފައިވާ އަލިފާނެެވ 
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ާމނަ  ގެسورة القارعة        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.)(يـَْعىن  َقارِعة ) 1(  ހިތްތައް ބިރުްނ ތެޅޭފަދަ ޤިޔާމަތް ދުވަްސ ދަންނައެވެ

 ދުވަސް އެއީ ކޮންފަަދ ދުވަެހއްތޯއެވެ؟އެވެ ކިޔުުނ ޤިޔާމަތް َقارِعة ) 2(

ެއވެ ިކޔުނު ޤިޔާމަތްދުވަްސ ެއއީ ކޮންަފދަ އެއްެޗއްކަން ކޮންފަދަ ދުވަެހއްކަން ކަލޭގެފާނަްށ  َقارِعةއަދި  ) 3(

 އަންގައިދިނީ ކޮންެއއްޗެއްޯތއެވެ؟

ހިތަކެއްފަދައިްނ މީސްތަންާވޭނ އެއީ ަވކިވަިކވެ ފެތުިރގެންާވ ކޮާކ ތަކެްއ ފަދައިން (އުދުހޭ އެާބވަތުެގ އެއްޗެ  ) 4(

ދުވަހެވެ، މީސްތަކުްނ ކައްވަޅުތަކުްނ ނުކުމެގެން ިބރުެވރިކަްނ ބޮޑުކަމުން ދާނެވަކިތަނެއްނޭިގ މުޅިތަނަށް ފެތުފަިއ 

. . َحمَْشرُ ކޮށް އެފަދަޙާލުަގއިވަނި ތިބޭނެއެވެ   أْعلَم َوهللا ގެމައިދާނަްށ އެއްުކރެޭވނެއެވެ

ދާ ކުލަޖައްސާފަިއވާ ކެެހރިތަކެއްފަދައިން ުނވަަތ ނދަތައް ކުދިކުިދވެ ފިއަދި އެދުވަހުން ފަރުބަ) 5(

.  ކަފަތަކެއްފަދައިން ވަޔަށްުބރައިގެްނ ިހގައިދާނެއެވެ

)6 ( .  ދެންފަހެ ހިސާބު ބަްއލަވާިއރު އެީމހެއްެގ ހެޮޔ ޢަމަލު ީމޒާން ބަރުވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ

.އެމީހާވާނީ ޤިޔާމަތްދުވަހުްނ ުރހެވިގެން ) 7( .  ސުަވރުގެާޔ އެތާެގ ނިޢްމަތުގައެވެ  ާވ ަވރަށްމަޖާ ިދރިއުޅުމެއްގައެވެ

)8 ( .  އަދި އެމީހެއްެގ ހެޮޔކަމުގެމީޒާން ލުިއވެއްޖެމީާހ ދަންނައެވެ

.  ކުޑަކުއްަޖކު މަންެގ އުުގަގިއ   هَاِويَةފަހެ އެމީހާެގ ޖާގަައކީ ޤިޔާމަތްދުަވހުން  ) 9( ެއވެކިއުނު ަނރަކައެވެ

. އެތަނަްށ  އޮންނަފަދައިން އެވެިކއުނީ އެތަން ފުންކަމާިއ އެުކވެްސ   هَاِويَةއޭާނ އެނަރަަކއިާގ އޮންނާނެއެވެ

 .  އަލިފާންގަޑުގެތެެރއަށް އޭާނ ވެއްިޓ ވެއްިޓ އޮންނާނެތީކަމުގަިއެވއެވެ

 އްޯތއެވެ؟ެއވެކިއުުނ ނަރަަކއެއީ ކޮްނއެއްޗެްއކަން ކަލޭގެފާނަށް އަްނގައިދިނީ ކޮްނއެއްޗެ هَاِويَة އަދިއެ ) 10(

)11 (  .  އެއީ އެތާގެ ހޫުނ ނިހާޔަތަްށ ގަދަެވގެންވާހޫުނ އަލިފާެނވެ

 

 اللَُّهمَّ َأِجْرنَا ِمَن النَّاِر. آِمْني 
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މާނަ  ގެسورة التكاثر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة التكاثر
uv 

  

رُسورة ال     )8(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       تاك
 

   ަތުރަޖމާ     

      ްުކރުވައިފިެއވެ ޣާފިލު  ުކރުވައި  ަމޝްޣޫލު ތިޔަބައިީމހުން ގިނަކުރުނ.       

   ކޮށްފުމަށްދާންދެން ޒިާޔރަތް ތިޔަބައިމީހުން     ާކަށްވަޅުތަކަށް / ތަކަށް  މަޤްބަރ    ްއެއްގޮތަކަްށވެސ 

    .ނަހަދާށެވެ އެހެން       ެއެނގޭނެެއވެ މީހުންނަށް ޔަބައިތި) ނުބައިކަން ޭއގެ( ނިކަންހުރ.    

 .ަނހަދާށެވެ އެހެން އެއްގޮތަކަށްވެސް  ދެން      ެމީހުންަނށް  ޔަބައިތި) ނުބައިކަން އޭގެ( ނިކަންހުރ 

  .ނެވެއެހެންނޫ އެއްގޮަތކަށްވެސް      .އެނގޭނެއެވެ      ްއެވެ ނަމަ އެނގޭނެ ތިޔަަބއިމީހުންނަށ   

  ްޝައްކެއްނެތި( އެނގުމަކުން  ޔަޤީނ(          ްދުވަހުން  ޤިޔާމަތް ( ހަމަކަަށވަރުނ (

ނޑައެޅިގެން މީހުންނަށް ތިޔަބައި    .ފެންނާނެއެވެ ނަރަކަ ކަ        ްނަަރކަ  އެ ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން ދެނ 

   .ދެކޭނެއެވެ      ިޮލލަކުން ޔަޤީނުގެ ހަމަ  ޝައްެކއްނެތ          ްނިކަންުހރެ  ދެނ 

ނޑައެޅިގެން     ވެވޭެނއެވެ  ުސވާލު  ތިޔަބައިމީހުންނާއި ކަ     ްއެދުަވހުނ       ) ިދުނިޔޭގައ 

 މެދު  ނިޢްމަތްތަކާއި) ދެއްވުން
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މާނަ  ގެسورة التكاثر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

ތިޔަބައިމީހުން (ދުނިޔޭގައި މުދާ ގިނަކުރުމާިއ ަދރިންގިނަކުރުމާިއ އެކަުކ އަނެަކގެ މައްޗަްށ ފަޚްރުެވިރ   )2(،)1(

) މިބާވަުތެގ ކަންކަމުގަިއ މަ ޝްޣޫްލ ެވގެން ިތޔަ ތިެބނީ ތިޔަބައިމީހުްނ މަޤްބަާރ ތަކަްށ ޒިޔާރަްތ ކޮށްފުަމްށ ވުމާއި

 . . އެބަހީ މަުރ އަތުޖެވެއްަޖއުމަށް ދާންދެނެވެ  ދާންދެނެވެ

) ތިޔަަބއިމީހުންނަްށ ) 3( . ނިކަންހުރެ ޭއގެ (ނުބައިކަން ދެން ހަމައެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެނެއްުނވާނެއެވެ

. އެީއ ޤިޔާ .އެނގިދާނެއެވެ  މަތް ުދވަހުންނެވެ

.) ނިކަންުހރެ ިތޔަަބިއ  ) 4( . (އެކަންކަން ނޭިގ ނުދާނެެއވެ ދެން ހަމައެްއގޮތަކަށްވެްސ ެއހެން ުނވާނެއެވެ

(.  މީހުންނަށް އެކަންކަން (އެކަމުެގ ނުބައިކަން އެނގިދާނެއެވެ

. ތޔަބައިމީހުންނަށް ޝައްކެއްނެތި ޔަޤީނަށް އެ ) 5( ކަުމގެ ނުބައިކަން އެނގޭނަަމ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެން ނޫނެވެ

. (މުދަލާިއ ދަރިްނ ގިނަުކރުމުގަިއ  . މަޝްޫޣުލ هللاއެހެން ނުހެީދހެވެ ެގ ކިޔަމަންތެރިކަން ދޫކޮްށ ޣާފިލު ުނވީހެވެ

(.  ނުވީހެވެ

)6 ( .  ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަްތ ދުވަހުން ިތޔަބައިމީހިން ަނރަަކ ދެކޭނެކަން ކަަށވަރެވެ

. ދެން އެދުވަހުން ެއއްވެސް ) 7(  ޝައްކެއްނެިތ ޔަޤީންގެ ލޮަލކުން ތިޔަބައިމީހުްނ އެނަރަަކ ދެކޭނެއެވެ

ނޑައެޅިގެން ތިޔަަބިއ  ) 8( ދެން އަދި އެދުވަހުން ދުނިޔޭގަިއ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ލިބުނުހައި ނިޢްމަތަކާިއ މެދު ކަ

.  މީހުން ނާއި ުސވާލު ވެވޭނެެއވެ
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މާނަ  ގެسورة العصر         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة العصر
uv 

  

 )3(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        عرصُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

     ُުކރައްަވއެވެ َوِحى  ހުަވއިاهللا  ގަްނދެއްވައި ޒަމާން ނުވަތަ  ގަންެދއްވައި ވަގުތު َعْصر .    

 އިންސާާނވަނީ ހަމަކަށަވަރުން     ްަހލާުކވުމެއްގައެވެ ލިގެއ .        ްއީމާންވީމީހުނ 

 .މެނުވީއެވެ        ްކުރި  َصاِلُح  َعَملُ  އަދިއެމީހުނ          ިَحقُّ  އަނެކަކަށް ކަކު އަދ

   ކުރި  َوِصيَّة  އަށް    ެުކރި  َوِصيَّة ށްއަނެކަކަ ކަކު  އަދި އ       ްކެތްތަރިވުމަށ 

 

  

                     



                      
 

2 3 1 6   
 

މާނަ  ގެسورة العصر         ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

 َوِحى ހުވައި هللا ވަގުުތ ގަންދެއްަވއި   َعْصرُ ރޭގަޑާއި ދުާވލު އެުކލެިވގެންވާ ޒަމާން ގަންދެއްވަިއ  ނުވަތަ  ) 1(
. (ެއހުވައިެގ ޖަވާބަީކ )   ކުރައްަވއެވެ

. (އެގެެތރެއިްނ  ) 2( އިސްތިސްީނ هللا ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހަިއ އިންސާނުންވަީނ ެގއްިލ ަހލާކުވުމެްއގައެވެ
. .ކުރައްވާފަިއވަނީ ވަކިބައެެކވެ  އެމީހުންފިޔަވަިއ ެއހެން ުހރިހާމީހުންނަީކ ެގްއލި ހަލާުކވުމެއްަގއިވާމީހުންނެވެ

. އެމީހުންނަ ) އެީއ ހަަތރުސިފައެްއ ެއކުލެިވގެްނާވ އެމީހުންނަކަށް ެއއްވެްސ ގެްއލުމެއްނެތެވެ ށް ޮއތީ ފައިދާއެވެ
.   ބައެކެވެ

.  (އެބަީހ  ) 3( އަށާިއ އެަކލާނގެ  ރަސޫލާއަާށއި އަިދ އެކަޭލގެފާނު ގެންެނވި އެންމެަހިއ هللا އީމާންވެގެންވުން
.ކަމަކަށް ވެސް .)އިމާން( އީމާންެވގެންވުމެވެ   ވެގެންވާމީހުންެނވެ

. ެއއީ ރަސޫާލ ެއންގެވިކަންތައްތަްއ އެ އެންގެވިފަދައަ  َعَملُ   َصاِلحُ އަދިއެޔާއި އެކު   .  ކުރުމެވެ ކުްނ ކުރުެމވެ
. .) َعَملُ   َصاِلحُ  (އަދި ނުކުރާްނ އެންގެިވ ކަންތައްނުުކރުމެވެ   ުކރާމީހުންނެވެ

.(ެއބަހީ އިސްލާމުދީނަށް އުޅުމަށް އެ  َوِصيَّة އަށް َحقُّ އަނެއްކަމަކީ އެަކކު އަނެކަކަްށ   ަކކު އަނެަކކަްށ ުކރުމެވެ
. َوِصيَّة  ކުރާީމހުންނެވެ) َوِصيَّة (އެފަދައިްނ އެކަުކ އަނެކަކަށް  ުކރުމެވެ

. އެބަީހ ދީނަށް ޮގވައި ލުމުގަިއ ދިާމާވ  َوِصيَّةއެކަކު އަނެކަކަށް  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ކެތްެތރިވުމަށް  ކުރުމެވެ
. އެފަދައިްނ އެކަުކ އަނެކަކަށް  . ةَوِصيَّ ދަތިތަކަށް ކެތްކުރުމެވެ  َوِصيَّة (އެފަދައިްނ އެކަުކ އަނެކަކަށްކުރުމެވެ

( .  ކުރާމުީހންނެވެ . މިއެވެ  އަދި ދީނުެގ ކަންތައްތަްއކުރުމުގަިއވެސް ކެތްތެރިވުމެވެ

. މާއި މިބަޔާންވެދިޔަ ސިފަތައްުހރިމީހުން މެުނވީ ދެންތިބި އެންމެންީނވެސް  ގެއްލު  ަހލާކެްއގައިވާބަެއކެވެ
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މާނަ  ގެسورة الهمزة       ފޮތްތިރީސް ވަނަ    

 ގެ މާނަ  ُسورة لهمزةا
uv 

  

 )9(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        مزةُسورة اهل  
 

   ަތުރަޖމާ     

  = ެހުއްެޓވެ َعذاب ނަރަކަިއގ.    =  َމީހަކަށް ކޮންމެ ބުނާ ِغيب. )ެކުރިަމތީ  މީހުންގ 

 .)ކިޔާކޮންމެމީަހކަށްِغيبއެމީހާއަށް   = )ްމީހަކަށާ  ކޮންމެ ކިޔާ  ِغيبَ  މީހުންނަށް) ފުަރގަހުނ     

  =  ާޖަމާކޮށް މުދާ އެމީހ.      =  ިޢަދަދުކޮށް މުދާ އެ  އަދ.     = ިހީުކރާ އޭނާ  އަދ.   

  = ްއޭނާގެމުދާ ހަމަކަށަަވރުނ.   = ާދަމަހައްޓާނެކަމަށް) ދުނިޔޭގައި  މަރުނުވެ(އޭނ.  = 

  .ުނވާނެއެވެ ެއހީކުާރގޮތަކަށް އޭނާ  އެއްގޮތަކަށްވެސް    = ިެއއްލެވޭެނއެވެ އޭނާ  އަދ.       = 

   .ނަރަަކއަށް، ހާަލުކކޮށްލާ އެއްެޗއް ކޮންމެ    = ިކޮްނއެއްޗެއޯތއެވެ؟ ަގއިދިނީއަން ކަޭލގެފާނަށް  ައދ   

   =  ެއއްޗެއްކަން  ކޮން އެއީ ނަރަކަ ކިޔާ އެވެُحَطَمة.      = ީއަލިފާނެވެ ގެهللا  އެއ.     

 = ަހުންނަ އަނދާ އަނދ.      = ްހިފައި ައލިފާން އެ( ޯފރައި އެއަލިފާނ(        = 

 )ވަންނަ ެއއަލިފާން ހިތްތަކަށް( ހިތްތަކަށް  =  ްއަލިފާން  އެ ހަމަކަށަަވރުނ       =  ްއެމީހުންނަށ 

  .)ވެގެންނެވެ ބަންދު ނުނުކުެމވޭގޮތަށް އެމީހުންނަށް އެބަހީ. ( ތަޅުލެވިގެްނވެއެވެ ދޮރުތަށް އެތާގެ       

  ޙާލު  ފަިއވާ ބަނދެ ވަުރގަދައަކަށް ތަެކއްގައި ތަނބު ދެމިފައިވާ =
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މާނަ  ގެسورة الهمزة       ފޮތްތިރީސް ވަނަ    

 
 
 
 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 َوْيلُ ިކޔާ ކޮންމެމީހަކަްށ   ِغْيبَ  މީހުނގެ މޫނުމަތީގައްޔާިއ  ުކރިމަތީގައްާޔ އަދި ުފރަަގހުން މީހުންނަށް  ) 1(
. ެއއީގަދަވެގެން  .ހުއްޓެވެ . ނަަރކައިެގ ވަިކވާދީއެކެވެ  ވާ ޢަޒާބެވެ

)2 ( .  އެމީހާމުދާ ޖަމާކޮށް ޢަދަދުކޮށް ހަދަެއވެ

. (އެފަދަމީހުްނ   ) 3( އަދިއޭނާ ީހކުރަީނ އެމުދާ އޭނަމަރުިވޔަނުދީ  ދުނިޔޭަގއި ދާއިމީގޮެތއްގަިއ ބަހަްއޓާނެކަމަށެވެ
. އޭނާހީުކރަީނ މުދާ އެާނ  فَْخرُ އެކަމުެގ  ކިަޔއި ހަދަނީ  މުދާގިކަުމން ِغْيبَ މީހުންނަށް މަލާމާތްކޮްށ  ގައެވެ

  (. . މިީއ މިބާވަތުެގ ކޮމެމީހެްއގެ ލަަފއެވެ  ހިފަހައްޓާނެކަމަށެވެ

. ޤިޔާމަތްދުަވހުން އެފަދަމީހުން  ) 4( އެވެކިޔޭ ަނރަކައަްށ  ُحطَمةَ  އެއްގޮތަކަށްވެސް އެހެން ނުވާނެއެވެ
) . )އަީކ އެތާެގހޫނު ُحطَمةَ އެއްލަިއލެވޭނެެއވެ   ގަދަކަމުން އެއަށްެލވޭކޮންމެއެއްޗެްއ ަހލާކުކޮށް ކުދިުކދި ކޮްށލާތަނެކެވެ

އެީއ ކޮންފަަދ ނުރަްއާކ ؟  ެއއީ ކޮންއެއްެޗއްކަްނ ކަލޭގެފާްށ އަްނަގއިދިނީ ކޮްނ އެްއޗެއްތޯެއވެ ُحطَمةَ  އަދި ) 5(
 ؟ ތަނެއްހެއްޔެވެ 

.  އެއީ  ) 6( .)އަށް ެއއަލިފާން ިނސް ( –ގެ އަލިފާނެވެ  ބަތްކުރުމަކީ ޭއގައިހޫުނގަދަވާނެކަމުެގ ދަލީެލވެ

)7 (  (. . (ޭއރުން އޭގެވޭނާިއ ެކކުޅުން ޙިޔާލުވެްސ ނުކުެރވޭހާ ގަދަވާނެއެވެ  އެއަލިފާން ހިތްތަކަށްޯފރާނެއެވެ

)8 ( .  އެމީހުން އެތަނުން ނުނުކުމެވޭގޮތަްށ އެތަން ބަންުދ ކުެރވިގެންވެެއވެ

. ދެމިގެންވާ ތަނބުތަކެއްގައި  ) 9(  ވަުރގަދައަކަްށ އެމީހުން ަބނދެވިގެންވާނެއެވެ
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މާނަ  ގެسورة الفيل        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة لفيلا
uv 

  

لُسورة ال     )5(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ف
 

   ަތުރަޖމާ     

   = ު؟ނުގަންނަވައިތޯއެވެ ދެކެވަޑައި ކަލޭގެފާނ         = ެކަންތައްކުރެއްވީ  َربُّ  ކަލެގެފާނުންގ 

  .ކޮންފަދައަކުންކަން      = ެއެުކެވރިންނާއި މެދު އެުތގ         =  ެއެކަލާނގ 

 ؟.ުނލައްަވއިތޯއެވެ ރޭވުން އެމީހުންގެ     = ިކަމުަގއި  ހަލާެކއް ެގއްލުމާއ      =  ިއަދ 

 .ފޮނުްއވިއެވެ ަމއްޗަށް އެމީހުންގެ އެކަލާނގެ      =  ދޫނިތަެކއް ެއވެކިޔޭأبابيل.       = 

 .އުަކއެވެ އެމީހުންނަށް  ހިލަތަކަކުން  އެސޮރުމެން    =  ްހޫނުވެފަިއވާ ކެކި  ަނރަކައިނ.  = 

 .ލައްވައިިފއެވެ އެމީހުން އެކަލާނގެ ދެންފަހެ       = ިފަތްތަކެއްފަދައިން ވަރައިާފވާ ޖަނަވާރުކައ .

 .ތޮށިތަކެއްފަދައިން ގޮވާމުގެ  ނުވަތަ
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މާނަ  ގެسورة الفيل        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

!.) އެތުެގ  ) 1( ކަންތައްުކރެއްީވ   َربُّ އެުކވެރިްނނާއިމެދު ކަޭލގެފަނުންގެ (އޭމަތްވެގެންާވ ރަޫސލާއެވެ

 ؟ނުވިސްނަވަމުތޯެއވެ؟ ކަޭލގެފާނު ނުބައްލަވަމުޯތއެވެ –ނުވަތަ ކަންތައްކުެރއްވި ގޮތާއިމެދު ،  ކޮންފަދައަކުންކަން

އެބަހީ އެމީހުންެގ ؟  ވެ އެބައިމީހުންގެ ރޭވުމާއި ތަދުބީރު  ގެްއލުމާއި ަހލާކު ަކމުގައި އެކަލާނގެ ނުލަްއވައިތޯއެ ) 2(

 ރޭވުމާއި ތަދުީބރު  ގެްއލުމާއި ހަލާުކ ކަމުގަިއ އެަކލާނގެ އެީމހުންގެމައްޗަށް ލެއްިވއެެވ 

އެކަލާނެގ އެބައިމީހުްނ ހަލާުކ ުކރެއްވުމަްށ އެީމހުންގެމައްޗަްށ ފޮނުއްީވ އަބާބީުލ އެެވކިާޔ ކުދިުކިދ  ) 3(

 .  ދޫނިތަކެކެވެ

. އެއިން ކޮންމެދޫންޏެްއ  އެދޫނިތައް  ނަރަަކއިން ) 4( ހޫނުުކރެވިފަިއވާ  ހިލަތަަކކުްނ އެމީހުން ހަލާުކ ކުެރއްވީެއވެ

. އެީއ އެޮސރުގެ  ތުބުގަިއ ިހލަޔަކާިއ   ގެންނަނީ ގޮދަންފުކެްއވަރުެގ ނުވަަތ ފަޅިމުގުފުކެްއވަރުެގ ިތން ހިަލއެވެ

.ކޮންމެ ިހލައެްއގަިއ ެއހިއަކުްނ ޖެހެންވީީމހާެގ  .  އެއިްނ ހިަލޔަކުްނ މީހަުކ ދެފައިގާ ެދހިލަެއވެ ނަންލިެލވިގެންެވއެވެ

 .  ގައިގާ ެޖހުނީމާ އެމީާހގެ ޮގހޮުރ ނުކުމެ ގުަނވަންތައްެވރި ދެްނ އެންމެފަހުން މަުރވެގެންދަނީއެވެ

. ނުަވަތ  ) 5( އެމީހުން މަރުވެގެން ބިމަށް ވެރިފައިތިބިިއރު ހީވަނީ ގެރިބަކަރި ކައިަވރާފައިވާ ފަތްތަެކއްހެންނެވެ

. ހިކި  ުހއިތަކެއްހެންެނވެ

. މިސޫރަތުގައި ބަޔާްނވެގެން މިދަނީ  މަްއކާގެ ގެފުޅު ހަާލކު ކުރުުމގެ ނިޔަތުގަިއ  ދަންނައެވެ

ހަލާުކ ކުެރއްވިގޮުތގެ ުކުރ  هللاއާިއ އޭނާޔާިއއެކުއަިއ ލަޝްަކރު   أَْبَرهَةޔަމަނުކަރައިެގ ޭއރު ުހރި ރަސްގެފާުނ 

. އެމީހުްނ އަަރއިގެން   ُخآلَصة އަިއ  ނީަލގެިރ އެްތތަކަކަށްވާތީ އެމީހުންނަްށ އެތުެގ ެއކުވެރިްނގެ ނަމުްނ  ެއކެވެ

. މިބައިމީހުްނ މައްާކއަށް ައރަްނ ގަސްދުކޮށްގެން ދަނިކޮްށ  ކިާޔހިސާބަްށ  ُمَحسَّر َواِديْ މަޝްހޫރު ވެގެންވަީނއެވެ

.  މިވާަހކައެމީހުްނގެމައްޗަށް އެދޫނިަތއް ފޮނުއްވަިއ އެީމހުން ހަާލކު ކު هللاއައުމުން    ކޮށް  تَْفِصْيلُ   ެރއްވީެއވެ

. މި ޙާިދޘާ ހިނގާދިަޔއީ  تَْفِسْير ަރްއކައުވުުމެގ  وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسولފޮތްތަުކގައި ލިޔެިވގެން ެވއެވެ

 .  أعلم وهللاކުޑަތަންކޮޅެއްކުރިން ކަމުަގއި އެކަަމކު ދާދި ގާތުގަިއ ކަމުގަިއ ތާރީޚްގައި ަބޔާންވެގެންެވއެވެ
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މާނަ  ގެسورة قريش        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ ُسورةقريش
uv 

  

 )4(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       قرشُسورة   
 

   ަތުރަޖމާ     

      =  ބޮޑުކަމުން ކަމެއްގެ އޯގާވަންަތވެރި މެދުވާ ންނާއިقريش   = ާއެ  އެމީހުންނަށްވ 

 ކަމަކީ އޯގާވަންތަެވރި       = ިދަތުެރވެ ހޫނުމޫސުމުގެ މޫސުމާއި ފިނ.      =  ެފަހ 

   .އަޅުކަންކުާރހުށިކަމެވެ މީހުންއެ      = ެއަށް رب  ވެރި  ފަޅުގެ  މިގ       = 

  .ކަލާނެގއެވެ ވިކާންދެއް އެީމހުންނަށް އެކަލާނގެއީ    = ިނޑުހައ   ގައިވަނިކޮށް ހޫނުކަމު ބަ  = 

   .އަމާންކަންދެއްވިެއވެ އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އަދި     = ިކަމުން ބިރުެވރ  
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މާނަ  ގެسورة قريش        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އެކަމުގެ   ސަބަބުން ނިޢްމަތުގެ ބޮޑު އެ އެބަހީ ސަބަބުން ޯއގާވަންތަެވރިކަމުގެ ޓެވިބެހެއްهللا  މެދު ންނާއިقريش  ) 1(

 ދެވަނަ . ގުޅިފައެވެ އާޔަތާއި ތިންވަނަ މިއާޔަތްމިވަނީ. ހުށިކަމެވެ ކުރާ އަޅުކަން އަށްهللا  އެމީހުން ގޮތުން ޝުކުރެއްގެ

  އެއީ. ކުރަްށވާފައެވެ ތްއިާޝރާ އޯާގވަންތަކަމަށް ބެހެއްޓެވި  އެީމހުންނަށް އެވަނީ އާޔަތުގައި

 ޔަަމނު  މޫސުމުަގއި ފިނި. ދަތުރެވެ  ވިޔަފާރި  މޫސުމުގެ ހޫނު ދަތުރާއި  ވިޔަފާރި  މޫސުމުގެ ފިނި ކުރާ  އެމީހުން ) 2(

. ލެއްެވވިއެވެ  ގޮތް ކުެރވޭނެ ދަތުރު އަމާންކަމާއެކު ދަތުރުގަިއވެސް ދެ މި. ކަަރއަށެވެ ޝާމު މޫސުމުގައި ހޫނު. ކަރައަށެވެ

ގެ ޙަރަްމެގ هللا އެީއ މައްކާަގއިާވ . ނުކުރެެއވެ ގޯނާ ބަޔަކު  ެއއްވެސް އެމީހުންނަށް އަންނަިއރުވެސް  ކޮށްފައި ދަތުރު

. . އެންމެން އެީމހުންނަށް އިޙްިތާރމް ކުރެެއވެ  އަހްލުެވރިން ކަުމގައިވާތީެއވެ

) އެމީހުްނ މި ގެުފޅުގެ ވެިރ  ) 3( .އަށް އަޅުرب  ފަހެ (މިބޮޑު ނިޢްމަތައްޓަކައި ެވސް  ކަން ކުާރ ހުށިކަެމވެ

. އަިދ ބިރުެވރި ކަމުްނ  ) 4( ނޑުހައި ހޫނުކަމުން އެމީހުްނ ދުރު ކުަރށްވައި ކާންދެްއވި ކަލާނގެއެވެ އެކަލާނގެއީ ބަ

 .  އެމީހުންނަށް އަމާންކަން ެދއްވި ަކލާނގެެއވެ

 . ނޑުހަިއ ންނަްށ ދެމޫސުމުގަިއ ދަތުުރ ުކރެޭވ ގޮްތ ހަމަޖެހިފަިއ އޮތުުމގެ ސަބަقريش ދަންނައެވެ ބުން ބަ

. އަިދ  ެގ ޙަރަމްފުޅު ހުރުމުގެ ސަބަބުްނ އެމީހުންނަށް އަމާންކަން ލިިބގެްނ هللاހޫނުކަމުން އެމީހުން ަސލާމަތް ިވއެވެ

. އަދި މިނޫންވެސް ެއހެން އެަތްއ  . މިއީ ެއއްވެސް އެހެން ބަޔަކަްށ ލިބިފަިއވާ ިނޢްމަތެއް ނޫނެވެ ދިޔައެވެ

. ނިޢްމަތެއްގެ ސަބަބުން އެީމހުން ޚާ  واهللا أعلمއްަޞ ވެެއވެ
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މާނަ  ގެ سورة الماعون        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الماعون
uv 

  

 )7(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       اعونُسورة امل  
 

   ަތުރަޖމާ     

    = ެބަްއލަވާށެވެ ޚަަބުރދެއްވައި ކަލޭގެފާނު ނުވަތަ./ކަލޭގެފާނުބެއްެލވީމުތޯއެވ.       

 = ުދޮގުކުރާީމހާއަށް  ޖަޒާދެއްވުން ބެއްލެވުމާއި ހިސާބ      = ެއެމީހާއެއީ ފަހ،    

 = ްދުރުުކރާމީހާއެވެ ން َحقُّ  އެކުދިންގެ ޔަތީމުނ.    = ާނުހަދައެވެ ހިތްވަރުދީ  އަދިއޭނ.      

   = ައްޗަށް މަ ދިނުމުގެ  އެިތކޮޅުކާ ށްމިްސކީނުންނ.    =  ެގަދަޢަޒާބުހުންނަުހއްޓެވެ ފަހެނަަރކައިގ. 

   = ްނަމާދުކުރާމީހުންނަށ     = ްއެއީ އެމީހުނ         = 

  .މީހުންެނވެ ެވގެންވާ  َغاِفلُ  ނެތި ދާން ހަ ނަމާދުގެމަތީން  އެމީހުންގެ  =  ިެއއީ  އެީމހުން ކަޑަނއެޅިގެން އަދ 

    =  ްުކރާމީހުންނެވެ  ހެޔޮކަންަތއް ދެއްކުމަށ.      =  ިމަނާކުރެެއވެ އެމީހުން  އަދ.  

    = ިފަދަތަކެތި) ލިއުދަ ތަށި ތެލި   ފުރޯ  ވަޅި( ކަންާވރު ގެެވހ  
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މާނަ  ގެ سورة الماعون        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 
 

. ؟ބެއްެލވީމުތޯއެވެ ކަލޭގެފާނު  ދޮގުުކރާމީހާއަށް  ޖަާޒދެއްވުން ބެއްެލވުމާއި ހިސާބު ) !.ރަސޫާލއެވެ އޭމަތްވެގެންވާ( ) 1(
َرة   އަދިެއއީ. ބުނެވުެނވެ ކަމުގައިُن َواِئُل الّسهمى الَعاُص بْ  އެމީހަކީ. (ަބްއލަވާށެވެ ދެއްަވއި ނިކަން ޚަބަރު  އެމީހާގެ ُِغيـْ

الَولِْيد ْبُن امل
 .واهللا أعلم . ބުނެވުނެވެ ަކމުގައި މީހަކު  ކުެރކޮންމެވެސް މުނާފިޤުން ނުވަތަ. ބުނެވުނެވެ ކަމުގައި

 .އަިނޔާކުރާމީާހއެވެ ށްންނައެކުދި. ުދުރކުރާމީހާއެވެ  ނުދީَحقُّ  އެކުދިންގެ ކުދިންނަށް ޔަތީމު އެމީހާއަކީ ފަހެ ) 2(

 ހިތްވަރު  އެހެންީމހުންނަށްވެސް ށް އެކަމަ އަދި  ނުދީ ކާއެތިކޮޅު ތިމާއަމިއްަލއަށްވެސް  މިސްކީނުންނަށް އަދި ) 3(
 .ނުދޭމީހެކެވެ

 .ނަުހއްޓެވެންހު ޢަޒާބު ގަދަ ނަރަކަިއގެ ނަމާދުކުރާމީހުންނަށް ފަހެ ) 4(

َشْرِعى  ެއއީ. ( ނަމާދުކުރާީމހުންނެވެ ގޮސް  ެވގެންތިބެފައި َغاِفلُ  އަދި ނެތި ހަދާން ނަމާދުގެމަތީން އެމީހުންނަކީ ) 5(
 ުކރާގޮަތށް  މުނާފިޤުން ުނވަތައެއީ.) ބެލެެވއެވެ ަކމުގައި ުކރާމީހުން ނަމާދު ލަސްކޮށްފަިއގޮސް ވަގުތު ޢުޒުރެއްނެތި

 ކަުމަގއި  ނުކުރާމީހުން ނަމާދު ބަލަންނެތިއްޔާ  ހުންމީ ކޮްށފައި ގޮސްނަމަދު ބަލަންތިިބއްޔާ މީހުން ެއއީ. ނަމާދުކުރާމީހުންނެވެ
 .ބުނެވުނެވެ

  .ުކރާމީހުންނެވެ)އަޅުކަން( ދެއްކުމަށް އެމީހުންނަކީ ) 6(

 އަދިއެމީހުންނަކީ ) 7(   ެރެެވ.ގެވެހިކަްނވާ އަދިމިނޫންވެސް ފަދަ އުދަލި  ފުރޯ ވަޅި ެއއީ. (މަނާކުރާމީހުންނެވ 

. .)ތަކެްއޗެވެ ގެންދެވޭ ގެނައުމަށް ންކޮލާފައި ބޭނު ވަގުީތގޮތަށް އެއީ  އެފަދަތަކެތި އެގޮުތގެމަތީންދިނުމަކީ އެދެވޭކަމެެކވެ
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މާނަ  ގެسورة الكوثر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الكوثر
uv 

  

 )3(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        كورُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

     = ަދެއްވީމެވެ ކަލޭގެފާނަށް  ރަސްަކލާނގެ ތިމަން މަކަށަަވރުންހ.     = ުއނު ކި އެވެ  كوثر 

  )ހެޔޮތައް ގިނަވެގެްނވާ ނުވަތަ( އާރު     =  ެކުރަށްވާެށވެ ނަމާދުފުޅު އަށް رب  ަކލޭގެފާނުންގެ  ފަހ.    

 = ިކުރައްވާށެވެقـُْربَان  އަދ.     = ްރުޅިައރުވާމީހާއީ  ކަލޭގެފާނު  ހަމަކަށަވަރުނ      

 .)އެއީެއވެ ނެތްމީހަކީ ެއހީ ަދރިންގެ ނުވަތަ. (މީެހކެވެ ކެޑިގެްނވާ ެހވަކުން އެންެމހައި ގެ آِخَرةُ  ދުނިޔެާއއި އޭނައަކީ =

 
 
 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.!) ހަމަކަަށވަރުްނ ތިމަންރަސްަކާލނގެ ަކލޭގެފާނަށް  هللا َرُسولُ  (އޭ ) 1( .  َكْوثَرُ ެއވެ އެވެކިއުުނ ާއރު ެދއްވީމެވެ
. އެީއ  َكْوثَرُ ( އަށާިއ އެކަޭލގެފާނުންގެ އުއްމަތަްށ  وسلّم عليه هللا صلّى هللا َرُسولُ އަީކ ސުަވރުގޭަގއިވާ އާރެެކވެ
.  ةَكَرامَ  َخاصَّ  ދެއްވާަފއިވާ  هللا . އެާއުރން ބޯންގެންގުޅޭެނ ތަށިތަްއ އުޑުެގ ތަިރހާގިނަވާެނއެވެ . މާތްކަމެކެވެ އެެކވެ

. . އެމީހުން އެތަުންނ  بِْدَعة އެއާރުން ބޯނީ އީމާންތެރިމާތްީމހުންނެވެ ެވރިންނަށް އެއާރުން ނުބޮވޭނެެއވެ
(.  ދުރުކުރެވޭެނއެވެ

. އަދި އަށް ަކލޭގެފާނުން ނަމާދު ربފަހެ ކަލޭގެފާނުންެގ  ) 2( .  قُْربَانފުޅު ކުރަށްވާެށވެ  ުކރައްވާށެވެ

ެގ އެންމެަހއި ެހވަކުްނ ކެޑިގެންާވ މީހެކެެވ.  آِخَرةُ ހަމަކަށަވަރުްނ  ަކލޭގެފާުނ ރުޅިއަުރވާމީހާީއ ދުނިޔެއާިއ  ) 3(

(.  (ނުވަތަ ދަރިންެގ އެީހ ނެތްމީހަީކ އެއީެއވެ

 

                     



                      
 

2 3 2 6   
 

މާނަ  ގެسورة الكافرون        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الكافرون
uv 

  

 )6(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                       اكفرونُسورة ال  
 

   ަތުރަޖމާ     

   =ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ.         = ޭކާފަރުންނޭވެ އ.    = ްއަޅުކަން  އަހުރެނ 

 .ނުކުރާނަމެވެ      = ްތަކެްއޗަށް  ުކރާޅުކަންއަ ތިޔަ ަކލޭމެނ     = ިނުެވއެވެ ަކލޭމެން އަދ.  
    = ްކަމުަގއި  ބަޔަކު  ުކރާނޭ އަޅުކަނ     = ްކުރާަފރާތަށް  އަޅުކަން  މި އަުހރެނ      = 

 .ނުެވއެވެ މީހަކުކަމުގައި އަޅުކަންުކރާނެ އަހުރެން އަދި      = ްތަކެއްޗަށް ކުރާ ކަންއަޅު ކަލޭމެނ  

  = ިނުވެެއވެ ަކލޭމެން އަދ.     = ްކަމުގައި  ބަޔަކު ުކރާނޭ އަޅުކަނ      = ްމި  އަުހރެނ 

  ކުރާަފރާތަށް  އަޅޫކަން   = ްދީނެވެ ަކލޭމެންގެ ަކލޭމެންނަށ.     = ްއަުހރެްނގެ  ައހުރެންނަށ 

 .ދީނެވެ

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

. .) އެވެ َرُسوُل اهللا އޭ(  ) 1( . އޭކާފަރުްނނޭވެ  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

) އަުހރެން އަޅުކަން ނުކުރާ (هللا ކަލޭމެން   ) 2(  ފިޔަވައި އަޅުކަންުކރާ ބުދާއި ެއެހނިހެންވެސް ތަކެއްޗަށް
.  ހުށީމެވެ

.(هللا އަދި އަހުރެްނ އަޅުކަންކުާރ ފަރާތަްށ  ) 3( ) އަޅުަކންކުރާނޭ ބަޔަކުކަުމގައި ކަލޭމެން ނުެވއެވެ  އަށް

އަދި ކަލޭމެްނ އަޅުކަން ކުިރ ތަކެއްޗަްށ އަިދ ކުާރ ަތކެއްޗަށް އަޅުކަން ުކރާނެ މީަހކު ކަުމގަ ތިމަން ކަލޭެގ  ) 4(
.  ފާނު ނުވަމުއެވެ

.(هللا ޅުކަން މިުކރާފަރާތަށް އަދި އަހުރެްނ އަ ) 5( ) އަުޅކަން ކުރާޭނ ބަޔަކުކަމުަގއި ތިޔަބައިީމހުން ނުެވއެވެ  އަށް

)6 ( . . އަުހރެންަނށް އަުހރެންގެ ދީނެވެ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންެގ ދީނެވެ
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މާނަ  ގެسورة النصر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة النصر
uv 

  

 )3(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        نرصُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     
 

      = އަތުެވއްޖެއްޔާއި نصر  ގެ هللا    =  ިވުާމއިفتح  މައްކާ( އާއި فتح  އަދ(      

  = ިދެެކވަޑައިގެންފިއްޔާ  މީސްތަކުން ަކލޭގެފާނު  އަދ    = ުވަންނާތީ  ންއެމީހ         

   ދީނަށް ގެ هللا =    = ްޖަމާޢަތަށް ޖަމާއަތް ބައިބަޔަށ   = ެވިދާޅުވާެށވެتسبيح  ކަލޭގެފާނު ފަހ  

      = ެކުރެްއވުމާއެކު محد  އަށްرب  ކަލޭގެފާނުންގ    = ިފާފަ އިގަ حضرة އެކަލާނގެ އަދ 

 .ވަޑައިގަންނަވާެށވެ އެދި ފުއްސެވުމަށް        = ްވޮޑިގެންަވނީ  އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުނ 

  .ކަމުަގއެވެ ަކލަކު ުކރަށްވާتوبة قبول  ގިނަގިނައިން
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މާނަ  ގެسورة النصر        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 
 
 

.!) هللا (އޭ ރަސޫލު    )2(،)1( ތެރިންގެ މައްޗަްށ ކަޭލގެފާނަށް ނަސްުރލިބިވަޑައިގެްނ  عداوةކަޭލގެ ފާނުންގެ ެއވެ

ވެ އަދިމީސްތަކުން ަބއިބަޔަށް އައިސް ިއްސލާމުދީނަށް ވަންނަތަން ކަޭލގެފާނަްށ  فَتَحَ  َمكَّةއަދި އަދި 

 ފެނިވަޑައިގެންފިއްޔާ 

 

. އަދި އެކަލާނގެ  تَْسبِْيحَ  ކުެރއްވުމާއި އެކު  َحْمدُ  އަށް َربُّ ދެން ކަލޭގެފާނުންގެ  ) 3( ަގިއ  َحْضَرةُ ވިދާޅުވާެށވެ

. ހަމަކަށްަވރުްނ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެްނވަނީ  ގިނަގިނައިްނ   أَْستِْغفَارُ  ގަބޫުލ ުކރައްާވ ކަަލުކ   تَْوبَةުކރައްވާެށވެ

.  ކަމުގައެވެ
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މާނަ  ގެسورة المسد        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة المسد
uv 

  

 )5(ދު އާޔަތުގެ ޢަދަ                       سدُسورة امل   
 

   ަތުރަޖމާ     

  = ެަހލާކުވެއްެޖއެވ.           =  އަތް ދެ  ގެأَبُوهلََُب.      =  ިަހލާކުވެއްެޖއެވެ އޭނާ  އަދ.   

     = ާއްދައެއްނުދިނެވެފު ކިބައިން އޭނާގެ( .ނުދިނެވެ ދައެއްއްފު އަކަށް އޭނ(.           = 

 )ވިޔަސް ދަރިންގެފަރާތުން އޭާނެގ އެބަހީ( އެއްެޗއްވިޔަސް ހޯދި އޭނާ އަދި މުދަލެއްެވސް އޭނާގެ    =  ެނިކަންުހރ 

 .)ވެއްދޭނެއެވެ ނުވަތަ. (އެންދޭނެއެވެ އޭނާ       = ިހުޅުގަޑުގެވެރި  ނުވަތަ/ ނުގައި ައލިފާ ހުޅުގަޑުގެެވރ 

  .އަލިފާނަށްލެވޭނެެއވެ  =  ެْيل)( އަންހެނުން  އަދިއެނާގ  .އެައލިފާނަށްލެވޭނެެއވެ ވެސް  أُمُّ مجَِ  

    = ީއަންހެނާއެވެ ެދބައޮޑުވާ ނުވަތަ. (އަންހެންމީހާެއވެ އުފުލާ  ަދރު އެއ(.     = ަނބުޭލގެ އެކ 

 .ވެއެވެ ކަރުގައި         =  ާވާަފށެއް ީލލިްނގަތާފައިވ. 
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މާނަ  ގެسورة المسد        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 އޭނާވެސް  އަދި . ވެއްޖެެއވެ ހަލާކު  މަަސއްކަތް ކުރިހާ އޭނާ ނުވަތަ  .ހަލާުކވެއްޖެއެވެ އަތް  ދެ ގެأَبُوهلََُب  ) 1(

 ފާާނއި  އެަކލޭގެ. ބޭބެއެކެވެ ބޮޑު ގެرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . އެވެعبد العزَّى  ގެعبد املطَّلب  އަކީأَبُوهلََُب . (އެވެހަލާކުެވއްޖެ

 .)ކާަފރެކެވެ ގަދަ ތެރިކަންعداوة 

 ފުއްދައެއް  ކަމެއް އެއްވެސް ދުަވހުންقَيامة  އޭނާއަކަށް ަފރާތުންެވސް ދަިރއެއްގެ އޭނާގެ އަދި މުދަލަކުންވެސް އޭނާގެ  ) 2(

 .ނުދެވޭނެއެވެ

ނޑުގެ ލެވޭނީ  އޭނާ ޤިޔާމަތްދުވަހުން ) 3(  .ައލިފާނެވެ ނަރަކަިއގެ. ައލިފާނަަކށެވެ ެވރި ހުޅުގަ

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم އަންހެންމީާހއަކީ އެ. ައލިފާނަށެވެ ލެވޭނީ ވެސްأُمُّ مجيل) ( އަންހެނުން އޭނާގެ އަދި ) 4(

 .)ީމހެކެވެ ގަދަ ެތރިކަންعداوة  އާއި رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم އެއީ . (މީހާެއވެ އަޅާ ކަށިގަސް  މަްއޗަށްމަގު ވަޑައިގަންނަވާ

 . ވާފަށެއްެވއެވެ އަނބުރާފައިވާ  ކަުރގައި އޭނާގެ އަދި ) 5(

عّزى  އާއި ت ال އޭނާ . ާހރެއްކަމަށެވެ އަގުބޮޑު އޮންނަ  ަކރުގައި  އުޅުނުިއރު ދުނިޔޭގައި  އޭނާ  އެވާފަށަކީ  ބުނެވެނީ

 ާހރު  އެ ިޤޔާމަތްދުވަހުން ދެންފަހެ. ތެރިވުމުގަެއވެعداوة  ފާނަށް  ގެحممد  ޚަރަުދކުރާނީ ާހރު އެ  ބުނީ ހުވަިއކޮށްފާ ގަންދީ

 އަނެއްކޮޅު  ވަދެ އެްއކޮޅު އޭގެ އަނގައިން އޭނާގެ ުނވަތަ. އެޅެވޭނެެއވެ ކަުރގައި އޭނާގެ ާހރަކަށްބަދަލުވެ އަލިފާނުގެ

 = فَـْتُح القدير= .واهللا أعلم  .ންނާނެކަމަށެވެނުކު ފުރަގަހުން
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މާނަ  ގެسورة اإلخالص        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة اإلخالص
uv 

  

 )4(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                      الصُسورة االٕ   
 

   ަތުރަޖމާ     

  = ެކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވ.         = ަهللا ންަތ އެއީ އެްއކައުވ.   އެވެ   

.هللا އެންމެހައި ބޭނުންތަކެއް ފުއްަދވައި ދެްއވާ  =  އެވެ   = .   އެަކލާނގެ އަށް ަދރިކަަލކު ނުވެެއވެ

    = .  އަދި އެަކލާނގެީއ ެއއްވެްސ މީހެްއެގ ދަރިެއްއ ނޫނެވެ    =  އަިދ އެކަލާނެގ އަްށ

.ނުވެ  އެވެ      =  ްއެަކލާނގެާއ ހަމަހަމަާވ އެކައްޗެްއވެސް / އެކަުކވެސ  

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

.! ެއކަާލނގެއީ ެއއްކައުވަންަތ  َرُسول اهللا(އޭ   ) 1( !.) ކަލޭގެފާުނ ވިދާޅުވާށެވެ .هللا އެވެ  އެވެ

هللا މެަހއި ބޭނުންތަކެްއގަިއ ދަންނަވާ އަދި އަދިއެކަންކަން ުފއްދަވައިދެްއވާ އެކަލާނގެީއ އަޅުތަކުން އެން  ) 2(

.  އެވެ

. (އެއީ އެކަލާނެގ އާިއ އެކަށީގެްނާވ   ) 3( އެކަލާނގެއަށް އެއްވެްސ ދަރިެއއް ދަރިކަނަބލެއް ިވއަސް ނުވެެއވެ

 . .) އަިދ އެަކލާނގެއީ އެއްވެްސ މީހެްއގެ ަދރިއެްއ ނޫނެވެ  ކަމެއް ނޫނެވެ

) ހަމަ އެކަުކވެްސ   ) 4( އަދި އެކަލާނގެއާ ކުފޫހަމަވާ (އެްއވެސް ނަަޡރަކުްނ އެކަލާނގެ ާއއި އެއްަވރު ެވވޭނޭ

. . އެްއވެސް ަފރާތެއް ުނވެއެވެ  ނުވެއެވެ
 

                       



                      
 

2 3 3 2   
 

މާނަ  ގެسورة الفلق        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الفلق
uv 

  

 )5(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        لفلقُسورة ا  
 

   ަތުރަޖމާ     

  = ުވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނ!   = ްލިބިގަންނަމެވެ ަރއްކާތެިރކަން ޙިމާޔަތާއި ސަލާމަތްަކމާއިއަހުރެނ.  

  =  ިޙަްޟރަތުން ގެَربُّ  ފަތިހުގެވެރ.       = ެނުަބއިކަމުން ހެއްދެވިހާަތކެތީގ. 

 )ނުބަިއކަމުން އެއްޗެްއގެ ކޮންމެ ުހރި ނުބައިކަން(     = ިނުޑގެ ( ނުބައިކަމުންނާއި ައނދިރީގެ  އަދ  ރޭގަ

  )އަނދިރީގެ    = ްފެތުރިއްޖެްއޔާ އަނދިރިކަނ.       = ިފުމޭ) ހަދާފައި ِسْحر( އަދ 

  .ނުބައިކަމުންނާއި އަންހެނުންގެ   = ްގޮށަށ        = ިވެރިްނގެ  ޙަސަދަ އަދ 

   .ނުބައިކަމުންނާއި    = ްެވއްޖެއްޔާ ެވރި ޙަސަދަ އެމީހުނ. 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

!. ފަތިހުގެ  هللا َرُسول(އޭ  ) 1( .!) ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ ެގ ޙަޟްރަތުްނ ތިމަންކަޭލގެފާުނ  َربُّ ވެިރ އެވެ
 .  ސަލާމަތާއި ޙިމާޔަތާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބިގަންނަމެވެ

)2 ( . (އެބަީހ ނުބަިއ ކަމެްއ ެއއެއްޗެްއގައިާވ ކޮންެމ  އެއީ އެަކލާނެގ ެހއްދެިވ ތަކެތީެގ ނުބައިކަމުންެނވެ
(.  އެއްޗަކުންނެވެ

) އަނދިިރކަން އައިްސ  ) 3( ނޑުގެ އަނިދރިކަން ފެތުރިގަނެއްޖެއްާޔ ެއއަނދިރިކަމުންވެްސ ރައްކާެތިރެވ އަދި (ރޭގަ
. َربُّ ސަލާމަތްވުމަށް ފަތިހުެގ ެވރި   ޙަޟްރަތުްނ އެދެމެވެ

ހަދާފައި ގޮށްޖަހަިއ އެގޮށަށް ފުޭމ އަްނހެނުންގެ ނުބައި ކަމުްނވެސް ޙިމާޔަތް ލިބިގަންނަީނ  ِسْحرއަދި  ) 4(
.ެގ ޙަޟްރަތުން َربُّ ފަތިހުގެ ެވރި   ނެވެ

 . ހެދުމުގަިއ އަންހެނުންނަީކ ބޮޑުބައެްއ ކުޭޅ ބައެްއ ކަމުގަިއ ވީީތ އަްނހެނުންެގ ނަްނ  ِسْحرދަންނައެވެ
 .   أعلم وهللاއައިސްފައިވަނީ ކަމުގަިއ ފެނެއެވެ

ިރ ގެ ނުަބއިކަމުންވެްސ ސަާލމަތް ކޮށްދެއްވަިއ ަރއްކާތެިރކަމަށްވެސް ފަިތހުގެ ވެ َحَسدެވރިން ލާ  َحَسدއަދި  ) 5(
. َربُّ   ގެ ޙިމާޔަާތއި ަސލާމަތް ލިިބގަންނަމެވެ

. َربُّ މިހުރިހަިއ ނުބަޔަކުްނ ސަލާމަތްެވ ަރއްކާތެިރ ވުމަްށ ފަތިހުގެެވރި  ެގ ޙިމާޔަތާިއ ސަލާމަތަކަްނ ލިބިގަންނަމެވެ
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މާނަ  ގެسورة الناس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 ގެ މާނަ  ُسورة الناس
uv 

  

 )6(އާޔަތުގެ ޢަދަދު                        ناسُسورة ال   
 

   ަތުރަޖމާ     

  = !.  ކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

  =  ިِحَمايَةُ މިއަޅާ ަސލާމަތާއ .  އާިއ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިިބގަންނަމެވެ

     =  ެން َحْضَرةُ  ގެ َربُّ މީސްތަކުން ހައްދަާވ ބޮޑުކުރަްއވާ އެީމހުންގ   

     =  ިމީސްތަކުންގެވެރ 

     =  ެإَلَهُ  ވެގެންވާ  َحقُّ (މީސްތަކުން އެފަާރތަށް އަޅުކަން ކުރުްނ  إَلَهُމީސްތަކުންގ ( 

      =  ްވަްސވާހުެގ ނުބައިކަމުނ  

    =  ُެއިކއުނު އިްބލީހުގެ َخنَّاس  

     = ޮރުަވސްވާސްުކރާއެސ  

      = ްމީސްތަކުްނގެ ހިތްތަކަށ  

        =  .  ޖިންނީްނނާިއ އިންސާނުންގެެތރެއިން

 
  

                           

       



                      
 

2 3 3 4   
 

މާނަ  ގެسورة الناس        ތިރީސް ވަނަ ފޮތް 

 

   މާނަ  ِإْجَمـاِلى 

 

.!) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ! ެއންމެހަ هللا َرُسول(  ) 1( އި މީސްތަކުން ހައްދަަވއި ތަރުިބއްޔަތުކުަރއްވަިއ އެވެ

  َربُّ  އެއްމެހައިމީސްތަކުންެވރި

 އަދިއެންމެހަމީސްތކުންގެ ެވރި  ) 2(

) ކަުމގައިާވ إَلَهُ  ވެގެްނވާ َحقُّ (މީސްތަކުން އެފަރާަތށް އަޅުކަން ކުރުން  إَلَهُ  އަދިއެންމެހައިމީސްތަކުންގެ ) 3(

 ލިބިގަންނަނީ   ِحَمايَةُ  ލާމަތާިއ  ރައްކާތެިރކަމިާއ ައދިން ިމއަޅާ ސަ َحْضَرةُ ކަލާނގެ 

.  َخنَّاسُ  ) 4(  އެިކއުނު އިްބލީހުެގވަސްތަކުން ަސލާމަތްވެ ރަްއކާތެރި ވުމަެށވެ

. ފަހެ  َخنَّاسُ  ކޮްށ  ِذْكرُ  ގެ އަާޅ  އެކަލާނެގ އަށް هللاއަީކ  ނިަވއިެވ ވަންހަނާެވ ފަހަތަްށ ޖެޭހ އެްއޗެވެ

.  އަިދ އެކަލާނެގ ހަދާންުކރުމު  ެގ އަާޅ  އެކަލާނގެ އަށް هللاން އެއިބްީލސް ިނވައިެވ ވަްނހަނާެވ ަފހަތަށް ޖެެހއެވެ

. ِذْكرُ   ނުކޮށް ެއކަލާނެގ މަތިން ހަދާން ނެިތއްޖެއްޔާ އެއިބްީލސް ފާޅުވެ ވަްސވާސްދޭންފަށައެވެ

 .  ވަސްވާހަީކ އަޑަކާިއ ނުލަިއ ހިތަށްަވއްދާ ާވހަކަތަކާިއ ޚިޔާުލ ތަކެވެ

.  سُ َخنَّا ) 5(  އެެވކިޔޭ އިބްލީސް މީސްަތކުންގެހިތްތަކަްށ ވަްސވާސްކުރެެއވެ

. ޖިންނީންގެ  َخنَّاسُ ޖިންނީންގެތެރޭގައްޔާއި އަދި އިންސާނުންގެެތރޭަގިއވެސް މި  ) 6(  َخنَّاسُ އުޅެއެވެ

. އަދި އިންސާނުންގެ އީ އާޔަތުެގ ޖިންނިންނަށް ވަސްވާސް ުކރެއެެވ. މި َخنَّاسُ  އިންސާނުންނަށް ވަސްވާސްުކރެއެވެ

. އަެނއްތަރުޖަމާއަކީ ެއވެކިއުނު ިއބްލީސް  އިންސާނުންނަށާއި އަދި ޖިންނީންނަށްވެްސ  َخنَّاسُ ؛  އެއްތަރުޖަމާއެވެ

 . . މިދެގޮތަށް ތަރުޖަާމވެއެވެ . މިެއވެ  أعلم وهللاވަސްވާސްކުެރއެވެ
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